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استقبال از سال 2008 در 
چهار گوشه جهان

مراسم تحويل سال 2008 و خداحافظي با سال 2007 در پايتخت بسياري از كشورهاي پيشرفته دنيا و در قالب مراسمي 
بزرگ و پرزرق و برق پريشب برپا شد. تجمع براي خداحافظي با سال 2007 در حالي برگزار شد كه بسياري از اين مراسم 
با مالحظات امنيتي فوق العاده برگزار شد. براي مثال ميدان تايمز نيويورك ميزبان ده ها هزار نفر بود كه در ميان انبوهي 

از نيروهاي امنيتي برگزار شد. در نيويورك مايكل بلومبرگ شهردار اين شهر برگزاركننده مراسم بود.
در اين مراسم كه در هواي بسيار سردي برگزار شد شهردار يك دقيقه قبل از آغاز سال جديد نورباران ميدان برگزاري 

را آغاز كرد. صدها ميليون نفر در سراسر دنيا اين مراسم را از تلويزيون تماشا كردند.
در كانادا ده ها هزار نفر از مردم به خيابان هاي كبك ريختند تا آغاز سال جديد را جشن بگيرند و در ضمن بزرگداشت 

چهارصدمين سالگرد تاسيس اين شهر فرانسه فرهنگ را از سوي ساموئل دي چمپلين برگزار كنند.
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شيادى و كاله بردارى تا كى؟

آهاي بابانوئل، چند 
سير صلح بياور...

مي گفتند بابانوئل امسال شايد نتواند 
باشد،  شلوغ  سرش  شايد  بيايد، 
سورتمه  شايد  بماند،  راه  توي  شايد 
گوزن  شايد  حتي  يا  شود  خراب  اش 
مي  برايش  را  اش  سورتمه  كه  هايي 
شكار  بد  شكارچيان  دست  به  كشند، 
شده باشند. مي گفتند جنگ است. او 
كوچك بود. معني جنگ را نمي فهميد. 
روز  چند  وقتي  كه  فهميد  نمي  را  اين 
هايشان  همسايه  از  يكي  خانه  پيش، 
كه پسري هم سن و سال او داشت و 
معموًال روزها در خيابان 
با هم بودند و جلوي 
خانه  محوطه 
زاگرب  در  هايشان 
كردند،  مي  بازي 
جا  همه  و  شد  خراب 
را دود و آتش و گرد و غبار 
فرا گرفت، چرا دوستش و پدر 
مرتبه  يك  دوستش  مادر  و 
او  به  مادر  زد.  شان  غيب 
سفر  يك  به  آنها  كه  بود  گفته 
نمي  ديگر  و  اند  رفته  طوالني 
خواستند  مي  اگر  ولي  آيند 
دوستش  چرا  بروند،  سفر  به 
بود.  نكرده  خداحافظي  او  با 
چرا خانه شان را خراب كرده 
دوستش  به  داشت  بودند؟ 
به  نمي  خوابش  كرد.  مي  فكر 
دودكش بخاري هيزمي قديمي 
پايين  به  اتاق  سقف  از  كه  بود 
از  بابانوئل  بود  قرار  و  بود  خزيده 
برايش  را  هايش  هديه  و  بيايد  آنجا 
بياورد. خرس پشمالوي كوچكش هم 

به همين چيزها فكر مي كرد. ......
صفحه 16 
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فروغ فرخزاد

تنها صداست كه مى ماند
چرا توقف كنم،چرا؟

پرنده ها به سوى جانب آبى رفته اند
افق عمودى است

افق عمودى است و حركت : فواره وار 
و در حدود بينش 

سياره هاى نورانى ميچرخند
زمين در ارتفاع به تكرار ميرسد

و چاههاى هوايى 
به نقب هاى رابطه تبديل ميشوند

و روز وسعتى است 
كه در مخيله ى تنگ كرم روزنامه نميگنجد

چرا توقف كنم؟
راه از ميان مويرگ هاى حيات مى گذرد

كيفيت محيط كشتى زهدان ماه 
سلول هاى فاسد را خواهد كشت

و در فضاى شيميايى بعد از طلوع 
تنها صداست 

صدا كه ذوب ذره هاى زمان خواهد شد . 
چرا توقف كنم؟

چه مى تواند باشد مرداب 
چه مى تواند باشد جز جاى تخم ريزى حشرات فاسد 
افكار سردخانه را جنازه هاى باد كرده رقم مى زنند .

نامرد ، در سياهى 
فقدان مرديش را پنهان كرده است 

و سوسك ....آه 
وقتى كه سوسك سخن مى گويد . 

چرا توقف كنم؟ 
همكارى حروف سربى بيهوده ست . 

همكارى حروف سربى
انديشه ى حقير را نجات خواهد داد . 

من از الله ى درختانم 
تنفس هواى مانده ملولم ميكند

را  پرواز  كه  داد  پند  من  به  بود  مرده  كه  اى  پرنده 
بخاطر
بسپارم

نهايت تمامى نيروها پيوستن است ، پيوستن 
به اصل روشن خورشيد 

و ريختن به شعور نور 
طبيعى است 

كه آسياب هاى بادى ميپوسند 
چرا توقف كنم؟

من خوشه هاى نارس گندم را 
به زير پستان ميگيرم 

و شير مى دهم 
صدا ، صدا ، تنها صدا 

صداى خواهش شفاف آب به جارى شدن 
صداى ريزش نور ستاره بر جدار مادگى خاك 

صداى انعقاد نطفه ى معنى 
و بسط ذهن مشترك عشق

صدا ، صدا ، صدا ، تنها صداست كه ميماند 
در سرزمين قد كوتاهان 

معيارهاى سنجش 
هميشه بر مدار صفر سفر كرده اند

چرا توقف كنم؟
من از عناصر چهارگانه اطاعت ميكنم 

و كار تدوين نظامنامه نيست 
مرا به زوزه ى دراز توحش

درعضو جنسى حيوان چكار 
مرا به حركت حقير كرم در خالء گوشتى چكار 

مرا تبار خونى گل ها به زيستن متعهد كرده است 
تبار خونى گل ها ميدانيد ؟

هفته نامه اجتماعى , فرهنگى , هنرى
چاپ لندن

صاحب امتياز و مدير مسئول :ع . نجفى
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سرآغاز

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

و داراى چه اصالتى مى باشيم.

طراحى 
وب 
سايت 

  
 7350 8453 020 
3137 3311 077

نور افشانى در سراسر دنيا
سال 2008 ميالدى باز با شادمانى و نور افشانى شروع شد و ما مهاجران و غربت نشينان نيز در اين جشن 
شركت كرده آرزو مى  كنيم كه آرامش، صلح، دوستى و همزيستى نيز به جهان كنونى باز گردد و تمامى مردم 
دنيا را از خشونت و جنگ طلبى و خونريزى و تمامى كشتارهاى مرگبار دور سازد و قدوم اين سال ميالدى 
نكو باشد و كژيها و پليدى ها و زشتى ها را از ميان بردارد. زشتى هاى سال گذشته را از بين ببرد و ديگر باز 

نگرداند. 
سال جديد ميالدى فرصتى است كه نگاهى به گذشته بيندازيم و ببينيم سالى را كه پشت سر گذاشتيم، چگونه 
سالى بود؟ سال خوب و پر بارى داشته ايم؟ ويا سال بدى را سپرى كرد ه ايم؟ اگر بد بوده در سال آينده چه 

انتظارى از آن داريم؟

در طول سال سپرى شده 2007  دنيا با يك سلسله بحران هاى سياسى و اجتماعى رو به رو بود و حادثه ترور 
اخيرنيز درساعات پايانى سال گذشته در پاكستان مكمل اين بحران ها گرديد. زيرا كه زورگويى و انفجارهاى 
اخير در نقاط مختلف جهان پيام هشدار دهنده اى به دنبال داشت و آن اين بود كه زمانى كه طبع خشونت زا 
همراه با افراطى گرى در هم آميزد، آميخته خطرناكى بوجود خواهد آورد كه در نهايت فاجعه آميز خواهد بود.

گروهى به اين اميد واهى كه آرامش را به اين كشورها مى آورند و گروهى ديگر كه بر هر هرج و مرج و ويرانى 
منافع  ديگرى  و  است  خواهان  عراق  و  افغانستان  باتالق  در  را  آمريكا  پاى  يكى  بازى  اين  در  دهند  مى  ادامه 

استعمارى و استبدادى را در وجود افراد متمول مى خواهد.

 به هر حال اين موارد اعم از انفجارها و ترورها مردم آگاه جهان و سياستمداران را متوجه اين نكته مى سازد 
كه اطمينانى از مصون ماندن در مقابل عمليات تروريستى خواه دولتى يا غير دولتى وجود ندارد.

اميدوارم كه سال جديد سال صلح و دوستى آزادى خواهى بخصوص در كشورهاى مصيبت زده افغانستان و 
پاكستان و عراق و كنيا باشد.

عباس نجفى 
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گربه يي كه از پستچي متنفر است  
 

 گربه يي كه از پستچي 
باعث  است  متنفر  ها 
نامه  صاحبانش  شده 
دريافت  را  هايشان 
گدار  بن  و  سارا  نكنند. 
داستان  متوجه  آنجا  از 
شدند كه دريافتند تعداد 
نامه هاي دريافتي شان 
مي  كمتر  روز  روزبه 
شود. خانم گدار متوجه 
شد تنها تعداد كمي نامه 
سالگرد  مناسبت  به 

ازدواج شان دريافت كرده اند؛ «هر بار كه كسي از من مي پرسيد كارت 
پستال تبريكش به دستم رسيده يا نه مجبور مي شدم بگويم نه.» بعد از 
پيگيري ها، خانم گدار از يكي از پستچي ها شنيد كه براي دريافت نامه 
هايش بايد به اداره پست مراجعه كند، زيرا او به دليل حمله سگ ها قادر 
نيست نامه ها را برساند. در حالي كه آنها تنها يك گربه در خانه داشتند. 
اين زوج چندي بعد نامه يي از اداره پست دريافت كردند كه در آن نوشته 
شده بود پستچي ها به دليل حمله هاي گربه آنها، جرات نزديك شدن به 
خانه شان و تحويل نامه ها را ندارند و به اين ترتيب اين زوج دريافتند 
گربه يك سال و نيمه شان به هر پستچي كه به خانه نزديك مي شود 
حمله مي كند، در حدي كه يكي از قربانيان پس از آنكه سعي كرده بود 
نامه را از الي در به داخل بيندازد، بر اثر حمله گربه دستش به شدت 
زخمي شد.اين زوج هنوز نتوانسته اند از اين نكته سر در بياورند كه چرا 

اين گربه به اين شدت از پستچي ها متنفر است.  
 

ارثيه باورنكردني براي يك مستخدم  
  

 براي بيش از هفت سال ملينا ساالزار تمام تالش خود را به كار برد تا 
رضايت يكي از مشتري هاي ثابت رستوراني را كه او در آنجا پيشخدمت 
بود فراهم كند.او هميشه غذاي او را داغ داغ برايش سرو مي كرد و حتي 
هنگامي كه اين مشتري به شدت با او تندخويي مي كرد به او لبخند مي 
زد. والتر سوردز 89 ساله كه هيچ كس جز اين مستخدم تاب تحمل غرغر 
هاي او را نداشت براي قدرداني از اين پيشخدمت به خاطر تحمل او 50 
هزار دالر پول نقد و خودروي سواري اش را براي او به ارث گذاشت.

اين زن كه كارمند رستوران لوبي است در مصاحبه يي گفت؛ «من اصًال 
باورم نمي شود كه آقاي سوردز در زير ظاهر بسيار خشن خود قلبي 
چنين مهربان داشت و ثروت چنين رويايي را تنها به خاطر محبت ديدن 
براي من باقي گذاشت.»آقاي سوردز كه در زمان جنگ هاي جهاني دوم 
در اروپا خدمت مي كرد در ماه جوالي فوت كرد و خانم ساالزار تنها 
چند روز مانده به كريسمس دريافت كه اين پيرمرد غرغرو برايش 50 

هزار دالر پول و يك ماشين مدل باال به ارث گذاشته است.  

سرعت كم گواهينامه رانندگي را باطل كرد  
 

يك زن كه به شدت از رانندگي در اتوبان ترس داشت پس از دستگيري 
پليس  توسط 
و  راهنمايي 
براي  رانندگي 
از  هميشه 
محروم  رانندگي 
زماني  پليس  شد. 
زن  اين  ترس  به 
برد  پي  ساله   57
او  دريافت  كه 
دليلي  هيچ  بدون 
سرعت  با  تنها 
كيلومتر   10

راهنمايي  پليس  بود.  حركت  حال  در  اتوباني  كندرو  باند  در  ساعت  در 
زماني كه در ساعت يك بعدازظهر 30 آگوست در حال گشت زدن بود با 
ماشين اين زن روبه رو شد. او پشت خودروي خود نوشته بود «من نمي 
توانم سريع رانندگي كنم. لطفًا از من سبقت بگيريد». اين زن كه سرعت 
حركتش از سرعت حركت يك فرد دونده هم كمتر بود مرتب بدون هيچ 
دليل ترمز مي كرد و اتومبيل خود را به كنار جاده مي كشيد. اين زن 
پس از متوقف شدن توسط پليس گفت؛ «من خيلي از رانندگي در اتوبان 
مي ترسم. من جرات رانندگي كردن با سرعت زياد در اتوبان را ندارم.» 
دفعه آخري كه پليس ماشين اين زن را به علت سرعت كم متوقف كرد 
يك افسر مجبور شد خودروي او را تا در منزلش براند. دادگاه اين زن 
را از رانندگي محروم كرده است زيرا او بدون وجود هيچ دليلي منطقي 
با سرعتي كمتر از حداقل سرعت تعيين شده توسط قانون رانندگي مي 
كند و باعث ايجاد ترافيك و تصادف مي شود. اين زن در دادگاه مدعي 
شد كه روانپزشكش بيش از سه سال است كه در حال كمك به او براي 
فائق آمدن بر ترسش از رانندگي در اتوبان است. او از دادگاه خواسته 
به جاي باطل كردن گواهينامه رانندگي اش به او اجازه دهد تا مجدداً در 

كالس هاي آموزش رانندگي شركت كند.  

 عروسك هاي سنگاپوري براي كودكان چيني  
 

هزاران دختربچه فقير مناطق روستايي چين امسال صاحب يك عروسك 
شدند.  قيمت  گران  كريسمس 
يك  همراه  به  ها  عروسك  اين 
هديه  التحرير  لوازم  كامل  ست 
به  سنگاپوري  خيريه  ارگان  يك 
اعالم  براساس  بود.  كودكان  اين 
سنگاپور   CCS بنياد  سخنگوي 
و  هزار  چهار  خيريه  نهاد  اين 
پانصد عروسك و به همين تعداد 
براي  التحرير  لوازم  مجموعه 
اكثر  كه  چيني  روستايي  كودكان 
براي  خود  والدين  از  دور  آنها 
اند  رفته  بزرگ  شهرهاي  به  كار 
اينكه  جالب  است.  كرده  ارسال 
تمام اين عروسك ها توسط افراد 
و  فراغت  اوقات  در  سنگاپوري 
سازي  عروسك  استادان  زيرنظر 

ساخته شده اند و تمام آنها هم لباس هايي بر تن دارند كه توسط همين 
افراد خير دوخته شده اند. اجراي اين پروژه چهار ماه زمان برد و بيش 
ساخت  هزينه  تمام  كردند.  شركت  آن  در  سنگاپوري  سيصدوپنجاه  از 
شد.مارگرت  تامين  سنگاپور  مردم  مالي  هاي  كمك  توسط  ها  عروسك 
متوجه  داشتم  چين  به  كه  سفري  گويد؛ «در  مي  موسسه  اين  مدير  دي 
شدم كه بسياري از كودكان چيني در روستاها با پدربزرگ و مادربزرگ 
خود زندگي و جاي خالي والدين خود را حس مي كنند. آنها براي سال نو 
هيچ دلخوشي نداشتند چرا كه هيچ كس نبود كه به آنها هديه يي بدهد، ما 

فقط مي خواستيم آنها را خوشحال كنيم.»  

سرقت كادوهاي سال نو  
  

ز  دستبرد به يك خانه و سرقت هداياي سال نو  ا
زير درخت كريسمس واقع در آشپزخانه آن 

يك داستان جالب پليسي شد. در واقع 
را  تصورش  توانست  نمي  حتي  پليس 
يك  نو  سال  هداياي  سارقان  كه  بكند 
ساله   9 پسربچه  يك  و  ساله   5 دختر 

بوده اند.
كه  بود  قرار  اين  از  سرقت  داستان 
ديدن  از  بعد  كوچولو  پسر  و  دختر  اين 
زير  بزرگ  هداياي  و  كريسمس  درخت 

آن در آشپزخانه خانه يي به شدت وسوسه مي شوند كه اين هدايا را 
بردارند. آنها به راحتي از در پشت منزل وارد خانه مي شوند و هداياي 
كريسمس را كه شامل چند سي دي و يك كيف به ارزش 200 دالر بود 
برمي دارند.زماني كه صاحبان اين خانه به منزل باز مي گردند در مي 
يابند كه هداياي سال نوشان به سرقت رفته است بنابراين بالفاصله با 
پليس تماس مي گيرند. يكي از اقوام اين بچه ها كه همسايه اين خانواده 
بود پس از آگاهي از ماجرا در مي يابد كه هداياي سرقت شده به شدت 
شبيه هدايايي است كه اين بچه ها مدعي شده بودند از يك بابانوئل در 

خيابان كادو گرفته اند.
اين فرد بالفاصله با مادر اين كودكان تماس مي گيرد و سپس پليس را 
در جريان قرار مي دهد. پليس هم بالفاصله به دستگيري اين دو كودك 

اقدام مي كند.
سخنگوي پليس گفت؛ «هدف ما از دستگيري اين كودكان متهم كردن آنها 
به دزدي نبود. ما تنها مي خواستيم كمي آنها را بترسانيم تا ديگر دست 
به اين كارهاي خالف نزنند.» نام اين كودكان هنوز فاش نشده و ميزان 

مجازاتي كه قرار است براي آنها تعيين شود هنوز معلوم نيست.  

اسارت بابا نوئل قالبي در شومينه  
ماموران آتش نشاني يك دزد كاركشته را در لباس بابانوئل از شومينه 
اليس  در  ويو  گاپ  هتل  كردند.كارمندان  خارج  استراليا  مركز  در  يي 
دريافتند  بودند  خود  كاري  شيفت  تعويض  مشغول  كه  زماني  اسپرينگ 
بالفاصله  آنها  آيد.  مي  يي  ناله  و  آه  صداي  هتل  شومينه  داخل  از  كه 
با ماموران آتش نشاني تماس گرفتند. مارك جيمز رئيس آتش نشاني 
منطقه بيان داشت دزد بداقبال به مدت ده ساعت در شومينه گير كرده و 
زانوانشان بد جوري به قفسه سينه اش چسبيده بود. او گفت؛ «زماني كه 
ما او را پيدا كرديم بيشتر شبيه يك حشره داخل تخم بود و بد جوري 
از حال رفته بود.»آتش نشانان بيش از 90 دقيقه وقت صرف كردند تا 
جناب دزد را از داخل شومينه خارج كنند ولي در آخر تنها به كمك بريدن 
قسمتي از شومينه موفق شدند هيكل بزرگ سارق را از دل آن بيرون 
بياورند. جيمز گفت؛ «تصور كنيد درون تنگ ترين لوله دنيا گير بيفتيد 
و مجبور شويد ده ساعت در آن اسير بمانيد. اين مرد واقعًا دستپاچه 
و خجالت زده بود بنابراين وقتي ما او را از داخل شومينه خارج كرديم 
حرفي براي گفتن نداشت. او خيلي از خود و ديگران خجالت مي كشيد.»  

سيگار نكشيد چون كچل مي شويد
دانشمندان در تازه ترين يافته هاي خود به يكي ديگر از مضرات سيگار 
تحقيقات  در  دانشمندان  بردند.  پي  سر  موي  ريزش  جمله  از  بدن  براي 
خود دريافتند سيگار مي تواند در ريزش موي برخي مردان و ابتالي انان 
به بيماري طاسي تاثير داشته باشد. طاسي سر در ميان مردان بيشتر 
ارثي است و علت آن به يكسري هورمون هاي نرينه برمي گردد.محققان 
اروپايي  مردان  به  نسبت  كه  آسيايي  مردان  دريافتند  پژوهش  اين  در 
كمتر به بيماري طاسي سر مبتال مي شوند، در صورت كشيدن سيگار، 
دچار ريزش بيشتر موي سر خواهند شد. اين يافته ها در بررسي روي 
دست  به  مي رسد،  سال  به 65  آنان  متوسط  عمر  كه  تايواني  مرد   740

آمده است.

كريسمس فراموش نشدني! 
رابرت شوف، مرد 77 ساله ساكن آيووا (امريكا) شب كريسمس امسال 

را هرگز فراموش نخواهد كرد. 
به گزارش گاردين، او قسمتي از شب كريسمس را در حالي در دهانه 
مخزن فاضالب خانه اش گذراند كه سرش داخل دريچه آن و پاهايش در 
هوا آويزان بود.او كه براي پي بردن به علت گرفتگي مجراي مخزن سراغ 

آن رفته بود ، پايش سر خورد و با سر داخل آن افتاد.
 ، توني  كه  بعد  ساعت  يك  حدود  تا  اما  زد  فرياد  خيلي  كمك  براي  او 
ديد  هوا  در  را  شوهرش  پاهاي  پنجره  كنار  از  گذشتن  هنگام  همسرش 
، كسي به دادش نرسيد. توني با گرفتن كمك از اورژانس شوهرش را 

نجات داد.
شوف گفت اين بدترين كريسمس عمرش بوده است.
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ناخنك
و  بودم  انداخته  پايين  را  سرم  ديگر  روزهاي  مثل  هم  امروز 
مثل ... هاي سابق امامزاده داوود راه هميشگي را طي مي كردم 
تا خود را به دكه ناخنك برسانم تا به شغل شريف و پردرد 
بدن  اينكه  براي  معمول،  عادت  طبق  بپردازم!  ناخنك زني  سر 
سالمي داشته باشم و قبراق و سردماغ ناخنك بزنم، مسافتي 
كبك  مثل  كه  طور  همين  مي كنم.  گز  پياده   را  هميشگي  راه  از 
و  مي لوليدم  آدم ها  البته  صد  و  ماشين ها  البه الي  از  خرامان 
مي كردم،  ورانداز  را  سوژه ها  پلوغم  شلوغ  ذهن  در  مي رفتم، 
تا يكي از آنها را براي عمليات ناخنك زني آماده كنم. يك لحظه 
سرم را باال گرفتم تا جهت يابي كنم. از دور و نزديك (درست 
يادم نمي آيد) گرد و غباري به چشم آلبالو گيالس چينم آمد. با 
آنكه از باد و طوفان خبري نبود، هاله اي از گرد و غبار منطقه 
مي شدم،  نزديك تر  چه  هر  بود.  داده  قرار  خود  زيرپوشش  را 
غبار غليظ تر مي شد، چون گلويم هم خارش افتاده بود. درحال 
سرفه كردن جمعيت كثيري را ديدم كه از پل چوبي، پياده به 
سمت ميدان انقالب مي رفتند. يك آن ترس ورم داشت و رنگ 
و رويم به قناري پهلو زد، اما متأسفانه صدايم شبيه او نشد! 
به  احتياط  با  كمي  همين  براي  است،  تظاهرات  كردم  فكر  اول 
محل تجمع نزديك  شدم، اما حضور فراوان مأموران راهنمايي 
با  نيست.  سياسي  قضيه  كه  فهماند  من  به  موجود،  ترافيك  و 
زير  كه  نشيني  آفتاب  كارگران  از  كوچك  جوي  و  پرس  يك 
پل و كنار آن پراكنده اند، متوجه شدم باز مترو كار دست هم 
داده است. از آنجا كه به همه مشكوك هستم، فكر مي كنم كار 
بارها  يعني  مي دانيد،  كه  طور  همان  باشد.   ناخنك  بدخواهان 
گفته ام، بعضي ها هستند كه چشم ديدن ناخنك را ندارند، براي 
پايين  را  ناخنك  كركره  تا  مي زنند  اقدامي  هر  به  دست  همين 
بكشند. اگر اشتباه نكرده باشم، اين دود هم از آتش آنان بلند 
مي شود. وقتي كه با اجراي ترفندهاي مختلف از جمله: تهديد 
جايي  به  راه  غيره،  و  تلفن  آب،  برق،  قطع  ارعاب،  صدالبته  و 
نبردند، دست به دامن مترو شده اند، تا با چاله كندن بر سر راه 
در  را  او  شاهنامه،  داستان  دستان  رستم  مانند  ناخنك،  وارث 
چاه ياچاله سرنگون كنند تا هم خود از شر او راحت شوند و 

هم ناخنك از دست خودش!
هر چند نبايد گناه مردم را شست، اما من مي شويم، همان طور 
كه مرده شوي، تن همه را مي شويد. مگر من چه چيز از او كم 
دارم؟ فرق من و او در اين است كه من بازنده جماعت طرفم، او 
با مرده. خداييش را بخواهيد كار او خيلي از كار مالك ناخنك، 

ساده تر است!
خدا را شكر كه از دور گرد و غبار را ديدار كردم و اال ممكن 
نبيند،  بد  روز  چشمتان  بخورم!  كمين  بدخواهان  توسط  بود، 
اي  كه  ديدم  رسيدم،  تاكسي  به  شدن  سوار  محل  به  كه  وقتي 
داد بيداد، جماعت را هم بر عليه من بسيج كرده اند تا من نتوانم 
سوار تاكسي شوم و خود را به دكه  ناامن ناخنك زني برسانم. 
تا چشم كار مي كرد، ماشين هاي تا خرخره پر و جماعت منتظر 
و  خلوت ترين  كه  خياباني  هم  آن  بود،  كرده  پر  را  خيابان 
مناسب ترين راه براي رسيدن به دكه شخصي صاحب ناخنك 
بود. من كه به واسطه «رگي» كه آن را مي شناسيد، جلو كسي يا 
چيزي كم نمي آورم. براي همين دور از چشم بدخواهان تغيير 
مسير دادم و خود را به بهارستان رساندم. چشمتان دوباره 
روز بد نبيند، ديدم در آنجا هم كمين گذاشته اند. از اتوبوسي كه 
تنها وسيله ممكن براي رسيدن به دكه ناخنك زني بود، خبري 
نبود كه نبود. معلوم بود آنها را هم بدخواهان ناخنك خريده اند 
تا از اين طريق هم نتوانم به محل موردنظر برسم. جماعت هم 
كه مثل هميشه مانند ستاره دنباله دار صف كشيده بودند، گويا 

آنان هم با بدخواهان دست به يكي كرده بودند!
اما كار نشد ندارد، چون در همين لحظه يكي از موتورسواران 
قانون گريز، مقابل پايم ترمز كرد. هرچند كه تا به حال سوار 
اين گونه مركب ها نشده بودم، اما ديدم وقتي طرف مثل قهرمان 
فيلم هاي آمريكايي، براي نجات من از دست بدخواهان، خود را 
به خطر انداخته، بدون معطلي، درست مثل فيلم ها پشت تركش 
پريدم. او هم مثل باد مرا از مهلكه به در برد و با هزار سالم 
و صلوات  به دكه ناخنك رساند. وقتي از او تشكر كردم طلب 
با  همراه  ولي  آمد،  زورم  كه  هرچند  كرد،  ناقابل  هزارتومان 
يك لبخند زوركي آن را دودستي تقديمش كردم. هر چه باشد 

معرفت به خرج داده و جان خود را به خطر انداخته بود!
بدخواهان بعد از خواندن ناخنك امروز جلز و ولز خواهند كرد، 
درست مثل هميشه. بايد به طول و عرض و قد و باالي آنان 
برسانم كه مترو و متعلقاتش هم نتوانست جلو قلم و قدم مالك 

ناخنك را بگيرد، تا بعد.

شيادى و كاله بردارى تا كى؟
اخيرا نامه اى از سوى تعدادى از هموطنان ما در اين شهر(لندن) به قصد دادخواهى به دفتر روزنامه رسيده كه خطاب به مدير روزنامه نوشته 
شده و در آن از ستم و بيدادى كه از سوى يك هموطن ديگر بر آنها روا گشته، سخن رفته است. نامه اى دردمندانه اى كه حكايت از واقعيتى 
تلخ و عملى بى شرمانه دارد كه متاسفانه از سوى يك فرد به ظاهر ايرانى در لندن، كه با روش هايى زيركانه  از ايرانيان مهاجر كاله بردارى 
كرده و همچنان به اين روش غير انسانى خود ادامه مى دهد. در اين نامه، اسمى از فرد مذكور برده نشده است اما نويسندگان آن در پايان 
نوشته اند كه در صورت نياز مى توانند مشخصات اين فرد را به همراه تمامى اسناد و مدارك قانونى الزم در اختيار تحريريه قرار دهند. 
تحريريه روزنامه بنا به وظيفه حرفه اى و انسانى اش اين نامه را عينا درج كرده و از همه كسانى كه به نوعى قربانى چنين روش هاى 
ناجوانمردانه اى شده و فريب اين شخص يا اشخاص مشابه را خورده اند انتظار دارد كه مستندات خود را در اختيار اين هفته نامه قرار دهند. 
باشد كه درج اين نامه مرهمى بر زخم هاى اين هموطنان مال باخته و رنج ديده باشد و تجربه و هشدارى براى ديگر هموطنان ما كه فريب 
چنين گرگ هاى طماع را كه با نام و هويت ايرانى در كمين مردمى نشسته اند كه بنحوى سرزمين شان را ترك و ناگزير تن به مهاجرت داده 

اند نخورده و درس بگيرند.

تحريريه روزنامه پرشين

مديران محترم روزنامه پرشين
اين جانبان امضا كنندگان اين نامه كه متاسفانه از سوى يك فرد شياد و كالهبردار ايرانى درلندن، فريب خورده و دچار ضرر هاى مالى و صدمات روحى جبران 
ناپذيرى شده ايم تصميم گرفته ايم كه با ارسال اين نامه، شما و هموطنان دلسوز ديگر را از اين واقعيت آگاه كنيم تا مبادا سايرهموطنان ساده دل مثل ما فريب اين 

گونه افراد مزور و متقلب را بخورند و از دامى كه در آينده ممكن است بر سر راه آنها پهن شود برحذر باشند.
آن هم در زمانه اى كه كاله برداران و شيادان با اسم هاى قالبى و دهن پركن مثل اپوزيسيون، مبارز، وطن پرست و آزادى خواه به دزدى و كاله بردارى و خوردن 
اموال ايرانيان نا آگاه و ساده دل مشغولند و صداى كسى هم در نمى آيد و به هر جا هم بروى و به هر كه هم بگويى مى گويند چشمت كور مى خواستى بهش اعتماد 

نكنى. خوب دارى چوب سادگى ات را مى خورى.
ما ضمن دادخواهى از مراجع قانونى و رسمى كشور بريتانيا تصميم گرفتيم اين آدم شياد و كالهبردار را كه در اين شهر فعاليت تجارى و مالى دارد و ازقرارمعلوم 
با اسم هاى مختلف و تحت پوشش كمپانى هاى متنوع، سرگرم كالهبردارى است، از طريق روزنامه شما به همه معرفى كنيم. اگرچه مطمئن نيستيم كه شما اين نامه 
را منتشر كنيد چرا كه اطالع داريم اين فرد نفوذ مستقيم دريكى از روزنامه هاى فارسى زبان اين شهر دارد و مى تواند مانع از درج آن شود يا در انتشار آن اخالل 
ايجاد كند. از اين رو در مقطع فعلى براى اينكه شما را مجاب به انتشار اين رنج نامه كنيم از ذكر نام فرد مذكور خوددارى كرده و صرفا به شيوه هاى زيركانه اى 
كه او براى سركيسه كردن مهاجران و پناهندگان ايرانى در پيش گرفته اشاره كنيم. در صورتى كه مديران محترم آن روزنامه مايل باشند كه هويت اين فرد را براى 
ايشان و خوانندگان محترمشان برمال كنيم  قطعا بعد از درج اين نامه اين كار را خواهيم كرد و اطالعات بيشتر و اسناد و مدارك الزم را كه همگى داللت بر كالهبردار 

بودن اين آدم دارد را در اختيار آن روزنامه قرار خواهيم داد.
يكى از شگردهاى فرد مذكور اين است كه براى گريز از قانون با نام هاى ايرانى متعددى فعاليت مى كند به طورى كه برخى از ما در وهله اول گمان مى كرديم كه با 
چند آدم مختلف سروكار داريم. شگرد ديگر او اين است كه با استفاده از تبليغات مفصل و فريبنده در روزنامه ها به عنوان مورگج بروكر و مشاور مالى و مسكن 
و دالل ارز و خدمات مشاوره اى افراد را به دام انداخته و پس از جلب اعتماد آنها به روش هاى زيركانه اى از جمله تشويق آنها به سرمايه گذارى مشترك و ... 
پولشان را به جيب مى زند و شكم خود و خانواده اش را سير مى كند و براى خود دم و دستگاهى راه انداخته است. ناگفته نماند كه اين مرد شياد با پول هاى حرام 
به كسب و تجارت در لندن و دوبى و احتماال جاهاى ديگر مشغول است و  سوار بر اتومبيل هاى گران قيمت درشهر مى گردد و به ريش همه آنها كه به او اعتماد 

كرده اند و پولشان را خورده مى خندد غافل از آنكه روزى گرفتار قانون خواهد شد و مكافات اين اعمال تبهكارانه خود را خواهد ديد.
متاسفانه وقتى از سوى دادگاه و با حكم توقيف اموال به سراغ او مى روند يا خود را كس ديگرى معرفى كرده و يا اينكه ادعا مى كند كه هيچ دارايى و مالى ندارد.
او فرد حريص و بى رحمى است كه تنها به منافع خود فكر مى كند و هنگامى كه يكى از ما كه اخيرا عزيز دلبند خود را در اين شهر از دست داده و در شرايط بسيار 

اسفناكى بود براى گرفتن طلب خود به سراغش رفت در كمال بى رحمى او را با ناسزا از در رانده و تهديد به ضرب و جرح كرده است.
تمام مدارك قانونى و دادگاهى عليه اين شخص نزد اينجانبان موجود است و در صورت لزوم همه را در اختيار شما قرار داده تا يك جا منتشر كنيد.

 با احترام
 امضاء محفوظ 

مورچه ها در چشمان دختر مصري النه كرده اند 
مصري  دختر  چشمان  در  مورچه  زيادي  تعدادي  گفتند  بيمارستاني  منابع 

النه كرده اند. 
به گزارش پايگاه اينترنتي الرايه، دكتر عصام حسن، پزشك معالج مي حسين 
زكريا، دختر كالس اول ابتدايي گفت اين دختر از بيماري اي رنج مي برد كه 

هيچ مرجع علمي ندارد.
موضوعي  چنين  با  پزشكي  تاريخ  در  كه  است  بار  سومين  اين  افزود:  وي 
روبه رو مي شويم. بار اول در عربستان بود و بار دوم در ايران و اكنون 

در مصر.
دكتر حسن افزود: جالب اين كه در هر سه مورد هم سن مبتاليان بين 10 تا 

12 سال بوده است.
وي اضافه كرد: از يك سال و نيم پيش تاكنون با بررسي و آزمايش وضعيت 
جسمي مي حسين زكريا به دو احتمال رسيدم. دكتر عصام حسن خاطرنشان 
ساخت: اول اين كه مورچه از داخل چشم بيرون مي آيد يا اين كه از بيرون 

به داخل چشم مي رود و بازمي گردد.
اين پزشك مصري گفت احتمال هم مي رود يك توده تخم مورچه داخل چشم 
مي  خارج  مذكور  دختربچه  چشم  داخل  از  مدام  مورچه  اين  كه  چرا  باشد 
شوند و اين موضوع هم چيز غريبي نيست چرا كه مورچه ها درون مكاني 

غارمانند زندگي مي كنند و چشم نيز بهترين مكان به شمار مي رود.
مادر اين دختر گفت يك روز دخترم از خواب بيدار شد. ديدم مدام گريه مي 
كند و داد مي زند و مي گويد سردرد دارد و انگار سرش دارد شكافته مي 
شود و دستش را روي چشم راستش گذاشته است. اين درد ادامه داشت و 

مي گفت انگار با ميخ دارند چشمش را سورخ مي كنند.
مي  چشمان  از  مورچه  زيادي  تعداد  ديدم  رسيدم  او  به  وقتي  افزود:  وي 

درحال بيرون آمدن هستند.
مادر مي اضافه كرد: هيچ دارو و دكتري افاقه نكرده و همچنان مورچه ها در 

چشمان دخترم النه كرده اند. 

بابا نوئل هاي واقعي
براي مشتريان يك مركز تجاري شهر 
ايالت  آيلند  النگ  ناحيه  در  ماساپكا 
نيويورك بابا نوئل در قالب دو برادر 
كه در شب نوئل (كريسمس) اسكناس 
مي  پخش  مردم  بين  دالري  هاي 100 

كردند ، عينيت يافت! 
به گزارش خبرگزاري رويترز،ماموران 
امنيتي اين مركز خريد پس از مشاهده 
اسكناس  مشتريان  بين  كه  مرد  دو 
100 دالري پخش مي كردند به پليس 
اسكناس  داشتند  بيم  زيرا  دادند  اطالع 
ها تقلبي باشد يا اينكه بر سر دريافت 
اين پول يامفت در مركز خريد شورش 

در بگيرد! 
ماموران پليس پس از ورود به اين مركز خريد دريافتند اين يك كار خيريه 
از سوي دو برادر تاجر 45 و 41 ساله است كه به مناسبت جشن نوئل آن 
را انجام مي دهند و اتفاقا توزيع اسكناس هاي 100 دالري ميان مشتريان در 

كمال آرامش و نظم صورت گرفته و خطر هيچ شورشي وجود ندارد! 
هر  گويند  مي  برادر  دو   : گفت  آيلند  النگ  پليس  از  ريپالونه  آنتوني  كارآگاه 
سال هنگام جشن نوئل ( كريسمس ) اسكناس 100 دالري بين مردم توزيع 
مي كنند. آنها مي گويند كه افراد مرفه و خوشبختي هستند و فقط مي خواهند 

به نوعي اين رفاه و خوشي را جبران كنند.
او افزود: آنها پول را به افرادي مي دهند كه از نظر آنها به پول نياز دارند. 
هستند.  سپاسگزار  بسيار  آنها  از  نيز  بادآورده  هديه  اين  كنندگان  دريافت 
پليس هويت اين دو بابا نوئل واقعي را به دليل اينكه مايل نبودند، فاش نكرد. 
ما هم نمي دانيم در شب جشن نوئل آنها چه ميزان اسكناس 100 دالري به 

مردم دادند اما مي توان گفت: زنده باد به اين بابا نوئل هاي واقعي!

خريد خانه با %100 وام مسكن  - مشاورين امالك آوا  02089599390



6
www.persianweekly.co.uk
  جمعه 14  دى Jan 2008  -  1386 04هفته نامه پرشين

سال اول -  شماره بيست وششم

 info@persianweekly.co.uk  
لطفا ما را از خبرهاى اطراف خود مطلع نمائيد

 براى مشاهده هفته نامه بصورت رنگى به وب سايت مراجعه نمائيد

فروغ فرخزاد بانوى 
شعرامروزفارسى

فروغ، سنت شكن جامعه ادبى ايران در گستره زبان فارسى بود، هرچند 
كه با عمر بسيار كوتاه؛ شتابان آمد و زود هنگام بسر رسيد؛ اما راه و 
رسم او در شعر فارسى و نقش او در آفرينش هنرى هنوز قافله ى نو 

سخنى در شعر امروز زنان در زبان فارسى را ساربانى ميكند. 
سال  هزار  فاضالنه  و  پيچيده  زبان  به  نه  و  مردم  عادي  زبان  به  فروغ 
پيش، سرود. به راحتي مي توان با شعر او ارتباط برقرار كرد. زباني 
ارتباط  خواننده  با  امروزي  رايج  لغات  همين  با  كه  صميمي  و  راحت 
برقرار مي كند. خود مي گويد: «امكانات زبان فارسي خيلي زياد است. 
ساده  خيلي  توان  مي  كه  كردم  كشف  فارسي  زبان  در  را  خاصيت  اين 
گام  جلو  به  خود  عمر  تمامي  در  كه  آزاده  شاعري  فروغ؛   « زد.  حرف 
برداشت و در عمر كوتاه خود، اشعاري به ياد ماندني سرود كه تا نسل 
ها بعد از وي، صحبت از او باشد و او را نه فقط به عنوان يك شاعر،كه 

به عنوان زني آزاده و آزاد انديش ستايش كنند.
فروغ الزمان فرخ زاد عراقى (اراكى) در ظهر 15 دى  ماه 1313 در خيابان 
و  تفرشى  پدرى  از  تهران  اميريه  محله  در  آزاد  خادم  كوچه  معزالسلطنه 

مادرى كاشانى تبار به دنيا آمد. فروغ پس از پايان 
ياد  نقاشى  و  خياطى  و  رفت  بانوان  هنرستان  به  دبيرستان  سوم  كالس 
گرفت. درشانزده سالگى به پرويز شاپور يكى از بستگان مادرش كه پانزده 
سال از او بزرگتر بود دل باخت و عليرغم مخالفت خانواده با او ازدواج 
كرد و به اهواز رفت. ولى كمتر از دو سال بعد از همسرش طالق گرفت و به 
تهران بازگشت. اين ازدواج به خاطر دخالتهاى نزديكان در سال 1343 به 
جدايى انجاميد. حاصل اين ازدواج، پسرى به نام كاميار شاپور بود. پرويز 
شاپور و فروغ فرخزاد، در نامه ها و نوشته هاى خويش از كاميار، با نام 
“كامى“ ياد مى كردند. فروغ پيش از ازدواج با شاپور، با وى نامه نگاريهاى 
عاشقانه اى داشت. اين نامه ها به همراه نامه هاى فروغ در زمان ازدواج اين 
دو و همچنين نامه هاى وى به شاپور پس از جدايى از وى بعدها توسط 

كاميار شاپور و عمران صالحى منتشر گرديد. 
پس از جدايى از شاپور، فروغ فرخ زاد، براي گريز از هياهوى روزمرگى، 
در  او  رفت.  سفر  به  محفلى،  و  شخصى  روابط  يكنواخت  و  بسته  زندگى 
اين سير و سفر، كوشيد تا با فرهنگ غنى اروپا آشنا شود. با آنكه زندگى 
روزانه اش به سختى مى گذشت، به تأتر و اپرا و موزه مى رفت. وى در اين 
دوره زبان ايتاليايى و همچنين فرانسه و آلماني را آموخت. سفرهاى فروغ 
به اروپا، آشنايى اش با فرهنگ هنرى و ادبى اروپايى، ذهن او را باز كرد و 

زمينه اى براى دگرگونى فكرى را در او فراهم كرد.
فروغ 12 سال پيش از مرگش، اولين شعر خود را به مجله روشنفكر سپرد 
و همان هفته بود كه صدها هزار نفر با خواندن شعر بى پرواى او با نام 
آثارش  و  رسيد  شهرت  اوج  به  بعد  چندى  كه  شدند  آشنا  تازه  شاعرى 
هواخواهان بسيار يافت. در همان روزها بود كه يكى از شاعران معروف، 
او را در بى  پروايى و دريدن پرده رياكاران با حافظ تشبيه كرد و نوشت: 
«كه اگر در قدرت كالم هم به پاى لسان الغيب برسد حافظ ديگرى خواهيم 

داشت.» 
از  ثالث  اخوان  مهدى  و  شاملو  احمد  كنار  در  فروغ  يوشيج  نيما  از  بعد 
پيشگامان شعر معاصر فارسى است. نمونه هاى برجسته و اوج شعر نوى 

فارسى در آثار فروغ و شاملو پديدار گرديد.
دومين مجموعه شعر فروغ (ديوار) در بيست و يك سالگى اين شاعره چاپ 
شد و بدليل برخى گستاخى ها و سنت شكنى ها مورد نقد و سرزنش ادبا 
قرار گرفت. فروغ فرخزاد يك سال بعد با وجود مالمت شخصيتهاى ادبى، 
سومين مجموعه شعر خود بنام عصيان را چاپ كرد. اين مجموعه شعر 

اشعارى بودند زنانه ، سركش، رومانتيك وبحث انگيز.
 آشنايى با ابراهيم گلستان: 

سرشناس  فيلمساز  و  نويسنده  گلستان  ابراهيم  با  آشنايى 
ايرانى و همكارى با او، موجب تحول فكرى و ادبى در فروغ شد. 
مسير  اين  در  مى كند.  جلب  را  فروغ  توجه  سينما  سال 1337  در 
زندگى  مسير  آشنايى  اين  و  مى شود  آشنا  گلستان  ابراهيم  با 
فروغ را تغيير مى دهد. چهار سال بعد يعنى در سال 1341 فيلم 
در  مى سازند.  تبريز  جذاميان  آسايشگاه  در  را  است  سياه  خانه 
سال 1342 در نمايشنامه شش شخصيت در جستجوى نويسنده 
بازى چشمگيرى از خود نشان مى دهد. در زمستان همان سال خبر 
اوبر  جشنواره  نخست  جايزه  برنده  است،  سياه  خانه  فيلم  كه  مى رسد 
هاوزن شده و باز در همان سال مجموعه تولدى ديگر را با تيراژ باالى سه 
هزار نسخه توسط انتشارات مرواريد منتشر كرد. در سال 1343 به آلمان، 
ايتاليا و فرانسه سفر مى كند در اين ايام كه در داخل و خارج از ايران به 
شهرت خاصى دست يافته بود، سازمان فرهنگى يونسكو فيلم نيم ساعته اى 

از زندگى او تهيه كرد.
سال بعد در دومين جشنواره سينماى مولف در پزارو شركت مى كند كه 
تهيه كنندگان سوئدى ساختن چند فيلم را به او پيشنهاد مى دهند و ناشران 
مجموعه  وى  دوره،  اين  از  پس  مى شوند.  آثارش  نشر  مشتاق  اروپايى 
تولدى ديگر را منتشر كرد. اشعار وى در اين كتاب تحسين گسترده اى را 
برانگيخت؛ پس از آن مجموعه ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد را منتشر 
نمود. مجموعه تولدى ديگر دنياى تفكرات اين شاعره جوان را به گونه اى 
نوين  نشان مى داد و فروغ پس از چاپ اين مجموعه، از آثار شعرى گذشته 
خود اظهار تأسف كرد و اين اشعار را بيان ساده اى از جهان بيرون خود 

ناميد.
رساند  چاپ  به  را  آن  خود،  فرخزاد،  فروغ  كه  شعرى  مجموعه  آخرين 
مجموعه تولدى ديگر است. اين مجموعه شامل 31 قطعه شعر است كه بين 
سال هاى 1338 تا 1342 سروده شده اند. به قولى ديگر آخرين اثر او «ايمان 

بياوريم به آغاز فصل سرد است» كه پس از مرگ او منتشر شد.
در آثار فروغ فرخزاد شعر و زندگى به گونه اى تفكيك ناپذير درهم آميخته 
است. مايه اصلى زندگى و شعر در آغاز براى او لذت جسمانى و هوسهاى 
زودگذر بود كه  حاصلى جز شكست و ناكامى به بار نياورد. شكست در 
زندگى اجتماعى و زندگى  خانوادگى روح وى را پس از يك دوره نااميدى،بى 
اعتمادى و ناباورى به طغيان واداشت. با اين حال روح عصيانگرى فروغ 
بر ضد سنتها و اصول اخالقى كه در اشعار آغازين او مشهود است، پس 
زندگى   اگر  شك  بى  و  يافت  تعديل  زيادى  حد  تا  ديگر  تولدى  مجموعه  از 
طوالنى ترى مى يافت به تجديد نظرى اساسى در افكار و ديدگاههاى خود 
مى رسيد. از ويژگيهاى شعر فروغ نمايان ساختن مظاهر خشن و ناهموار 
زندگانى مردم در قالب شعر است. ابداع مضامين تازه و خلق تصاوير بديع 
و اشياء محيط اطراف با ديدى متفاوت و به  پرده شعر كشيدن مشهودات و 

دريافتهاى خود از ديگر شاخصه هاى زيباى شعر فروغ فرخزاد است.
فروغ فرخزاد در روز 24 بهمن، 1345 در سن 32 سالگى هنگام رانندگى 
با اتوموبيل جيپ شخصى اش، بر اثر تصادف در جاده دروس-قلهك در 
تهران جان باخت. جسد او، روز چهارشنبه 26 بهمن با حضور نويسندگان 

و همكارانش در گورستان ظهيرالدوله به خاك سپرده شد.
در سال 1381، ناصر صفاريان سه فيلم مستند با نامهاى جام جان، اوج 
موج و سرد سبز درباره فروغ ساخت كه در آن با افراد زيادى همچون 
سينما،  كارگردان  بيضايى  بهرام  گلستان،  ابراهيم  فرزند  گلستان  كاوه 
فريدون مشيرى شاعر، مادر و خواهر فروغ فرخزاد و كسان ديگرى گفتگو 
شده است. همچنين در اين فيلم عكسهاى منتشر نشده بسيارى از فروغ به 

نمايش گذاشته شده است.

آثار:
 اسير سال 1331 شامل 44 
/  1335 سال  /ديوار  شعر 

شامل   1336 سال  عصيان 
سال  ديگر  تولدى  شعر/   17
1342/ايمان بياوريم به آغاز 

فصل سرد سال1352/
 (1353 اشعار(  برگزيده 

گزينه اشعار( 1364). 

پرنده مردنى است 
دلم گرفته است
دلم گرفته است

به ايوان مى روم و انگشتانم را
بر پوست كشيده ى شب مى كشم

چراغ هاى رابطه تاريكند
چراغهاى رابطه تاريكند

كسى مرا به آفتاب
معرفى نخواهد كرد

كسى مرا به ميهمانى گنجشك ها نخواهد برد
پرواز را به خاطر بسپار

پرنده مردنى ست
تولدى ديگر 

همه هستى من ايه تاريكيست
كه ترا در خود تكرار كنان

به سحرگاه شكفتن ها و رستن هاى ابدى خواهد برد
من در اين ايه ترا آه كشيدم آه

من در اين ايه ترا
به درخت و آب و آتش پيوند زدم

زندگى شايد
يك خيابان درازست كه هر روز زنى با زنبيلى از آن مى گذرد

زندگى شايد
ريسمانيست كه مردى با آن خود را از شاخه مى آويزد

زندگى شايد طفلى است كه از مدرسه بر ميگردد
زندگى شايد افروختن سيگارى باشد در فاصله رخوتنك دو همآغوشى

يا عبور گيج رهگذرى باشد 
كه كاله از سر بر ميدارد

و به يك رهگذر ديگر با لبخندى بى معنى مى گويد صبح بخير
زندگى شايد آن لحظه مسدوديست

كه نگاه من در نى نى چشمان تو خود را ويران مى سازد
و در اين حسى است

كه من آن را با ادرك ماه 
و با دريافت ظلمت خواهم 

آميخت
يك  اندازه  به  كه  اتاقى  در 

تنهاييست
دل من

كه به اندازه يك عشقست
ساده  هاى  بهانه  به 
خوشبختى خود مى نگرد

در  گلها  زيباى  زوال  به 
گلدان

 به نهالى كه تو در باغچه 
خانه مان كاشته اى
و به آواز قنارى ها

 كه به اندازه يك پنجره مى 
خوانند
 آه ...

سهم من اينست
سهم من اينست

سهم من
آسمانيست كه آويختن پرده اى آن را از من مى گيرد

سهم من پايين رفتن از يك پله متروكست
و به چيزى در پوسيدگى و غربت واصل گشتن

سهم من گردش حزن آلودى در باغ خاطره هاست
و در اندوه صدايى جان دادن كه به من مى گويد

دستهايت را دوست ميدارم
دستهايم را در باغچه مى كارم

 سبز خواهم شد مى دانم مى دانم مى دانم
و پرستو ها در گودى انگشتان جوهريم

تخم خواهند گذاشت
گوشوارى به دو گوشم مى آويزم

از دو گيالس سرخ همزاد
و به ناخن هايم برگ گل كوكب مى چسبانم

كوچه اى هست كه در آنجا
پسرانى كه به من عاشق بودند هنوز

با همان موهاى درهم و گردن هاى باريك و پاهاى الغر
 به تبسم معصوم دختركى مى انديشند كه يك شب او را باد با خود برد

كوچه اى هست كه قلب من آن را
از محله هاى كودكيم دزديده ست

سفر حجمى در خط زمان
و به حجمى خط خشك زمان را آبستن كردن

حجمى از تصويرى آگاه
كه ز مهمانى يك اينه بر ميگردد

و بدينسانست
كه كسى مى ميرد
و كسى مى ماند

صيد  مرواريدى  ريزد  مى  گودالى  به  كه  حقيرى  جوى  در  صيادى  هيچ 
نخواهد كرد

من
پرى كوچك غمگينى را

مى شناسم كه در اقيانوسى مسكن دارد
و دلش را در يك نى لبك چوبين

مى نوازد آرام آرام
پرى كوچك غمگينى كه شب از يك بوسه مى ميرد
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 پيش بيني قيمت 

نفت در سال 
 2008

 
سال 2007 سال افزايش قيمت نفت بود. قيمت نفت حدود 
60 درصد افزايش داشت و به حد 99 دالر و 29 سنت به 
ازاي هر بشكه (159 ليتر) رسيد. عوامل مختلفي در جهش 
مصرف،  انتظار  خالف  افزايش  داشتند؛  نقش  نفت  قيمت 
تنگنا  و  دالر  بهاي  كاهش  دليل  به  نفت  با  بازي  بورس 
نفتي  شده  پااليش  مواد  عرضه  كمبود  دليل  به  بازار  در 
به دنبال از كار افتادن برخي پااليشگاه ها.هنوز مصرف 
اند.  نكرده  حس  را  نفت  بهاي  افزايش  پيامدهاي  كنندگان 
در آلمان، به عنوان نمونه، قيمت بنزين 20 درصد افزايش 
يافت، نه مثًال 60 درصد، آن هم به اين دليل كه در تركيب 
بااليي  سهم  ماليات  آلمان،  در  نفتي  هاي  فرآورده  قيمت 
حس  را  قيمت  فشار   2008 سال  در  مستاجران  دارد. 
خواهند كرد، يعني آن هنگامي كه بخواهند مخارج گرماي 
منزل در سال 2007 را بپردازند.اين را نيز بايد در نظر 
گرفت كه قيمت گاز در سال 2008 باال خواهد رفت زيرا 
قيمت گاز با فاصله يي شش ماهه از رشد قيمت نفت خام 

پيروي مي كند.

باالرفتن تقاضا و مشكل دالر
جهان يك دوره رونق اقتصادي را طي مي كند. اين امر 
باعث افزايش تقاضا براي نفت مي شود. هم اكنون ميزان 
روز  در  بشكه  ميليون   85 جهان  در  نفت  توليد  روزانه 
در  انرژي  مسوول  مقامات  را  نفت  به  نياز  مقدار  است. 
اياالت متحده امريكا چيزي ميان 85 تا 86 ميليون بشكه 
تخمين مي زنند. از آنجايي كه تقاضا فقط اندكي بيشتر از 
عرضه است، كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) افزايش 
توليد را الزم نمي بينند.به نظر اوپك افزايش بهاي نفت، نه 
به دليل كاهش توليد بلكه به دليل بورس بازي بوده است. 
حوزه  از  پولي  سرمايه  كه  شده  باعث  دالر  بهاي  كاهش 
دالري به سمت اجناس برود كه شامل نفت نيز مي شود.

را  دالر  بهاي  پايين  مشكل  اوپك  عضو  كشورهاي  خود 
آشكارا حس مي كنند. اكنون دالر بيشتري دارند، اما با 
اين پول بيشتر نمي توانند در هنگام خريد از اروپا يا ژاپن 
چندان سبد خود را پر كنند.اما اگر كشورهاي عضو اوپك 
به افزايش توليد هم اراده كنند، از پس اين كار برنمي آيند. 
ذخاير كم مايه تر و تاسيسات استخراج فرسوده شده اند. 
سال  به  نسبت  عربستان  در  نفت  توليد  نمونه  عنوان  به 

2006 به ميزان محسوسي پايين آمده است.

شرط پايين آمدن قيمت نفت
در سال 2008 ميزان تقاضا براي نفت 87/7 ميليون بشكه 
در روز تخمين زده مي شود. تصور مي شود كه قيمت 
نفت از ميزان غيرعادي كنوني به تدريج پايين تر آيد و به 
حدود 70 دالر به ازاي هر بشكه برسد، البته به شرطي كه 
بحران سياسي عمده يي درنگيرد. شرط تحقق اين پيش 
بيني آن است كه از شدت بحران حول عراق كاسته شود 

و آرامش در منطقه خاورميانه حكمفرما شود.
  منبع دويچله وله

ارزش دالر در برابر يورو كاهش يافت  
 

 ايسنا؛ آمارهاي منتشره در خصوص بهبود وضعيت مسكن در امريكا ارزش دالر در برابر يورو را در ساعات پاياني 
سال 2007 كاهش داد. گزارش ها نشان مي دهد كه در نيويورك هر يورو از 4724/± دالر در روز جمعه به 4585/± 
دالر رسيد. اين در حالي است كه ارز واحد اروپا طي سال جاري رشد μ/10 درصدي را در برابر دالر داشته و طي ماه 
گذشته با ثبت رقم 4967/± دالر به باالترين ميزان خود رسيده بود. دليل اصلي تضعيف ارزش دالر در برابر يورو 
گمانه زني ها در خصوص احتمال كاهش مجدد نرخ بهره از سوي بانك مركزي اروپا بوده است، اما آمارهاي مثبت 
بازار مسكن امريكا اين روند را تغيير داده و تقويت دالر را در پي داشته است. به گزارش خبرگزاري فرانسه، آمارهاي 
منتشره نشان مي دهد كه فروش خانه در امريكا طي ماه نوامبر رشد 0/4 درصدي داشته كه وضعيت مناسبي براي 
اقتصاد اين كشور به حساب مي آيد. در آخرين ساعات سال 2007 ميالدي بهاي طال نيز در بازارهاي جهاني كاهش 
يافت. سال 2007 در حالي به كار خود پايان داد كه ارزش دالر در برابر يورو به دليل گزارش هاي مثبت در خصوص 
اقتصاد امريكا افزايش يافت و همين امر منجر به كاهش تقاضا براي طال به عنوان دارايي امن و در نتيجه كاهش بهاي 
اين فلز گران قيمت شد. در بازار مبادالت كاالي نيويورك (نايمكس) بهاي طال براي تحويل در ماه فوريه كاهشي چهار 
دالر و 70 سنتي يا 0/6 درصدي يافت و هر اونس آن با بهاي معادل ¸3¸ دالر معامله شد. آمارهاي منتشره نشان مي 
دهد كه بيشترين ميزان افزايش ساالنه بهاي طال در سال 1979 بوده است. در اين سال طال بيش از دو برابر افزايش 
قيمت يافته بود. به گزارش پايگاه خبري بلومبرگ، طي سال جاري ميالدي بهاي طال رشد 31 درصدي را شاهد بود 
و براي هفتمين سال متوالي طال سال را با افزايش به اتمام رسانده است. كاهش بهاي طال در حالي صورت مي گيرد 
 2/μ كه نقره سال 2007 را با افزايش قيمت به پايان رساند. بهاي اين فلز ارزشمند براي تحويل در ماه مارس رشد

سنتي يا 0/2 درصدي داشته و هر اونس آن 14 دالر و 92 سنت دادوستد شد.  

چاوس سه صفر از پول ونزوئال حذف كرد 

 هوگو چاوس رئيس جمهور ونزوئال در آخرين تالش خود براي كاهش باالترين نرخ تورم امريكاي التين اقدام به ضرب و احياي سكه يي كرد كه ريشه در تاريخ گذشته 
ونزوئال دارد؛«لوچا» كه به اسپانيايي قديم «تكه يي از هشت» است، سكه جديد ونزوئال است. ارزش لوچا كه از ديروز به جريان افتاد معادل 12/5 سنت يا يك هشتم 

«بوليوار» جديد است.
چاوس مي گويد بوليوار جديد كه با حذف سه صفر از پول رايج گذشته درست شده، قيمت گذاري را ساده تر و افزايش قيمت مصرف كننده را كند مي كند. آرماندو لئون 
رئيس كل بانك مركزي ونزوئال در مصاحبه يي گفت؛«طي دهه 1940 و نيز طي سال هاي 1960، لوچا يكي از محبوب ترين سكه ها بود. اين سكه در دوره هاي طوالني 

ثبات و جريان داشت.»
شايد چاوس «لوچا» را به اين خاطر به جريان انداخته باشد كه اعتماد به اقتصاد را بر گرداند آن هم در شرايطي كه ونزوئال باالترين نرخ تورم در 5 سال اخير را دارا 

است و كمبود شير، تخم مرغ و شكر كامًال محسوس است.
به گفته لئون «لوچا» سكه قرن نوزدهمي است كه اسم آن از اوچاوا گرفته شده.اين دو اسم در سيستم پولي كه توسط حاكمان اسپانيايي تحميل شده بود به معناي «تكه 

يي از هشت» بود.
براساس گزارش بانك مركزي از سال 1951 تا 1969 يعني آخرين سال گردش لوچا، قيمت مصرف كننده به طور متوسط 1/3 درصد در سال رشد داشت.از دهه 1970 
به اين طرف نرخ متوسط ساالنه تورم 24/7 درصد بود.انريكه برنال پروفسور دانشگاه مركزي ونزوئال كه از سال 1980 مجله يي در خصوص سكه منتشر مي كند، مي 

گويد؛«لوچا براي پوشاندن هزينه هاي اتوبوس و تكه نان استفاده مي شد.»
او گفت؛«بنابراين مرسوم بود كه مردم از لوچا براي اندازه گيري قيمت غذا استفاده كنند.» چاوس 53 ساله در سخنراني اول ماه مارس خود يادآوري كرد زماني كه بچه 

بود قادر بود يك تكه شيريني را با يك لوچا و با يك بوليوار يك كيلوگرم گوشت خريداري كند.
اما امروزه يك بليت رفت و برگشت با متروي كاراكاس 7/2 لوچا است. نرخ تورم در ماه نوامبر 2007 نسبت به ماه نوامبر 2006 حدود 20/7 درصد بود كه از هدف 12 

درصدي دولت بسيار باالتر است.
صادرات نفت ونزوئال براي چهارمين سال متوالي افزايش يافت كه اين امر تقاضا را براي هر چيز از لبنيات گرفته تا خودرو باال برد. در ماه نوامبر 2007 فروش خودرو 

46 درصد نسبت به سال گذشته رشد كرد و وام دهي بانك ها هم 72 درصد افزايش يافت.
در همان حال سياست كنترل قيمت كه از سال 2003 به اجرا در آمد، سرمايه گذاري در توليد مواد غذايي و توليدات صنعتي را با بي رغبتي مواجه كرد كه اين امر منجر 
به كمبود سراسري و در نتيجه افزايش قيمت ها شد. ناتواني بانك مركزي در كنترل قيمت ها و همچنين سياست هاي اقتصادي سوسياليستي چاوس منجر به آن شده كه 
سرمايه گذاران، بوليوار را كنار بگذارند. ارزش پول ونزوئال از سال 1999 كه چاوس رياست جمهوري را تحويل گرفت به طور رسمي 74 درصد تضعيف شده است. از 

سال 2005 ارزش هر دالر معادل 2150 بوليوار تثبيت شده است. حاال دالر معادل 2/15 پول جديد است.
اما بازار سياه ارز كه از زمان سياست تثبيت قيمت ها در سال 2003 توسعه يافت حرف ديگري مي زند و رشد آن به طور متوسط ساالنه 40 درصد بوده است. در 26 
دسامبر قيمت هر دالر معادل 5700 بوليوار بود. حال با انتشار بوليوار جديد قيمت هر دالر 5/7 بوليوار است. با اين حال مغازه داران مي گويند كه لوچا به معناي باالتر 

رفتن قيمت است تا ارزان تر شدن آن.
منبع؛ بلومبرگ 
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درياچه اوان 
نگين زيباى 
دره الموت 

گوناگونى اقليم و ويژگى هاى طبيعى استان قزوين، تنوع زيستى، گياهى 
و جانورى چشمگيرى را به وجود آورده است كه هر گردشگر با ذوقى 

را به سوى خود جذب مى كند.
چشمه  اسعدى،  وياالن  كوچنان  بيدالن،  زيباى  و  سرسبز  هاى  جنگل 
هاى آب معدنى و دره هاى پرآب منطقه در كنار آثار تاريخى بسيارى 
مانند قلعه الموت و مساجد تاريخى و جلوه هاى ويژه طبيعى همچون 
صخره هاى اندج و همچنين درياچه زيباى اوان وضع بسيار متنوع و 
مناسب زيستگاهى را ايجاد كرده است كه هر رهگذرى را حداقل براى 

چند ساعتى ميهمان خود مى كند.
اى  قله  است.  آموز   عقاب  يا  عقاب  آشيانه  معنى  ،به  اموت  الموت =اله 
اين  مردم  اغلب  ،گويش  است  گيالن  و  قزوين  بين  طالقان  هاى  كوه  از 
منطقه تالى (فرس قديم )مى باشد. قلعه اى پر شكوه كه به گفته ”حمداهللا 
مستوفى“ نخست در سال 226 ه. ق. به دست ”داعى الى الحق حسن بن 

زيد الباقرى“ بنا شده است.
آب و هواى الموت به علت قرار گرفتن در منطقه اى ويژه كه از يك سو 
تحت تأثير اقليم معتدل مرطوب شمال و از سوى ديگر دشت هاى خشن 
جنوبى و نيز كوهستان هاى گوناگون شرقى و غربى البرز قرار دارد، 
چهره اى ويژه به اين منطقه بخشيده و در نتيجه زيستگاه هاى خاص 
به همراه گونه هاى منحصربه فرد گياهى را در خود جاى داده است كه 
به حتم در هيچ جاى ميهن مان نمونه هاى آن را نمى توان يافت. دژهاى 
موجود در اين منطقه در طول تاريخ مقر و پناهگاه بسيارى از سالطين 

و حاكمان محلى از جمله حسن صباح بود. 

 منطقه تيراندازى و شكار ممنوع الموت
مناطق شكار ممنوع، مناطق مستعدى هستند كه در صورت ايجاد شرايط 
به  و  شده  مطرح  فعال  طبيعى  اكوسيستم  يك  صورت  به  قادرند  الزم 
عنوان پشتوانه اى براى حفاظت از ذخاير طبيعى كشور در رديف مناطق 
سال  مثًال 3  موقت  طور  به  مناطقى  چنين  در  گيرند.  قرار  حفاظت  تحت 
سنجش  براى  آزمون  دوره،  اين  واقع  در  شود.  مى  اعالم  ممنوع  شكار 
قابليت هاى آنها براى ورود به شبكه مناطق حفاظت شده است كه در 
عناوين  از  يكى  توانند  مى  دوره  اين  آميز  موفقيت  كردن  طى  صورت 

حفاظت شده يا پناهگاه حيات وحش را احراز كنند.
منطقه الموت با مساحت 118 هزار هكتار جزو مناطق شكار و تيراندازى 
ممنوع استان قزوين است. وجود مراتع مناسب، زيستگاه هاى صخره 
اى و پوشش جنگلى در برخى از نقاط به حضور گونه هاى حيات وحش 

متنوع در اين منطقه كمك قابل توجهى كرده است.
بخش  تهران،  مازندران،  هاى  استان  بين  كوهستانى  منطقه  در  الموت 

مركزى قزوين و رودبار شهرستان واقع شده است. راه هاى ارتباطى 
منطقه، جاده آسفالته قزوين- الموت، جاده خاكى اكبرآباد و جاده بهرام 
الموت  قزوين -  آسفالته  جاده  مسير  از  تردد  ترين  عمده  كه  است  آباد 

صورت مى گيرد.
از گونه هاى حيات وحش شاخص در منطقه الموت مى توان بز كوهى، 
خرس قهوه اى، پلنگ، سياه گوش، گرگ، گراز، شغال، روباه، خرگوش 
و... و از گونه هاى پرندگان به پرندگان شكارى، كبك، كبك درى و... از 
از  و...  ها  پشت  الك  مارها،  ها،  مارمولك  انواع  به  خزندگان  هاى  گونه 
گونه هاى دوزيستان وزع و قورباغه و از گونه هاى ماهيان مى توان 

ماهى سفيد رودخانه اى، زردپر، قزل آال و... را نام برد.

 
طبيعت مسحور كننده درياچه اوان

بزرگ ترين و زيباترين درياچه در منطقه قزوين اوان نام دارد. با چشم 
انداز مسحور كننده اش گردشگران داخلى و خارجى بسيارى را به خود 
جذب مى كند.  اين درياچه در دره الموت يكى از زيباترين و جاذبه هاى 
طبيعى گردشگرى استان قزوين است كه در شمال شرقى شهر قزوين 
واقع شده با بيش از 886 كيلومتر مربع وسعت ،سرزمينى كوهستانى وبه 
شكل پياله است كه از شمال به ”غرب مازندران ”از جنوب به ”كوههاى 

طالقان“و از جنوب غرب به ”طارم سفلى“منتهى مى شود.
طبيعت زنده و چشم اندازهاى دل انگيز كوهستانى ،غارهاى دست نيافتنى 
و افسانه اى اكوجان سفيد آب ،كوشك در هير ،سپوهين ،تالتر ،سيلك 
رود  گرما  زالل  ،رودهاى  معدنى  آب  هاى  ،چشمه  كهنسال  ،درختهاى 
،اندج رود ،الموت رود ،خارود ،تاروالت ،سر درود واربديان كه همگى 
گردشگران  براى  جذاب  و  نظير  كم  اى  مجموعه  ريزند  مى  شاهرود  به 
داخلى و خارجى به شمار مى آيند كه هريك از آنها شوق سفر را در 

دلها بر مى انگيزد .
معمارى  سبب  به  كه  دارد  وجود  متعددى  ،آباديهاى  درياچه  كنار  در 
منحصر به فرد از جذابيت هاى ديگر اين منطقه محسوب مى شود. در 
حاشيه درياچه ،درختان بيد ،چنار ،تبريزى ،سيب ،آلبالو ،گيالس ،سنجد 
،فندق وگردو وجود دارد وگياهان علفى مانند:گون ،كنگر ،شيرين بيان و 

گونه هاى مختلف از خانواده گرامينه ولگومينيوزه است. 

 اقليم منطقه حوزه آبخيز اوان
سفيدرود  سد  بزرگ  آبخيز  حوزه  از  كوچكى  بخش  اوان  آبخيز  حوزه 
است و از نظر آب و هوايى داراى اقليم كوهستانى است. درياچه اوان 
عمدتًا به خاطر فعاليت هاى آب و هوايى و خصوصيات زمين شناختى 
زمين  لغزشى  حركات  اثر  بر  درياچه  اين  است.  آمده  وجود  به  منطقه 
شكل گرفته است. به اين صورت كه بخشى از اليه زمين روى يك منطقه 
رس قرار گرفته است كه در هنگام بارندگى هاى متناوب، سنگين شده و 

موجب لغزش و ايجاد درياچه شده است.
به  را  آبى  خود  خارج  محيط  از  كه  است  كوچكى  درياچه  اوان  درياچه 
در  موجود  هاى  چشمه  آن  منبع  تنها  و  كند  نمى  دريافت  مستقيم  طور 
كف درياچه است كه در زمان مطالعه و بررسى عمق درياچه حداقل 3 
چشمه مشاهده شده كه عالوه بر آب چشمه ها در فصل زمستان سرريز 
آبيارى باغ هاى كشاورزى اطراف نيز وارد درياچه مى شود كه حجم 

كانال  يك  درياچه  جنوبى  قسمت  در  شود.  مى  شامل  را  اندكى  بسيار 
خروجى وجود دارد كه در هنگام فصول پرآبى و پرشدن درياچه آب 
هاى اضافى از اين كانال سرريز كرده و براى استفاده در امر كشاورزى 

مورد استفاده قرار مى گيرد.

 چشمه هاى زالل الموت
با توجه به گستردگى منطقه الموت چشمه هاى متعددى در منطقه وجود 
دارد كه برخى از اين چشمه ها داراى خواص معدنى نيز هستند. از مهم 
ترين اين چشمه ها مى توان به چشمه هاى واقع در كوه هاى كوچنان، 
و...  آتان  گرمارود،  كنگرين،  چشمه  برگلو،  دره  چال،  خشكه  ارتفاعات 
اشاره كرد و از شاخص ترين رودخانه ها مى توان الموت رود، طالقان 

رود و شاهرود را نام برد.
هاى  چشمه  الموت  رودبار  بخش  رود  آتان  و  گرمارود  روستاى  در 
آبگرمى است كه به همين نام نامگذارى شده است. اين چشمه ها حرارت 
زيادى ندارند و ظاهراً چشمه هاى آهكى هستند. بسيارى از مردم براى 
شنا به آنجا مى روند ولى در زمستان كه هوا سرد است سنگ ها را گرم 

كرده و در آب مى اندازند تا به شست و شو بپردازند.
همچنين در پايين قلعه الموت در دره برگلو چشمه آبى است كه ظاهراً 

داراى مواد آهنى است و چنانچه مى گويند مفيد و سودمند است.
نام  به  اى  چشمه  هم  كاليه  معلم  بخش  شرقى  شمال  كيلومترى   7 در 
كوچنان وجود دارد. چشمه كنگرين از توابع رودبار الموت نيز در 49 
جريان  از  پس  چشمه  اين  آب  و  شده  واقع  كاليه  معلم  غرب  كيلومترى 

رسوب كرده و به شكل سنگ سفيدى در مى آيد.
 

جنگل هايى با درختان بلند قامت
از عمده جنگل هاى منطقه مى توان به جنگل هاى بيدالن، ارس و زرشك، 
باالروچ، جنگل ارس اتان و سفيدر، جنگل هاى كوچنان، ياالن اسعدى و 
سيال چاله كان، جنگل ارس الرك، جنگل نرمه الت، جنگل ارس و پسته 

وحشى، آمشك و دينه كوه اشاره كرد.
كرد  اشاره  هايى  گونه  به  توان  مى  نيز  منطقه  اين  گياهى  هاى  گونه  از 
چون بومادران، گل گندمى، شنگ آبى، كنگر، پونه، مريم گلى، گوش بره، 
كاكوتى كوهى، آالله و... بويژه در فصل بهار كه تركيب و زيبايى خاصى 

را به همراه دارد و چشم هر بيننده اى را خيره مى كند.
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حسن بدرالدين گفت:
مگس  جائي نخواهد رفت از دكان حلوائي تو خواهي  آستين  افشان  و خواهي  روي  در هم  كش  

القّصه عجيب با خادمك روان شد و حسن بر اثِر ايشان همي رفت تا به خيمه ها نزديك شدند. آنگاه عجيب نگاه كرده حسن را در پي خود يافت. 
خشمگين گشته َسَقَطش گفت و سنگي گرفته بر جبينش زد. حسن را جبين بشكست و بيخود افتاده خون از جبينش روان شد و عجيب با خادم 
به خيمه ها در آمدند. و اما حسن بدرالدين چون به خود آمد خون از رخ پاك كرده و پاره اي از دستار خود بريده بر جبين بست و خويشتن را 
مالمت كرده گفت كه من به آن كودك ستم كردم و دكان بسته در پي او بيفتادم تا اينكه بر من گماِن بد برد. پس حسن بدرالدين به سوي دكان 

بازگشت و از مادر خويش و شهر بصره ياد كرده بگريست و اين دو بيت برخواند:
به مويه هاي غريبانه قصه پردازم نماز شام غريبان چو گريه آغازم   

كه از جهان ره و رسِم سفر براندازم به يادِ يار و ديار آنچنان بگريم زار   
و اما شمس الدين وزير سه روز در دمشق بماند. روز چهارم به سوي بصره روان شد. چون به بصره رسيد در منزلي فرود آمده برآسود. 

پس از آن نزد سلطان بصره شد. سلطان حرمت او بداشت و از سبب آمدنش باز پرسيد. وزير قصة خود فرو خواند و به سلطان بنمود كه علي 
نورالدين نام برادري داشته. سلطان چون نام نورالدين بشنيد از براي او آُمرزش طلبيد و گفت:  اي وزير او وزير من بود، من او را بسي دوست 
مي داشتم. دوازده سال پيش از اين سپري شد. پسري بر جاي گذاشت و آن پسر ناپديد گشته خبر او به ما نرسيد. ولكن مادر آن پسر كه دختر 
وزير نخستين من بود در نزد من است. چون شمس الدين از ملك شنيد كه مادر پسر برادرش زنده است فرحناك شد و گفت :  اي ملك اجازت ده 
كه او را ببينم. ملك دستوري داد. شمس الدين به سوي  خانة برادر آمد و نورالدين را به خاطر آورد و از غربت او ياد كرده گريست و اين دو 

بيت برخواند:
وز قد آن سرو َسهي  خالي  همي  بينم چمن از روي يار خرگهي ايوان همي بينم تهي   

بر جاي چنگ  و  ناي  و  ني  آواز زاغ  است  و زغن بر جاي  َرطل و جام  ِمي كوران  نهادستند پِي   
پس از آن به خانه اندر شد. نام نورالدين را ديد كه به آِب زر بر ديوارهاي خانه نوشته اند. بر آن ناِم نقش گشته نزديك شده او را ببوسيد و 

بگريست و اين ابيات برخواند:
ُمشكم  همه  كافور  شد شمشاد  من شد نسترن تا دلبر ازمن دور شد دل در برم رنجور شد   

از حجله  تا ليلي بشد گوئي بشد جانم زتن از ُحجره  تا سعدي  بشد از خيمه تا سلمي  بشد   
از قصة  سنگين  دلي  نوشين لب و سيمين  َذَقن نتوان  گذشت  از منزلي كانجا  بيفتد مشكلي   

پس از آن به مكاني كه مادر حسن بدرالدين در آنجا بود برسيد. و مادر حسن از روزي كه پسرش ناپديد شده بود صورت قبري ساخته 
شبان روز بر آن قبر همي گريست. چون شمس الدين بدان مكان رسيد در پشت  در بايستاد و ديد كه مادر حسن گريان است و اين دو بيت 

همي خواند:
كه خود آسان بشد و كار مرا مشكل كرد قره العين من آن ميوة دل يادش باد    

در لََحد ماه  كمان ابروي من منزل كرد  آه  و فرياد كه از چشم حسود و مه  و مهر    
پس شمس الدين داخل آن مكان شد. مادر حسن را سالم كرده گفت :  برادر شوهر تو هستم! پس از آن قصه بر وي فرو خواند و گفت: حسن 

بدرالدين با دختر من شبي به روز آورده، دخترم از او پسري زاده است و اكنون آن پسر با من است.
چون مادر حسن خبر پسر بشنيد و دانست كه او زنده است برخاسته در پاي برادر شوهر افتاد و بر دست او بوسه داد و اين دو بيت برخواند:

هدهد خوش خبر از طرف سبا باز آمد مژه اي دل كه دگر باد صبا باز آمد    
تا بگوش دلم آواز َدرا باز آمد  چشم من از پي اين قافله بس آه كشيد    

پس از آن وزير فرمود كه عجيب پسر حسن  بدرالدين را بياورند. چون عجيب را حاضر آوردند جده او را در آغوش گرفته بگريست. شمس الدين 
گفت: اين نه وقت گريستن است،  بلكه بايد ساز و برِگ َرحيل كني و با ما به ديار مصر روان شوي، اميد هست كه خدايتعالي پراكندگي ما را جمع 
آوَرد. مادر حسن در حال برخاسته ذخيره ها و كنيزكان خود را جمع آورد و شمس الدين نزد سلطان بصره شد او را وداع كرد و سلطان بصره 

هديه ها به سوي ملك مصر فرستاد و همان روز وزير با زِن برادر خود روان شدند و همي رفتند تا به دمشق برسيدند و در آنجا فرود آمدند. 
وزير با خادمان گفت: هفته اي در اين شهر خواهيم بود تا تحفه اي اليق از براي سلطان مصر فراهم سازيم. عجيب با خادمك گفت كه تفرج 

را بسي شوق مندم. برخيز تا به بازار دمشق رويم و ببينيم كه بر آن طباخ كه طعام او را خورده و جبينش را شكستيم چه ماجرا رفته. خادم 
فرمان پذيرفت. در حال عجيب و خادمك از خيمه ها به در آمدند و عجيب را مهر پدري به سوي طباخ همي كشيد تا به دكان طباخ برسيدند. 

حسن بدرالدين را ديدند كه در دكان ايستاده است.
اتفاقًا حسن بدرالدين در آن روز نيز َحبّ الّرّمان پخته بود. چون عجيب را بر پدرش نظر افتاد و اثر سنگ در جبين او بديد مهرش بجنبيد. او را 

سالم داده با او گفت: در اين مدت مرا دل پيش تو بود. چون بدرالدين به سوي او نظر كرد دلش طپيدن گرفت و سر به زير افكند و خواست كه 
با او سخن گويد. زبان را ياراي سخن گفتن نبود پس از زماني سر بر كرده با فروتني اين ابيات برخواند:

فرصتت باد كه ديوانه نواز آمده اي  اي  كه با سلسلة زلف دراز آمده اي    
چشم  بد دور كه خوش شعبده  باز آمده اي آب و آتش به هم آميخته اي از لب و رخ   

كشتة غمزة خود را به نماز آمده اي  آفرين بر دِل نرِم تو كه از بهر ثواب    
 پس از آن گفت چه شود كه خاطِر حزينم شادمان كنيد و از طعام من بخوريد و اي پسر به خدا سوگند من در پي تو نيفتادم مگر اينكه مرا خرد 

به زيان رفته بود. عجيب گفت: به خدا سوگند تو دوستدار مني كه در پي من افتادي و همي خواستي كه مرا رسوا كني. اكنون طعام ترا نخواهم 
خورد مگر اينكه سوگند ياد كني از دكان برنيائي و بر اثر ما روان نشوي و گرنه ديگر به سوي تو باز نگردم و ما هفته اي در اين شهر مقيم 

هستيم. بدرالدين سوگندها ياد كرد. پس عجيب و خادم به دكان در آمدند. بدرالدين ظرفي پر از حب ّالّرّمان شكر آميخته پيش آورد. عجيب گفت: 
تو نيز با ما بخور شايد خدايتعالي ما را فرجي عطا كند. بدرالدين فرحناك گشته با ايشان بخوردن نشست ولي چشم از روي عجيب برنمي داشت. 

عجيب گفت : اگر نه عاشق مني چرا چشم از من بر نمي داري. بدرالدين گفت: 
اين مهر بر كه افكنم آن دل كجا برم  گر بر كنم دل از تو و بردارم از تو مهر    

و اين دو بيت نيز برخواند:
مرا مي بيني و هردم زيادت مي كني در دم ترا مي بينم و ميلم زيادت مي شود هر دم    

چو برخاكم گذار آري بگيرد دامنت گردم ندارم دستت از دامن بجز در خاك و آن دم هم   
القّصه بدرالدين گاهي لقمه به عجيب مي داد و گاهي به خادمك تا اينكه سير شدند. آنگاه به آب گرم دست ايشان بشست و دستارچه اي حرير 

آورده دست ايشان پاك كرد و گالب بر ايشان بيفشاند. پس از آن دو ظرف شربت با گالب آميخته پيش آورد و گفت: احسان بر من تمام كنيد 
و اينها را بنوشيد. عجيب و خادم آنها را بنوشيدند و بيش از عادت سير شدند. پس از آن از دكان به در آمده همي رفتند تا به خيمه ها برسيدند. 

عجيب نزد جده خويش رفت. جده او را در آغوش گرفته ببوسيد و از پسر ياد كرده آهي بركشيد و بگريست و اين دو بيتي برخواند:
احوال مرا به كام دشمن كردي  تا نزد من اي فراْق َمسكن كردي    

با وصل بگويم آنچه با من كردي اي درد فراق يار، اگر زنده ُبَوم    
پس از آن با عجيب گفت: اي فرزند كجا بودي؟ عجيب گفت: در شهر دمشق بودم. در آن هنگام جد برخاست و ظرفي حب الرمان كه شيريني 

آن كم بود پيش عجب آورد و با خادم گفت: بنشين و با خواجة خود حب الرمان بخور. خادمان بنشست. عجيب لقمه برداشته شيريني آن را كم 
يافت. چون سير بود از خوردن آن آزرده شد و گفت:  اين چگونه طعامي است؟ جده گفت: اي فرزند چونست كه طعام مرا نمي پسندي، و حال 

آنكه حب الرمان را كسي چون من نيكو نتواند پخت مگر پدر تو حسن بدرالدين. عجيب گفت: اي جده اين طعام تو نيكو نبود، ولكن ما به شهر اندر 
طباخي ديديم كه رايحه حب الرمان او به دلهاي حزين فرح مي بخشد و مردمان سير بخوردن آن ميل مي كردند و اين طعام را بر او نسبت نتوان 

داد. چون جده اين سخن بشنيد در خشم شد و به سوي خادم نظر كرده گفت:
چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست.       ادامه دارد ...
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صرافى آسان
انتقال سريع ارز به تمام نقاط ايران و بلعكس فقط دريك روز

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

.اطمينان و سرعت هدف ماست

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

Mobile    077 3704 2007
Tel/Fax     011 3324 4205

Registration Number  12269534
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پرفروش ترين فيلم هاي سال 2007

درصدر پرفروش ترين فيلم هاي سال 2007 عناوين دو فيلم دنباله دار، ”مرد عنكبوتي 3“ و ”شرك 3“ ثابت 
مي كند، آثار چند قسمتي هم همچنان مخاطبان خاص خود را دارند. 

 ابر قهرمان فانتزي فيلم ”مرد عنكبوتي 3“ با كنار زدن قهرمانان ديگر در گيشه توانست در فاصله 3 روز 
4-6 ماه مه ميالدي به ركوردي بي سابقه و بالغ بر 155 ميليون دالر دست يابد. 

بنا به اعالم تايمز آنالين؛ فروش كلي ”اسپايدرمن 3 ” در حدود 336 ميليون دالر بوده است كه اين فيلم 
توسط كمپاني سوني تهيه و اكران شده بود. 

فيلم ”شرك 3“ محصول شركت ”پارامونت“ و ”دريم دركز“ هم با ثبت فروش 321 ميليون دالر توانست 
رتبه دوم اين ليست را به خود اختصاص بدهد. 

”ترنسفورمرز“ ( تغيير حالت دهندگان) نيز كه براساس يك فيلم انيميشن مربوط به 1980 ساخته شده 
است، توانست با فروش 319 ميليون دالري براي ”پارامونت“ سود قابل توجهي به همراه داشته است. 

شركت فيلمسازي ”برادران وارنر“ هم در اين ميان با ”هري پاتر و محفل ققنوس“ توانست در كنار ساير 
رقبا فروشي بالغ بر 292 ميليون دالر داشته باشد. 

بنابراين گزارش فيلم هاي بعدي اين فهرست عبارتند از : ”اولتيماتوم بورن“ با نقش آفريني ”مت ديمون“ 
فروشي بالغ بر 227 ميليون دالر براي يونيورسال پيكچر درآمدزيايي داشته است و فيلم ”300“ زاك 

اسنايدر نيز با فروش 210 ميليون دالري در ادامه اين فهرست قرار گرفته است. 
شركت والت ديزني هم با فيلم ” روتاتويل“ در رديف هاي آخر پرفروش ترين هاي سال 2007 قرار گرفته 

و بالغ بر 206 ميليون دالر بفروشد. 
در انتهاي اين ليست فيلم علمي تخيلي ”من افسانه هستم“ برادران وارنر بيش از 194 ميليون دالر فروش 

داشته است. 
اكران ”من افسانه هستم“ همچنان ادامه دارد و فروش هفته گذشته آن 27/5 ميليون دالر بوده است. 

پخش جهاني «پوست موز»  
شركت فيلمسازي «كانتو» از انگليس، حق رايت پخش جهاني فيلم ايراني «پوست موز» به كارگرداني «علي 
عطشاني» را خريداري كرد. پوست موز كه بر اساس فيلمنامه يي از «اميرعلي محسنين» نوشته شده، 
داستان جوان ثروتمندي به نام حميد است كه بر اثر تصادف به كما مي رود و روحش در عالم برزخ 
عاشق روح دختري جوان مي شود. جسم حميد در اين دنيا به تدريج بهبود مي يابد و از كما درمي آيد. 
اينك او مي خواهد دوباره به برزخ برگردد، اما اين خواسته او خودكشي تلقي شده و حرام است. حميد 
فرخ نژاد، بهنوش طباطبايي، بهزاد فراهاني، هوشنگ حريرچيان، مهران رجبي، داوود خورشيدي، كيانوش 
گرامي، كيومرث ملك مطيعي، مهوش وقاري، رضا بنفشه خواه، امير غفارمنش و گيتي معيني در پوست 

موز ايفاي نقش كردند.  

 

 «اكبر رادى»، بزرگ مرد درام نويس ايران درگذشت ....
هيچ مقدمه اى نمى توان نوشت، و باور دارم كه سخت ترين 
نوشته  همه  براى  سال  كه  است  كسى  درباره  نوشتن  كار 
در  ديروز  صبح  سرطان  به  ابتال  علت  به  رادى»  «اكبر  و... 
بيمارستان پارس تهران دارفانى را وداع گفت. «اكبر رادى» در 
سال هاى پايانى دهه 30 كار خود را با داستان نويسى آغاز 
كرد. او سپس به نوشتن نمايشنامه عالقه مند شد و از داستان 
نويسى فاصله گرفت; به گونه اى كه مى توان كل آثار داستانى 

اش را در يك مجموعه خالصه كرد. 
از  پس  سال  چند  رشت  در  مهر 1318  متولد10  رادى»  «اكبر 
تولد به دليل شغل پدر مجبور به مهاجرت به تهران شد و به 
تحصيل در اين شهر پرداخت. از سال 1334 شروع به نوشتن 
داستان كرد و با آثار صادق هدايت آشنا شد. يكسال پس از 
شروع داستان نويسى اولين داستانش «موش مرده» در كيهان 
«دوشيزه  نمايشنامه  خواندن  با  سال  همان  و  رسيد  چاپ  به 

اورلئان» شيلر به نمايشنامه نويسى عالقه مند شد. «رادى» سال 38 در مسابقه داستان نويسى مجله اطالعات جوانان 
شركت و بين 1148 نفر جايزه اول را به خاطر داستان «باران» از آن خود كرد. 

اما شوق نوشتن نمايشنامه باعث شد يكسال پس از دريافت اين جايزه يعنى سال 1339 اولين نمايشنامه خود «روزنه آبى» 
را بنويسد. «افول»، «محاق»، «از پشت شيشه ها»، «ارثيه ايرانى»، «صيادان»، «لبخند باشكوه آقاى گيل»، «در مه بخوان»، 

«هاملت با ساالد فصل»، «مرگ در پائيز»، «پلكان» و ... از جمله نمايشنامه هاى ماندگار رادى هستند. 
عزت ا... انتظامى : «رادى همانند على حاتمى بسيار زود از ميان ما رفت و مرگ وى بسيار تاسف برانگيز است. مرگ اكبر 
رادى جاى تامل دارد و اين سوال را در ذهن ها متبادر مى سازد كه به راستى چه كسى جانشين نمايشنامه نويس توانمند 
كشورمان خواهد شد. من تنها يك بار آن هم در نمايشنامه «افول» توانستم از كارهاى وى بازى كنم كه كارگردانى اين كار 
بر عهده على نصيريان بود، اما بايد بگويم رادى انسانى بسيار بزرگ وارزشمند براى تئاتر بود و تمام جامعه تئاتر ايران 
از درگذشت اين نويسنده و سناريست بزرگ تئاتر ايران ناراحت هستند. متاسفانه در جامعه امروز تئاتر، نمايشنامه نويس 
بسيار كم داريم به طورى كه تنها مى توان با رفتن اكبر رادى از بهرام بيضايى ياد كرد و تئاتر ايران در اين خصوص با 
افول زيادى مواجه است و غير از اين افراد ديگر كسى را نداريم كه نمايشنامه نويس باشد و بتواند بر اساس متن خودش 
كارى را روى صحنه ببرد. مرگ امثال اكبر رادى بسيار تاسف انگيز است اما بايد ديد آيا جامعه تئاتر توانايى اين را دارد 
كه كسى را جايگزين او كند و متاسفانه بزرگ ترين ضعف تئاتر ما اين است كه جانشينان خوبى را براى بزرگانى نظير 

غالمحسين ساعدى و اكبرى رادى معرفى نكرديم و بايد قدر بهرام بيضايى را بيش از پيش بدانيم.» 
بهروز غريب پور:«مرگ رادى قابل پيش بينى بود. ناقوس ها براى رفتن او به صدا درآمده بودند و تلخى مرگ «رادى» اين 
است كه ما انتظار رفتنش را مى كشيديم: هر بار كه بسترى مى شد، هر بار كه خبرى از كسالت او مى شنيديم، مرگ رادى 
را بچشم مى ديديم... شبى كه در شوراى بررسى آثار اجرايى تئاتر شهر قرار شد كه «لبخند با شكوه آقاى گيل» به روى 

صحنه برود، همه ما نگران بوديم كه استاد پيش از اجرا، يا در روزهاى اجرا تسليم مرگ بشود. 
اما مرگ به ما و به او اجازه داد كه آخرين لبخند را بر لبان اكبر رادى نظاره كنيم. لبخندى تلخ كه بيش از همه ما خود 
رادى بدان واقف بود كه ماندنى نيست و چنين نيز شد. با اين حال مرگ نويسنده زمانى است كه كسى اثرش را نخواند و 
يا اثرش را به روى صحنه نبرند و اينجاست كه مرگ به زانو در ميايد: هنگامى كه آثار يك نويسنده بيش از زمان زنده 
بودنش مطرح مى شود و در هر قرائت و بازخوانى واجرا، ندايى شنيده مى شود كه مرگ را مى رنجاند: آه او زنده است؟! 
آرى، مرگ، آرى اكبر رادى را تو از ما گرفته اى. اما صحنه تئاتر ايران، منزلگاه ابدى يك نويسنده زنده، شجاع و پرتوان 
است كه دغدغه نجات از حقارت و بيگانگى انسان هاى پيرامونش را داشت و مادامى كه آثارش بر روى صحنه بروند: 
او زنده است. آرى مرگ، آرى. ايمان دارم كه تو جان يكايك ما را مى گيرى اما جوهر جانمان زنده است. چنان كه مرگ 
رادى گواهى خواهد داد و تو آن را به چشم خواهى ديد هر چند كه در هر اجرا تو در گوشه اى حاضرى كه جان تازه 

اى را به خاك بسپارى.» 
جمشيد مشايخى : «من بعد از انقالب به واسطه «جعفر والى» با مرحوم «اكبر رادى» آشنا شدم. ما همراه هم به منزل ايشان 
رفتيم و از نزديك با استاد مالقات كردم. بعد از آن بارها ايشان را ديدم و هميشه برايم قابل تحسين بودند. هر كس از 
دنيا مى رود همه از وى تعريف مى كنند و من از اين كار خوشم نمى آيد. ولى مرحوم رادى به واقع فردى از نظر اخالقى 
بى همتا بود. وى عاشق ايران و مردم كشورش و يك درام نويس فوق العاده در تاريخ تئاتر ايران بود. هشت سال پيش 
افتخار بازى در نمايشنامه «شب روى سنگفرش خيس» را داشتم كه در نقش استاد به ايفاى نقش پرداختم. مرحوم رادى 
بارها در تمرينات نمايش حضور پيدا مى كردند و وقتى من در حال تمرين صحنه آخر نمايش بودم آرام مى گريستند و 
مرا مورد لطف و محبت قرار مى دادند. خيلى استاد رادى را دوست داشتم. وى مردى بزرگ بود و جاى افسوس دارد كه 

از بين ما رفت، ولى هميشه در بين ما حضور دارد و زنده است، زيرا همه هنرمندان وى را دوست دارند.» 
دانيال حكيمى : «بزرگ مرد درام نويس ايران، آرام و موقر، متين و متفكر، استاد بالمنازع رئاليسم، پژوهشنده روابط عميق 
و باشكوه انسان ها، طناز و زيباشناس، عدالت خواه و فريادرس فرياد دردمندان رنج ديدگان، در آثارش، آثارى ماندگار 
و فراموش نشدنى با ديالوگ هاى فاخر و عظيم كه انسان را به تفكر وا مى دارد. اكنون اون نيست ولى يادش هميشه باقى 
است. استاد اى كاش بيشتر مى ماندى و با آثارت چون قطره هاى نور صحنه هاى زندگى و تئاتر را منور مى كردى. جايت 

از همين حاال خالى است و من در سوگت مى گريم.» 
حسين پارسايى: «اكبر رادى فقط يك نام نبود، تاريخ بود. تاريخ تئاتر كشور. و پدر بود; پدر همه هنرمندان تئاتر كشور. 
فقدان او را نمى توان تاب آورد. اصال مى شود كه ديگر آدمى «لبخند باشكوه آقاى گيل» را نبيند؟! اى كاش خبر دروغ بود... 
براى خودم، براى خانواده تئاتر، براى خانواده آن مرحوم و اجازه بدهيد كمى جسورتر بگويم براى همه ايران متاسفم كه 
يكى از هنرمندان شاخص و شهير خود را از دست داد. خداوند رحمان به همه ما صبر عطا كند و آن مرحوم را رحمت.» 
محمدحسين ايمانى خوشخو : «آثار و نمايشنامه هاى اكبر رادى بر اساس تاريخ و فرهنگ ايران و باورهاى مردم اين 
سرزمين خلق شده كه مانند آثار مرجع همواره براى مخاطبان جدى، قابل توجه و تامل است و براى جوانان عرصه هنر و 
نمايش مى تواند يك كارگاه آموزشى باشد. صداقت و پاكى و صفاى برگرفته از كودكى در آثار اكبر رادى موج مى زند، 
چنانكه در رفتار و اخالقش اين صفا و راستى بارز بود. رادى گرچه در زمستان رفت و ما را در دريغ و افسوس فروبرد، 

اما با نمايشنامه هايش و اجراى آن ها روى صحنه هميشه ماندگار است.» 
بهزاد فراهانى: اكبر رادى غرور انگيزترين نوع منش و سلوك را داشت و در اين زمينه هيچ كس همسو و همپاى رادى 
نيست. اخالق، منش، رفتار و آثار اين بزرگ مرد، هميشه براى ما الگوست و وظيفه بزرگمان اين است كه مراسم «رادى» 
را با توجه به شكوه شخصيت او برگزار كنيم و حرمت او را به گونه اى كه تا امروز بوده رعايت كنيم. امروز همه ما 
غصه داريم، اما بايد در عين اين سوگوارى هر چه بيشتر غرور اكبر رادى را حفظ كنيم، زيرا رادى جز براى ايران نبود 
باقى  هم  عاشقانه  بايد  و  بود  عاشقانه  ما  با  رادى  رابطه  بماند.  باقى  بايد  شكوهش  و  مردى  بزرگ  پايدارى،  مقاومت،  و 

بماند.» 
ايرج راد: «زنده ياد اكبر رادى هميشه زنده و از ياد ما نخواهد رفت و آثار وى هميشه در تاريخ مملكت ما ماندگار خواهد 
ماند. آنچه امروز اتفاق افتاد بسيار متفاوت بود و من هرگز در سوگ كسى و عزيزى اين چنين اطالع رسانى گسترده نديده 
بودم. دل ما به خاطر رادى مى تپيد. همه از اين كه مى خواستند از رادى سراغى بگيرند در سرگشتگى به سر مى برند چرا 
كه زنده ياد، دوست نداشت كسى به عيادتش برود و دلش مى خواست همه او را مانند هميشه بااقتدار و سربلند ببينند.»  
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به ياد داشته باشيد با صرافى هاى معتبر پولهاى خود را ارسال نمائيد

چارلي چاپلين هنوز مردم را مي خنداند
سر چارلز اسپنسر چاپلين ، معروف به چارلي چاپلين، كمدين بزرگ تاريخ سينماي جهان و برنده جايزه اسكار، 
30 سال پيش در 25 دسامبر 1977 در سن 88 سالگي چشم از جهان فرو بست. به گزارش اسوشيتدپرس، چارلي 
چاپلين روز 16 آوريل 1889 در لندن متولد شد. پدر و مادر او هر دو هنرمند بودند، اما قبل از 3 سالگي چارلي، 
از يكديگر جدا شدند. چارلي در پنج سالگي زماني كه مادرش به علت مشكل حنجره نتوانست برنامه خود را به 

روي سن ادامه دهد، به جاي او برنامه اجرا كرد.
 چارلي اولين فيلم هاي خود را براي استوديوهاي مك سنت بازي كرد و خيلي زود هنر بازيگري و فيلم سازي 

را آموخت.
او نوع خاص راه رفتنش را در دومين فيلم  خود به  نام «مسابقات ماشين سواري كودكان در ونيز» (فوريه 1914 
)به معرض نمايش گذاشت. بعد از سومين فيلم او به نام «مخمصه غريب مبيل» كه در فوريه 1914 نمايش داده 
شده به راه رفتن هاي معروف خود شهره شد. در سال 1916 چارلي در ازاي دريافت 670 هزار دالر از كمپاني 
فيلم ميوچال، با اختيار تام و هنرمندي خودش ، 12 فيلم در مدت 18 ماه ساخت، كه جزو تاثيرگذارترين آثار 

كمدي تاريخ سينما قرار دارند.
«خيابان اوباش» ، «ساعت يك صبح»، « ماجراجو» و «مهاجر»  از جمله اين آثار هستند.

چاپلين دو سال بعد، يك استوديو فيلم سازي راه اندازي كرد و ساخت آثار كمدي بلند همانند «زائر» (1923) و 
از  پس  داشت،  شهرت  كوتاه  كمدي  آثار  ساخت  به  او  آن  از  پيش  تا  حاليكه  در  كرد،  آغاز  را  «كودك» (1921) 
راه اندازي كمپاني فيلم سازي ”يونايتد آرتسيت“ با همكاري چند سرمايه گذار، او «زن پاريسي» (1923) و «سيرك» 

( 1928) را ساخت. او يكي از معروف ترين آثارش به نام «چراغ هاي شهر »را در سال 1931 به نمايش گذاشت.
اولين فيلم با ديالوگ چاپلين «ديكتاتور بزرگ» بود كه سال 1940 بر عليه «آدولف هيتلر» ساخته شد و در آن 

فيلم نقش ”آدنويد هينكل“ را بازي كرد.
و  خالق ترين  صامت،  فيلم هاي  عصر  در  او  بود.  سينما  تاريخ  پانتوميست هاي  محبوب ترين  از  يكي  چاپلين 

پركارترين شخصيت سينمايي بود.
چاپلين در سال 1972 جايزه اسكار بهترين موسيقي فيلم درام را براي «Limelight» به دست آورد. در سال 
1929 نامزد اسكار بهترين كارگردان كمدي براي فيلم «سيرك» شد و در سال 1940 براي فيلم «ديكتاتور بزرگ»، 

نامزد بهترين فيلم، بهترين فيلم نامه اصلي و بهترين موسيقي شد. 
اسكار  جايزه  سينما  دو  خارق العاده  تاثيرگذاري  براي  سال 1972  در  و  فيلم «سيرك»  براي  سال 1929  در  او 

افتخاري دريافت كرد.
دو فيلم آخر چاپلين در لندن ساخته شدند؛ «پادشاهي در نيويورك» (1957) و «كنتي از هنگ كنگ» (1927) كه در 
كنار ”مارلون براندو“ و ”سوفيا لورن“ براي آخرين بار در سينما ايفاي نقش داشتند. اين آخرين فيلمي بود كه 

چاپلين در آن حضور يافت.
او در سال 1975 در سن 85 سالگي لقب ” سر“ را از ملكه اليزابت دوم دريافت كرد و سرانجام در روز كريسمس 
سال 1977 در سن 88 سالگي چشم از جهان فرو بست. جسد او در اول مي 1878 توسط چند مكانيك با هدف 
اخاذي ربوده شد ، اما توطئه آن ها ناكام ماند. با گذشت 30 سال از مرگ چاپلين، او همچنان شخصيت محبوبي 
نزد سينما دوستان است. به طوريكه از سال 2001 تاكنون، حدود 2,8 ميليون نسخه از فيلم هاي او در سطح 

جهان فروخته شده  است.

نويسندگان و هنرمندان برجسته در گذشته سال 2007  

 سال بد ، سال باد 

 از همان روزهاي اول سال شروع شد؛ سيدني شلدون درگذشت، مرگ شلدون گرچه به دليل عامه پسندي و اقبال بدي 
كه به واسطه ترجمه هاي بد در ايران داشت، چندان با پوشش خبري مناسبي روبه رو نشد، اما كمي بعد درگذشت 
كورت ونه گات، بازتاب گسترده يي در ايران داشت. مرگ اين نويسنده و رمان نويس پست مدرن، بسياري از عالقه 
مندان به ادبيات را غمگين كرد. اين آغاز سالي بود كه در ادامه با مرگ هنرمندان مطرح ديگري همراه بود، از كارلو 
پونتي گرفته كه روزگاري مطرح ترين فيلم هاي سينماي ايتاليا را تهيه كرد تا پاواروتي كه صدايش را كمتر كسي بود 
در جهان كه نشنيده باشد. با اين همه مرگ ميگل آنجلو آنتونيوني و اينگمار برگمان به فاصله يك روز شوك بزرگي 

بود به جامعه هنري. 
نام اين دو كارگردان مولف سينما آنقدر بزرگ و دور از دسترس بود كه كمتر كسي مي دانست زنده اند. انگار با 
عقل جور درنمي آمد كه اين دو فيلمساز كالسيك، هنوز در ميان ما باشند. شايد در اين ميان نام برگمان گاهي بر 
صفحه روزنامه يي مي آمد اما آنتونيوني بزرگ سال ها قبل به تاريخ پيوسته بود. سايت سينمايي هافينگتون از 35 
هنرمند در عرصه جهاني نام برده است كه سال گذشته درگذشتند. اين سايت هرچند نام نويسندگان و شاعراني نيز 
در فهرستش آورده، اما از كنار نويسندگان بزرگي همچون كورت ونه گات و نورمن ميلر به سادگي گذشته است و 
جالب آنكه از روي رمان هاي اين دو نويسنده، اقتباس هاي خوبي انجام شده است. اقتباس جرج روي هيل از رمان 
«سالخ خانه شماره پنج» با بازي مايكل ساكس توجه بسياري را به خود اختصاص داد. عالوه بر اقتباس هاي سينمايي 
و تلويزيوني ديگري كه از ونه گات صورت گرفته او در فيلم «شب مادر» به عنوان بازيگر حضور يافت كه با اقتباس 
از رماني نوشته خودش و توسط كيت گوردون كارگرداني شد. همچنين او در فيلم «صبحانه قهرمانان» هم كه نوشته 
خودش بود، به ايفاي نقش پرداخت. اين فيلم توسط آلن رادلف كارگرداني شده است. بازي ونه گات در فيلم «ناتمام» 
به كارگرداني رابرت اپل هم توجه خيلي از افراد را به خود جلب كرد. نورمن ميلر نيز در كنار افتخارات ادبي، حضور 
پررنگي در عرصه سينما دارد. او چهار فيلم كارگرداني كرده است كه از ميان آنها مي توان به «پشت قانون» (1968) 
و «وحشي 90» (1968) اشاره كرد. ميلر تهيه كننده دو فيلم سينمايي و يك فيلم تلويزيوني هم بوده است. بازي در 
هفت فيلم و اقتباس هايي كه از رمان هاي او انجام شده نيز به سادگي قابل چشم پوشي نيست.در فهرست رفتگان مي 
توان به نام هايي همچون ژان بودريار (فيلسوف فرانسوي)، ري ايوانز (آهنگساز 92 ساله و برنده جايزه اسكار)، جيان 
كارلو مينوتي (آهنگساز 95 ساله ايتاليايي و برنده جايزه پوليتزر)، ادوارد يانگ (كارگردان 59 ساله تايواني و برنده 
جايزه افتخاري جشنواره كن 2000) ، ريچارد رورتي (فيلسوف امريكايي) و ويليام مرديس (شاعر 88 ساله امريكايي 

و برنده پوليتزر) اشاره كرد. 
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سنت هاي قديمي كريسمس و چگونگي پيدايش آنها 

 آهاي بابانوئل، 
چند سير صلح 

بياور... 
 

وحيد نمازي 

مي گفتند بابانوئل امسال شايد نتواند بيايد، شايد سرش شلوغ باشد، شايد 
هايي  گوزن  شايد  حتي  يا  شود  خراب  اش  سورتمه  شايد  بماند،  راه  توي 
شده  شكار  بد  شكارچيان  دست  به  كشند،  مي  برايش  را  اش  سورتمه  كه 
باشند. مي گفتند جنگ است. او كوچك بود. معني جنگ را نمي فهميد. اين 
كه  هايشان  همسايه  از  يكي  خانه  پيش،  روز  چند  وقتي  كه  فهميد  نمي  را 
پسري هم سن و سال او داشت و معموًال روزها در خيابان با هم بودند و 
جلوي محوطه خانه هايشان در زاگرب بازي مي كردند، خراب شد و همه 
مادر  و  پدر  و  دوستش  چرا  گرفت،  فرا  غبار  و  گرد  و  آتش  و  دود  را  جا 
دوستش يك مرتبه غيب شان زد. مادر به او گفته بود كه آنها به يك سفر 
طوالني رفته اند و ديگر نمي آيند ولي اگر مي خواستند به سفر بروند، چرا 
دوستش با او خداحافظي نكرده بود. چرا خانه شان را خراب كرده بودند؟ 
داشت به دوستش فكر مي كرد. خوابش نمي برد. به بابانوئل فكر مي كرد. 
پايين  به  اتاق  سقف  از  كه  بود  قديمي  هيزمي  بخاري  دودكش  به  نگاهش 

قرار  و  بود  بود بابانوئل از آنجا بيايد و هديه هايش را خزيده 
خرس پشمالوي كوچكش هم به همين برايش بياورد. 

فكر  مي كرد. ديگر چشم هايش گرم شده چيزها 
ند  د شد. بو خراب  چيز  همه  ناگهان  كه 
خيلي بلندي مي آمد؛ شيشه هاي صداهاي 
نه  مي شكستند، ديوار روبه رويش خا
شت  ا خراب مي شد، دودكش بخاري د
يمي  كامًال خراب شده بود، بوي دود قد

مي آمد و آتش سرخ را مي ديد 
كه داشت از سالن به اتاق او مي 
شده.  چه  دانست  نمي  رسيد. 
بخورد.  تكان  توانست  نمي 

حس  چيزي 
نمي كرد. 

كه  بود  خرس كوچكش  دنبال 
ديگر كنارش نبود. سرش درد 
مي كرد. نمي دانست كجاست. 
از  ساعت  چند  دانست  نمي 
ديشب گذشته. نمي دانست پدر و 

مادرش 
هستند.  كجا 
چه  دانست  نمي 
و  افتاده  اتفاقي 

گفته  او  به  است.  جنگ  كه  دانست  مي  فقط  نيامده.  چرا  بابانوئل  سورتمه 
آيند.  نمي  ديگر  و  اند  رفته  طوالني  مسافرتي  به  مادرش  و  پدر  كه  بودند 
گفته بودند خرس كوچكش هم با آنها رفته و پاهاي كوچك او را هم با خود 
برده است. آنجا بيمارستاني در زاگرب، پايتخت جنگ زده كرواسي بود و 
او بچه خردسالي بود كه ديشب در آستانه كريسمس پدر و مادرش، خانه 
اش، خرس كوچكش، پاهايش و همه چيزش را در بمباران هوايي صرب ها 
از دست داده بود. آخر آن روزها جنگ بود و او معني جنگ را نمي فهميد. 
حاال ديگر چند سالي از آن روزهاي سخت و زشت گذشته بود. او ديگر 
به  فراوانش  عالقه  خاطر  به  كه  بود  يي  ساله  چهارده  سيزده،  نوجوان 
بابانوئل، داستان چگونگي پيدايش اين موجود دوست داشتني را به خوبي 
به  مسيحيت  ميالدي،   300 هاي  سال  نخست  دهه  اواخر  در  دانست؛  مي 
عنوان دين رسمي امپراتوري روم درآمد. آن موقع چنين تصور مي شد كه 
مسيح(ع) در فصل بهار متولد شده است ولي پاپ، ژوليوس اول، در سده 
چهارم ميالدي، روز 25 دسامبر را براي تجليل از ميالد مسيح اعالم كرد 
و بدين ترتيب بود كه جشن هاي ديرينه زمستاني با عنصري مسيحي در 
هم آميختند. چندين سال قبل از آن، جايي در سواحل درياي مديترانه و در 
شهر پاتارا در آسياي صغير (جايي كه تقريبًا امروزه قسمتي از بلغارستان 
محسوب مي شود) و در خانواده مردي ثروتمند، پسري به دنيا آمده بود 
مردم  و  مهربان  شدت  به  نيكالس  بودند.  گذاشته  نيكالس  را  اسمش  كه 
دوست بود و به دليل عالقه پدرش به تعاليم ديني، راهي مدارس ديني شد 
و در جواني به اسقفي دوست داشتني تبديل شد و در شهر كوچكي به نام 
دمر سكونت گزيد. اسقف نيكالس با ثروت هنگفتي كه از والدينش به ارث 
برده بود همه كار مي كرد؛ به فقرا كمك مي كرد، به بچه ها هديه مي داد، 
از بدبخت ها و آدم هاي زمينگير دستگيري مي كرد و حتي گفته مي شد 
كه بچه هاي گمشده يا دزديده شده را هم پيدا مي كرد و به خانه هايشان 
برمي گرداند. به همين خاطر مردم آنقدر دوستش داشتند و كارهايش را 
مي پسنديدند كه به او لقب «سنت نيكالس» يا همان نيكالس مقدس دادند. 
مي گفتند او آدم روداري نبوده و مردي خجالتي و باحيا بوده كه دوست 
نداشته مستقيمًا به كسي پول بدهد. بنابراين هميشه دنبال راهي بود تا به 
طور غيرمستقيم و مخفيانه به نيازمندان كمك كند. در همان زمان، مردي 
ثروتمند در آن منطقه زندگي مي كرد كه سه دختر زيباروي داشت و قرار 
شده بود كه او دخترانش را به عقد سه پسر مرد پولدار ديگري كه در آن 
منطقه شهرت فراواني داشت، درآورد ولي ناگهان پدر دخترها ورشكست 
شده بود و ديگر آهي در بساط نداشت. سنت نيكالس جريان ورشكستگي 
او را فهميد و تصميم گرفت به آنها كمك كند. اين طور كه گفته مي شد، او 
ابتدا كيسه هاي پول يا طال را از پنجره خانه دختران به داخل مي انداخت 
و با همين روش بود كه دو دختر اول به خانه بخت رفته بودند، ولي زماني 
مرد  خانه  داخل  به  را  طالها  كيسه  سومين  خواست  مي  نيكالس  سنت  كه 
ورشكسته بيندازد، ديگر پنجره باز نبود و به همين خاطر او مجبور شده 
بود از ديوار خانه باال برود و طالها را از دودكش بخاري به داخل خانه 
بيندازد. از قضا، طالها به درون جوراب هايي مي افتد كه دختر سوم براي 
خشك شدن به لبه بخاري آويزان كرده بود و اين چنين بود كه راه جديد و 
تقريبًا هميشگي فرود آمدن هداياي «سنت نيكالس» مهربان ابداع شده بود. 
اين را هم گفته بودند كه «سنت نيكالس» براي اين طرف و آن طرف رفتن 
و رساندن هدايايش از يك قاطر، االغ يا اسب كوچك استفاده مي كرده و 
بعدها به خاطر سنگين شدن كوله بارش، وسيله نقليه اش را به سورتمه 
يي كه توسط هشت گوزن بزرگ كشيده مي شدند تغيير داده است. جالب 
اينجاست كه حتي نام گوزن هاي سورتمه كش هم معلوم است و در كتاب 

هاي مختلف، نام آنها را چنين نوشته بودند؛
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سر  مختلف  جاهاي  به  داشتني  دوست  گوزن  هشت  اين  با  نيكالس  سنت 
مي زد. از راه پشت بام ها و دودكش بخاري ها به داخل خانه ها مي رفت 
ششم  در  نيكالس  سنت  مرگ  با  برد.  مي  كريسمس  هديه  ها  بچه  براي  و 
دسامبر 344 در شهر ميرا، سنت زيباي هديه دادن و كمك به ديگران از 
بين نرفت و گفته مي شود كه گروهي از كشيشان براي يادآوري خاطره 
كارهاي نيك او، سوار بر اسب يا قاطر سفيد مي شدند و براي بچه ها هديه 
مي بردند. اين سنت زيبا آرام آرام به شدت در ميان كشورهاي مسيحي 
مذهب گسترش يافت و گفته مي شود كه با مهاجرت هلندي ها به امريكا، 
نام  ها  امريكايي  و  رفت  هم  آنجا  به  دادنش  هديه  سنت  و  نيكالس  سنت 
امريكا  در  ميالدي   1822 سال  در  برگزيدند.  او  براي  را  كالوس»  «سانتا 
منظومه يي به نام «ظهور نيكالي مقدس» توسط كالرك مور ظاهر شد كه 

در آن از ديدار مرموز 
پسر بچه يي با سانتا كالوس در آستانه ميالد مسيح(ع) ياد و بيان شده بود 
او فرشته مهرباني است كه در قطب شمال زندگي مي كند، سورتمه يي با 8 

گوزن دارد و هداياي بچه ها را به تمام جهان مي رساند.
پسربچه كوچكي كه چند سال پيش در زاگرب زير آوار بمب هاي هواپيماي 
صرب ها مانده بود و پاهايش را به همراه والدينش از دست داده بود، حاال 
ديگر جوان قابلي شده بود. در همان زاگرب ادبيات مي خواند و هنوز هم 

شق  دودكش عا از  كه  بود  هدايايي  و  كريسمس  بابانوئل، 
بخاري مي آمدند. خوانده بود كه سنت نيكالس، 
بابا  نوئل،  پدر  كريسمس،  بابا  كالوس،  سانتا 
براي  كه  است  هايي  نام  گرينگل  كريس  و  سرما 
بابانوئل ذكر كرده اند. اين را هم مي دانست كه رسم گذاشتن 
پوتين كنار در و آويزان كردن جوراب به لبه بخاري يا تخت ها 
آن  خانه  بخاري  دودكش  از  نيكالس»  كه «سنت  طالهايي  جريان  همان  از 
مرد ورشكسته به پايين انداخته بود سرچشمه گرفته است. تازه اينها را هم 
خوانده بود كه بابانوئل در هر منطقه يا كشوري به گونه خاص آن منطقه 

ظاهر شده يا مي شود؛

- روس ها به بابانوئل، بابا سرما مي گويند. او را پيرمردي قدكوتاه با ريش 
بلند و سفيد مي دانند كه خيلي هم خوش اخالق نيست، تنها زندگي مي كند 
و حتي خورشيد هم از او مي ترسد ولي از وقتي كه «دختر برفي»، نوه اش، 

پيش او رفته مهربان تر شده و به همه كمك مي كند.
- در امريكاي شمالي، بريتانيا و كشورهاي غربي به او سانتا كالوس مي 
گويند كه پيرمردي مهربان، سفيدروي، اندكي درشت با شكم برآمده است. 
نمايانگر  قرمزش  لباس  و  دارد  پرپشتي  و  سفيد  هاي  سبيل  و  بلند  ريش 
عشق است. سبزي دستكش هايش نشاني از صلح و قهوه يي چكمه هايش 
نمايانگر محبت پدرانه اش است. كمربند مشكي و چرمين او هم نمادي از 

رمز آلود بودن زندگي و كارهايش است.
- در فنالند به او Ioulupki مي گويند و در استوني «ايئولووان» صدايش 

مي كنند كه تعدادي كوتوله هم همراهش هستند و كمكش مي كنند. 
از  پر  و  گرد  دماغ  با  پيرمردي  يكي  دارند؛  بابانوئل  تا  دو  ها  سوئدي   -
هم  ديگري  و  است  «يولتومتن»  اسمش  كه  است  برآمدگي  و  فرورفتگي 

«يولنيسار» كوتوله كه هر دوشان لب پنجره ها هديه مي گذارند. 
- در فرانسه هم دو تا بابانوئل وجود دارد؛ اولي پيرنوئل (پدر عيد ميالد) 
كه مهربان است با سبدي پر از هديه و براي بچه ها مي آيد و دومي هم 
در  كه  سفري  گرم  پالتوي  و  پوستي  كالهي  بلند،  ريش  با  است  «چاالند» 
تنبيه  را  نكن  گوش  حرف  و  تنبل  هاي  بچه  آن  با  كه  دارد  شالقي  سبدش 

مي كند،
مسيح(ع)  ميالد  آستانه  در  ها  بچه  كه  دارند  را  «واسيلي»  ها  قبرسي   -
برايش مي خوانند؛ واسيلي مقدس به ما خوشبختي هديه بده، آرزوهامان 

را برآورده كن و جشن خوبي برايمان بگير.
دودكش  از  نو  سال  شب  كه  دارند  «بفانا»  اسم  به  پيرزني  ها  ايتاليايي   -
بخاري وارد خانه مي شود و براي بچه هاي زرنگ و باادب هديه مي آورد 

و بچه هاي بد و تنبل را تنبيه مي كند.
- اسم او در اسپانيا و مناطق باسك، «اولنتسرو» است كه با لباس اسپانيولي 

و نوشيدني ناب مي آيد.
پوست  پالتوي  با  كه  دانند  مي  ها  چوپان  شبيه  را  او  ها  مغولستاني   -
مي  دست  در  بلندي  شالق  و  روباه  پوست  از  كالهي  و  تن  به  گوسفندي 

آيد.
- ازبكستاني ها به او «كربابا» مي گويند كه چيزي شبيه روپوش راه راه 
مي  هديه  سر،  به  ملي  قرمز  كاله  با  و  االغ  بر  سوار  و  كند  مي  تن  به  بلند 

آورد.
- مسيحي هاي غنا مي گويند «پدر كريسمس» از جنگل مي آيد و برايشان 

هديه مي آورد.
- مردم هاوايي او را سوار بر قايق ديده اند و در بعضي از مناطق استراليا 

هم او با اسكي آبي، ريش سفيد و لباس شناي قرمز مي آيد،
- در لهستان گفته مي شود كه هديه ها از ستاره ها مي آيند و مجارستاني 

ها هم معتقدند كه فرشته ها هديه مي آورند.
- آلماني ها هم به بابانوئل «weihnachtsmann» مي گويند و دوستش 

دارند.
جوان اديب كروات كه پاهايش را زير آوارهاي جنگ جا گذاشت و پدر و 
مادرش را صرب هاي جاني از او دريغ كردند، حاال با صندلي چرخدارش 
مي رفت تا كاج زيبايي را از بازاري در زاگرب بخرد و به خانه ببرد. قرار 
عزيز  شب  آن  گرفتن  جشن  و  زيبا  سبز  كاج  تزيين  براي  دوستانش  بود 
ميهمانش باشند و او خيلي خوب مي دانست كه فلسفه آن كاج سبز از كجا 
درخت  با  را  هايشان  خانه  ها  آلماني  ميالدي،   1605 سال  از  است؛  آمده 
كريسمس تزيين كردند و آن را با ميوه ها، آجيل، شمع هاي روشن و گل 
هاي كاغذي آراستند كه بعدها تخم مرغ هاي رنگ شده، شيريني و شكالت 
هم به آن اضافه شد. اما امريكايي ها اولين درخت هاي كريسمس را از سال 
1800 ميالدي و در پنسيلوانيا تزيين كردند و اين رسم از چند سال پس از 
آن، در تمام جهان گسترش پيدا كرد. گفته مي شود ستاره يي كه باالي همه 
درخت ها نصب مي شود، نمادي از همان ستاره يي است كه مردان عاقل را 
به محلي در «بيت اللحم» كه زادگاه مسيح(ع) است راهنمايي مي كند. درخت 
را با چراغ هاي رنگي كه نشانه نور و روشنايي است مي آرايند و نواري 
سفيد به نشان پاكي حضرت مريم(ع)، نواري قرمز به نشان ريختن خون 
مسيح(ع)  يعني  خداوند  هديه  نشان  به  سبز  نواري  و  صليب  بر  مسيح(ع) 
عروسك  با  هم  را  كاج  درخت  روي  آويزند.  مي  آن  به  بشر  نجات  براي 
هاي قشنگي كه نماد فرشته ها هستند تزيين مي كنند. البته گفته مي شود 
كه مراسم آراستن درخت از قرون وسطي بر جاي مانده و «اقوام سلت» 
بودند كه كاج را به خاطر هميشه سبز بودنش انتخاب كردند و نام «درخت 

زندگي» را بر آن گذاشتند.
حاال ديگر همه چيز آماده بود؛ عصر بيست و چهارم دسامبر. درخت تزيين 
شده بود. كادوها را پاي درخت چيده بودند. جوراب هايشان را به لبه تخت 
هم  دور  و  بودند  كرده  آويزان  سالن  داخل  هيزمي  بخاري  لبه  و  هايشان 
نشسته بودند. كسي حرف نمي زد. همه شاد و خوشحال بودند. يك سال 
ديگر را هم با هر زحمتي كه بود پشت سر مي گذاشتند و به آينده يي بهتر 
مي انديشيدند. ولي او ياد آن شب افتاده بود. هر سال همين موقع ياد آن 
شب مي افتاد. دلش براي پدر و مادرش، خرس عروسكي كوچكش و پاهاي 
گريزپايش تنگ شده بود ولي هميشه تمام اينها را فراموش مي كرد. ياد و 
هميشه  را  آنها  معنوي  بودند.حمايت  همراهش  هميشه  مادر  و  پدر  خاطره 
حس مي كرد. خرس ديگري هم از بابانوئل هديه گرفته بود و با او دوست 
شده بود و به جاي پاهايش هم ذهن خالقي از خداوند هديه گرفته بود كه 
چيز  يك  فقط  كند.  خلق  هموطنش  كودكان  براي  را  ها  داستان  زيباترين 
مانده بود. يك آرزوي دوست داشتني و البته شايد دست نيافتني؛ دلش مي 
خواست فردا صبح كه بيدار مي شود، جوراب هايش با صلحي كه از طرف 

بابانوئل به بچه هاي سراسر دنيا هديه شده بود، پر شده باشد... 
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  سالن مجزاى رستوران ژينو
 با حداقل 80 نفرهمراه با

 موزيك زنده و رقص عربى

 

آيا حاجي فيروز همان بابانوئل است 
 

گفتاري از ميرجالل الدين كزازي 

براي ميرجالل الدين كزازي همواره آداب 
مختلف  ملل  فرهنگ  و  نمادها  ها،  آيين   ،
ارزشمند بوده است در حالي كه او خود 
است  پارسي  ادبيات  و  فرهنگ  از  نمادي 
اما با اين حال همواره عالقه اش را براي 
آشنايي با ديگر فرهنگ ها هم نشان داده 
است. متن زير گفتاري است از او كه در 
در  مهم  نمادي  عنوان  به  را  بابانوئل  آن 
با  نوعي  به  مسيحي  نو  سال  هاي  شب 
حاجي فيروز خودمان در نوروز مقايسه 
رسيده  نتيجه  اين  به  حتي  و  است  كرده 
نوعي  به  تواند  مي  هم  فيروز  حاجي  كه 
حكم بابانوئل را در فرهنگ و آيين نوروز 

داشته باشد.
به  يا  اروپاييان  و  ايرانيان  كه  دانيم  مي 
داراي  روميان  و  يونانيان  ديگر  سخن 
در  هستند.  يگانه  يي  پيشينه  و  فرهنگ 
اسطوره هاي ايراني نيز كه در شاهنامه 

سلم،  هاي  نام  به  است  پسر  سه  داراي  بود  تواند  مي  اروپايي  و  هند  يي  چهره  كه  فريدون  است  بازتافته 
تور، ايرج. او قلمرو فرمانروايي خويش را در ميان سه پسر خود بخش مي كند؛ سرزمين هاي خاورين و 
«اپاخترين» (=شمالي) را به تور مي دهد، سرزمين هاي باخترين را به سلم، سرزمين هاي ميانين را به ايرج. 
سلم و تور بر ايرج كه برادر كهين بوده است و بخش بهين را از اين سرزمين ها به دست آورده است، رشك 
مي برند و او را مي كشند. بر پايه اسطوره هاي ايراني تورانيان كه در فرارود(=ماوراءالنهر) مي زيسته اند، 
از تبار تورند. روميان يا يونانيان از تبار سلم اند و ايرانيان از تبار ايرج. بر اين پايه مي توان در ميانه باورها 
و اسطوره هاي ايراني و اروپايي پيوندها و همانندي هايي يافت كه به روزگاران بسيار دور بازمي گردد.

پديده فرهنگي حاجي فيروز يا بابانوئل هم از اين ديد با يكديگر سنجيدني مي توانند بود. بابانوئل آنچنان كه 
همه مي دانند جامه يي سرخ فام در بردارد و گهگاه كالهي سپيد نيز بر سر. از ديگر سو حاجي فيروز كه 
او را در روزهاي فرجامين سال در شهرهاي ايران مي بينيم كه سرودخوانان به هر سوي مي رود، جامه 
يي سرخ فام بر تن دارد. آنچه اين چهره و پديده فرهنگي را از بابانوئل جدا مي دارد، سياهي چهره او است. 
ما مي توانيم در اين دو تن به نمادي يگانه بازخوريم كه رنگ سرخ است. رنگ سرخ مي تواند نماد و نشانه 
يي از خورشيد يا گرما و روشني و در پي آن زندگي باشد. به سخن ديگر حاجي فيروز هنگامي پديدار مي 
شود كه روزگار تيرگي و سرما به پايان مي رسد. روزگار روشني و گرما فراز مي آيد. تيرگي روي حاج 
فيروز مي تواند نمادي از شب باشد. به سخني ديگر شب روزگار فرومردگي و افسردگي جهان را نشان 
مي دهد. در برابر، روز نشانه يي است از رستاخيز ديگرباره گيتي. جهاني كه در تيرگي و سرما فروفسرده 
است از نشانه هاي زندگي كه جنبش و تكاپوست بي بهره مانده است. با فرا رسيدن بهار جان و جنب از 
سر مي گيرد زيرا خورشيد در آن هنگام توش و تواني تازه مي يابد. از ديگر سوي سپيدي چهره و كاله 
بابانوئل مي تواند همچنان يادآور روشنايي و روز باشد اما نكته يي در اين ميان كه حاجي فيروز و بابانوئل 
را از هم جدا مي دارد زمان پديداري و سربرآوري آنهاست. حاجي فيروز آنچنان كه گفته آمد در روزهاي 
فرجامين اسفند و روزهاي آغازين فروردين آشكار مي شود اما بابانوئل در روزهاي برگزاري جشن زادن 
عيسي مسيح. اين دوگانگي زماني را مي توانم بدين گونه بازنمايم و راز گشايم؛ بابانوئل شايد از آن روي 
در آغاز زمستان رخ مي نمايد كه پديده يي است نمادين در پيوند با جشن و آييني كه شب يلدا ناميده مي 
شود. شب يلدا شب زادن مهر يا خورشيد است زيرا از ديد نمادشناسي و اسطوره شناسي در اين شب كه 
درازترين شب سال است نياز به خورشيد، روشنايي، روز، گرما بيش از هر زماني ديگر در دل برانگيخته 
مي تواند شد. تو گويي خورشيد در اين شب نخستين بار است كه مي زايد و رخ مي نمايد و جهان را با 
فروغ و گرمي خويش مي آرايد. اين درازترين و ديرنده ترين شب سال به زهداني تنگ و تاريك مي ماند 
كه خورشيد در آن پرورده مي شود. شب يلدا كه شب زادن مهر است و ايرانيان آن را از روزگاران دراز 
گرامي مي داشته اند و جشن مي گرفته اند، روزگاري به جشن زادن عيسي مسيح دگرگون شده است. اين 
دگرگوني از آنجاست كه روميان هنگامي كه به آيين ترسايي (دين مسيحي) گرويدند، نتوانستند پاره يي از 
بنيادها و نهادهاي آيين مهري را كه پيش از آن بدان گرويده بودند از ياد ببرند. آيين مهرپرستي آييني است 
كه در روزگار اشكاني در ايران پديد آمد، گسترش و روايي يافت؛ در زماني بسيار كوتاه كه مايه شگفتي 
تاريخ نگاران شده است، به باختر زمين راه جست و آيين فراگير و همگاني در قلمرو امپراتوري روم گرديد. 
تني چند از پادشاهان روم به اين آيين گرويدند. ارنست رونان تاريخ دان و فرهنگ شناس فرانسوي در 
يكي از جستارهاي خويش نوشته است؛ اگر آيين ترسايي در گسترش خود با بند و بازدارنده يي روبه رو 
مي شد، امروز همه جهان ترساكيش مهرپرست مي بود. كشيشان ترسا، پدران كليسا هر چه كوشيدند كه 
روميان را از برگزاري جشن زادن مهر باز دارند، راه به جايي نبردند. روميان نوكيش اين جشن و آيين را 
با شكوه بسيار برپا مي داشتند. پس پيشوايان ترسا چاره را در آن ديدند كه جشن زادن مهر را با جشن 
زادن عيسي مسيح يكسان بشمارند. جشن زادن مهر كه در ايران جشن و آيين شب يلدا ناميده مي شود در 
بيست و يكم دسامبر در روم باستان برگزار مي شده است. اما در پي پاره يي از لغزش هاي گاهشماري به 
روز بيست و پنجم دسامبر افتاده است. هنوز ترسايان اين روز را، بيست و پنجم دسامبر را، چونان جشن 
زادن مسيح يا به گفته درست جشن زادن مهر بزرگ مي دارند.برگرديم به سخن پيشين خويش. بابانوئل كه 
در روزها و شب هاي كريسمس در باختر زمين پديدار مي شود، از اين روي مي تواند نمادي باشد از مهر 
يا خورشيد كه ترسايان به راستي زادن او را جشن مي گيرند و بزرگ مي دارند. از ديگر سوي در ايران هم 
همتاي بابانوئل حاجي فيروز مي تواند بود كه نمادي است بازبسته به جشن و آيين نوروز كه آن هم مانند 
شب يلدا آيين و جشني است در ستايش و بزرگداشت خورشيد و روشنايي و روز و گرمي كه در نماد رنگ 
سرخ به نمود آمده است. زيرا يكي از خاستگاه ها و پايگاه هاي جشن و آيين نوروزي بدان سان كه يادي 
از آن رفت، پديده يي كيهاني و گاهشمارانه است كه آن را «ترازمندي بهاري» (= اعتدال ربيعي) مي ناميم. 
ترازمندي بهاري برابر و همتراز شدن شب و روز است. در نخستين روز از فروردين ماه و آغاز بهار كه 

در چشم ايرانيان رخدادي است بسيار بشگون و همايون. 

خريد خانه با %100 وام مسكن  - مشاورين امالك آوا  02089599390
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در يك قدمي توليد رگ هاي مصنوعي  
 بي بي سي؛ دانشمندان موفق به رشد لوله هاي ذره بيني با كمك سلول 
هاي پايه در آزمايشگاه شده اند كه آنها را يك گام به ساختن مويرگ 
فناوري  موسسه  پژوهشگران  تيم  كند.  مي  تر  نزديك  مصنوعي  هاي 
ماساچوست (ام آي تي) موفق شد اين سلول ها را در سطح يك لوح 
شياردار كش داده و به صورت لوله درآورد. اكنون آنها در نظر دارند 
مويرگ هايي كه بتوان در حيوانات آزمايش كرد، توليد كنند. محققان 
مويرگ  تشكيل  اما  بسازند  تري  پهن  هاي  رگ  بودند  شده  موفق  قبًال 
هاي ريز بسيار دشوارتر است. دانشمندان امريكايي ادعا مي كنند با 
استفاده از الواحي در ابعاد نانو (فوق العاده ريز) به سوي اين هدف 
گام برداشته اند. سلول ها، شيار روي سطح الواح را رديابي كرده و در 
طول آنها رشد كردند. افزودن ژلي از عوامل رشد به سلول ها اجازه 
داد به صورت عرضي نيز رشد كنند و يك رشته لوله هاي باريك به 
موازات يكديگر تشكيل دهند. هرچند اين لوله ها هنوز براي قرار دادن 
بالقوه  توان  به  نسبت  گويند  مي  محققان  اما  نيستند،  آماده  بدن  داخل 

آنها بسيار هيجان زده شده اند.  

 نتايج اميدبخش داروي جديد ميگرن  
 

تواند  مي  كه  كردند  آزمايش  را  جديدي  داروي  انگليسي  پژوهشگران 
به سردردهاي رنج آور مبتاليان به ميگرن خاتمه دهد. دكتر «چمبرز» 
متخصص قلب در بيمارستان گاي در لندن در اين باره گفت؛ «نتيجه 
از  تن  پنج  روي  به «كلوپيدوگرل»  موسوم  لخته  ضد  داروي  آزمايش 
بيماران مبتال به سردردهاي ميگرني در برخي از موارد بسيار رضايت 
بخش و مطلوب بوده است.» در مرحله بعدي اين پژوهشگران درصدد 
هستند كه آزمايش وسيع تري را روي 280 بيمار انجام دهند كه پيش 
بيني مي شود نتايج آن تا سال آينده منتشر شود. اگر اين دارو موثر 
باشد، مي تواند به معناي خاتمه سردرد، تهوع و حساسيت به نور باشد 
بيماران  براي  «كلوپيدوگرل»  داروي  است.  ميگرني  ازحمله  ناشي  كه 
قلبي تجويز مي شود تا پالكت هاي خون آنها چسبندگي كمتري داشته 
باشند. اگر پالكت ها بيش از حد چسبنده باشند، خطر ايجاد بي علت 
به  شدن  وارد  با  كه  دارد  وجود  خوني  هاي  رگ  در  خون  هاي  لخته 
ريه ها و مغز مي توانند موجب سكته مرگبار يا آمبولي شوند. دكتر 
چمبرز معتقد است پالكت ها نقش مهمي در پيدايش ميگرن در برخي 

بيماران دارند.  
 

پوكي استخوان در كمين مردان  
 پوكي استخوان از جمله بيماري هايي است كه در اذهان عمومي در 
اخبار  آخرين  طبق  اما  شود  مي  بندي  طبقه  زنان  هاي  بيماري  زمره 
دچار  زنان،  آساني  به  نيز  مردان  كه  است  شده  ثابت  شده  منتشر 
به  هنوز  مردان  در  استخوان  پوكي  علت  شوند.  مي  استخوان  پوكي 
طور كامل مشخص نشده است. اين در حالي است كه اين بيماري در 
طور  به  كه  استروژن  هورمون  سطح  آمدن  پايين  و  يائسگي  به  زنان 
شود.  مي  داده  ربط  شود،  مي  محسوب  ها  استخوان  محافظ  طبيعي 
دو  كردند  اعالم  گزارشي  در  تگزاس  پزشكي  دانشگاه  پژوهشگران 
طبق  برند.  مي  رنج  استخوان  پوكي  بيماري  از  امريكايي  مرد  ميليون 
اين  معرض  در  زنان  مانند  نيز  مردان  آنكه  وجود  با  شده  اعالم  آمار 
بيماري هستند حساسيت كمتري در اين زمينه از خود نشان مي دهند.  

 
ارتباط پرفشاري خون و معلوليت  

پزشكي  نشريه  شماره  ترين  جديد  در  يي  مقاله  درج  با  پژوهشگران 
خوبي  به  آنان  خون  فشار  كه  «سالمنداني  كردند؛  اعالم  «هايپرتنش» 
كنترل نمي شود بيش از ديگران در خطر معلوليت قرار دارند.» بررسي 
طوالني مدت پژوهشگران دانشگاه پزشكي هاروارد درباره هزار فرد 
سالمند نشان مي دهد 65 درصد اين افراد به پرفشاري خون دچارند 
كه فشار خون 71 درصد آنان به خوبي كنترل نمي شود. براساس اين 
دادن  انجام  در  ناتواني  و  جسمي  هاي  معلوليت  بروز  ميزان  بررسي، 
كارهاي روزمره زندگي در سالمنداني كه فشارخون خود را به خوبي 

كنترل نمي كنند، بيش از ديگران است.  

ارتباط خر و پف و آلرژي در كودكان  
  

تحقيقات نشان مي دهد خروپف در كودكان نشانه آلرژي و حساسيت 
است. دكتر «الهام بهرامي»، متخصص كودكان، با بيان مطلب فوق افزود؛ 
«عوامل خطرساز در بروز خر و پف شباهت زيادي به عوامل خطر در 
كه  «كودكاني  گفت؛  ادامه  در  وي  دارد.»  زا  حساسيت  اختالالت  بروز 
آسم دارند 51 برابر بيشتر از ديگر كودكان خر و پف مي كنند و اگزما 
اين  دهد.»  مي  افزايش  درصد  تا 30  كودكان  در  را  پف  و  خر  احتمال 
متخصص كودكان تاكيد كرد؛ «خر و پف در كودكان بخشي از طيف 

بيمار هاي حساسيت زا را شامل مي شود.» 

شكىشكىپز

 براى بهبود كيفيت و استمرار اين هفته نامه ما را به صاحبان
مشاغل معرفى نمائيد

ميگرن يا سينوزيت 
 

را  كدام  شما 
مي پسنديد  

 
 

دكتر بابك زماني*

يك  منوي  در  غذا  نمونه  دو  اينها  نكنيد  اشتباه 
رستوران نيستند. همان امراض قديمي خودمان 
هستند كه هر دو باعث سردرد مي شوند. اما 

مگر امراض را هم مي شود انتخاب كرد؟ 

واقعيت اين است كه اگرچه امراض آدميزاد 
كنند  نمي  تغيير  او  خواسته  و  ميل  بر  بنا 
در  ها  بيماري  اين  روايت  و  تعبير  اما 
متفاوت  توانند  مي  مختلف  هاي  دوران 
نتيجه  در  و  باشند  متضاد  حتي  گاهي  و 
مختلفي  هاي  نامگذاري  يا  ترمينولوژي 

هستند. 

يك  به  نگاه  تغيير  اين  بارز  نمونه 
سردرد  همين  به  نگاه  واحد  بيماري 
به  مردم  درصد  بيست  تا  كه  است 
اكثر  زمان  يك  در  هستند.  مبتال  آن 
دچار  چندگاه  از  هر  كه  كساني 

سردردهايي مي شوند كه چند روزي طول مي كشد، 
جلوي پيشاني است و با سرما بدتر مي شود سينوزيت نام مي گيرند 

و زماني ديگر معلوم مي شود هيچ عفونتي در سينوس هايشان ندارند و 
طبق معيارهايي مدرن تر «ميگرن» نام مي گيرند. چرا؟ 

محل  كه  بيني  اطراف  هاي  سينوس  در  التهاب  و  عفونت  يعني  سينوزيت 
تجمع ترشحات و حتي كيست هاست. مبتاليان به سينوزيت نه تنها سردرد 
دارند، بلكه ممكن است تب خفيف، ترشحات پشت حلق و در نتيجه سرفه 
هاي تحريكي داشته باشند. سينوزيت نه تنها وجود دارد، بلكه در برخي 
موارد عفونت سينوزيت ها ممكن است به وريدهاي مغز و حتي خود مغز 

انتشار يابد و باعث آبسه هاي مغزي شود. 

ميگرن يعني نوعي استعداد به سردرد كه در درصد قابل توجهي از مردم 
وجود دارد. اگرچه بسياري از حمالت ميگرن به يكديگر شباهت دارند و 
همراه با ضربان و تهوع هستند و با نور و صدا تشديد مي شوند اما نكته 
مهمتر اين است كه ابتال به ميگرن هيچ توجيه ديگري ندارد و اگرچه ممكن 
زندگي  در  گوناگوني  بسيار  هاي  محرك  ميگرن  حمله  يك  شروع  است 
روزمره داشته باشد اما خود اين استعداد كه مثًال با بي خوابي، پرخوابي، 
ندارد.  ديگري  توجيه  هيچ  شود  مي  ور  شعله  و...  گرسنگي  غذاها،  برخي 
و  دهد  تشخيص  را  ميگرن  تواند  مي  حاضر  حال  در  اگرچه  طب  دانش 
كه  دهد  توضيح  تواند  نمي  هنوز  قبول  قابل  يي  شيوه  به  اما  كند  درمان 
چرا برخي از مردم مستعد سينوزيت هستند و بسياري نيستند و البته در 
اين مورد به خصوص با ساير بيماري ها اشتراك داريم. سوال نهايي در 

اكثريت بيماري ها هنوز بي جواب است.

اگرچه شيوع ميگرن بسيار بيشتر از سينوزيت است و اكثريت سردردها 
كه  هستند  سردردي  فقط  و  نيستند  همراه  سينوزيت  عالئم  ساير  با  هم 
گاهي بدون هيچ عالمت همراه ديگري تكرار مي شوند و در بسياري از 
(در  ما  از  بسياري  هم  باز  ولي  دارند  هم  را  ميگرن  تيپيك  عالئم  موارد 
اينجا منظور هم پزشكان است و هم بيماران) هنوز ترجيح مي دهيم علت 
سردرد را سينوزيت بخوانيم نه ميگرن، آنقدر اين تصور گسترش دارد 
و آنقدر در اذهان جا افتاده كه هر روزه چند كيلو آنتي بيوتيك و هزاران 
ميگرن)  (بخوان  سينوزيت  درمان  و  تشخيص  براي  راديوگرافي  كليشه 
با  كه  هم  بيماران  و  پزشكان  از  بسياري  و  گيرد  مي  قرار  استفاده  مورد 
عالئم و نشانه هاي هر دو بيماري به اندازه كافي آشنايي دارند، همچنان 
ترجيح مي دهند سردرد خود يا بيمارشان را سينوزيت بخوانند. به نظر 
مي رسد اين تشخيص از جايي بسيار عميق تر از معلومات اكتسابي ما 

سرچشمه مي گيرد.

يا  ببينيم  حال 
سعي كنيم ببينيم كه چرا چنين است؟ 

بريم؟  مي  سر  به  سينوزيت  دوران  در  همچنان  ما  چرا 
چرا تشخيص نادرست سينوزيت را بر تشخيص درست تر ميگرن ترجيح 

مي دهيم؟

سر  در  يي  حفره  است،  جواب  آخرين  سينوزيت  كه  است  اين  نكته  اولين 
اين  است.  شده  وارد  بدن  به  بيرون  از  عفونت  اين  و  شده  عفونت  دچار 
فرضيه سوال ديگري به دنبال نمي آورد و با بسياري از قضاياي مدرن 
همخواني دارد. همه چيز قابل تحقيق و دسترسي است و براي همه چيز 
پاسخ علمي وجود دارد. اما ميگرن چيست و چرا به وجود مي آيد. با همه 
پيشرفت هايي كه در فهم مكانيسم هاي درد و به خصوص ميگرن پديد 
برخي  چرا  است.  جواب  بي  همچنان  پاسخ  آخرين  نهايت  در  ولي  آمده 
ميگرن مي گيرند و برخي نمي گيرند، نمي دانيم. وقتي به كسي مي گوييد 
به  وقتي  ولي  بشنود  هم  را  «علت»اش  تا  است  منتظر  هنوز  دارد  ميگرن 
كسي مي گوييد سينوزيت دارد ديگر ابهامي ندارد، منتظر است تا دارويش 

را بنويسيد. 

نكته ديگر اينكه سينوزيت بنا بر تعريف كامًال درمان شدني است، مي توان 
از آن رهايي يافت، حاال با آنتي بيوتيك نشد با شست وشو نشد با عمل 

جراحي، اين هم با بسياري از مفاهيم مدرن خوانايي دارد.

دوراني  اگرچه  سينوزيتي  تصورات  دوران  كه  است  اين  واقعيت  اما 
خوش بينانه و روشنگرانه است اما در اين مورد به خصوص به حمالت 
تكرارشونده سردرد و عوارض نامطلوب آنتي بيوتيك ها و راديوگرافي ها 
مي انجامد به اين دليل ساده كه آنتي بيوتيك روي ميگرن اثري ندارد، اما 
دوران تصورات ميگرني اگرچه پرابهام و ناپذيرفتني است اما بي ترديد به 
كاهش بسياري از سردردها مي انجامد باز هم به اين دليل ساده كه براي 
ميگرن با تمام ابهاماتي (البته واضح) كه آن را احاطه كرده است درمان 

هاي پيشگيرانه موثري وجود دارد.

آيا در ساير جنبه هاي زندگي هم مي توانيم تصورات «سينوزيتي» خود را 
به نوعي از تصورا ت «ميگرني» تفكيك كنيم ؟

*متخصص مغز و اعصاب  
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لطفا ما را از خبرهاى اطراف خود مطلع نمائيد
 براى مشاهده هفته نامه بصورت رنگى به وب سايت مراجعه نمائيد

Woodside Park Physiotherapy Clinic 
78 Southover, London N12 7HB

Tel: 020 8446 8558
www.woodsidephysio.co.uk

Email: info@woodsidephysio.co.uk

Woodside Park
 Physiotherapy Clinic 

We offer home visits and rehabilitation.
We are registered with all relevant health councils and associations, as 

well as bing chartered and state-registered. We are also recognised by all 
major health insurance companies.

زير نظر متخصص فيزيوتراپ ناصر نادرى
 درمان دردهاى ستون فقرات – سياتيك، عصبها ، مهره هاى

 ستون فقرات
سردردهاى ناشى از عوارض ستون فقرات

 درمان دردهاى صدمات ورزشى- عضالت – تاندونها – رباط ها
و غضروفها

درمان دردهاى ضربات نابهنكام در حوادث و تصادفات
 درمان دردهاى مفاصل  مچ پا و دست – بازو و انگشتان  و كتف
  درمان التهابات عضالنى و خشك و گرفتگى عضالت در ناحيه

كمرو باسن – زانو – مچ دست و پا و گردن

داراى تائيديه از تمامى انجمن ها و مراكز سالمت در انگلستان و كليه مراكز بيمه

آيا از دردهاى مزمن رنج مى كشيد؟

خطر كوري با استفاده از لنز  
  

تماس  دليل  به  لنزها 
مستقيم با سطح قرنيه 
ميكروب  ورود  باعث 
در  عفونت  انتشار  و 
زخم  چشم،  سطح 
نهايت  در  و  قرنيه 
مي  كوري  به  منجر 

«چشم  حوريان»؛  «سيدبهروز  دكتر  گفته  به  شوند. 
پزشكان همچنان عينك را بهترين راه تصحيح عيوب 
را  لنز  از  استفاده  و  كنند  مي  معرفي  چشم  انكساري 
به جاي عينك به هيچ عنوان توصيه نمي كنند.» دكتر 
«حوريان» جلوگيري از ورود اكسيژن به قرنيه را يكي 
تصريح  و  دانست  لنز  از  استفاده  شايع  عوارض  از 
كرد؛ «در بسياري از مواقع استفاده از لنز سبب زخم 
قرنيه و در نهايت منجر به كوري چشم مي شود.» وي 
بين  در  پرطرفدار  رنگي  لنزهاي  از  استفاده  مورد  در 
جوانان براي زيبا كردن چشم ها خاطرنشان كرد؛ «به 
هيچ وجه از لنزهاي رنگي مشترك استفاده نكنيد، اكثر 
لنزهاي رنگي براي مدت كوتاه قابل استفاده است ولي 

براي مدت طوالني توصيه نمي شود.»  
 

داروي جديد كاهش دهنده كلسترول  
 

محققان امريكايي و سوئدي 
با انجام يك مطالعه كوچك 
اضافه  با  افرادي  ميان  در 
باال   LDL و  نسبي  وزن 
جديد  داروي  دريافتند 
سطوح   ،KB2115 نام  به 
در  را  خون  بد  كلسترول 
درصد   40 تا  افراد  اين 
دارو  اين  دهد.  مي  كاهش 

قابل تحمل بوده و اثرات جانبي خاصي ندارد. ظاهراً 
رهايي  براي  تيروئيد  هورمون  عملكرد  از  دارو  اين 
بدن از آسيب LDL تقليد مي كند. از آنجا كه داروي 
فوق از نظر ساختاري يا عملكرد با داروهاي استاتين 
ليپيتور  مانند  بد)  كلسترول  آورنده  پايين  (داروهاي 
باشد  بيماراني  براي  بهتري  گزينه  شايد  دارد،  تفاوت 

كه نمي توانند استاتين ها را تحمل كنند.  

ساخت جديد ترين پوست مصنوعي 
دانشمندان چيني نوع جديدي پوست مصنوعي ساخته 

بيماران  براي  مهمي  بسيار  كلينيكي  مزاياي  كه  اند 
در  هميشه  پزشكان  دارد.  پوست  پيوند  به  نيازمند 
پوست  يي  قطعه  بتوانند  روزي  كه  اند  بوده  رويا  اين 
مصنوعي را از يخچال خارج كرده و بيماران مبتال به 
جراحات پوستي گسترده را درمان كنند كه امروز اين 
رويا به حقيقت پيوسته است. به گفته دكتر «جين يان» 
محققان  چين،  در  فورت  نظامي  پزشكي  دانشگاه  از 
اند.  شده  مصنوعي  پوست  چنين  ساخت  به  موفق 
كارشناسان چيني براي نمايش اين پوست مصنوعي، 
يك نوار چسبنده به رنگ سفيد شيري را به قطر 20 
نشان  آزمايشگاهي  كشت  ظرف  يك  در  متر  سانتي 

دادند.  
در مسير درمان عقب ماندگي ذهني  

هاي  موش  روي  شده  انجام  هاي  آزمايش 
كه   Fragile X سندرم  اصالح  هدف  با  آزمايشگاهي 
مبتال  آن  به  تن  هزار   100 بر  بالغ  امريكا  در  حداقل 
هستند، از سوي محققان دانشگاه «ام آي تي» صورت 
وراثتي  علت  ترين  شايع   Fragile X سندرم  گرفت. 

اوتيسم (درخودماندگي) و عقب ماندگي ذهني است كه 
نمود بارز آن ايجاد صرع در دوران كودكي و رشد 
غيرنرمال است. اين سندرم به دليل از بين رفتن ژني 
شكننده»   X ذهني  ماندگي  عقب  «پروتئين  به  موسوم 
ايجاد مي شود و اين اعتقاد وجود دارد كه به عنوان 
مانعي بر سر راه تركيب شدن پروتئين ها در مغز عمل 
مي كند. محققان به دنبال اثبات اين نكته هستند كه از 
بين رفتن اين پروتئين به پروتئين ديگري موسوم به 
mGluR5 اين اجازه را مي دهد تا تركيب پروتئيني با 

عملكرد ناشناسي را شبيه سازي كند.  

موثر بودن واكسن آنفلوآنزا در كودكان  

آنفلوآنزا  واكسن  است  سالي  چند  اينكه  به  توجه  با   
به بازار آمده، بررسي ها نشان مي دهد اين واكسن 
در كودكان موثر تر بوده و لزومي ندارد تمام گروه 
هاي سني از آن استفاده كنند. گروهي از محققان روي 
كودكان دبستاني بررسي كرده و نتيجه گرفته اند كه 
اين گروه سني بهتر از ديگران آنتي بادي مي سازند. 
دارند  تمايل  والدين  از  برخي  كه  است  حالي  در  اين 
كودكان زير يكي دو سال را واكسن بزنند در صورتي 
كه اين كودكان در صورت زدن واكسن ممكن است به 
اين بيماري به طور ضعيف دچار شوند، در صورتي 
كه در حالت عادي در اين سن ممكن است هرگز مبتال 
در  معتقدند  متخصصان  از  برخي  ضمن  در  نشوند. 
مورد كودكان زير دو سال ممكن است عوارضي هم 

داشته باشد و در اين گروه سني مناسب نيست.  

توليد واكسن ضدمالنوما از سالمونال  
  

اولين  شدند  موفق  اروپايي  دانشمندان  از  گروهي 
باكتري  از  را  (مالنوما)  پوست  ضدسرطان  واكسن 
موسسه  محققان  آورند.  دست  به  سالمونال  كشنده 
اروپايي غددشناسي موفق شدند با استفاده از باكتري 
كشنده سالمونال در مقابله با سرطان پوست (مالنوما) 
واكسن،  يك  همانند  سالمونال  كنند.  تهيه  واكسن 
سيستم ايمني بيمار را در مقابل اين تومور فعال مي 
كند و عالوه بر درمان بيماري مي تواند بيمار را براي 
كند.  ايمن  پوست  سرطان  برابر  در  طوالني  ساليان 
اين باكتري از راه دهاني به بيمار خورانده و به طور 
همزمان به داخل تومور نيز تزريق مي شود. سيستم 
ايمني به محض دريافت باكتري به سلول هاي محتوي 
سالمونال و همچنين به سلول هاي توموري حمله مي 

كند.  

بزرگترين دستاورد علمي سال 2007  
 

معتبر  علمي  مجله 
هاي  «تفاوت  ساينس 
را  ها»  انسان  ژنتيك 
بزرگترين  عنوان  به 
سال  علمي  دستاورد 
كرد.  معرفي   2007
نشست  در  ساينس 
كرد،  اعالم  خود  خبري 
محققان در سال 2007 
ژنوم  تفاوت  شدت  از 
شگفت  يكديگر  با  ها 
شناخت  و  شدند  زده 
در  ها  تفاوت  اين  نقش 

كردند.  آغاز  را  شخصي  هاي  ويژگي  و  ها  بيماري 
با  است.  شده  تهيه  فرد  چندين  ژنوم  توالي  تاكنون 
خواهند  افراد  بسياري  آينده  در  فناوري،  پيشرفت 
شده  توالي  هاي  ژنوم  تمامي  شايد  و  برخي  توانست 
درباره  بود  خواهند  قادر  و  باشند  داشته  را  خود 
دارند،  قرار  آنها  به  ابتال  خطر  در  كه  هايي  بيماري 
اطالعاتي كسب كنند. «رابرت كونتس» معاون سردبير 
با  انتخاب  اين  مراحل  كه  ساينس  مجله  طبيعي  علوم 
است  زيادي  هاي  «سال  گفت؛  شد،  انجام  او  مديريت 
شان  شباهت  حتي  و  يكديگر  به  افراد  شباهت  از  كه 
براي  سال 2007  در  شود.  مي  صحبت  ها  ميمون  به 
 DNA ميان  گسترده  تفاوت  مورد  در  بار  نخستين 
انسان هاي مختلف نيز پيشرفت هايي صورت گرفت. 
تحت  را  چيز  همه  كه  است  عظيمي  فكري  جهش  اين 
تاثير قرار خواهد داد، از نحوه درمان بيماران توسط 
پزشكان تا نحوه نگرش انسان به خود و حفظ حريم 

خصوصي.»  

كشف ژن نابارورى مردان
اپي  عوامل  داد:  نشان  همكارانش  و  جنوبي  كاليفرنياي  دانشگاه  ايراني  پژوهشگر  هوشداران،  سحر  تحقيقات 
مهم  عاملي  مي تواند  موثرند  اسپرم   DNA ژنتيكي  اطالعات  انتقال  و  پردازش  در  كه  را  مسيرهايي  يا  ژنتيك  
در ناباروري مردان باشد. ربكا سوكول، استاد ژنكلوژي دانشكده پزشكي دانشگاه كاليفرنياي جنوبي در اين 
باره، گفت: اين اولين گزارش بر اساس معلومات ما است كه يك تشخيص اپي ژنتيك گسترده در ارتباط با 
كرده  ازدواج  زوج  ميليون  چهار  حدود  آمريكا  در  مي دهد.  نشان  را  مردانه  جنسي  ترشحات  غيرطبيعي  رشد 
گفته  به  است.  مردان  در  ناباروري  علت  موارد  از  درصد  تقريبا 40  و  هستند  نابارور  شدن،  پدر  سن  در  و 
يك  دهنده  نشان  ژنتيك  اپي  غيرطبيعي  موارد  شيوع  مولكولي،  بيولوژي  و  بيوشيمي  متخصص  هوشداران، 
نارسايي متي ليشن DNA گسترده در اسپرم غيرطبيعي انسان است. در اين پژوهش پزشكان بر روي تغييرات 
اپي ژنتيك متمركز شده اند. تغيير اپي ژنتيك به معني تغييرات بيشتر در توالي ژنتيكي و شامل هر فرايندي 
است كه فعاليت ژن را بدون تغيير در توالي مولكول DNA دگرگون مي كند. برخي از اين تغييرات اپي ژنتيك 
از يك نسل به نسل ديگر به ارث مي رسند. پژوهشگران در اين تحقيق نمونه هايي از ترشحات جنسي مردانه را 
كه به كلينيك هاي ناباروري مراجعه كرده بودند، مورد مطالعه قرار دادند و با استفاده از تكنيك هاي بيولوژي 
مولكولي تخصصي وضعيت اپي ژنتيك DNA اسپرم آن ها را بررسي كردند. آنها دريافتند كه DNA اسپرم 
مردان داراي اسپرم كمتر يا غيرطبيعي از سطح بااليي از متيليشن برخوردار است كه يكي از راه هايي است 
كه بدن براي تنظيم ژنها استفاده مي كند. همچنان كه DNA اسپرم هاي طبيعي هيچ وضعيت غيرطبيعي از نظر 

متيليشن نشان نداد. 
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سانحه هوايي كه منش ويژه و بزرگواري 
ايرانيان را بار ديگر به ثبوت رسانيد 

ايران  هواپيمايي  شركت  هواپيماي  يك  ماه 1331،  دي  چهارم 
كه از شيراز و اصفهان به تهران مي آمد، در نزديكي فرودگاه 
و  كرد  سقوط  نشستن  براي  ارتفاع  كردن  كم  هنگام  مهرآباد 
همه مسافران و سرنشينان آن جز دو تن( حسين عدل رئيس 

شركت تلفن شيراز و مهندس خزايني ) كشته شدند.
     نكته جالب و قابل تامل در اين سانحه زنده ماندن و سالمت 
كامل اين دو تن از ميان دهها مسافر نبود، دست نخورده ماندن 
هواپيما  اين  با  كه  بود  اسكناس  از  پر  بزرگ  بسيار  بسته  يك 
حمل مي شد . اين بسته پس از برخورد هواپيما به زمين از 
داخل آن بيرون افتاده، بازشده و اسكناسها سطح بيانان ( چند 
قدمي جاده جنوبي پر رفت و آمد كرج ـ تهران ) را تا مسافتي 
دور پوشانده بود. صدها نفر كساني كه به كمك و يا تماشا 
نوجوانان  و  محل  تنگدست  كارگران  از  عموما  و  بودند  آمده 
بودند  برنداشته  خود  براي  را  اسكناس  قطعه  يك  حتي  بودند 
ناحق  به  تصاحب  كه  بودند  گفته  خارجي  خبرنگاران  به  و 
مال ديگران، دولت و يا شخص ، حرام است و باعث ناراحتي 
وجدان مي شود و ما تنها به دسترنج خود قانع هستيم . اين 
خبرنگاران به سراسر جهان نوشته بودند كه سانحه پرتلفات 
هوايي تهران منش ويژه و بزرگواري ايرانيان را يك بار ديگر 
به ثبوت رساند و اگر در كشوري ديگر اتفاق افتاده بود، مردم 
تماشاگر حتي يك قطعه اسكناس را باقي نمي گذاشتند و براي 

تصاحب آنها هجوم مي بردند و با هم مسابقه مي دادند.

روزي كه بابك خرمدين كشته شد 
دستور  به  ميالدي   838 سال  ژانويه  چهارم  خرمدين  بابك 
اعضاي  و  پا  و  دست  تدريجي  قطع  با  عباسي  خليفه  معتصم 
بدن كشته شد و سپس بقيه بدنش را در بيرون شهر سامرا به 

دار آويختند كه مدتها به همان صورت باقي بود.
    در آن قرن درهر گوشه ايران يك استقالل طلب بپاخاسته 
و  مازيار   ، بابك  ــ  مبارز  سه  همزمان  ايران  شمال  در   . بود 
كه  بودند  گذارده  را  بغداد  حكومت  با  مبارزه  بناي  ــ  افشين 
بابك در عين حال فرضيه اجتماعي ــ اقتصادي مزدك را هم 
دنبال مي كرد و خواهان برابري كامل مردم و مالكيت عمومي ( 
اشتراكي ) بود. پيروان او پيراهن سرخ رنگ بر تن مي كردند و 
به احتمال زياد دادن عنوان « سرخها » به كمونيستها ريشه در 
همان زمان دارد . در تاريخ ، آنان را سرخ جامگان ، خرميان و 
خرمدينان نوشته اند. در آن زمان هنوز اكثريت آذربايجاني ها 
كه بابك از ميان آنان برخاسته بود دين نياكان ( آيين زرتشت 
) را حفظ كرده بودند . بايد دانست كه تا زمان شاه اسمعيل 
و  ارس  شمال  مردم  از  بسياري  هم   ( پيش  قرن  صفوي(پنج 
به  بايد  همچنين   . بودند  زرتشتي  شروانشاه  آنان  حكمران 
خاطر داشت كه زبان تركي دو ــ سه قرن بعد با سلجوقيان 

وارد اين قسمت ايران شد.
    بابك بارها سپاه خليفه عباسي را كه عموما غالمان ترك 
آسياي مركزي بودند شكست داده بود ، زيرا دژ و استحكامات 
متعدد داشت . وي با مازيار حاكم تبرستان ( مازندران ) و نيز 
به  مازيار   . بود  ارتباط  در  ديگر  طلب  استقالل  سردار  افشين 
خليفه  احترام  ظاهر  در  و  دور  از  طاهريان  با  همسايگي  دليل 
را داشت تا فرصت مناسب به دست آورد و افشين معتقد به 
او  به  را  خود   ، براين  بنا  و  بود  درون  از  خليفه  قدرت  انهدام 
نزديك كرده بود ، ولي خليفه از همه چيز باخبر بود و براي 
تضعيف روحيه استقالل طلبي ايرانيان كه مي گفتند : اسالم بله 
؛ حكومت اعراب نه ــ افشين را به جنگ بابك فرستاد . افشين 
بابك  بابك باقي بماند كه  تا  برد  به كار  خود را  همه مساعي 
به دليل از دست دادن چند افسر خود به ارمنستان فرار كرد 
كه در آنجا به دام توطئه افتاد و اسير شد و به افشين تحويل 
گرديد و افشين راهي جز تحويل او به خليفه نداشت و خليفه 
اند  داده  شرح  زمان  آن  مورخان  كه  دلخراشي  طرز  به  را  او 
در  جان  تا  بابك  ،اما  بكشت  است  آمده  هم  طبري  درتاريخ  و 
بدن داشت خود را نباخت . مازيار نيز از طريق اغفال برادرش 
دستگير و او نيز در سامرا كه معتصم پايتخت خود را به انجا 
منتقل كرده بود به طرز فجيعي كشته شد و جسدش را دركنار 
استخوانهاي بابك به دار زدند . سپس نوبت به افشين رسيد 
كه اورا در بغداد گرفتند و خليفه تماسهاي او با مازيار و بابك 
را رو كرد و با گرسنگي دادنش كشت و جنازه وي را هم در 
كنار دوتن ديگر در حاشيه سامرا به دار آويخت . تاريخ خلفاي 
عباسي و حكام عرب مملو از چنين قتلهايي است ، حتي قتل 

نزديكان و بستگانشان.

در چنين روزى ...در چنين روزى ...
به ياد داشته باشيد با صرافى هاى معتبر پولهاى خود را ارسال نمائيد تاريخ

درگذشت ابوسعيد ابوالخير
در چنين روزى( 13 دى ماه) در سال 1049 ميالدى ابوسعيد ابوالخير عارف و شاعر ايرانى پس از هشتاد و يك 

سال زندگى دار فانى را وداع گفت.
ابوسعيد در سال 357 ه ق در مهنه خراسان ديده به جهان گشود. وى بعد از تحصيالت مقدماتى در زادگاه خود، 

براى تحصيل فقه به مرو رفت و علم 
روى  تصوف  به  و  آموخت  طريقت 
نخستين  زمره  در  ابوسعيد  آورد. 
تصوف  زبان  فارسى  سخنگويان 
اخالق،  در  صوفيانه  عقايد  است. 

گفتار و رفتار ابوسعيد نمودار بود.
شكسته  زبان،  خوش  رفتار  در  وى 
ذوق  حكم  به  بود.  مهربان  و  نفس 
وحدت كه در عـرفان موجود است با 
اهـل اديان هم از راه مهـر و يگانگى 

رفتار مى كرد.
از  اى  مجموعه  التوحيد»  «اسرار 
رباعيهاى  و  ها  قطعه  جمالت،  گفتار، 
كه  است  ابوسعيد  صوفيانه  نغز 

توسط نوه اش محمد بن منور جمع آورى شده است. دكترذبيح اهللا صفا، اسرار التوحيد را از جمله شاهكارهاى 
انكار ناپذير نثر پارسى مى داند. وى معتقد است روانى انشا و انسجام و استحكام عبارات و رعايت تام و تمام 
موازين فصاحت و بالغت در اين كتاب به حد اعالى خود رسيده است و با آنكه كتاب در اواخر قرن ششم يعنى 
دوره استيالى سبك مصنوع نگارش يافته، به هيچ روى اثرى از آثار تصنع جز در مقدمه آن مشهود نيست. 
كوتاهى جمله ها و تمامى آنها و به كار رفتن كلمات و تركيبات اصيل پارسى از همه جاى اين كتاب مشهود است 
و سرگذ شتها با چنان مهارت حكايت شده است كه گيرندگى خاص آنها خواننده را همه جا مجذوب نگاه مى 
دارد. مرحوم بهمنيار نيز در اين باره مى نويسد: ” بهترين وصفى كه اسرار التوحيد را از آغاز تا انجام شامل 
مى شود، اين است كه نزديك به هشت قرن از تأليف آن مى گذرد و مندرجاتش همچنان تازه و به نثر مفهوم و 
متداول در اين زمان تا به حدى شبيه و نزديك است كه خواننده آن تصور مى كند كه به خواندن شيواترين نثرى 

كه از قلم ماهرترين نويسنده قرن اخير جارى شده است اشتغال دارد.“
از جمله دكترمحمد رضا شفيعى كدكنى، اسرارالتوحيد را تصحيح و با توضيحاتى مفيد و مبسوط در دومجلد 
منتشر كرده است. جلد اول شامل روش كار مصحح و شرح احوال ابوسعيد و متن اصلى كتاب است و جلد دوم 

توضيحات را در بر دارد.
جانا به زميـن خـاوران خارى نيست
كش با من و روزگارمن كارى نيست

لـطـف و نـوازش جـمال تـو مـرا
در دادن صد هزار جان عارى نيست

تغيير نام 
روسيه به 

اتحاد جماهير 
شوروي

 
 85 سال پيش در روز 30 دسامبر سال 1922 

رهبري  به  روسيه  بلشويك  حاكمان  ميالدي 
لنين نام روسيه را به اتحاد جماهير شوروي 
كمونيستي  فدراسيون  اين  دهند.  مي  تغيير 
 ، بيلوروسي   ، اوكراين   ، روسيه  جمهوري 
آسياي  (كشورهاي  تركستان  و  قفقاز  ماوراء 

ميانه) را دربرمي گرفت. 
آسياي  در  روسيه  تركستان  ها  سال  پي  در   
شوروي  و  شد  تبديل  جمهوري  چند  به  ميانه 
 ، بالتيك  كشورهاي  دوم  جهاني  جنگ  در 
خود  خاك  به  را  استوني  و  ليتواني   ، استوني 
منضم كرد و اتحاد جماهير شوروي داراي 15 

جمهوري با خودمختاري ظاهري گرديد. 
بدون  نام  يك   ، شوروي  جماهير  اتحاد  ظهور 
پروازي  بلند  نشانه  جغرافيايي  مرز  و  حد 
قصد  كه  بود  لنينيسم   - ماركسيسم  انديشه 

داشت تمام بشريت را تحت انقياد خود گرفته 
و موجوديت كليه مليت ها و كشورهاي ديگر را 
ملغي كند.  اتحاد شوروي پس از جنگ جهاني 
تصورف  را  شرقي  اروپاي  كشورهاي  دوم 
كرد و با استقرار حكومت هاي كمونيستي در 
اين كشورها آنها را به اقمار خود تبديل كرد. 

به اين ترتيب ، در روز 30 دسامبر سال 1922 

رهبري  به  روسيه  بلشويك  حاكمان  ميالدي 
لنين نام روسيه را به اتحاد جماهير شوروي 

تغيير دادند. 
 

براي  را  ها  بلشويك  هدف  نام  اين  انتخاب 
لنينيسم   - ماركسيسم  انديشه  ساختن  حاكم 
در سراسر جهان آشكار كرد. هدفي كه آينده 
بدون  و  طلبانه  جاه  هدف  يك  كه  كرد  ثابت 

نتيجه خواهد بود.
عمر اين امپراتوري سرخ از عمر متوسط يك 
انسان كوتاه تر بود و قبل از 69 سالگي چراغ 

عمرش خاموش شد و به تاريخ پيوست. 
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Roger Waters
نقبي بر سير زندگي حرفه اي Roger Waters از آغاز گروه پينك فلويد تا به امروز

حميد رضا مالهادى

 Pink Floyd در بين سالهاى 1965 تا 1983 عضو فعال و باهوش گروه پينك فلويد Roger Waters راجر واترز
محسوب مى شود. اولين حركتهاى تشكيل گروه پينك فلويد از مالقات واترز با سيد برت Syd Barrett در روزهائى 
كه هر دو به دانشكده هنر مى رفتند پى ريزى شد. برت كسى بود كه بعداً بعنوان خواننده اصلى و گيتاريست گروه 
انتخاب شد. واترز بسوى لندن حركت كرد تا در دانشكده صنعتى Regent Street معمارى بخواند. در همين اثنا 
ايده تشكيل گروه جدى تر شد كه طى آن پينك فلويد تا پيوستن نيك ميسون Nick Mason بعنوان درامر و ريچارد 
را  اشعار  از  بعضى  و  مى زد  بيس  واترز  راجر  گرفت.  شكل  كيبورد  نوازنده  بعنوان   Rick Wright رايت  (ريك) 
مى خواند. برت به آنها پيوست و گروه پينك فلويد باالخره تشكيل يافت. گرچه در ابتدا برت شاعر اصلى گروه بود 
 The Piper و پينك فلويد بروى محور سيد  برت مى چرخيد اما، واترز سه آهنگ از اولين آهنگ گروه را با عنوان
نام  با  گروه  دوم  آلبوم  نوشت.  را  بود  شده  عرضه  متحده  اياالت  در  سال 1967  سپتامبر  در  كه   at the Gates
A Saucerful of Secrets بسال 1968 مقارن شد با تعويض برت با نوازنده خوش سيما و جوان، ديويد گيلمور 
David Gilmour. آهنگ Set the Controls For the Heart of the Sun از اين آلبوم بعنوان بهترين شناخته 

شد كه كال توسط واترز نوشته و توليد شده بود. همين امر باعث شهرت واترز گرديد. 
راجر همچنين در ساخت همه آهنگها براى تهيه موسيقى فيلم More در جوالى سال 1969 دخيل بود. اولين سولوى 
واترز در آلبوم Ummagumma كه در نوامبر همان سال ساخته شده بود قابل شنود است. از تاريخ اكتبر سال 
1970 يعنى همان سالى كه آلبوم Atom Heart Mother توليد شد، پينك فلويد به رهبرى راجر واترز شروع به 
فعاليت جدى و مستمر در عرصه موسيقى نمودند و از همان سالها بود كه آرام آرام به شهرت دست يافتند. اولين 
كار سولو (انفرادى) واترز در دسامبر سال 1970 براى ساخت موسيقى فيلم The Body روانه بازار گرديد. او 
همچنين تعداد 8 آهنگ از 10 آهنگ موجود در آلبوم Obscured by Clouds كه براى فيلم The Valley در ژوئن 
سال 1972 ساخته شده بود را نوشت. شهرت واترز در نتيجه قدرت آهنگسازى و مانور قطعات بروى چندين ساز 
بدست آمد. از جمله روشهائى كه واترز در ساخت آلبومهايش بكار مى بست و او را تبديل به يك موسيقيدان بزرگ 
نمود، مى توان به توليد آهنگها بصورت پيوسته و مجموعه  وار (دنبال كردن يك موضوع واحد در سرتاسر آلبوم) 
اشاره نمود كه اين امر در تمام آثار حرفه اى اش براحتى قابل درك است. ضبط هاى پينك فلويد و در حقيقت واترز 
در سال 1972 بشكل موفقيت آميزى اداره شد. آلبوم بزرگ The Dark Side of the Moon در مارس سال 1973 
عرضه شد. براى اين آلبوم واترز كليه اشعار را سرود و براى بعضى از آنها سولو نوشت كه به موفقيتهاى تجارى 
و جهانى دست يافت. آلبوم به يكى از موفقيتهاى تاريخ موسيقى راك تبديل شد. آهنگ Money از اين آلبوم كه كًال 
توسط راجر واترز ساخته و نوشته شده بود، جزو 10 اّهنگ برگزيده سال انگلستان انتخاب شد. الزم بذكر است 
كه در سالهاى 1993 و 2003 به ترتيب نسخه نقره اى و طالئى آلبوم بعد از گذشت 20 و 30 سال از توليد آلبوم 

مجدداً با طراحى جلد و دفترچه جديد بهمراه فروش باال انتشار يافت. 
راجر واترز نقش برجسته اى را در جهت نوشتن اشعار و موسيقى آلبومهاى پينك فلويد برعهده داشت. از ديگر 
افتخارات واترز در گروه مى توان به نوشتن تمام اشعار آلبوم Wish You Were Here در سپتامبر سال 1975 
 Shine On You Crazy قسمتى  آهنگ 9  مى شود.  محسوب  فلويد  پينك  اثرات  برجسته ترين  از  كه  نمود  اشاره 
Diamond از اين آلبوم بدليل سطح باالى موسيقيائى كه اثر مشترك واترز، گيلمور و رايت به حساب مى آيد، در 
تمام كنسرتهاى گروه، واترز و گيلمور اجرا شده است. آهنگ Wish You Were Here نوشته واترز با سولوى 
 Dick Parry آلبوم  اين  مهمان  عضو  همچنين  است.  داده  آلبوم  اين  به  ديگرى  هواى  و  حال  گيلمور  ماندنى  بياد 
 Animals سكسيفن را عالى بصدا درآورد و اين آلبوم به اثر بزرگى تبديل شد. در فوريه سال 1977 براى آلبوم
بر  تائيدى  مهر   Dogs بنام  نفر  دو  اين  دقيقه)   17:05) طوالنى  آهنگ  آلبوم  اين  در  بازهم  نوشت.  را  آهنگها  اكثر 

آهنگسازى و قدرت شاعرى واترز مى زند. 
اثر شاهكار و خارق العاده واترز با نام The Wall در نوامبر سال 1979 با كيفيت ضبط عالى ساخته شد. در اين 
آلبوم كه مشتمل در 25 آهنگ مى باشد، واترز كليه اشعار را نوشت و براى حدود 90 آنها سولو ساخت. او همچنين 
تهيه كننده اين آلبوم نيز محسوب مى شود. بحث پيرامون اين آلبوم مى تواند زمان زيادى را از منتقدان بدزدد (كه 
هدف ما در اين پست نيست). واترز در اين آلبوم از خود مى گويد و هوادارانش را بيشتر از روحيات خود آگاه 
مى سازد. فيلم The Wall چندى بعد به كارگردانى Alan Parker ارائه شد و موفقيتهاى مضاعفى را براى او بهمراه 
داشت. در اين فيلم واترز بعنوان نمايشنامه نويس حضور فعال خود را دو چندان نمايان مى كند. تا سال 1983 كه 
واترز آلبوم جديد خود را ارائه نمود، آنها فقط به فكر اجراهاى زنده و شركت در تورهاى جهانى بزرگ را داشتند 
كه بيشتر آنها مربوط به اجراى كامل آلبوم The Wall در يك كنسرت مى شد. آلبوم The Final Cut در مارس 
سال 1983 توليد شد. اين اثر بزرگ در انحصاز كامل واترز قرار داشت. براى اين آلبوم او تمام موسيقى آلبوم و 
اشعار را نوشت و خواند. بعضى از طرفداران متعصب واترز اين آلبوم را از پينك فلويد نمى دانند و اين كار را جزو 
كارهاى سولوى واترز به حساب مى آورند. تمامى اين آلبوم ها به فروش ميليونى دست يافتند. در اين ميان آلبوم 
The Wall و آلبوم The Dark Side of the Moon در زمينه فروش با يكديگر به رقابت پرداختند. از آهنگهاى 
برجسته و تاثيرپذير واترز مى توان به آهنگ Another Brick in the Wall Part II از آلبوم The Wall اشاره 

نمود. اين آهنگ طالئى تبديل به شماره يك آلبوم گرديد. 

مسير  خود  براى  هريك  اعضاء  و  شد  گسسته  هم  از  فلويد  پينك  گروه   ،The Final Cut آلبوم  انتشار  پيرو 
جداگانه اى را انتخاب كردند. واترز در آوريل ساى 1984 به جهت قدرت نمائى در برابر اعضاى ديگر گروه بسرعت 
آلبوم انفرادى ديگرى با نام The Pros and Cons of Hitchhiking با جنس موسيقيائى جديد و سبكى تازه، اما 
با همان شيوه قديمى زنجيره  وار بودن آهنگها به عرصه موسيقى بازگشت كه تبديل به آلبوم موفقى شد. بعد از 
اين واترز باردگر دست به توليد اثرى جديد در ژوئن سال 1987 با نام Radio K.A.O.S پرداخت از جمله آهنگهاى 
آلبوم،  اين  انتشار  از  بعد  نمود.  اشاره   The Tide is Turning و   Radio Waves به  مى توان  آلبوم  اين  موفق 
راجر ترتيب تور گسترده اى را در سرتاسر قاره اروپا داد. در همين اثنا ديويد گيلمور آلبوم سولوى خود را با نام 
About Face در فوريه سال 1984 منتشر كرد. اما گيلمور احساساتى بعد از انتشار اين آلبوم بصورت انفرادى، 
دلسرد شد و از ريچارد رايت و نيك ميسون براى تشكيل مجدد پينك فلويد بدون راجر واترز درخواست مساعدت 
كرد. واترز پس از پيوستن سه عضو ديگر گروه به هم و تشكيل دوباره پينك فلويد بدون او اقدام به شكايت نمود 
و براى جلوگيرى از ادامه فعاليت آنها حكم بازداشت آن سه را گرفت. اما سرانجام موفق به پس گرفتن گروهى كه 

خودش آنرا تشكيل داده بود نشد. 
گيلمور، پينك فلويد را در غياب واترز رهبرى نمود و بدنبال آن تورها و آلبومهائى نسبتا موفق توليد كرد (اما با 
فاصله بسيار از پينك فلويد دوران واترز). راجر واترز در 21 جوالى سال 1990 بهمراه Michael Kamen مايكل 
كيمن، بزرگ موسيقيدان قرن، اقدام به اجراى كامل آلبوم The Wall در برلين آلمان با مشاركت ستارگانى همچون 
Bryan Adams برايان آدامز و گروه Scorpions و گيتاريست بزرگ انگليسى سبك بلوزWhite Snowy اسنوئى 
وايت نمود. ويدئويى از اين كنسرت باشكوه تهيه و در سرتاسر دنيا پخش شد. در سپتامبر همان سال اين ويدئو 
به مرحله فروش رسيد. راجر واترز خالق و فعال در سپتامبر سال 1992 سومين، موفق ترين و باشكوهترين آلبوم 
 The گروه  معروف  خواننده  هنلى  دان   Don Henley همكارى  با   to Death Amused نام  با  را  خود  سولوى 
Eagles (كه البته همخوانى اى در آهنگWatching TV است) عرضه نمود. بازهم همان شيوه سالهاى دور خودش 
را در اين آلبوم ولى با قدرت و شكوه بيشتر اجرا كرد. نمادها و سمبل هايى كه واترز در اين آلبوم استفاده كرده 
كامًال حرفه اى است و شامل موضوعاتى مختلف اما در جريان آلبوم مى باشد. اشعارش بيش از پيش شنونده هاى 
حرفه اى اش را به فكر فرو مى برد. نماد ميمونى كه در حال تماشا كردن تلويزيون است، خود مى تواند ذهن بيننده 
را مدتها به خود معطوف سازد. نكته قابل توجه در مورد اين آلبوم برگزار نشدن تور و حتى كنسرتى بعد از اين 
اثر است كه شايد از نظر او، از بار سنگين و مثبت اجراى استوديوئى و ايجاد آن فضاهاى تكرار نشدنى در حين 
اجراى زنده كاسته مى شد. واترز در طول دهه 90 وقت زيادى صرف كار بروى اثر اپراى خود كه در انگلستان و 
فرانسه توليد مى شد، نمود. او بعد از گذشت حدودا 12 سال در جوالى و آگوست سال 1999 به برگزارى تور در 
آمريكا پرداخت. تور بعدى او با نام In the Flesh در تابستان سال 2000 به يكى از موفقيت ترين اجراهاى زنده او 
تبديل شد. اجرا بروى سن هاى بزرگ و نمايش اساليدها و تصاوير بزرگ در پشت سر گروه بروى پرده هاى بزرگ 
بر امتيازات اين تور و بطور كلى اجراهاى زنده واترز مى افرايد. در اين كنسرتها اسنوئى وايت بعنوان گيتاريست 
كمكى با او همكارى نمود. واترز بعد از آن به استراحت پرداخت. گرچه از سال 2002 به جمع آورى آثار و كارهاى 

موفق خود تحت آلبومى پرداخت، اما بازهم اين امر در زمره كم كاريهاى او قرار مى گيرد. 
در 12 سپتامبر سال 2004 با همكارى Jimmy Lenner و شركت Columbia Records اقدام به ساخت دو آهنگ 
با نامهاى To Kill the Child و Leaving Beirut نمود. نكته قابل توجه در انتشار اين دو آهنگ حضور پررنگ 
واترز بعنوان شاعر، خواننده، بيسيست و نوازنده كيبورد مى باشد. گرچه او هيچ گاه نتوانست گروه پينك فلويد را 
پس بگيرد اما او با انتشار آلبومهاى بزرگ و دست نيافتنى (از نظر آهنگسازى) خط بطالنى بروى تمام گروههايى 
كه ادعاى تقليد از او و سبك او را داشتند، كشيد. با اينكه گيلمور توانست بعد از واترز در پينك فلويد دو آلبوم 
موفق در طى زمانهاى طوالنى ارائه دهد، اما جاى واترز در اين آلبومها براى هميشه خالى ماند و او به تنهائى به 

راه خود ادامه داد.

كنسرت گوگوش و مهرداد در لندن 
شنبه 29 دسامبر كنسرت گوگوش و مهرداد در سالن Apollo لندن برگزار شد. متاسفانه به علت عدم 
همكارى متقابل كنسرت گزار اين برنامه با هفته نامه پرشين؛ خبرنگار هفته نامه موفق به حضور در 
اين برنامه نشد. حتى اجازه عكاسى را هم نيافت. عكس چاپ شده در اين مطلب هم توسط دوستان 
درباره  موثق  اخبار  انعكاس  از  بنابراين  است.  شده  ارسال  برايمان  كنسرت،  در  يافته  حضور  عزيز 

چگونگى برگزارى اين كنسرت معذور مى باشيم و تنها به شنيده ها  و گفته ها بسنده مى كنيم.
راويان مى گويند: ساعات طوالنى را در پشت درهاى بسته به انتظار ايستادند تا باالخره، انتظارها به 

پايان رسيد و درها گشوده شد و به توانستند به داخل سالن راه يابند. 
سالن كوچك بود با اين وجود جمعيت زيادى براى شركت در اين كنسرت آمده بودند و بسيار به 

خوبى برگزار شد.
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 استقبال از سال 2008 در 
چهار گوشه جهان 

پايتخت  در   2007 سال  با  خداحافظي  و   2008 سال  تحويل  مراسم 
بسياري از كشورهاي پيشرفته دنيا و در قالب مراسمي بزرگ و پرزرق 
و برق پريشب برپا شد. تجمع براي خداحافظي با سال 2007 در حالي 
العاده  فوق  امنيتي  مالحظات  با  مراسم  اين  از  بسياري  كه  شد  برگزار 
برگزار شد. براي مثال ميدان تايمز نيويورك ميزبان ده ها هزار نفر بود 
كه در ميان انبوهي از نيروهاي امنيتي برگزار شد. در نيويورك مايكل 

بلومبرگ شهردار اين شهر برگزاركننده مراسم بود.
در اين مراسم كه در هواي بسيار سردي برگزار شد شهردار يك دقيقه 
قبل از آغاز سال جديد نورباران ميدان برگزاري را آغاز كرد. صدها 

ميليون نفر در سراسر دنيا اين مراسم را از تلويزيون تماشا كردند.
در كانادا ده ها هزار نفر از مردم به خيابان هاي كبك ريختند تا آغاز 
چهارصدمين  بزرگداشت  ضمن  در  و  بگيرند  جشن  را  جديد  سال 
دي  ساموئل  سوي  از  را  فرهنگ  فرانسه  شهر  اين  تاسيس  سالگرد 

چمپلين برگزار كنند.
بندر سيدني استراليا تقريبًا اولين شهر بزرگي بود كه به استقبال سال 

جديد رفت و با يك آتش بازي بسيار بزرگ اولين مراسم تحويل سال 2008 را جشن گرفت. صدها هزار نفر نيز در هنگ كنگ، پاريس، و دروازه برندنبورگ برلين جمع 
شدند و مراسم مشابهي را برگزار مي كردند.

ساحل  مجاورت  در  و  شهر  هاي  خيابان  در  نفر  هزار   700 حدود  لندن  در 
رودخانه جمع شدند تا ده دقيقه آتش بازي را بر فراز رود تايمز تماشا كنند. 
در لندن آتش بازي سال جديد روي يك چرخ غول پيكر متمركز شده بود. 
شاهد  تا  ريزند  مي  ها  خيابان  به  شهر  مردم  اكثر  تقريبًا  تحويل  سال  هنگام 
مراسم وداع با سال قديم باشند. در جريان مراسم وداع با سال 2007 و جشن 
تحويل سال جديد يك بمب در يك ديسكو در تايلند منفجر شد كه به نظر مي 
رسد اين بمب از سوي جدايي طلبان جنوب تايلند كار گذاشته شده باشد. در 
جريان اين انفجار يك نفر كشته و ده ها نفر زخمي شدند. در جريان انفجار 
كراچي  شدند.در  كشته  نفر  سه  داد  رخ  تايلند  در  گذشته  سال  كه  مشابهي 
پاكستان پليس مانع تجمع مردم براي شركت در مراسم سنتي شد كه هر ساله 
در كراچي و در ساحل درياي عمان برگزار مي شود. پليس از اين نگران بود 
كه بعد از ترور خانم بوتو يك انفجار ديگر باعث كشته شدن نفرات ديگري 
هاي  محله  در  پليس  13هزار  حضور  شاهد  شود.پاريس  پاكستان  مردم  از 
حاشيه شهر بود تا تظاهرات و درگيري هاي مشابه سال قبل رخ ندهد. حدود 
400 هزار نفر از فرانسوي ها و توريست هاي خارجي در حوالي اليزه جمع 
شدند تا در مراسم سنتي به صدا درآوردن بوق ماشين ها شركت كنند. اين 
در حالي است كه گفته مي شود تعداد شركت كنندگان در مراسم تحويل سال 
ميالدي  جديد  سال  شب  است.در  بوده  نفر  ميليون  يك  حدود  برلن  در  جديد 
372 دستگاه خودرو در اروپا به آتش كشيده شد كه از اين تعداد 144 دستگاه 

تنها در منطقه پاريس و حومه بوده است. 
در مناطق مختلف اروپا درگيري ميان پليس و معترضان و آشوبگران صورت 

گرفت و 259 نفر نيز در اين درگيري ها دستگير شدند. 

شمار خودروهاي به آتش كشيده شده امسال در مقايسه با حوادث مشابه در سال ميالدي 
گذشته از كاهش برخوردار بوده است. بر اساس آمار موجود در اولين شب سال 2007 ، 
397 دستگاه به آتش كشيده شد.نيروهاي پليس در اروپا در شب سال نو ميالدي با امكانات 
متعدد از جمله هليكوپترهاي مجهز به دوربين هاي مادون قرمز برقراري نظم و امنيت را 
به عهده گرفته بودند.مراسم هنگ كنگ در ميدان پيروزي و در شرايطي برگزار شد كه هوا 
بسيار سرد بود، اما از آنجا كه هنگ كنگ سمبل نظام سرمايه داري غربي در گوشه جنوب 
شرقي كشور عظيم كمونيست چين است مراسم تحويل سال هميشه باشكوه تمام در اين 

بندر برگزار مي شود.
در  آنها  از  برخي  و  رفتند  يخي  هاي  مجسمه  تماشاي  به  مردم  هاربين  چيني  شهر  در 

رستوراني غذا خوردند كه از يخ ساخته شده بود.
در ژاپن مردم در پرستشگاه ها جمع شدند تا موقع تحويل سال دعا و يك سكه را به هوا 
پرتاب كنند. در ژاپن رسم است كه مردم با دو بار دست زدن به درگاه خدايان قديم ژاپن 

دعا مي كنند.
سال 2008 قرار است المپيك در چين برگزار شود. در همين راستا هوجين تائو رئيس جمهور 

چين خواستار صلح جهاني و توسعه جهاني شد. وي گفت؛ اميدوارم در آستانه يك سال جديد همه مردم زير اين آسمان آبي با آزادي، برابري، شادماني روزگار بگذرانند.در مسكو والديمير پوتين آخرين نطق دوران رياست جمهوري 
خود را ايراد كرد و سال نو را به مردم كشورش تبريك گفت. سخنراني پوتين از طريق بلندگوهاي غول آسا در ميدان سرخ براي مردم پخش شد.فيدل كاسترو رهبر 81 ساله كوبا طي نطقي كه از راديو، تلويزيون دولتي پخش شد، 
گفت؛ مفتخرم كه اين همه سال در برابر توطئه هاي امريكاي جهانخوار مقاومت كرده ايم. وي گفت؛ همين چند ساعت آينده خبري پنجاهمين سالگرد انقالب قهرمانانه كوبا را با خود مي آورد.يكي از مهمترين مراسم تحويل سال در بغداد 

پايتخت عراق برگزار شد.گروه هايي از مردم بغداد با برقراري آرامش نسبي در اين شهر و بدون وحشت از انجام يك حمله انتحاري در برخي از خيابان هاي شهر آتش بازي كردند. 

www.persianweekly.co.uk



25 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشين

 info@persianweekly.co.uk  

04 Jan 2008  -  1386 جمعه 14  دى  
25سال اول -  شماره بيست وششم www.persianweekly.co.uk

هفته نامه پرشين

info@persianweekly.co.uk  k

04 Jan   جمعه 14  دى 1386  -  2008
سال اول -  شماره بيست وووششم



26
www.persianweekly.co.uk
  جمعه 14  دى Jan 2008  -  1386 04هفته نامه پرشين

سال اول -  شماره بيست وششم

 info@persianweekly.co.uk  



27 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشين

 info@persianweekly.co.uk  

04 Jan 2008  -  1386 جمعه 14  دى  
سال اول -  شماره بيست وششم

در اسپانيا كسي كار نكرد 
 

كار  از  دست  اسپانياييها  شنبه 
شبكه  زنده  برنامه  پاي  و  كشيدند 
كشور  اين  تلويزيوني  مختلف  هاي 
”جايزه  ببينند  تا  نشستند  اروپايي 
كريسمس  سنتي  كشي  قرعه  چاق“ 
 El “يا آنگونه كه خود آنها مي گويند
Gordo به مبلغ سه ميليون يورو به 

نام چه كسي زده خواهد شد.
 اسپانياييهاي كاتوليك به كريسمس 
و  گويند  مي   Navidad ”ناويداد“   ،
از چند هفته قبل با خريدهاي انبوه 
همانند ايرانيها در نوروز، با شوق و 
اشتياقي بسيار به استقبال تعطيالت 

آغاز سال نوي ميالدي مي روند. 
 ، كريسمس  معروف  كشي  قرعه  با 
كليد  اسپانياييها  تعطيالت  و  جشنها 
كشور  اين   ، عمل  در  و  خورد  مي 
جنوب غربي اروپا به مدت سه هفته يعني تا روز جشن ”پادشان مغ“ Los Reyes Magos در ششم ژانويه كه 
در واقع ، روز هديه آوردن آنان براي كودكان است، مشابه چيزي كه ديگر كشورها به آن ”پاپا نوئل“ مي گويند، 

ادامه مي يابد.
 مردم اسپانيا از چند هفته پيش، با خريد برگه هاي شركت در قرعه كشي امروز كريسمس، خود را براي چنين 
روز پرهيجاني آماده كرده بودند. اين برگه ها هر يك 20 يورو قيمت دارد و امسال در مجموع بيش از دو ميليارد 

و 200 ميليون يورو از اين برگه ها به فروش رسيده بود.
اين جايزه داراي 185 سري است و هر يك از آنها 85 هزار شماره مختلف دارد. ارزش هر بليت 200 يورو است كه 
به ده برگه 20 يورويي تقسيم مي شود. هر فرد آزاد است به هر ميزان كه مي خواهد از اين برگه ها بخرد يا آنكه 

حتي در خريد يك برگه 20 يورويي نيز براي خود، شريك يا شريكاني اختيار كند.  
به گزارش رسانه هاي اسپانيايي، امسال ميزان فروش برگه هاي اين جايزه سنتي با 5,7 درصد نسبت به سال 

گذشته افزايش داشت و بطور متوسط، هر نفر در اين كشور 63,56 يورو برگه قرعه كشي خريداري كرده بود.
 سرانجام، صبح امروز از ساعت 8 صبح اين قرعه كشي سنتي در مراسمي زنده كه از شبكه هاي مختلف تلويزيوني 
پخش مي شد، آغاز گشت. كودكاني با لباسهاي سنتي كه آموزش الزم را ديده بودند، با چرخاندن گويهاي بزرگ، 
كار خواندن شماره هاي قرعه را آغاز كردند و بيش از 40 ميليون نفر با چشماني حيرت زده و قلبي پر هيجان به 

لحظاتي فكر مي كردند كه نام برنده ”جايزه چاق“ اعالم مي شود.
 حوالي ساعت 11 به وقت محلي ، شماره برنده ”ال گوردو“ اعالم شد: شماره 6,381 به ارزش سه ميليون يورو 
كه معادل چهار ميليارد و 110 ميليون تومان است. اما اين پول يكجا به كسي نرسيد، چون هر شماره بليت در 
واقع شامل يكسري ده تايي برگه قرعه كشي است. اما اينهم پول كمي نيست. هر برگه 411 ميليون تومان جايزه. 
صاحبان برگه هاي اين جايزه 
اسپانيا  ايالت   10 شهر   18 در 
بودند و به همين خاطر، جايزه 
ترين  پراكنده  امسال  چاق 
كشي  قرعه  اين  تاريخ  جايزه 

اعالم شده است.
 اين قرعه كشي از سال 1812 
ميالدي يعني از 195 سال پيش 
در اسپانيا باب شده و از همه 
شماره  برخي  اينكه،  جالبتر 
چاق  جايزه  برنده  چندبار  ها 

كريسمس شده اند.
 يكي از برندگان امروز جايزه 
در  دانشجوي  جوان  يك  چاق، 
شهر آليكانته در جنوب اسپانيا 
است كه به خبرگزاري افه گفته 
يك  خريد  صدد  در  است: 
شماره ديگر براي قرعه كشي 
اشتباه  ”به  كه  بود  كريسمس 

شماره 6381“ را خريد.
فاش  نامش  خواست  كه  او 
گفت:“اين  خوشحالي  با  نشود، 
بوده  ام  زندگي  خطاي  بهترين 

است.“
 اما همه جايزه هاي كريسمس 
نمي  ختم  گوردو“  ”ال  به  فقط 
شود. جايزه دوم آن به ارزش 
ده  سري  به  يورو  ميليون  يك 
اصابت   55469 شماره  تايي 
به  نيز  سوم  جايزه  و  كرد 
براي  يورو  هزار   500 ارزش 

شماره 29914 بود.
اين جايزه ها تا چند سري ديگر نيز كه مبلغ آن حتي به 20 يورو مي رسد نيز ادامه مي يابد تا شمار بيشتري از 

افراد خوشحال باشند.
 جايزه كريسمس توسط موسسه ملي قرعه كشي اسپانيا برگزار مي شود و برندگان آن حدود يك ماه فرصت 

دارند تا مبالغ خود را دريافت كنند.
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انتشار آثار نيما در امريكا  

از  يي  گزيده  انگليسي  ترجمه 
يوشيج  نيما  شعرهاي  و  ها  نامه 
اين  شود.  مي  منتشر  امريكا  در 
مجموعه به انتخاب و ترجمه فريده 
دست  در  (مصطفوي)  زاده  حسن 
انتشار است. گزيده يادشده شامل 
نامه هايي است به شاعران جوان، 
افراد مختلف، همسر و خانواده اين 
شاعر، به همراه تعدادي از سروده 
هاي نيما كه توسط شاعر امريكايي 

كريستينا پاكوز ويرايش شده و در مجموعه يي دوزبانه با عنوان «نامه 
منتشر  امريكا  در   (Letters To a Shadowmate) همسايه»  به  هايي 
خواهد شد. علي اسفندياري متخلص به نيما يوشيج پدر شعر نو ايران 
است، كه «افسانه»، «مانلي» و «ماخ اوال» از آثار او هستند. فريده حسن 
زاده (مصطفوي) در زمينه ترجمه شعر و زندگينامه شاعران آثاري را 
به چاپ رسانده، از جمله «زندگينامه فدريكو گارسيا لوركا» نوشته يان 
«شعر  معاصر»،  آفريقاي  «شعر  اليوت،  اس  تي  اثر  «صخره»  گيبسن، 

زنان جهان» و «شعر امريكاي التين در قرن بيستم».  

 موفقيت نويسنده مصري  

 براي نخستين بار در مصر و در جهان عرب يك نويسنده جوان مصري 
داستاني را به زبان انگليسي نوشت. انتشار داستان «velo» اثر «عمرو 
خالد» نويسنده جوان مصري كه به زبان انگليسي نوشته شده، استقبال 
بي سابقه ادب دوستان جهان عرب را به دنبال داشته است. بنا بر گزارش 
ها، بيشترين استقبال در سوريه صورت گرفت و هزار نسخه از كتاب 
عمرو خالد در اين كشور به فروش رسيد. دانشگاه هاي قاهره، بيروت، 
دانشگاه امريكايي هاي قاهره و كتابخانه اسكندريه از «عمرو خالد» به 
خاطر نوشتن اين كتاب تقدير كرده اند. خالد كه از اين همه استقبال و 
گمان نمي  گويد؛ «هيچ  مي  باره  اين  در  است،  شده  زده  شگفت  تشويق 
كردم كارم با چنين استقبالي روبه رو شود. چون كتاب به زبان انگليسي 
بود، فكر مي كردم به آن بي مهري شود و خصوصًا «پان عربيست »ها 
مرا به خاطر نوشتن آن به زباني غير از زبان عربي محكوم كنند. اما در 

كمال تعجب و ناباوري شاهد استقبال بي نظير آنها از كتابم هستم.»  
 

«فيل» برتولت برشت  
برتولت  از  كوتاهي  هاي  داستان 
توسط  آلماني،  نويسنده  برشت، 
بازار  به  و  ترجمه  عبداللهي  علي 
شود.  مي  عرضه  ايران  كتاب 
عبداللهي براي اين كتاب كه شامل 
داستان هاي بسيار كوتاه و فلسفي 
اين نويسنده مي شود، عنوان «فيل» 
عبداللهي،  علي  است.  برگزيده  را 
مترجم زبان آلماني، برگزيده يي از 
داستان هاي كوتاه برتولت برشت 
نويسنده و نمايشنامه نويس آلماني 
مترجم  اين  است.  كرده  ترجمه  را 
فلسفي  هاي  داستانك  «فيل؛  نام 
اين  براي  را  برشت»  برتولت 
مجموعه برگزيده است. اين داستان 

هاي كوتاه كه از كتاب «Geschichten vom Herrn Keune» انتخاب 
شده، به زودي توسط انتشارات مشكي به بازار كتاب ايران عرضه مي 
پرداز  ايده  و  كارگردان  شاعر،  نويس،  نمايشنامه  برشت  برتولت  شود. 
تئاتر و بنيانگذار تئاتر حماسي در 10 فوريه 1898 در آلمان متولد شد و 
58 سال زندگي كرد. او را بيشتر به عنوان نمايشنامه نويس و بنيانگذار 
تئاتر حماسي و خالق تئوري «فاصله گذاري در تئاتر» مي شناسند، اما 
برشت عالوه بر نمايشنامه نويسي و كارگرداني تئاتر، شاعر، تصنيف 
ترانه  از  برخي  عبداللهي  همچنين  است.  بوده  نيز  پرداز  داستان  و  سرا 
هاي برشت را ماه گذشته و به صورت دوزبانه ترجمه و منتشر كرده 
است. اين كتاب «هرگز مگو هرگز» نام دارد و توسط انتشارات گل آذين 

به بازار كتاب ايران عرضه شده است.  

رولينگ از كتاب هشتم «هري پاتر» گفت 
«جي كي رولينگ»- نويسنده معروف انگليسي- نگارش هشتمين رمان از 
مجموعه داستان هاي هري پاتر را منتفي ندانست. «رولينگ» اعالم كرد؛ 
«نگارش هشتمين رمان هري پاتر منتفي نيست؛ اما احتماًال تا 10 سال 
آينده اين امر تحقق نخواهد يافت.» رولينگ اخيراً يك كتاب دست نويس 
به نام «داستان هاي بيدل شاعر» را در هفت نسخه نوشت كه مجموعه 

يي از داستان هاي تخيلي هري پاتر است.

فلسفه و بحران علوم اروپايى
  

فهد حياوى

آنچه در دوران مدرن همواره امرى حاكم بوده است، انسان مدارى است. امرى كه جايگزين كيهان مدارى يونان باستان و خدامدارى پس از آن شد و در 
ابتدا به صورت رسمى نزد دكارت و دكارتيان نظير اسپينوزا و مالبرانش و... شكل گرفت و دنبال شد. البته شخصى چون دكارت حتى هدف از نوشتن كتاب 
تأمالت را مبارزه با الحاد مى داند و چنانچه از عنوان فرعى كتابش نيز بر مى آيد، به دنبال اثبات اعتقادات دينى است، اما اين بار از طريقى عقل گرا و البته 

اين  انديشمند.  انسانى  من  محوريت  با 
محوريت انسان، با حضور انديشمندى 
نمود.  تازه  اى  جلوه  هوسرل  نام  به 
هوسرل بر آن بود كه با دستى پر به 
سوى علوم برگردد تا مگر آبروى رفته 

آنها را بازگرداند. 
توجه دكارت به فلسفه و مابعد الطبيعه 
را در نامه اى كه خطاب به پيكو مترجم 
به  توان  مى  فلسفه  اصول  فرانسوى 
وضوح مشاهده كرد. دكارت فلسفه را 
به مثابه درختى مى داند كه ريشه هاى 
و  طبيعيات  آن  تنه  الطبيعه،  بعد  ما  آن 
شاخه هاى آن ساير علوم هستند. اما 
هيدگر على رغم اين كه احترام خاصى 
قائل  او  هاى  انديشه  و  دكارت  براى 

است، معتقد است كه دكارت به عنوان رهبر فلسفه مدرن، فلسفه خود را از مرتبه اى ديرتر آغاز كرده است. چرا كه از نظر هيدگر، دكارت به خاكى كه درخت 
دكارتى در آن ريشه دوانيده، اعتنا نكرده است . هيدگر به دنبال سرزمين گمگشته مابعدالطبيعه است و به دنبال هر آن چيزى است كه حقيقت مابعدالطبيعه و 
مايه قوام آن باشد. هيدگر موضوع اصلى فلسفه را نه موجود بل وجود مى داند، وجودى كه ظاهراً به دست فراموشى رفته است. وجودى كه اعرف و اظهر 
امور است و همه چيز بدان شناخته مى آيد. لذا سرزمين گمگشته مابعدالطبيعه همان خاكى است كه فلسفه در آن ريشه دوانيده است، خاكى كه، هميشه براى 
ريشه ها، خاك است. «زمين، هميشه براى ريشه ها زمين است، اما ريشه ها زمين را به خاطر درخت فراموش كرده اند. » پس مابعدالطبيعه تا آنجا كه فقط به 
موجود به ماهو موجود مى انديشد هرگز نه متذكر وجود است و نه پرواى آن را دارد. نزد هيدگر، فلسفه مدرن به سرزمينى كه در آن روييده توجه ندارد. در 
نظر او اگر هم موجود و حتى من استعاليى اى باشد، اهميت، نه با ايشان، بل به ارتباط آنها با حقيقت وجود است. اين همان كارى است كه ما را به انكشاف 
يا ناپوشيدگى مى رساند. براى درك اين موضوع بايد به فلسفه پيش از سقراط بازگشت. شايد حقيقت وجود همان عنصر نامتعين آناكسيمندروس باشد، 
نامتعينى كه تعين هر متعينى از اوست، نامتعينى كه هر آنچه هست، از آن پديدار مى آيد و البته به ناچار در آن ناپيدا مى رود. نزد هيدگر در تفكر فالسفه 
پيشا سقراطى، شايد بتوان ارتباط مقارن ترى را با وجود يافت، تا نزد فالسفه مدرنى كه تمناى تسخير طبيعت را در سر مى پرورانند، ولى چه حاصل كه آنها 
نه تنها به آن نمى رسند، بل شايد حتى خداى خود را هم در اين راه قربانى مى كنند! براى رسيدن به سرزمين گمشده هيدگرى شايد بايسته است تا هميشه 

در راه بمانيم، راهى كه شايد هم به جايى نرسد! اما شايد هم بتوان از اين كوره راه، سراغى از وجود را بگيريم تا مگر به شاهراه حقيقت نزديك گرديم. 
از ديدگاه هيدگر انسان را نبايد سلطان عالم ديد، بلكه بايست بدان به چشم «شبان وجود» نگريسته شود، بنابراين، وظيفه انسان نه سلطه بل پاسدارى از 
وجود است. هوسرل به دنبال فلسفه اى بود كه در آن، «عقل» گرفتار ابژكتيويسم و ناتوراليسم نباشد. او حتى با عقل خودبنياد دكارتى مخالفت نكرد، بل، 
اعتراض او به دكارت و كانت در مورد خلط تعاليم عقلى و شناخت طبيعى است. اما با اين همه او با طرحى كه دكارت درانداخته بود، پا به عرصه جديدى 
گذاشت تا مگر ريشه بحران تاريخ غربى را حل نمايد؛ چرا كه از ديد هوسرل اروپا بيمار مى نمود. بايد اذعان داشت كه پديدارشناسى هوسرل گرچه با 
اثبات خودآگاهى و رجوع به من استعاليى در حوزه فلسفى دكارت باقى ماند، اما اين مزيت را داشت كه در آن امكان يافتن راه خروج از اين فلسفه هم نهفته 
بود. چنانكه هيدگر از آن به «تحول فلسفى» يعنى رجوع مستقيم به اشياء نام مى برد. مسأله مهم براى هوسرل و البته هيدگر گذر از دوپارگى سوژه و ابژه 
است. اصًال بنياد اين تمايز سوژه و ابژه طرحى بود كه دكارت در انداخته بود. هوسرل نيز كه كار فلسفه را پايان يافته مى ديد بر آن بود كه حكمت عتيق 

و فلسفه جاويدان را احيا كند، البته او در اين راه به سوبژكتيويته تعرضى نكرد و آن را به جاى خود گذاشت. 
مسأله فلسفه جديد سوبژكتيويته نيست، بلكه سوبژكتيويته بنياد فلسفه جديد است. دوره اى كه در آن علم، علم به چيزى يا آگاهى از چيزى است. تالش هاى 
دكارتى منجر به حل شدن ابژه در سوژه گرديد، راهى كه هگل آن را به وضوح بر عهده مى گيرد و گسترش مى دهد و نه تنها مشكل فلسفه دكارت را حل 
نكرد، بل آنرا به مرتبه كمال رساند. دكارت در ساختن فلسفه خود چندان كارى با گذشتگان ندارد اما هگل سعى داشت تا با ارجاع به فلسفه يونانى مسأله را 
حل كند. او سوژه و ابژه را در روان جمع مى كند. شايد هوسرل نيز كه نگران بشر اروپايى بوده، عالج درد ايشان را در خودآگاهى التفاتى هگلى مى جست. 
نكته جالب توجه اين است كه هوسرل مى دانست كه بحرانى كه شايد فلسفه را به پايان رسانده، همان است كه از دكارت شروع شده، اما با اين همه خود او 
با تأمالتى دكارتى مى انديشيد. هيدگر فلسفه دكارت را آغاز وضع بشر معاصر مى دانست، چرا كه دكارت با طرح سوبژكتيويته راه تازه اى را پيش چشم 
بشر نهاده بود. راهى كه هدف آن چيزى نبود جز تسخير طبيعت و اين كه انسان انديشنده بايست در رأس قله هستى قرار گيرد. هوسرل مى خواست با 
دعوت به درك بى واسطه اشيا و طرح تعلق موجودات به خودآگاهى بشر راهى براى غلبه بر دشوارى بجويد. هيدگر معتقد است هوسرل پديدارشناسى خود 
را از جايى كه بايد آغاز نكرده است و شايد با يك مرحله تأخير اين كار را انجام داده باشد. البته هيدگر اين اصل هوسرلى كه بايد به خود اشيا پرداخت را 
قبول دارد؛ اما اين كه بعد از تعليق من انديشنده باقى مى ماند را نمى پذيرد. شايد به نظر هيدگر همه فيلسوفان جديد از دكارت تا هوسرل فلسفه را از جايى 
كه بايسته است، آغاز نكرده اند. چرا كه فردى چون هوسرل نيز به مانند دكارت، با گونه اى خودآگاهى آغاز مى كند. اين خودآگاهى از نظر فردى چون 
هيدگر اصل آغازين نيست. هيدگر معتقد است اصل آغازين همانا پرسش از وجودى است كه رفته رفته به دست فراموشى سپرده شده و نسبت آدميان با 
وجود گسسته شده است. اين نسبت از نظر هيدگر در تمامى جنبه هاى بشرى حتى مسائل دينى، فرهنگى، هنرى و... منقطع گشته است، چرا كه او حتى رابطه 
خدايان يونانى با بشرى را كه سر در آسمان آنها داشتند را جدا افتاده مى بيند، خدايانى كه روزگارى با آنها مى زيستند و البته مى مردند. از نظر هيدگر اين 
جدايى از وجود اصيل و آرخه يونانى باعث شده كه حتى ساحت قدسى به روى انسان بسته شود. همه اين ها شايد به دليل جدايى انسان سوژه از وجود 

اصيل و ساحت قدسى رخ داده باشد. انسانى كه آرزوى چيرگى و احاطه بر طبيعت را همواره در عصر مدرن در خيال خود مى پروراند. 
لذا مشكل از نظر هيدگر، دكارت و انديشه هاى او يا هوسرل و... نيست، بل مشكل قطع ارتباط با اصل وجود است. اصلى كه هراكليتيان و پارمنيدسيان به 
خوبى با آن مى زيستند. حال پديدارشناسى از نظر هيدگر بايد از وجود و نه از موجود، چنانكه فالسفه عصر مدرن آغاز كردند، آغاز گردد. بدين معنى ما 
نبايد به پديدار، بل بايد به ريشه وجودى پديدار رجوع كنيم و بايد به عين اشيائى كه براى هوسرل در پرانتز قرار مى گرفت، چنگ بيندازيم. البته همانطور 
كه مسلم است از ديدگاه هيدگرى باز تنها موجودى كه مى تواند پرسش از وجود كند همانا دازين است، دازينى كه شايد تداوم همان من انديشنده هوسرلى 

باشد. 
البته هيدگر هرگز داعيه اقامه برهان و ايجاد روشى جديد را ندارد، بلكه او به دنبال باز كردن اذهان است تا مگر نورى از وجود بر آنها تابيدن گيرد و راه 

تفكر آينده بر ايشان گشايش يابد. 
عصر ما عصرى است مبتنى بر انسان مدارى. تفكر اومانيستى اى كه با دكارت آغاز مى شود، بشر انديشنده را در رأس قله هستى مى نهد تا بدان وسيله 
بشر آرمان هاى خود را رنگ و بويى تازه ببخشد. اين انسان مدرك بر آن است كه با انديشه اش دنياى ظلمت زده خويش را به چلچراغى ابدى مبدل 

نمايد. 
البته فالسفه غربى بعد از رنسانس نوعًا به دنبال فلسفه اى بودند كه در آن بتوان بدون پيش فرض فلسفه ورزى كرد؛ اما اين هدف اغلب به گمراهى كشيده 
مى شد چرا كه بدينسان برخى از خداشناسى وحيانى سنتى به سكوالريسم گراييدند؛ امرى كه بعد ها توسط متفكرى چون هيدگر مورد سرزنش قرار 

گرفت. 
به هر حال ما اگر در تفكرانسان مدرن به دنبال حقيقت هستيم، آن حقيقت در جايى جز نزد خود ما (انسان انديشنده) به هيچ وجه قابل حصول نخواهد بود؛ 
به اين ترتيب حقيقت و معيار حقيقت يك چيز مى شود و آن چيزى نخواهد بود مگر من استعاليى؛ «من»اى كه حقيقت هر امر ديگر و حتى افاده هر امر ديگر 

همچون جهان نيز، در زندگى آگاهانه او رقم خواهد خورد.
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روايتگر حماقت طنزآميز بشري  
 

اغراق  عنصر  از  استفاده  با  بارت»  ?«جان   
در خلق صحنه جنگ آن را به شكل موقعيت 
گيجي  است.  درآورده  بشري  طنزآميز 
جبهه  به  ورود  هنگام  در  راوي  منگي  و 
حيرت انگيز است. ما به غفلت او از واقعيت 
خشونت آميز مي توانيم بخنديم ولي وقتي 
با جنازه آن گروهبان آلماني كه به دشمنش 
اعتماد كرده، در سنگر تنها مي مانيم آيا باز 
هم مي توانيم بخنديم؟ چنين فضايي بر پايه 
بشري  حماقت  و  نفرت  خشم،  ترس،  هاي 

استوار مي شود.

?فصل ها از هم گسيخته اند.اين گزينه يي درست است كه نقيض اش را در 
خود دارد، اما به شكلي نهفته. نخي نامرئي همه چيز را به هم پيوند مي دهد و 
آن نخ همان راوي اول شخص است و تجربه هاي متنوعي كه از سرگذرانده 
است. راوي هم به ذهنيات خود مي پردازد، هم از كنش صحنه غافل نيست. در 
اوهام غرق نمي شود. هذيان گو نيست. پريشان گو هم نيست. فقط گزينشگر 

بزرگي است.  

پيوند رياضي و ادبيات  
  

جامعه  به  پا  سال 1948  در  داشت،  محض  علوم  به  بسياري  عالقه  كه  كنو 
تا  كرد؛  آثارش  وارد  زيادي  حد  تا  را  علم  اين  و  گذاشت  فرانسه  رياضيات 
از  فصل،  يك  هاي  بخش  تعداد  يا  رمان  هاي  فصل  تعداد  در  حتي  كه  جايي 
اعداد و ارقام كمك مي گرفت؛ مجموع 13 عدد اول سلسله اعداد، يعني 91 را 
تقسيم بر 13 كرده و عدد هفت را به دست آورده و رمانش را به 13 فصل و 
هفت بخش نوشت، در سال 1950 نيز اثري با عنوان«كيهان شناسي كوچك 

قابل حمل» نوشت كه در آن از نظريه هاي علمي استفاده كرد.  

برخورد در درون تمدن ها  
  

كتاب «برخورد در درون تمدن ها» به وسيله شهرام اقبال زاده و پرويز علوي 
به فارسي برگردانده مي شود. 

 ديتر سنگاس آلماني در اين كتاب نگاهي تحليلي به جوانب فرهنگي و سياسي 
مقوله برخورد تمدن ها داشته است. وي در «برخورد در درون تمدن ها» به 
نقد نظريه «برخورد تمدن ها» ساموئل هانتينگتون هم پرداخته است.تاكنون 
نيمي از كتاب به وسيله شهرام اقبال زاده و پرويز علوي ترجمه شده است. 
از اين دو مترجم به تازگي كتاب «بي نظمي نوين جهاني» (تزوتان تودوروف) 
وارد بازار كتاب شده است.«ترجمه براي كودكان» اثر ريتا اويتنن- نويسنده 
فنالندي- از ديگر آثاري است كه شهرام اقبال زاده به بازبيني و ويراستاري 
آن مشغول است. اين كتاب كه به وسيله گروهي از مترجمان و زيرنظر زنده 
پرورش  كانون  سوي  از  است  قرار  شده،  ترجمه  الوند  ابراهيمي  حسين  ياد 
فكري كودكان و نوجوانان منتشر شود.اقبال زاده همچنين سرپرستي مجموعه 
20 جلدي «افسانه هاي ملل» (نشر پنجره) را برعهده دارد. در اين مجموعه 
گروهي از مترجمان جوان به برگرداندن افسانه هاي كهن كشورهايي چون 
ژاپن،  ايرلند،  يونان،  روسيه،  اسكاتلند،  لهستان،  نروژ،  آفريقا،  چين،  ايتاليا، 
مناطق سرخپوست نشين امريكا، دانمارك، قطب شمال و برخي فولكلورهاي 
ايراني مشغولند.«روان شناسي خواندن و ترويج كتابخواني» نيز عنوان اثري 
تاليفي و گردآوري از اكرم پدرام نيا و شهرام اقبال زاده است كه اخيراً توسط 

نشر قطره به پيشخوان كتابفروشي ها آمده است.  

 نژاد، برابري و اهميت تاريخ  
  كتاب «نژاد، برابري و اهميت تاريخ» تاليف جان آرتور استاد دانشگاه ايالتي 

روانه  بينگهامتون  در  نيويورك 
بازار نشر شده است. به گزارش 
اينترنتي  پايگاه  از  نقل  به  مهر 
انتشارات دانشگاه كمبريج، آرتور 
در اين كتاب سعي دارد به مساله 
تبعيض  ميراث  و  «نژادگرايي 
اياالت  در  گذشته  در  نژادي» 
مولف  بپردازد.  امريكا  متحده 
و  نژاد  از  تعريفي  خود  كتاب  در 
نژادپرستي ارائه مي دهد و اهميت 
برابري  چون  مفاهيمي  جايگاه  و 
اعمال  و  غرامات  فقر،  نژادي، 
به  بستر  اين  در  را  آميز  تبعيض 
پاره  عناوين  نشيند.  مي  بررسي 
قرارند؛  بدين  كتاب  فصول  از  يي 
برابري  بردگي،  نژاد،  نژادگرايي، 
نژادي، فقر و نژاد، عدالت جبراني 
فرصت  و  آميز  تبعيض  اعمال  و 

برابر.  

و  پارانويا   
روشنفكران 

 

سعيد عبدالملكي

زيگموند فرويد (1939- 1856) پدر 
-Para) پارانويا  اختالل  روانكاوي، 

مي  روشنفكران  خاص  را   (noia
پارانويا  «بيماران  گويد؛  مي  و  داند 
زمره  از  و  مجرد  افراد  عمومًا  كه 
روشنفكران اند، از شك و بدگماني 
دشمنان  از  برند،  مي  رنج  خود 
خيالي وحشت دارند و براي مبارزه 
با آنان، تالش و وسايل بكر و بديعي 
ابداع مي كنند.»1 ناگفته پيداست اين 
تمام  به  توان  نمي  را  فرويد  مفهوم 
از  و  داد  تعميم  روشنفكري  گروه 
طرف ديگر نيز نمي توان مصاديق بارز رفتار پارانوئيدي را در كثيري 
از روشنفكران و سردمداران افكار بلند بشري ناديده گرفت. اينجاست 
كه با صرف نظر از مفهوم «بيماري» كه به نوعي اختالل رواني آن هم 
به تنها تعداد كمي از افراد جوامع اشاره دارد، مي توان با تعديل اين 
مهم، آن را به تمامي افراد بشري تعميم داد و آن را امر طبيعي دانست، 
چرا كه سوءظن در حد كوچكي الزمه تعامل و تصميم گيري درست 
بلند  افكار  صاحبان  انديشه  ناپذير  اجتناب  جزء  را  پارانويا  ثانيًا  است. 
فرض  اين  بر  گذاشتن  صحه  ضمن  تا  آورد  شمار  به  نگر  انتزاعي  و 
فرويد، منظور او را به درستي فهميد. از اين رو با مراجعه به زندگينامه 
روشنفكران و نفوذ در اليه هاي زيرين و پنهاني زندگي و افكار آنان، 
شايد به جرات بتوان گفت افرادي همچون گاليله، ژان ژاك روسو، نيچه، 
اختالل  از  اگرچه   ... و  فرويد  تولستوي،  همينگوي،  كافكا،  شوپنهاور، 
پارانوئيدي  هاي  انديشه  ليكن  اند  بوده  دور  به  پارانوئيدي  شخصيت 

داشته اند و آن را در گفته ها و نوشته هاي خود تصوير كرده اند.
شايد فرويد به اين دليل پارانويا را درباره روشنفكران مطرح مي كند 
كه روشنفكران افرادي هستند كه قدم به مناطق ممنوعه مي گذارند، به 
مطلق ترديد دارند، به مقدسات حمله ور مي شوند، از تابوها عبور مي 
مي  را  رنجديدگان  و  محرومان  جانب  شورند،  مي  حكومت  عليه  كنند، 
گيرند و نه تنها از برخورداران قدرت و ثروت طرفداري نمي كنند، بلكه 
استبداد و ديكتاتوري را به چالش مي خوانند كه بازخورد اين امر سبب 
شكل گيري «توهم توطئه» در آنان مي شود و براي خنثي كردن توطئه 
هاي دشمن فرضي به واكنش هاي پارانوئيدي پناه مي برند تا از اين 

مجرا امنيت رواني خود را بازيابند.
و  كند  مي  متهم  ادبي  سرقت  به  را  «كاپرا  نمادين  اقدام  يك  در  گاليله 
ونيز  در  رود...  مي  پيش  پادوا  مقامات  وسيله  به  او  كردن  محكوم  تا 
و  قاطعيت  آن  بر  عالوه  كند.»2  مي  منتشر  كاپرا  ضد  بر  يي  هجونامه 
دانشمندان  فكري  اصول  واژگوني  و  عقايدش  ابراز  راه  در  او  اصرار 
پيشين، سبب شد هم عصرانش «تكبر» و «جاه طلبي بيهوده» را نيروي 
محرك اعمال و نظرات او بدانند. ژان ژاك روسو كه خود را دوستدار 
آزادي  صرف  را  خود  رواني   - فكري  انرژي  و  دانست  مي  بشريت 
كتاب  انتشار  با  كرد،  طبيعي  ماوراء  و  طبيعي  بندهاي  و  قيد  از  انسان 
كاتوليك،  مذهب  عليه  گري  اغتشاش  و  جويي  فتنه  جرم  به  «اميل» 
كتابش را آتش زدند و خود او تا چندي متواري بود و به قول سيمون 
دوبووار؛ «روسو از هذيان تحت آزار و تعقيب بودن رنج مي برد و در 
آخر از آن خسته شد و به خوف اينكه نقشه هايي بر ضد وي در كار 
است، پايان داد. او اين كار را با تمجيد از خود عملي ساخت كه اين 
نيز شكلي از اختالل دماغي است. ولي اين وضع آرامش وي را فراهم 
جنون  به  گذاشت،  قال  را  او  معشوقش  اينكه  محض  به  نيچه  آورد.»3 
آخر  تا  و  نوشت  مطلب  آنان  عليه  شد.  بدبين  زنان  به  و  آورد  روي 
عمر از آنها واهمه داشت. شوپنهاور و مادرش عليه همديگر نامه هاي 
توهين آميز مي نوشتند و همديگر را به باد دشنام و ناسزا مي گرفتند. 
كرد «محاكمه»  مي  احساس  برخاست،  خواب  از  صبح  روز  يك  كافكا 
خواهد شد و بايست در دادگاه حاضر شود. همينگوي «پس از معالجه 
هاي گوناگون براي افسردگي و پارانويا، بهترين تفنگ دولول شكاري 
انگليسي خود را برداشت، دو فشنگ در آن گذاشت و جمجمه خويش را 
متالشي ساخت.»4 تولستوي دچار هذيان عظمت شد و خود را «برادر 
بزرگ خداوند»5 برشمرد و حتي خود فرويد از پارانويا در امان نبود. 
همانندسازي او با موسي كه نشان از داعيه پيامبري او بود، اين باور 
دهنده  وعده  تواند  مي  موسي  سان  به  كه  بود  كرده  ايجاد  او  در  را 
«ارض موعود» باشد و بشريت را زير سلطه فكري خود گرد آورد. اين 
نگرش او از اين شعارش در كتاب «تعبير رويا» كه «اگر نتوانم آسمان 
را مطيع سازم، جهنم را زير و رو خواهم كرد.»6 به آساني قابل درك 

است و آن هنگام كه اوج مخالفت ها عليه او برپا شده بود در نامه يي 
سرود  همه  اين  آنكه  از  بعد  دارد  «امكان  نوشت؛  چنين  «فرنتسي»  به 
تدفين بيهوده بر سر ما نواخته شده است، اين بار ما واقعًا دفن شويم، 
اين مساله به ميزان زيادي سرنوشت شخصي ما را تغيير خواهد داد 
ولي تغييري در سرنوشت دانش ما ايجاد نخواهد كرد، ما حقيقت را در 

تملك خود داريم.»7
جزء  پارانويا  از  يي  رگه  اغلب  دارد  كه  متدولوژي  به  بسته  روشنفكر 
جدايي ناپذير شخصيت و انديشه او است چرا كه او ارزشي بيش از 
حد براي خود قائل است، اعتقادات ديگران را به چالش مي برد، گاهي 
يك  از  وار  ديوانه  طرزي  به  دارد،  يكجانبه  و  خشك  قضاوتي  مواقع 
موضوع دفاع مي كند يا به رد ديگري مي پردازد و عالقه مند به تحليل 
و تفسير است. بيش از افراد عادي از حساسيت، زودرنجي، شكاكي، 
بدبيني و يك دندگي بهره مند است و چه بسا همين ويژگي ها و حالت 
هاي متفاوت است كه موجب شكل گيري انديشه هاي عميق در او مي 

شود.
چانه  گرايد.  مي  انقباض  به  حدي  تا  روشنفكر  شخصيت  ترتيب  بدين 
زن و اهل بگومگو مي شود، وضع موجود را بهتر از آنچه هست، مي 
خواهد، خود را يگانه و منحصر به فرد مي داند، در برابر دنياي بيرون 
حالت دفاع به خود مي گيرد و گاهي دوستان نزديك خود را نيز در 

شمار دشمنان سرسخت قلمداد مي كند.
يك  همواره  رو  اين  از  است.  بين  خودبزرگ  و  بلندپرواز  روشنفكر 
عظمت  ادعاي  دارد،  رفرم  ايجاد  و  گرايي  اصالح  به  ناهشيار  گرايش 
اخالق  معلم  بايد  كه  داند  مي  كل  داناي  را  خود  كند،  مي  جاودانگي  و 
در  است  ديگران  كار  از  زدايي  نقص  دنبال  به  هميشه  باشد،  ديگران 
حالي كه نقايص خود از نظرش دور مي ماند و خود را صاحب رسالت 
و ماموريت براي تحول و دگرگوني وضع موجود و نجات بشريت از 

چالش ها مي داند.
خالصه اينكه چون روشنفكر به طور فطري موجودي معترض است، 
اعتراض پايان ناپذير او سبب مي شود مدام در معرض بي مهري و 
تهديد باشد و به ويژه مورد هجوم و آزار حاكمان و صاحبان قدرت، 
ثروت و دانش قرار بگيرد. از اين رو روشنفكر يا از حكومت وحشت 
دارد و از چوبه دار مي هراسد يا از هم طبقه هايش و از اينكه در صدد 
تخريب و حذف او برآيند و از گردونه رقابت بيرونش كنند. شريعتي 
در سال هاي آخر عمر نوشت؛ «مرگ هر لحظه در كمين است. توطئه 
ها در ميانم گرفته اند. من با مرگ زندگي كرد ه ام، با توطئه خو كرده 
ام... آنچه نگرانم كرده است ناتمام مردن نيست... ترسم از نفله شدن 
است...»8 و جالل آل احمد از «يك چاه و دوچاله» يي كه احساس مي 

كرد دوستان و رقبايش براي سقوط او كنده اند كتاب نوشت.
كه  دارد  آن  گمان  روشنفكر  است.  فلسفي  روشنفكر  پارانوياي  گاهي 
قبضه  در  و  شود  معدوم  طبيعي  ماوراء  و  نامرئي  نيروهاي  توسط 
انهدام خدايان قهار محو شود يا به سان «پرومته» در زنجير خدايان 
گرفتار شده يا همچون سيزيف، به انجام كار بيهوده و بي اميد گماشته 

شود.
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دوپينگ دو بازيكن ليگ برتر  
 

استقالل  و  كرمان  مس  هاي  باشگاه  از  بازيكن  دو   
در  حضور  از  سال  دو  براي  دوپينگ  اتهام  به  اهواز 
كليه مسابقات فوتبال محروم شدند. كميته انضباطي 
فدراسيون فوتبال بر اساس گزارش كميته ضد دوپينگ 
اين فدراسيون مبني بر استفاده از مواد نيروزا، علي 
كمايي  افشين  و  كرمان  مس  باشگاه  بازيكن  مواليي 
عسگري بازيكن باشگاه استقالل اهواز را به مدت دو 
سال از حضور در كليه مسابقات رسمي محروم كرد. 
بر اساس اين گزارش، اين دو بازيكن متهم هستند كه 
آزمايش  و نمونه  استفاده كردند  نيروزا  داروهاي  از 
اساس  اين  بر  كه  است  بوده  مثبت  نيز  آنان  دوپينگ 
اين بازيكنان حق شركت در كليه مسابقات رسمي را 
حكم  سومين  اين  داشت.  نخواهند  سال  دو  مدت  به 
در  كه  است  جاري  سال  طول  در  انضباطي  كميته 
مورد بازيكنان فوتبال براي استفاده از مواد ممنوعه 

و دوپينگ صادر مي شود.  

ايران-  داور  زاده  مظفري 
هانزاروشتوك  

نويد مظفري زاده به همراه دو كمك داور بين المللي 
فوتبال كشورمان ديدار دوستانه تيم ملي ايران مقابل 
هانزاروشتوك آلمان را قضاوت خواهد كرد. براساس 
اعالم كميته داوران فدراسيون فوتبال مرتضي كريمي 
امر  در  را  زاده  مظفري  سعيد  فروغي،  رسول  و 
هانزاروشتوك  مقابل  ايران  دوستانه  بازي  قضاوت 
 2007 سال  در  كه  مظفري  كرد.  خواهند  همراهي 
ميالدي براي نخستين بار به جرگه داوران بين المللي 
فوتبال كشورمان افزوده شده است، براي اولين بار 
است كه مسابقه يي در اين سطح را قضاوت مي كند.  

 مظفري زاده و تركي بهترين داوران نيم فصل  
مسعود عنايت رئيس كميته داوران فدراسيون فوتبال 
گفت؛ «در 153 بازي نيم فصل ليگ برتر از 22 داور 
چون  داوراني  كه  كرديم  استفاده  داور  كمك  و50 
بيشترين  افشاريان»  «خداداد  و  مرادي»  «مسعود 
قضاوت ها را داشتند و سعيد مظفري زاده و تركي 
نيز در صدر جدول امتيازات داوران ليگ هستند. ما 
در هفته هاي شانزدهم و هفدهم چهار داور باتجربه 
و بين المللي خود را به علت بعضي سوت هاي اشتباه 
محروم كرده بوديم. البته بايد اين مساله را در نظر 
داشت كه عملكرد يك داور بايد طي نود دقيقه مورد 
ارزيابي قرار گيرد و اگر يكي دو سوت منفي هم زد، 

نبايد كل قضاوت وي را زير سوال ببريم.»  

وضعيت مصدومان تيم 
ملي تكواندو  

  
سه  باك  بي  مهدي  و  خداداد  بهزاد  ساعي،  هادي 

دليل  به  يا  روزها  اين  ايران  تكواندوي  پوش  ملي 
در  ندارند.  حضور  اردوها  در  بيماري  يا  مصدوميت 
حالي كه اردوهاي تيم ملي از اول دي ماه در مجموعه 
پوشان  ملي  اين  اما  است  شده  آغاز  آزادي  ورزشي 
شد.  خواهند  ملحق  اردوها  به  آينده  هفته  دو  تا  عمًال 
هادي ساعي در مورد آخرين وضعيت خود گفت؛ «با 
مشكل چنداني از ناحيه مصدوميت پا روبه رو نيستم 
به  و  دادم  انجام  را  لثه  جراحي  عمل  قبل  هفته  ولي 

همين دليل عمًال از ده روز آينده به جمع اردونشينان 
كرد؛  اضافه  هم  خداداد  بهزاد  شوم.»  مي  ملحق 
دارم  قبل  هفته  به  نسبت  بهتري  مراتب  به  «وضعيت 
ولي هنوز به طور كامل از آنفلوآنزا خالص نشده ام 
و اينك تمرينات سبك به مدت نيم ساعت در روز را 
آغاز كرده ام.» اما مهدي بي باك نيز اخبار خوشحال 
كننده يي را از پزشك معالج پاي خود شنيده است. او 
اين  معالجم  پزشك  نظر  و  ها  بررسي  گفت؛ «آخرين 
بود كه نياز به عمل ACL ندارم و به همين دليل پس 
از 15 روز مي توانم به اردوها بازگردم. مدت ها است 
كه تمرينات بدنسازي و دو هوازي را آغاز كرده ام 
ولي به دستور پزشك عمًال از دو هفته آينده تمرينات 

تكنيكي را آغاز مي كنم.»  
 

ضرب و شتم در تمرين 
تيم ملي ايران  

مجموعه  حراست  ملي،  تيم  تمرين  در  گذشته  روز   
اجازه  عكاسان  و  خبرنگاران  به  آزادي  ورزشي 
داشته  حضور  ملي  تيم  نخست  دقيقه  در 20  كه  نداد 
تمرين  در  حضور  اجازه  زماني  خبرنگاران  و  باشند 
ملي  تيم  تمرين  شروع  از  دقايقي  كه  بودند  يافته  را 
گذشته بود. در اين هنگام درگيري لفظي بين «محمد 
ماموران  از  يكي  با  خبر  شبكه  خبرنگار  حيراني» 
حراست فدراسيون فوتبال و ضرب و شتم خبرنگار 
فوتبال  فدراسيون  حراست  مامور  توسط  خبر  شبكه 
عجيب ترين حاشيه تمرين امروز تيم ملي بود. در اين 
صحنه در حالي كه خبرنگار شبكه خبر در حال گفت 
فوتبال  فدراسيون  حراست  مسوول  «ايلكا»  با  وگو 
بود، مامور حراست فدراسيون فوتبال مدام وارد اين 
بحث مي شد كه اين مساله سبب شد خبرنگار شبكه 
خبر كلمه يي را بر دهان خود جاري كند. رد و بدل 
شدن اين كلمات منجر به اين شد كه مامور حراست 
فدراسيون فوتبال به طرز عجيبي خبرنگار شبكه خبر 
را مورد ضرب و شتم قرار دهد. او در حالي خبرنگار 
مي  خارج  ملي  هاي  تيم  كمپ  محل  از  را  خبر  شبكه 
كرد كه اين مساله در نهايت با دخالت ايلكا مسوول 

حراست فدراسيون فوتبال به پايان رسيد.  

 استعفاي سرمربي تيم اميد استقالل  
  

به دنبال مشكالت مالي عديده باشگاه استقالل تهران 

خود  سمت  از  باشگاه  اين  اميدهاي  تيم  سرمربي 
استعفا كرد. اميد طيري سرمربي تيم اميدهاي استقالل 
اين  در  را  خود  استعفاي  بار  سومين  براي  تهران 
فصل تقديم حسن روشن كرد تا با موافقت مدير تيم 
هاي پايه استقالل رسمًا از اين تيم جدا شود. طيري 
سرمربي مستعفي تيم استقالل تهران گفت؛ «تصوري 
به  فصل  ابتداي  در  نبود،  اين  داشتم  استقالل  از  كه 
زماني  اما  است  خوب  استقالل  امكانات  كه  گفتند  ما 
باشگاه  اين  در  هم  تومان  هزار  شديم  كار  وارد  كه 
تا  كرديم.  خرج  نيز  خودمان  جيب  از  حتي  و  نديديم 
به امروز كه نيم فصل اول مسابقات اميدها به پايان 
نداده  ما  بازيكنان  به  نيز  ورزشي  ساك  يك  رسيده 
بازيكنان  كه  است  خراب  آنقدر  استقالل  شرايط  اند. 
خوابگاهي ما با پيراشكي زنده مانده اند، آقايان حتي 
بازيكنان اميدهاي استقالل را نمي شناسند و اگر به 
جاي پيراهن آبي، پيراهن زرد بر تن بازيكنان ما كنند، 
نمي فهمند كه اين تيم استقالل است. البته در اين ميان 
حساب آقاي روشن جداست زيرا هميشه در كنار ما 
بودند.» استعفاي طيري از مربيگري اميدهاي استقالل 
در شرايطي است كه اين تيم با قهرماني نيم فصل اول 

مسابقات اميدهاي تهران را به پايان رساند.  

 

 
سريال تعويق ها در اسكاتلند  

 
 داربي بزرگ اسكاتلند تحت الشعاع مرگ «فيل اودانل» 
رسمي  درخواست  با  گرفت.  قرار  مادرول  كاپيتان 

باشگاه سلتيك گالسكو از مقامات ليگ برتر اسكاتلند 
امروز  بود  قرار  كه  رنجرز   - سلتيك  داربي   (SPL)
(چهارشنبه) در ورزشگاه همپدون پارك برگزار شود 
به تعويق افتاد. باشگاه سلتيك دليل درخواست تعويق 
براي  «اودانل»  مرگ  بودن  بغرنج  را  گالسكو  داربي 
بازيكنان و هواداران خود دانست چرا كه بازيكن در 
گذشته اسكاتلندي سابقًا براي طرف كاتوليك گالسكو 
توپ مي زد. سرمربي رنجرز «والتر اسميت» نيز به 
حمايت از تصميم مزبور پرداخته است در حالي كه 
تصميماتي  گويد؛«چنين  مي  بلر  يان   (SPL) معاون 
آسان نيستند ولي ما متوجه شديم كه «فيل» به عنوان 
گسترده  خانواده  از  بخشي  سلتيك  سابق  بازيكن 
فوتبال سلتيك محسوب مي شود. پس از نظرخواهي 
از رنجرز توافق كرديم كه ديدار رقباي قديمي از دوم 
ديدار  همچنين  شود.  منتقل  ديگري  روز  به  ژانويه 
امشب  بود  قرار  كه  نيز  هيبرنيان  برابر  در  مادرول 
سريال  پايان  اين  اما  افتاد،  تعويق  به  شود  برگزار 
چرا  نيست  اسكاتلند  برتر  ليگ  مسابقات  هاي  تعويق 
شنبه  كه  مادرول  كاپيتان  به  احترام  در  «مك»ها  كه 
بعدازظهر در حين بازي درگذشت سنگ تمام گذاشته 
اند. نه تنها ديدار يكشنبه آينده دو تيم اسبق و اخير 
«اودانل» يعني سلتيك و مادرول به تعويق افتاده است 
و  گرتنا  جدولي  ته  تيم  دو  امشب  مسابقه  حتي  بلكه 
است  شده  موكول  ديگري  تاريخ  به  نيز  ميرن  سنت 
تنها به اين دليل كه مسابقه مزبور در ورزشگاه «فير 
پارك» انجام مي شود، جايي كه بناي ياد بود بازيكن 
35 ساله مادرول در آن ساخته مي شود. «استفن مك 
«اودانل»  سابق  همبازي  و  سلتيك  كاپيتان  مانوس» 
نخستين كسي بود كه تصميم بازيكنان عمدتًا كاتوليك 
تيم را به گوش مديران باشگاه رساند. «مك مانوس» 
يكشنبه از مزار «اودانل» در «فيرپارك» ديدن كرد تا 
از  «بعضي  كند.  احترام  اداي  خود  سابق  همبازي  به 
«فيل»  خانواده  با  نزديكي  بسيار  رابطه  ما  بازيكنان 
داشته و احساس مي كرديم پيگيري اين مسابقه پس 
گري  او  همبازي  نيست.»  ممكن  يي  فاجعه  چنين  از 
كالدول نيز با يك جمله به خوبي دليل تعويق مسابقات 
فوتبال را به  را بيان مي كند؛«فكر مي كنم اين اتفاق 
و  امتيازات  كسب  كه  طوري  كرد  منتقل  زمينه  پس 
پيروزي در اين وضع غير عادي به نظر مي رسد.»  

 كراوچ در تيررس اريكسون  
  

 منچسترسيتي در اولين نقل و انتقال ماه ژانويه اش 
به دنبال پيتر كراوچ مهاجم ملي پوش ليورپول است. 
منچسترسيتي  تيم  سرمربي  اريكسون  گوران  اسون 
ليورپول  مقابل  تيمش  توجه  جالب  تساوي  از  پس 
چهره  دنبال  به  انتقاالت  و  نقل  فصل  در  كرد  اعالم 
هاي جديد مي گردد اما هيچ نامي را به زبان نياورد. 
به دنبال چراغ سبز رافائل بنيتس سرمربي ليورپول 
مذاكره  وارد  كراوچ  پيتر  با  منچسترسيتي  نمايندگان 
شده اند. اريكسون در اين باره گفته است؛«كاستيلو را 
گرفتيم و نفرات ديگري هم مد نظر هستند. نفراتي كه 
درباره آنها صحبت مي كنيم بازيكنان بزرگي هستند 
و پول زيادي هم بايد به خاطرشان پرداخت شود.»  

 
وسترولد، كانيزارس و بوفون در فهرست 

خريد بارسلونا  
 

 :AS مقامات باشگاه بارسلونا مي كوشند دو دروازه 
خدمت  به  زمستاني  فرصت  انتهاي  تا  را  مطمئن  بان 

پرسپوليس اگر ببازد 
بازهم قهرمان است

بازى پايانى ليگ برتر كشور، دوشنبه هفته ى گذشته بين 
دو تيم سپاهان اصفهان و پرسپوليس تهران برگزار شد 
سپاهان  نفع  به   1-2 ى  نتيجه  با  پايان  در  ديدار  اين  و 
ى  هفته  در  كه  پرسپوليس  ى  انگيزه  تنها  يافت.  خاتمه 
ماقبل پايانى اين مسابقات به دليل تفاضل امتياز نسبت به 
سپاهان قهرمان نيم فصل شده بود، حفظ آمار بازى هاى 
متوالى بدون باخت بود كه در نهايت مردان افشين قطبى 

نتوانستند اين برترى آمارى را حفظ كنند.
يكى از نكات برجسته ى اين بازى داورى بى نقص آقاى 
افشاريان و كمك هاى ايشان بودند كه توانستند قضاوت 
داورى  ى  كارنامه  در  را  درخشانى  ى  نتيجه  و  عادالنه 

خود ثبت كنند. 
كه  كرد  آغاز  را  بازى  دوم  ى  نيمه  حالى  در  پرسپوليس 
در نيمه ى اول روى دو اشتباه خط دفاعى و دروازه بان 
بود.  ديده  شده  گشوده  را  خود  ى  دروازه  بار  دو  خود، 
با  پرسپوليس  اول  ى  نيمه  همانند  بازى  دوم  ى  نيمه  در 
تيم  ى  دروازه  گشودن  قصد  عمقى  هاى  توپ  به  اصرار 
ميزبان را داشتند كه دفاع چند اليه ى سپاهان، پاس هاى 
اشتباه متوالى و البته كمى هم چاشنى شانس باعث شده 
تا پرسپوليس قادر به عوض كردن نتيجه نباشند تا اينكه 
در دقايق پايانى، روى اشتباه فاحش دروازه بان سپاهان 
پايانى  ى  دقيقه  ده  رسيد.  ثمر  به  پرسپوليس  گل  اولين 
ارسال  به  كه  بود  پرسپوليس  تيم  اختيار  در  كامال  بازى 
توپ هاى بلند از جناحين روى آورده بودند. تيم سپاهان 
نيز عالوه بر دفاع منطقى در نيمه ى خودى، چشم به ضد 
حمله ها دوخته بودند ولى آفسايد هاى متععد مانع از به 
ثمر رساندن گل براى سپاهان شد و در پايان 94 دقيقه، 
اين بازى با همان نتيجه به پايان رسيد تا عنوان قهرمانى 
پرسپوليس  آن  از  برتر  ليگ  مسابقات  اول  فصل  نيم 

باشد. 
ليگ  در  حاضر  هاى  تيم  تمامى  براى  موفقيت  آرزوى  با 
دوم  فصل  نيم  در  اميدواريم  پرسپوليس،  ويژه  به  برتر 

شاهد بازى هاى زيباترى از همه ى تيم ها باشيم.

كعبي انتقال به يك تيم 
ايراني را تكذيب كرد

گفت؛  كعبي  حسين 
«خوشحالم كه بار ديگر به 
بازگشته  ملي  تيم  اردوي 
كنم  مي  احساس  و  ام 
خوبي  تمريني  جلسات 
ملي  هاي  تيم  كمپ  در  را 
وي  كرد.»  خواهم  برگزار 
در  گرفتن  قرار  درباره 
لستر  تيم  فروش  فهرست 

مرا  شخصي  سليقه  دليل  به  تيم  «سرمربي  كرد؛  اضافه 
كنار گذاشت و تابع نظر آنها هستم.» كعبي در خصوص 
شايعات انتقال به تيم هاي داخلي گفت؛ «بر خالف مطالب 
منتشره تاكنون با هيچ تيمي در ايران مذاكره نكرده ام و 
سپاهان  و  پرسپوليس  استقالل،  هاي  تيم  به  انتقالم  خبر 

صحت ندارد.

براي انتخاب تيم جديدم همه چيز را به مدير برنامه هايم 
واگذار كرده ام، بنابراين وي مي تواند درباره تيم بعدي 
با مسووالن وارد مذاكره شود. براي مرخصي 10 روزه 
در تهران به سر مي برم و اين امكان وجود دارد براي 

روشن شدن شرايطم با مسووالن لستر صحبت كنم.»
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خوركهترا  جاي  به  كنند  مي  تالش  بارسلونا  مسووالن  بگيرند. 
دروازه بان دوم و مصدوم تيم يك بازيكن آماده استخدام كنند و 
از طرفي قرار است يك جانشين مطمئن براي ويكتور والدس نيز 
به خدمت گرفته شود. ساندر وسترولد دروازه بان سابق ليورپول 
انگليس و رئال مايوركا اسپانيا روز گذشته از طريق مدير برنامه 
هايش با الپورتا رئيس بارسلونا مذاكره كرده است. استعدادياب 
هاي بارسلونا براي به خدمت گرفتن دروازه باناني چون بوفون 
و كانيزارس وارد عرصه مذاكره شده اند اما بعيد است در اين 
در  وسترولد  باشند.  داشته  شكارهايي  چنين  بتوانند  كم  فرصت 
با  تواند  مي  اما  است  اسپارتاروتردام  بان  دروازه  حاضر  حال 

ابطال قرارداد مشروط خود با اين تيم به اسپانيا بازگردد. 

آلونسو با هاينزه و باپتيستا معاوضه مي شود 

:AS رئيس باشگاه رئال مادريد قصد دارد براي به خدمت گرفتن 
تيم  اين  به  را  خود  كليدي  بازيكن  دو  ليورپول  اسپانيايي  مهاجم 
مهاجم  هاينزه  گابريل  و  باپتيستا  خوليو  است  قرار  كند.  منتقل 
اسپانيايي  هافبك  آلونسو  ژابي  با  مادريد  رئال  نفوذي  مدافع  و 
از  پس  مادريد  رئال  شوند.هواداران  معاوضه  انگليس  ليورپول 
باور  را  انگليس  به  او  انتقال  كالسيكو  ال  در  باپتيستا  درخشش 
نمي كنند اما داشتن ژابي آلونسو نيز مساله ديگري است كه مي 

تواند باپتيستا را از ياد هواداران ببرد.  
 

«فن در فارت» عالقه مند به ترك هامبورگ  
 

:Bild«رافائل فن درفارت» هافبك هلندي باشگاه هامبورگ آلمان 
اخبار زيادي در مورد عالقه مندي تيم هاي مختلف به  كه اخيراً 
جذب او شنيده شده، براي ترك هامبورگ اعالم آمادگي كرد. فن 
درفارت بايد اعتماد به نفس زيادي داشته باشد چون فصل گذشته 
به راحتي با پيراهن تيم والنسيا مقابل دوربين عكاسان ظاهر شد 
و مخالفت باشگاه هامبورگ با انتقال خود را به هيچ گرفت. يكي از 
آن تيم ها يوونتوس است كه به نظر مي رسد از شانس بيشتري 
براي امضاي قرارداد با فن درفارت برخوردار است، حتي يكي از 
مديران باشگاه در تابستان گذشته با وي مذاكره كرد. هامبورگ 
سال  تا  و  فصل  هر  در  يورو  ميليون  چهار  ارزش  به  قراردادي 
2012 به اين هافبك 24 ساله پيشنهاد كرده است. اما فن درفارت 
مي خواهد از شانس خود استفاده كند و «آلسيو سكو» مدير فني 
باشگاه يوونتوس قصد دارد پيشنهاد تازه يي را در اواسط ژانويه 

ارائه كند.  

نقره داغ اسكوال رى 
تيم ملى پرتغال بايد چهار ديدار باقيمانده خود در مرحله مقدماتى 
يورو 2008 را بدون سرمربى برگزار كند. چرا كه لوئيس فيليپه 
فوتبال  اتحاديه  سوى  از  تيم  اين  برزيلى  سرمربى  اسكوال رى، 
اين  علت  است.  شده  روبه رو  جلسه اى  چهار  محروميت  با  اروپا 
<ايويكا  با  بزرگ>  <فيل  كارى  كتك  و  دعوا  سنگين،  جريمه 
در  درگيرى  است.  صربستان  ملى  تيم  بازيكن  دراگوتينوويچ> 
دقيقه هاى پايانى ديدار تيم هاى ملى پرتغال و صربستان كار دست 
قهرمان  نايب  يك  بر  يك  تساوى  با  كه  بازى  آن  داد.  اسكوال رى 
به  شد،  همراه  صربستان  برابر  اروپا  ملت هاى  جام  پيش  دوره 

فوتبال  اتحاديه  انجاميد.  دراگوتينوويچ  و  اسكوال رى  درگيرى 
را  اسكوال رى  بازى،  آن  رخدادهاى  بررسى  از  پس  (يوفا)  اروپا 
از تمام بازى هاى باقيمانده مقدماتى يورو 2008 محروم كرد.   در 
اين ميان دراگوتينوويچ، بازيكن تيم ملى صربستان هم از جريمه 
قرمز  كارت  بازى  شده  تلف  وقت هاى  در  كه  او  نماند.  امان  در 
داور را برابر خود ديد، به دليل رفتار غيرورزشى با محروميتى 
دو جلسه اى روبه رو شد. به اين ترتيب او دو ديدار آتى صرب ها 
دست  از  را  اكتبر)  آذربايجان (17  و  اكتبر)  ارمنستان (13  برابر 
داد.  اسكوال رى اين جريمه را <اغراق آميز> خواند و از درخواست 
فرجام برابر اين حكم خبر داد. او علت اين كار را محروميت دو 

جلسه اى بازيكنى عنوان كرد كه سبب اصلى درگيرى بوده
 

پس از مشكالت آقاي ستاره با پرسپوليس 
 دعوت غيررسمي استقالل از 

نيكبخت 
نيكبخت  تند  هاي  حرف  از  پس 
در نود كه تمام بينندگان شبكه 
تعجب  دوشنبه  روز  را  سوم 
قطبي  افشين  بود،  كرده  زده 
جوابي به او نداد. البته سرمربي 
ايران  در  اصًال  پرسپوليس 
او  تند  هاي  حرف  به  كه  نبود 
از  استفاده  براي  او  دهد.  پاسخ 
ساعت  چند  فصل  نيم  تعطيالت 
سپاهان  با  بازي  پايان  از  پس 
زماني  و  كرد  پرواز  دوبي  به 
نيكبخت  هاي  كنايه  با  نود  كه 
به قطبي روي آنتن بود، احتماًال 

قطبي در هواپيما در انتظار فرود در فرودگاه دوبي بود. احتمال اينكه 
حرف هاي چپ پاي پرسپوليس در نود را در اين مدت به قطبي نگفته 
از  بازگشت  از  پس  پرسپوليس  سرمربي  قطعًا  و  است  محال  باشند، 
تعطيالت نيم فصل پروسه برخورد با نيكبخت را به جاي باريك تري 
بكشاند.تا پيش از اينكه نيكبخت در نود به قطبي متلك بيندازد او هم 
در بازي با پاس همدان در مسابقات جام حذفي و هم در مسابقه با 
سپاهان در بازي پاياني نيم فصل اول مسابقات ليگ برتر در آرايش 
يازده نفري فيكس تيمش جايي نداشت و البته پس از اينكه تيم در وقت 
ابتدايي هر دو بازي از رقيب عقب افتاد، قطبي او را در وقت دوم به 
زمين فرستاد.به هر حال در وضعي كه حتي نيكبخت در نود اعتراف 
فرقي  برايش  چندان  پرسپوليس  و  استقالل  ديگر  اتفاقات  اين  با  كرد 
ندارد، اصغر حاجيلو سرپرست استقالل در يك شيطنت كوچك فاش 
هر  و  است  باز  نيكبخت  روي  به  هميشه  استقالل  «آغوش  كه؛  كرده 
زمان كه اراده كند مي تواند به استقالل برگردد، ما به گرمي از اين 
بازيكن استقبال مي كنيم. نيكبخت براي استقالل زحمات زيادي كشيده 
و حتي يك بار به خاطر منافع باشگاه فنا شده. او زماني برخالف ميل 
باطني خود به يك تيم فروخته شد تا باشگاه از پول اين انتقال استفاده 
كند. شايد برخي از هواداران از اينكه او به پرسپوليس رفت، ناراحت 
باشند اما خيلي ها مي دانند كه چرا جدا شد.»اين حرف هاي حاجيلو را 
مي توان دعوت نامه غيررسمي باشگاه استقالل از نيكبخت به حساب 
آورد؛ اتفاقي كه شايد پس از پايان ليگ برتر پيش از آغاز فصل آينده 

رقم بخورد. 

پنج غايب در اولين تمرين 

 سوز سرماي زمستان در استارت 

تيم ملي 
سه  ملي  هاي  تيم  كمپ 
بعد  بعدازظهر  شنبه 
ديگر  بار  ماه  شش  از 
جمال  به  اش  چشم 
شد.  روشن  ملي  تيم 
هيچ  به  كه  تيمي  البته 
تيم  از  نشاني  وجه 
حسين  نداشت.  ملي 
كعبي تنها بازيكن اولين 
كه  بود  ملي  تيم  تمرين 

از تيم جام جهاني آلمان مانده بود و خنده هاي بلند او تنها صدايي بود كه در تمرين 
ده نفر تماشاگر تمرين تيم ملي را به خود جلب مي كرد و احتماًال  ديروز نگاه حدوداً 
بقيه بازيكنان كه بسياري از آنها براي اولين بار به تيم ملي دعوت شده بودند اعتماد 
نكرده  پيدا  را  خبرنگار  زيادي  تعداد  چشم  جلوي  خنديدن  حتي  و  زدن  حرف  نفس  به 
بودند. غايبان اولين تمرين تيم ملي هم علي كريمي، جواد كاظميان، ابراهيم ميرزاپور، 
منصور  نظر  زير  ديگر  بازيكن  پنج  و  بيست  و  بودند  جباري  مجتبي  و  لو  طالب  وحيد 
ابراهيم زاده كار كردند. ابراهيم زاده هم خيلي تالش كرد كه تيم ملي را جلوي چشمان 
روح  بي  و  سردتر  هم  را  ملي  تيم  سرد  تمرينات  هوا،  سردي  اما  كند  گرم  خبرنگاران 
كرده بود. استارت تيم ملي هيچ شباهتي به بدترين روزهاي تيم ملي در زمان مربيگري 
برانكو ايوانكوويچ و حتي امير قلعه نويي نداشت و ظاهر تيم ملي چنان نشان مي داد 
كه گويا هيچ اميدي به صعود اين تيم نااميد به جام جهاني نيست. تمرينات تاكتيكي هم 
هماني بود كه قلعه نويي در مدت حضورش در تيم ملي هر روز آن را در تمرينات تيم 
ملي تكرار مي كرد. گرم كردن بدن ها، بازي آقاوسط، پاس كاري تك ضرب، شوت به 
دروازه و سرانجام بازي درون تيمي، كل زمان نود دقيقه يي تمرين ديروز تيم ملي را 
تشكيل مي داد و بعد از تمرين سرد تيم ملي بازيكنان با لباس هاي قرمز خود راهي هتل 
المپيك شدند تا خود را آماده تمرين امروز صبح كنند. بازيكناني كه شايد خيلي هايشان 
پوشيدن پيراهن تيم ملي برايشان رويا بود اما در روزهاي بالتكليفي فوتبال، روياي آنها 
هم به حقيقت تبديل شده است. حداقل چيزي هم كه اين دعوت شدن براي آنها خواهد 
داشت، دو برابر شدن مبلغ قرارداد اين بازيكنان در فصل آينده است. با اين شرايط، 
تيم ملي سي و شش روز ديگر بايد در اولين ديدار خود در رقابت هاي مقدماتي جام 
جهاني 2010 به مصاف تيم ملي سوريه برود؛ سوريه يي كه سال قبل در همين روزها 
تيم ملي ايران را با همه ستارگانش در ورزشگاه آزادي متوقف كرد و شرايط امسال 
تيم ملي با وضعيت تيم ملي سال قبل هم به هيچ وجه قابل مقايسه نيست. اگر سال قبل 
همه فدراسيون فوتبال را متهم مي كردند كه چرا امير قلعه نويي را به عنوان سرمربي 
انتخاب كرده، اين روزها فدراسيون فوتبال و كميته انتقالي متهم است كه نتوانسته در 
تالشي سه ماهه براي تيم ملي سرمربي انتخاب كند و اين شده وضعيت فوتبال ايران. 
تيم ملي ديروز با منصور ابراهيم زاده استارت زد تا بتواند شانس خود را براي صعود 
به جام جهاني افزايش دهد. اولين حريف تداركاتي ايران هم هانزاروشتوك، تيم پانزدهم 
بوندس ليگا است؛ ديداري كه شنبه آينده در ورزشگاه آزادي برگزار مي شود و با توجه 
و  خبرنگاران  سوي  از  بازي  اين  تحريم  احتمال  خبر  شبكه  خبرنگار  شتم  و  ضرب  به 
عكاسان وجود دارد. قرار است پنجشنبه علي كريمي و جواد كاظميان به همراه ابراهيم 
ميرزاپور به تمرينات تيم ملي اضافه شوند تا شايد با اضافه شدن اين سه بازيكن به 

ارث مانده از جام جهاني 2006، تيم ملي كمي شبيه به تيم ملي شود. 
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ساخت كشتي زيستي در ايتاليا  
 

فلورانس  در  زيبا  هنرهاي  آكادمي  از  ايتاليايي  ساله   47 مهندس  يك   
ثابت  ديگر  بار  زيستي  كشتي  يك  ثبت  با  آلبانزه»  «فرانچسكو  نام  به 
كرد كه «لئوناردو داوينچي» يك نابغه بزرگ براي تمام دوران ها است. 
در حقيقت اين مهندس با استفاده از طرح هاي اختراعات داوينچي در 
ساخته  را  خود  نوآورانه  سيستم  «هيدروديناميك»  علوم  خصوص 
است. اين وسيله نوآورانه در حقيقت زيردريايي هواي متراكم است كه 
برخالف زيردريايي ها در سطح آب حركت مي كند. به گفته «آلبانزه»، 
مي  استفاده  هوا  اليه  از  بدنه  دو  از  برخورداري  خاطر  به  كشتي  «اين 
كند كه اين اليه هوا اصطكاك ميان آب و بدنه كشتي را حذف مي كند. 
همچنين در اين كشتي سيستمي به كار رفته است كه هوا را به داخل يك 
سري ريزسوراخ پمپ مي زند. اين ريزسوراخ ها با كمپرسورهاي هواي 
داخلي بدنه كشتي تغذيه مي شوند و اصطكاك را از بين مي برند.» اين 
كشتي هاي موتوري مي توانند با سرعت بااليي در دريا حركت كنند و 
در عين حال مي توانند حداكثر 30 درصد در مصرف سوخت صرفه 

جويي كنند.  

 تلفن همراهي با صفحه كليد لمسي  
  

تلفن همراه ROKR E8 كه از تازه ترين محصوالت شركت امريكايي 
كه  است   EDGE و   GPRS باند  چهار  همراه  تلفن  يك  است  موتوروال 
از  است.  لمسي  كليد  صفحه  به  مجهز  دار  شاسي  كليد  صفحه  جاي  به 
ديگر ويژگي هاي فني اين محصول مي توان به دوربين 2 مگاپيكسلي، 
2 گيگابايت حافظه داخلي قابل افزايش با كارت حافظه «ميكرو اس دي»، 
اتصال بلوتوث و راديو «اف ام» اشاره كرد. صفحه نمايشگر اين تلفن 
همراه داراي 262 هزار و 144 رنگ و وضوح تصوير QVGA با 240 
ماهه  سه  از  كه  موتوروال  جديد  محصول  ابعاد  است.  پيكسل  در 320 
نخست سال 2008 وارد بازار مي شود 115 در 53 در 10/6 ميليمتر 

است.  

  Blu-ray عرضه درايو فوق باريك
 

 نمونه اوليه درايو فوق باريك Blu-ray با ضخامت 0/37 اينچ ويژه نوت 
بوك هاي سبك وزن از سوي پاناسونيك معرفي شد. اين درايو جديد 
قادر به خواندن و رايت DVDهاي كيفيت باال در فرمت Blu-ray است 
پشتيباني  معمولي  CDهاي  و  DVDها  رايت  و  خواندن  از  همچنين  و 
ژاپني  شركت  كند.  ذخيره  را  اطالعات  گيگابايت   50 تواند  مي  و  كرده 
محصوالت  نمايشگاه  در  درايو  اين  درآمدن  نمايش  به  از  پاناسونيك 
الكترونيكي الس وگاس در هفت ژانويه خبر داد. براساس اين گزارش 
شده  عرضه  اين  از  پيش  كه  پاناسونيك   Blu-ray درايو  ترين  باريك 
 DVD درايو  يك  ضخامت  پاناسونيك  داشت.  ضخامت  اينچ  نيم  بود 
استاندارد را به0/28 اينچ كاهش داده و توشيبا اعالم كرده قصد دارد 

درايو باريك همتاي آن براي خواندن و رايت DVDها در فرمت 

كند.  عرضه  را  شود  مي  محسوب   Blu-ray رقيب  كه   HD DVD
درايوهاي فوق باريك ساخت لپ تاپ هاي سبك تر و باريك تر را امكان 
پذير مي كنند و حتي مي توانند در رايانه هاي شخصي قابل حمل كوچك 

نيز جاي بگيرند.  
 

سريع ترين قطار مغناطيسي جهان  
ژاپن قصد دارد تا سال 2025 سريع ترين قطار جهان را كه نسل بعدي 
قطارهاي  بسازد.  دالر  ميليارد  هزينه 45  با  است  مغناطيسي  قطارهاي 
قطار  تنها  كنند.  مي  حركت  زمين  سطح  از  باالتر  مغناطيسي  شناور 
مغناطيسي جهان كه در زمينه حمل و نقل هاي تجاري فعاليت مي كند 
در شانگهاي چين است. سخنگوي شركت JP Central اعالم كرد اين 
و  توكيو  بين  را  خطي  موتور  مغناطيسي  قطار  يك  دارد  قصد  شركت 
 44/7 هزينه  با  شد  خواهد  مشخص  بعداً  كه  ژاپن  مركز  در  يي  منطقه 
از  قطار  اين  سرعت  چنانچه  سخنگو،  اين  گفته  به  بسازد.  دالر  ميليارد 
قطار شانگهاي پيشي بگيرد، سريع ترين قطار دنيا خواهد بود و مسافت 

290 كيلومتر را با سرعت 500 كيلومتر در ساعت خواهد پيمود.  

 دوربين ديجيتالي در خدمت پليس  
 

پليس انگليس با استفاده از دوربين هاي پرسرعت ديجيتالي جديدي كه 
قابليت بازپخش فوري دارند، مي توانند رانندگاني را كه حين رانندگي 
پليس  كنند.  شناسايي  كنند،  مي  صحبت  تلفن  با  يا  خورند  مي  چيزي 
انگليس قصد دارد از اين دوربين ها براي امن تر كردن جاده ها استفاده 
كند. اداره هاي پليس ضمن تشديد مجازات رانندگاني كه حين رانندگي 
ها  دوربين  اين  خريد  درصدد  زنند،  مي  خطرناكي  رفتارهاي  به  دست 
از  استفاده  از  هدف  هرچند  گويد  مي  دستگاه  اين  سازنده  اند.  برآمده 
اين دوربين ها در وهله نخست، شناسايي رانندگاني است كه با سرعت 
شده  باعث  دوربين  اين  بازپخش  قابليت  اما  كنند،  مي  حركت  غيرمجاز 
است كه براي نخستين بار بتوان از آن براي تعقيب رانندگان بي احتياط 

نيز استفاده كرد.  

راهكاري نوين براي دستيابي به 
انرژي رايگان 

 
دروازه يي رو به جهاني ديگر 

 
جوديت برنز        ترجمه؛ رقيه علي نژاد

مهندسي  هاي  طرح  اجراي  امكان  بررسي  سرگرم  اكنون  هم  دانشمندان 

فضايي  ايستگاه  ساخت  براي  تالش  و  اجرا  صورت  در  كه  هستند  فضايي 
بين المللي را تحت الشعاع قرار مي دهد. دانشمندان كشورهاي اروپايي، ژاپن 
و امريكا امكان ساخت و استقرار صفحه هاي خورشيدي بسيار بزرگ در 
مدار زمين را بررسي مي كنند تا انرژي پاك و ارزاني را براي استفاده در 
صنعت و خانه فراهم سازند. ساخت آرايه يي بسيار بزرگ از صفحه هاي 
خورشيدي و استقرار آن در بيرون از جو زمين يك مزيت بسيار مهم دارد؛ 
در بيرون از جو زمين هيچ ابري وجود ندارد و در نتيجه چيزي مانع جريان 

پيوسته انرژي خورشيد به صفحه ها نمي شود.
با اين همه اندازه بسيار بزرگ اين صفحه هاي خورشيدي يك جنبه منفي اين 
طرح است كه دشواري هاي فني زيادي را در راه طراحي و ساخت آن و در 

نتيجه انتقال انرژي رايگان فضا به زمين به وجود مي آورد.

اجراي اين طرح چنان سخت و دشوار است كه انجام آن را به ساخت اهرام 
سه گانه مصر تشبيه كرده اند.

الزمه انجام چنين طرح بزرگي، در اختيار داشتن ناوگاني از موشك ها و 
فضاپيماها است كه بتواند چندين تن مواد و ابزار را به طور منظم به فضا 
ارسال كند. در اينجا صحبت از يك پرواز در ماه و هفته نيست، بلكه صحبت 

از انجام صدها پرواز در هر ماه و هر هفته است.
پژوهش هايي كه به تازگي انجام شده است، نشان مي دهد كه نصب آرايه 
و  است  شدني  فني  لحاظ  به  فضا  در  خورشيدي  هاي  صفحه  بزرگ  هاي 
استفاده از روبات ها در آينده يي نزديك باعث مي شود نصب ساختارهاي 
اين  از  پيش  ناسا  شود.  انجام  تر  ايمن  و  تر  سريع  فضا  در  بزرگ  بسيار 
به  صورت  در  كه  است  كرده  آغاز  را  شاتل  جانشين  فضاپيماهاي  ساخت 
كارگيري آنها، هزينه هاي حمل ونقل فضايي كاهش پيدا مي كند. هم اكنون 
هر پرواز فضاپيماها حدود نيم ميليون دالر هزينه دارد. لئوپولد سامرر از 
سازمان فضايي اروپا بر اين باور است كه تا زمان ساخت و نصب صفحه 
هاي خورشيدي در فضا، تنها بيست سال فاصله داريم. وي در عين حال 
تاكيد مي كند هزينه هاي اين طرح بسيار زياد است بنابراين الزم است كه 
همانند ساخت ايستگاه فضايي بين المللي، يك همكاري بين المللي ديگر نيز 

صورت گيرد.
رابرت لين وي از يك شركت فضايي انگليسي - فرانسوي مي گويد؛ حضور 
بخش خصوصي مي تواند باعث كاهش هزينه ها شود، اما در هر صورت 
كند  مي  بيني  پيش  وي  همه  اين  با  بردارند.  را  ها  گام  اولين  بايد  ها  دولت 
پيش  اكنون  هم  كه  مشكلي  شود.  مي  انجام  طرح  اين  روزي  باالخره  كه 
روي پژوهشگران و مهندسان قرار دارد بهبود فناوري هاي موجود است 
فضا  به  را  آنها  كنند،  توليد  تري  ارزان  خورشيدي  هاي  صفحه  بتوانند  تا 
ارسال كنند، انرژي هاي كسب شده را به ميكروويو يا نور ليزر تبديل كنند 
و در نهايت اين انرژي را به زمين بفرستند. به گفته دانشمندان معلوم شده 
است كه انجام اين طرح به لحاظ فني شدني است. در اينجا هم يك بار ديگر 
مشكالت اقتصادي مانع انجام كار است. با اين همه بسياري از دانشمندان 
بر اين باورند كه به رغم دشواري هاي فني و موانع اقتصادي براي انجام 

چنين طرحي، مزيت هاي آن بسيار روشن است.
و  است  ديگر  فضايي  هاي  طرح  از  بسياري  راهگشاي  طرحي،  چنين  انجام 
راهبرد اكتشاف در فضا، دفاع از سياره، تجاري سازي فضا و گردشگري 

فضايي دستخوش دگرگوني هاي بسيار مي شود.
به نظر مي رسد انجام چنين طرح هايي با استفاده از همياري هاي بين المللي 
افزايش  و  منابع  كاهش  همانند  فشارها  برخي  شدت  از  كه  شود  مي  باعث 
جمعيت كاسته شود. دشواري هايي همانند كاهش منابع و افزايش جمعيت 
از جمله مشكالتي است كه همه كشورها عالقه مندند بر آن چيره شوند. به 
اين  از  توانستيم  و  كرديم  افتتاح  را  طرح  اين  كه  هنگامي  كارشناسان  گفته 
ابزار استفاده كنيم، آن وقت مي بينيم كه دروازه يي رو به جهاني ديگر در 

برابر ما گشوده شده است.

 www.bbc.co.uk/news/science

گوگل گوشى تلفن همراه به بازار 
عرضه مى كند

از  تصاويرى  خبرى  ها  سايت 
نام  به  همراه  تلفن  گوشى  يك 
”گيزمودو“ Gizmodo را منتشر 
كرده اند كه گفته مى شود توسط 
گوگل به بازار ارايه خواهد شد. 
خيلى  احتمال  به  گوشى  اين 

شده  ارايه  گوشى  شبيه  زياد 
تى  اچ   ” تايوانى  شركت  توسط 

گوشى  اوليه  نمونه  كه  است  سى“ 
تلفن همراه هوشمند ”گوگل اندرويد“ را 

ساخته است.
 گوشى ياد شده قراراست در اوايل سال 2008 ميالدى به بازار 
ارايه شود و بعضى خبرها حاكى از اين است كه اين گوشى در 
كنگره جهانى گوشى هاى تلفن همراه در شهر ”بارسلون“ اسپانيا 

در 11فوريه سال 2008 ميالدى رونمايى خواهد شد. 

آگهى هاى شما آگهى هاى شما 
به كيفيت و استمرار به كيفيت و استمرار 
اين هفته نامه يارى اين هفته نامه يارى 

مى رساندمى رساند
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بنيه ماهى
مواد الزم: 

فيله ماهى 500 گرم 
 تخم مرغ 2 عدد 

 روغن 4/1 پيمانه 
شير 2/1 پيمانه 

 آرد سفيد 1 پيمانه 
 بكينگ پودر 1 قاشق چايخورى 

 زعفران آب كرده 1 قاشق غذاخورى
روغن به مقدار الزم

 نمك ، فلفل ، جوز هندى رنده شده به مقدار الزم  

طرز تهيه:
ابتدا ماهى فيله شده را به قطعات كوچك برش داده 
مى  آنها  روى  شده  رنده  هندى  جوز  و  نمك  كمى 
 ، شير   ، مرغ  تخم   . شود  دار  مزه  كامال  تا  پاشيم 
روغن ، زعفران، نمك و فلفل و بكينگ پودر را در 
ظرفى ريخته با چنگال خوب بهم مى زنيم تا كامال 
مخلوط شود آرد را كم كم اضافه مى كنيم و خوب 
بهم زده تا بصورت مايع صاف و يكنواختى بدست 
آيد بطوريكه نه بسختى از قاشق جدا شده و نه به 
راحتى از قاشق بريزد ، سپس ماهى ها را در مايع 
مى ريزيم و بهم مى زنيم ، در ظرفى روغن مايع 
كامال  تا  داده  قرار  ماليم  حرارت  روى  ريزيم  مى 
داغ شود . يكى يكى با چنگال ماهيها را از مايه در 
طاليى  و  كرده  پف  تا  داده  قرار  روغن  در  آورده 
در  توان  مى  شده  حلقه  پياز  مقدارى   . شود  رنگ 

مايه بريزيم و مانند ماهيها سرخ كنيم .  

   (Puzzle) جورچين يا پازل
پازل تا مدت ها ايده بريدن و چيدن تصاوير بعنوان روش و ابزارى كارآمد براى آموزش كودكان انگلستان مورد استفاده قرار مى گرفت. سال 1760 ميالدى بود و فردى بنام 
John Spilsbury در شهر لندن مشغول فعاليت هاى نقشه كشى و حكاكى. وى پس از ترسيم يك نقشه از جهان بر روى چوب، توسط اره مويى برشهايى بر روى نقشه در حد 

فاصل مرزهاى كشور ها ايجاد كرد، بطورى كه هر قطعه شامل نقشه يك كشور بود. حاصل كار يك سرگمى 
آموزنده بود كه بعنوان يك ابزار كمك آموزشى در رشته جغرافيا به كودكان انگليسى كمك ميكرد. 

اوايل قرن بيستم با اختراع تخته سه اليى و مقوا توليد پازل آسان شده و محصوالت توليد شده به تمامى دنيا 
راه يافت. امروزه ايجاد برش ميان قطعات پازل توسط تيغه هاى بسيار تيز و بزرگ صورت مى گيرد و سرعت و 
دقت در ايجاد برشها بسيار بهبود يافته است. در سالهاى 1900 با توليد پازلهاى مقوايى توليد كنندگان توانستند 
هزينه توليد را كاهش دهند بطورى كه بهاى پازل به 25 سنت كاهش يافت. روند استفاده از مقوا در توليد پازل در 
سالهاى پس از جنگ جهانى دوم بدليل كم شدن چوب، و افزايش بهاى آن گسترش يافت.  دوران طاليى پازل از 
سالهاى 1920 با توليد پازلهايى با مناظرى زيبا از طبيعت و يا كپى آثار نقاشان بزرگ توسط كمپانى هاى انگليسى 

و آمريكايى آغاز شد. اين شركتها انواع متنوعى از پازل توليد كردند. 
يك قطعه پازل در طراحى و توليد پازل رويكردهاى متفاوتى وجود داشت، كه تا امروز نيز ادامه دارد. از جمله 
مى توان به توليد پازلهاى سخت و بغرنج براى گروههاى سنى بزرگسال اشاره نمود. رويكرد ديگر استفاده از 
پازل جهت مصارف تبليغاتى است. توليد كنندگان و فروشندگان محصوالت مختلف با اهدا پازلهايى از نشانه يا 

محصوالت كمپانى خود به كودكان مى توانستند نام و محصوالت خود را در ذهن مصرف كننده، حك نمايند. 
توليد كنند گان به توليد پازلهايى با قطعات كوچك بسيار زياد، حتى تا 200,000 قطعه نيز پرداختند. اين پازلها 
كه عموما مى بايست توسط كار تيمى به پايان برسند ساعتها و روزهاى لذت بخشى را براى شركت كنندگان به 

ارمغان مى آورند. امروزه چيدن پازلهاى بزرگ يكى از روشهاى موثر در كاهش استرس و افسردگى است. 
مصارف آموزشى پازلها همچون گذشته ادامه دارد و استفاده از پازلهايى با طرح كشورها و يا استانهاى آنها در 
آموزش جغرافيا بسيار موثر است. از پازل ها در آموزش حروف و جمله سازى نيز در سنين كودكى استفاده مى 

گردد. پازلها مى توانند ساعاتى خوش و آموزنده تر از بسيارى شو هاى تلويزيونى و بازى هاى كامپيوترى فراهم آوردند و اعضاى خانواده يا دوستان را براى ساعاتى متمادى 
دور هم گرد آورند. چيدن قطعات پازل همچون پر كردن جداول متقاطع كلمات در افراد ايجاد عادت نموده كه البته عادتى خوشايند و سالم است. 

افسانه هاى درخت 
كريسمس

يك افسانه ديگر ميگويد كه مارتين لوتر 
(Martin Luther)، بنيان گذار مكتب 

از  كريسمس  شب  در  پروتستان، 
ميان جنگلى مى گذشت. او در حين 

هزاران  زيبايى  محو  رفتن  راه 
هاى  شاخه  ميان  از  كه  ستاره 
درختان هميشه سبز جنگل مى 

درخشيدند شده بود...
درباره  بسيارى  هاى  افسانه 

پيدايش درخت كريسمس وجود 
بانى  سنت  داستان  آنها  از  يكى  دارد. 

كه  انگليسى  راهب  يك   -  Saint Boniface) ى فيس  كليسا
مسيحى را در فرانسه و آلمان سازماندهى كرد) است. او در يكى از 
سفرهاى خود به گروهى از بت پرستان برميخورد كه به دور درخت 
بلوط بزرگى گرد آمده بودند و ميخواستند كودكى را براى خدايى 
به نام تور (Thor)، قربانى كنند. بانى فيس براى نجات جان كودك 
ضربه  يك  با  را  تنومند  درخت  وحشيانه،  رسم  اين  از  جلوگيرى  و 
مشت خود بر زمين مى اندازد. در جاى اين درخت، يك نهال كوچك 
صنوبر ميرويد. اين قديس به بت پرستان ميگويد كه اين صنوبر 
كوچك، درخت زندگى و نماد زندگى جاويدان حضرت مسيح است. 

يك افسانه ديگر ميگويد كه مارتين لوتر (Martin Luther)، بنيان 
گذار مكتب پروتستان، در شب كريسمس از ميان جنگلى ميگذشت. 
او در حين راه رفتن محو زيبايى هزاران ستاره كه از ميان شاخه 
هاى درختان هميشه سبز جنگل مى درخشيدند شده بود و آنچنان 
تحت تاثير اين زيبايى قرار گرفته بود كه درخت كوچكى را بريد و 
براى خانواده اش برد. در آنجا براى به وجود آوردن منظره جنگل، 

درخت را با شمع هاى كوچكى بر تمام شاخه ها، آراست. 
قصه ديگر درباره هيزم شكن فقيرى است كه سالها پيش، در شب 
وجود  با  و  ميخورد  بر  اى  گمشده  و  گرسنه  كودك  به  كريسمس 
فقر فراوان، براى كودك غذا و سرپناهى آماده ميكند. هنگام صبح، 
هيزم شكن بيدار شده و درخت درخشان و زيبايى را در پشت در 
منزل خود مى بيند. آن كودك گرسنه، در واقع حضرت مسيح بوده 
و درخت زيبا را به عنوان هديه اى به مرد نيكوكار در آنجا گذاشته 

بوده است. 
بهشت“  ”نمايش  را،  كريسمس  درخت  پيدايش  سرچشمه  اى  عده 
(Paradise Play) ميدانند. در قرون وسطا، زمانى كه اكثر مردم بى 
سواد بودند، براى آموزش داستان هاى مذهبى به آنان از نمايش 
استفاده ميكردند. يكى از اين نمايشها، نمايش بهشت بود كه درباره 
صحبت  بهشت  از  آنها  شدن  رانده  داستان  و  حوا  و  آدم  پيدايش 

ميكرد و همه ساله در 24 دسامبر اجرا ميشد. 
اجراى نمايش در زمستان، يك مشكل كوچك داشت و آن نياز به يك 
با  نداشتند،  بارى  زمستان  در  سيب  درختان  اما  بود  سيب  درخت 
يك تغيير كوچك، مشكل حل شد و آن آويختن سيب به شاخه هاى 
درخت هميشه سبزى چون صنوبر، بود. درخت هاى مزين به گوى 

هاى رنگين، درواقع نوادگان اين درختهاى نمايشى هستند. 

ضرورت 7 تا 8 ساعت خواب شبانه

افزايش ميزان كلسيم در خون در سنين ميانسالي سبب ايجاد اختالل در كاركرد ذهني فرد و تسريع 
طب  انجمن  پزشكان  گفته  به  شود.  مي  افراد  از  گروه  اين  در  شناخت  و  يادگيري  توانايي  كاهش 
سالمندان در امريكا، بيماري هايي مانند نارسايي كليه ، سرطان و پركاري تيروئيد كه سطح كلسيم را 
در خون افزايش مي دهند نيز مي توانند در ايجاد زمينه اي مناسب براي بيماري هاي ذهني تاثيرگذار 
باشند. براساس مطالعات انجام شده ، افزايش تدريجي كلسيم در اعصاب و سلول هاي مغزي نيز 
مي تواند سبب مرگ اين سلول ها شود. در هفته اي كه گذشت ، محققان اعالم كردند خوردن تنها 
3 وعده كلم بروكلي يا كلم سبز خام در ماه احتمال ابتال به سرطان مثانه را 40 درصد كاهش مي 
دهد. همچنين خوردن ميوه هاي گوشتي و بدون هسته مانند توت فرنگي و گوجه فرنگي كه حاوي 

رنگدانه هاي تيره هستند نيز مي تواند احتمال ابتال به سرطان را كاهش دهد.
در  سبزيجات  و  ميوه  از  استفاده   ، نيويورك  در  بوفالو  سرطان  تحقيقات  مركز  محققان  بنابراين 
برنامه غذايي روزانه را از موثرترين روش ها براي كاهش احتمال ابتال به انواع سرطان ها دانسته 
اند. گفتني است ، پختن سبزيجات ، تاثير آنها را در توقف رشد سلول هاي سرطاني كاهش خواهد 
داد. به گزارش صندوق حمايت از كودكان سازمان ملل متحد (يونيسف)، تعداد كودكاني كه پيش از 
پنجمين سال تولد خود بر اثر ابتال به بيماري ها جان خود را از دست مي دهند، نسبت به سال هاي 

گذشته بسيار كاهش يافته است.
محققان پيشرفت هاي به دست آمده در كاهش ميزان مرگ و مير كودكان را نتيجه بهبود روش هاي 
درماني و مراقبت هاي بهداشتي در سطح دنيا اعالم كرده اند. اين در حالي است كه رعايت نكردن 
اصول بهداشتي اوليه و دسترسي نداشتن به آب آشاميدني سالم مي تواند زمينه اي را براي ابتال 
به بيماري و در نتيجه مرگ 15 ميليون كودك در سراسر دنيا به وجود آورد. اگرچه واكسيناسيون 
عمومي و مراقبت هاي بهداشتي همگاني از سال 1990 تاكنون ، تعداد زيادي از كودكان را از خطر 

مرگ نجات داده است.
به گفته محققان انگليسي ، كمبود خواب يا خواب بيش از حد احتمال مرگ و مير را در افراد افزايش 
مي دهد. براساس بررسي هاي انجام شده ، 7 تا 8 ساعت خواب شبانه براي سالمت بدن الزم است. 
كاهش مدت زمان خواب ، احتمال ابتال به بيماري هاي قلبي و عروقي و مرگ و مير ناشي از آن 
را افزايش مي دهد. همچنين افزايش مدت زمان خواب شبانه نيز احتمال خطر مرگ ناشي از ديگر 
بيماري ها را بيشتر خواهد كرد. بنابراين مي توان گفت براي اين كه روزها سرحال باشيد، به طور 
متوسط به 7 تا 8 ساعت خواب شبانه روز نياز داريد. كرم هاي ضدآفتاب مي توانند با تغيير دادن 
ژن هايي كه در نتيجه قرار گرفتن در معرض نور خورشيد جهش پيدا مي كنند، از ابتال به سرطان 

پوست جلوگيري و حتي آن را درمان كنند. 
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لطفا ما را از خبرهاى اطراف خود مطلع نمائيد
 براى مشاهده هفته نامه بصورت رنگى به وب سايت مراجعه نمائيد

روش ابراز خشم شما چيست؟   
آيا شما ميدانيد كه شيوه ابراز خشمتان چيست؟ اگر نميدانيد، ممكن است دليل مشكالتى كه در خانه، محل 
كار يا زندگى اجتماعى داريد، همين باشد. نگذاريد خشم، كنترل شما را به دست بگيرد، بلكه شما بايد با 
شناختن سه روش اصلى مهار خشم، كنترل زندگى خود را به دست بگيريد. اين سه شيوه عبارتند از: فرو 

نشاندن ، بيرون ريختن و منفجر شدن و كنترل يا مهار كردن خشم. 
انواع خشم

هرچند اكثر مردم در زندگى روزمره ممكن است از همه اين روشها استفاده كرده باشند، اما معموال هر 
شخص يك شيوه را نسبت به دو شيوه ديگر بيشتر مورد استفاده قرار ميدهد.

خوى  و  خلق  هر  هستند.  ژنتيكى  رفتارهاى  همچنين  و  محيطى  و  خارجى  شرايط  مولود  شيوه،  سه  اين 
خاص، يك يا دو نوع از اين روشها را بيشتر مورد استفاده قرار ميدهد و فرهنگ، خانواده و اجتماع نيز 
نقش مهمى در اين موضوع ايفا ميكنند. اما مهمترين عامل در تعيين كردن روشى كه هر فرد در برخورد با 

نزديكترين كسان خود، مانند خانواده، به كار مى برد، آموختن است. 
روشهاى اكتسابى

تمام روشهاى ابراز خشم، روشهاى اكتسابى هستند و ما آنها را از ديگران مى آموزيم. در نتيجه، هر نوع 
ابراز خشم ميتواند با روش ديگر جايگزين شود يا فراموش شود. به اين معنا كه شخص ميتواند روش 

خاص ابراز عصبانيت خود را تغيير داده، آنرا كنترل و هدايت كند. 
فرو نشاندن

روش فرو نشاندن خشم، در اشخاصى وجود دارد كه خشم را به طور كل چيزى ناپسند دانسته و سركوب 
كردن آنرا كارى شايسته ميدانند. اما خشم، احساسى خدا دادى و طبيعى است كه نميتواند سركوب شده 
يا از بين برود. در نتيجه، كسانى كه خشم خود را مدام سركوب ميكنند، با گذشتن از مرز تحمل خود، در 

ناچيزترين و كوچكترين موقعيت عصبى ممكن، منفجر مى شوند. 
افرادى كه از اين روش پيروى ميكنند عادت كرده اند كه احساس و ابراز خشم را ناديده بگيرند. آنها مدام 
نگران اين هستند كه در صورت عصبانيت، ديگران درباره شان چه فكر خواهند كرد. مهمترين دل مشغولى 
آنها اين است كه سعى ميكنند در تمام احوال موافق دل ديگران عمل كنند و همه آنها را به ديد مثبت بنگرند.

به كار برند يا اينكه قسم  ممكن است آنها سركوب كردن خشم را به خاطر ترس از انتقام طرف مقابل 
خورده باشند مانند والدين غضبناك خود رفتار نكنند. 

بيرون ريختن و منفجر شدن 
اين روش درست نقطه مقابل شيوه قبلى است. چنين شخصى، برخالف فرد سركوب كننده، خشم خود را 
آزادانه و بدون كنترل ابراز ميكند. آنها هيچ چيزى را در دل نگه نميدارند و تحت تاثير شدت موقعيت، بى 
رحمانه بر همه مى تازند. هر كسى ميتواند هدف حمالت لفظى يا جسمى آنها باشد. آنها غالبا احساسات 
خود را ”سيل آسا“ توصيف مى كنند و مى گويند كه چنان تحت تاثير احساسات قرار مى گيرند كه نميدانند 

در آن لحظه چه ميكنند. 
آنها معموال به خاطر شيوه ابراز خشم خود دچار پشيمانى و احساس گناه مى شوند و گاهى قول مى دهند 
كه رفتار خود را تغيير دهند. اين دسته از افراد آموخته اند كه ابراز خشم روشى سريع و مطمئن براى 

رسيدن به خواسته ها و كنترل ديگران است.
كودكان در سن كم مى آموزند كه كج خلقى و رفتارى توام با گريه و جيغ و فرياد ميتواند يك شكالت، 
اسباب بازى يا عملى شدن خواسته آنها را به دنبال داشته باشد و بزرگساالن نيز متوجه مى شوند كه 
عصبانيت ميتواند موجب شود كودكان به حرفشان گوش دهند، هر چند كه عمر اين حرف شنوى ممكن 

است بسيار كوتاه باشد.
آنچه در كانون افكار اين اشخاص وجود دارد، نياز به قدرت و كنترل داشتن بر ديگران است. آنها بر خالف 
ظاهرشان معموال داراى حس نا امنى و عدم قدرت هستند و غير از مواقع ابراز خشم، خود را قوى نميدانند. 
آنها از وابستگى رنج ميبرند و هنگامى كه ديگران تركشان ميكنند دچار انزوا و تنهايى شده و بيش از پيش 

به خشم فزاينده و انفجارى مبتال مى شوند. 
كنترل يا مهار كردن

آخرين روش، كنترل يا مهار خشم است. شخصى كه چنين روشى در ابراز خشم دارد، از ميزان خشم 
خود آگاه است و آنرا در راهى سازنده ابراز ميكند. او به جاى سركوب كردن يا منفجر شدن از غضب، به 
احساس خود واقف است و انرژى حاصل از آنرا در راهى صرف ميكند كه منجر به يك تغيير در موقعيت 

يا رابطه آنها شود. 
براى مثال، يكى از والدين مكن است اعالم كند: ”من از اينكه تو اسباب بازيهايت را جمع نكرده اى عصبانى 
هستم“ شخصى كه خشم خود را كنترل ميكند، گفتگو را طورى پيش ميبرد كه سازنده باشد و به جاى 
اينكه بگويد چه چيزى نميخواهد، به بيان واضح خواسته خود ميپردازد. او ممكن است به فرزندش بگويد:“ 
من ميخواهم كه تمام اسباب بازيهايت را جمع كنى، در غير اينصورت مجبور ميشوم مدتى آنها را كنار 
بگذارم.“ در اين روش، والد، فرزند خود را به خاطر اجراى خواسته خود خجالت نميدهد و او را مقصر 
جلوه نمى دهد. روش اول ممكن است در كوتاه مدت مفيدباشد، اما همكارى كودك را در دراز مدت تضمين 

نمى كند و عالوه بر آن موجب بروز رنجش و كينه توزى خواهد شد. 
باورهاى غلط در ابراز خشم

مذموم  و  نادرست  غضب  و  ”خشم  نظير:  جمالتى  كه  ميداند  كند،  كنترل  را  خود  خشم  ميتواند  كه  كسى 
هستند“ و يا ” اگر داد بزنى خشمت به پايان ميرسد“ واقعيت ندارند و مهمتر از همه اينكه، چنين افرادى 
افكار غير منطقى و بى معنايى كه مى توانند موجب خشمشان شوند را تشخيص ميدهند، با آنها مبارزه 
كرده و از ذهن خود خارج ميكنند. آنها به خوبى متوجه هستند كه چه چيزى خونشان را به جوش مى آورد 

و با تمرين و ممارست توانسته اند در چنين برخوردهايى بهترين تصميم را اتخاذ كنند. 

شما هم ناخن مى جويد؟  
 

در يك تحقيق گسترده در انگلستان و آمريكا نشان داده شده است 
 , جوند  مي  را  خود  ناخن  اي  مدرسه  كودكان  از  نيمي  از  بيش  كه 

جويدن ناخن در گروهي از بزرگساالن نيز مشاهده مي شود . 
افراد معموًال در حالت تنش و ناراحتي به اين عمل دست مي زنند 
بروز  صورت  در  داشت  دور  ازنظر  نبايد  نيز  را  تقليد  عامل  البته 

ناراحتي، ناخن جويدن تشديد مي شود.
معموًال كودكاني كه ناخن مي جوند نسبت به كودكاني كه اين عادت 
برطرف  ترند.  ناموفق  اي  مدرسه  كار  و  درسي  نظر  از  ندارند  را 
كردن علل نا امني در كودكان در دفع اين حالت موثر است متاسفانه 
نگرش هاي منفي گونه و ترديد آميز والدين و شيوه هاي برخورد 
آنان با ناخن جويدن كودكان غالبًا آسيب زا است و موجب تداوم 

بيشتر آن مي شود . 
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فال سالمت!فال سالمت! 
اگر مى خواهيد از طالع تان باخبر شويد، اين مطلب را از دست 

ندهيد
مراقب  بايد  ديابته.  خط  اين  آها،  ببينم؛  را  دستت  كف  «بيا 

خودت باشى، ممكنه ديابت بگيرى.»
«توى فالت يك سكته مى بينم و 4 تا آرتروز، اوضاعت چندان 
سبز  سرراهت  چيزى  يك  هفته  اين  توى  اما  نيست  مناسب 

مى شه كه زندگى ات رو از اين رو به اون رو مى كنه. 

فكر كنم يك مجله است.»«متولد چه ماهى هستى؟ فروردين؟ پس كارت 
زاره. همه اش دنبال بهونه اى مى گردى كه از زير بار ورزش شونه خالى 
اشتباه  نه،  باال.»  بد  چربى  و  داره  فشارخون  يك  هفته ات  اين  فال  كنى، 
نكرده ايد، اينها بخشى از ستون فال و فالگيرى نشريات زرد نيست كه 
و  جادوگران  گفت وگوهاى  باشد،  شده  چاپ  سالمت  صفحات  جاى  به 
رمال هاى ماقبل تاريخ يا بوميان جزاير هاگوواگو هم نيست؛ اينها نتايج 
عصر  رسم دار  و  اسم  كامال  و  آبرودار  دانشمندان  مطالعات  احتمالى 

حاضر است.
يك خبر خوش براى متولدين اين فصل داريم؛ فالشان توپ توپ است؛ 
توى فالشان ورزش مى بينيم و تحرك و خوشحالى. اما اگر متولد بهار و 
تابستان هستيد، متاسفيم برايتان كه توى فالتان چيزهايى مى بينيم بس 
تخمه  خوردن  و  خانه نشينى  و  بى حالى  تنبلى،  آوردن،  بهانه  خطرناك؛ 
چاقى  بله،  هم،  آخرش  بيكاري.  اوقات  توى  تلويزيون  جلوى  چيپس  و 
است و عوارض آن؛ ديابت، چربى و فشارخون باال، ساييدگى و آرتروز 

مفصل زانو و سكته قلبى و مغزى.
اين  در  كه  نكرده  رسوخ  ما  در  «زردى»  آن قدر  هنوز  نكنيد؛  تعجب 
صفحات «فال» چاپ كنيم. اينها نتايج مطالعات محققان دانشگاه بريستول 
ترجمه شان  فالگيرى  و  فال  و  خودمانى  زبان  به  كه  است  انگلستان 
كرده ايم. اين محققان، بعد از بررسى هاى گسترده اى - كه خودشان آن 
را كامال علمى مى دانند - به اين نتيجه رسيده اند كه متولدين نيمه دوم 
سال - يعنى فصل هاى پاييز و زمستان - پرتحرك تر از بچه هاى متولد 

نيمه اول سال هستند.
متولد زمستانى؟ فالت خوب است

كه  كرده  گزارش  ترتيب  اين  به  گاردين  اينترنتى  پايگاه  را  مطالعه  اين 
بچه هاى فروردين، ارديبهشت و خرداد از بقيه بچه ها تنبل ترند. متولدين 
و  تحرك  ميزان  بيشترين  اما  پرتحرك ترند  كمى  تابستان  اول  ماه هاى 
در  كه  است  بچه هايى  در  اضافه وزن  و  چاقى  ميزان  كمترين  در نتيجه 
نيمه دوم سال به دنيا آمده اند؛ البته تفاوت ها آنچنان زياد نبوده كه جاى 
نگرانى داشته باشد، متولدين تابستان 4/5درصد بيشتر از متولدين بهار 

ورزش و فعاليت دارند و نيمه دومى ها هم 9درصد بيشتر.
محققان  براى  هنوز  باشد،  مى تواند  چه  اختالف  اين  اصلى  علت  اينكه 
جاى سؤال است. بعضي از آنها، به مطالعاتى استناد مى كنند -كه نشان 
مى دهد متولدين نيمه دوم سال كه با همكالسى هاى نيمه اولى شان مدرسه 

مى روند- از لحاظ تحصيلى بيشتر مشكل دارند.
اين  جثه  در  مى تواند  تحصيلى  پيشرفت  در  اختالف  اين  مى گويند  آنها 
از  عقب تر  كمى  بچه ها  اين  رشد  احتماال  باشد.  داشته  وجود  هم  بچه ها 
بقيه همكالسى هايشان است و همين باعث مى شود كه آنها براى به دست 
آوردن حق و حقوق خود در مدرسه بيشتر تالش كنند و فعال تر باشند.

عادتش  باشد،  جست وخيز  و  ورجه  وورجه  اهل  بچگى  از  كه  هم  آدمى 
مى شود كه بيشتر به فعاليت هاى پرتحرك تر، تفريحات پرجنب وجوش تر 
و خالصه سوزاندن كالرى بيشتر بپردازد و نتيجه نهايى اش هم مى شود 

نيمه اولى ها  براى  اتفاق،  اين  عكس  درست  متعادل!  و  طبيعى  وزن 
مى افتد؛  يعنى عادت به يك جا نشستن و بى حركت بودن، آنها را تنبل 

بار مى آورد و ورزش را در زندگى آنها به حاشيه مى برد.
مربيان  به  مى تواند  اينچنينى  مطالعات  نتايج  محققان،  اين  گفته  به 
با  بچه هايي  براى  اختصاصى تر  و  دقيق تر  برنامه ريزى  براى  مدارس 
توان تحصيلى و ورزشى متفاوت يارى كند. جزئيات بيشتر اين مطالعه 

در نشريه «پزشكى بريتانيا» چاپ شده است. 
متولد بهارى؟ افسرده نشوى!

اما رابطه بين ماه تولد شما و سالمت و بيمارى تان، به همين جا محدود 
نمى شود. يك مطالعه - كه چند ماه پيش نتايج آن منتشر شد - نشان 
سايرين  از  بيشتر  اندكى  بهار  متولدين  در  خودكشى  احتمال  مى دهد 

است.
در  تحقيقاتى  مركز  چند  همكارى  با  كه   - مفصل  مطالعه  اين  در 
شده  انجام  ليورپول  دانشگاه  و  لندن  سلطنتى  كالج  شامل  انگلستان، 
بود- سعى شده بود رابطه فراوانى بيمارى هاى مختلف روانى و نيز 
ميزان خودكشى را با ماه تولد افراد به دست آورند كه به نظر مى رسد 

اين رابطه - البته فعال در حد يك پيشنهاد - معنى دار باشد.
مانند  خلقى  اختالالت  ميزان  كه  بود  ترتيب  اين  به  مطالعه  اين  نتايج 
در  الكل،  به  اعتياد  نيز  و  دوقطبى  افسردگى-شيدايى  و  افسردگى 
آنها 17درصد  بين  در  خودكشى  همچنين  است.  بيشتر  بهار  متولدين 
بيشتر از متولدين ساير ماه هاست (كارشناسان معتقدند 10درصد تمام 

خودكشى ها، ناشى از اختالالت روانپزشكى قابل درمان است).
در حالى كه اختالالتى مانند اسكيزوفرنى، آلزايمر، ناركولپسى (اختالل 
خواب) و صرع، در متولدين ماه دسامبر (آذرماه) بيشتر است. نتايج اين 
مطالعه در نشريه «روانپزشكى بريتانيا» - شماره ماه مه 2006 - چاپ 
شده و در آن زمان هم توجه محافل علمى را به خود جلب كرده بود. 
اين  علت  كرده اند،  اظهارنظر  مطالعه  اين  مورد  در  كه  محققانى  گفته  به 
تفاوت در ميزان شيوع بيمارى ها احتماال به تاثير عوامل بيولوژيك -هم 
در دوران جنينى و هم در دوران نوزادى و شيرخوارگى- برمى گردد كه 

بايد تحقيقات بعدى آن را روشن كند.
البته نتايج اين تحقيقات به اين معنى نيست كه كسانى كه متولد بهارند، 
انگيزه الزم براى خودكشى را پيدا كنند و بروند سراغ اقدام به اين كار. 
اين تنها مى تواند يك هشدار باشد چون افسردگى و اختالالت اضطرابى 
مى تواند خودش را به شكل عالئم جسمى نشان دهد و به اين ترتيب هم 
بيمار و هم پزشك را در تشخيص بيمارى اصلى، گمراه كند. شايد اين 
نتايج، بتواند سرنخى به پزشكان بدهد كه به تشخيص هاى روانپزشكى 

بيشتر توجه كرده و درمان بيمار را به اين سمت خاص هدايت كنند.
در پيشانى ات مريضى مى بينم

است  داده  نشان  ديگر  مطالعه  يك 
فصل  در  آنها  نطفه  كه  بچه هايى 
آنهايى  يعنى   - مى شود  بسته  بهار 
در  بيشتر  و  سال  دوم  نيمه  در  كه 
بيشتر   - مى  آيند  دنيا  به  زمستان 
سرماخوردگى  از  مى شوند؛  بيمار 
گرفته تا بيمارى هاى مزمن. اين افراد 
براى  بايد  منظم تر  و  زودتر  بيشتر، 
مراقبت ها و آزمايش ها و چكاپ ها به 
پزشك مراجعه كنند و عالئم هشدار را 
جدى تر بگيرند؛ اينكه علت چيست، باز 

هم نامشخص است.
مى گويند  كارشناسان  از  بعضى 
دفع  سموم  گياهان،  گرده هاى  احتماال 
آفات نباتى و ساير عوامل محيطى كه 
روى  مى تواند  است،  بيشتر  بهار  در 
مادر باردار و به تبع آن جنينى كه در 
كم  موجب  و  بگذارد  تاثير  دارد،  رحم 
شود  كودكى  بدن  طبيعى  دفاع  شدن 

كه قرار است بعدا به دنيا بيايد.
قبول كردن اين نتايج شايد باعث شود كه زوج هاى جوان براى بچه دار 
كه  هم  ماهى  به   - خودشان  كارى  برنامه ريزى هاى  بر  -عالوه  شدن 
توانسته اند  مطالعات  اين  كه  چرا  بدهند  نشان  توجه  مى آيد  دنيا  به  بچه 
سالمت  و  بچه  تولد  ماه  بين   - اثبات نشده  هنوز  هرچند   - را  رابطه اى 

عمومى او نشان دهند.
معاينه به اضافه كف بينى

اگر بتوان به نتايج به دست آمده در اين مطالعات اعتماد كرد، شايد بتوان 
خيلى  آدم ها،  روان  و  جسم  سالمت  در  مشكالت  از  بسيارى  بروز  از 
بى هزينه اى  و  آسان  روش  از  استفاده  با  هم  آن  كرد؛  پيشگيرى  راحت 
مثل اينكه بپرسيم: «متولد چه ماهى هستى؟». اين مطالعات نشان دهنده 
رابطه بين بيمارى هاى رفتارى - از خودكشى گرفته تا چاقى و ورزش 

نكردن - با ماه تولد افراد است.
مى توان  كرد،  فراهم  رابطه  اين  وجود  براى  بيشترى  شواهد  بتوان  اگر 
و  كرد  شروع  زودتر  خيلى  را  پيشگيرانه  نيز  و  تشخيصى  برنامه هاى 

شايد بتوان نتايج بهترى نيز از اقدامات درمانى گرفت.

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

هفته نامه پرشين از 
همكارى تعداد محدودى 

دانشجوى
 داوطلب جهت تهيه گزارش 

استقبال مى كند

IDC 4 ALL
ID Card-----------£110-----------كارت شناسائى
Driving License---------£175------------گواهينامه
NO Claim Bonus Proof---£115------برگه تخفيف بيمه
US Green Card Lottery-£??-شركت در قرعه كشى گرين 
كارت
Proof OF Income---------£120/100-----فيش حقوق
UK Student Visa--------??-----پذيرش دانشجوئى

To order 
call us on :07957585253
Monday to Satuarday 9am - 8pm 

 Fax: 08717148037
Admin@IDC4ALL.Com-  Postmaster@IDC4ALL.Com

WWW.IDC4ALL.COM
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به ياد داشته باشيد با صرافى هاى معتبر پولهاى خود را ارسال نمائيد

كارى كلم آتور!
خوانندگان عزيز هفته نامه پرشين

ستونى  نامه  هفته  اين  در  پس  اين  از 
دهيم.  مى  اختصاص  طنز  مطالب  به  را 
همكارى  از  جستيم  بهره  رابطه  اين  در 
طنز  از  شكارچى  صمد  آقاى  صميمانه 
در  طنز  عرصه  در  نام  صاحب  نويسان 
خواهيم  مى  ايران.  كشورمان  مطبوعات 
بخشى  هميشگى،  مطالب  كنار  در  كه 
بتوانيم  كه  باشيم،  داشته  متفاوت 
شما  لبان  بر  كوتاه،  چند  هر  لبخندى 
از  كلمآتورهايى  كارى  پى،  در  بنشانيم. 

ايشان  مى خوانيد.

پشت بام از گرانى قير شكست!
بلندش  جرثقيل  با  بود  سنگين  جرمش  بس  از 

كردند!
لب ساحل را كه بوسيدم دريا خشمگين شد!

مى  دنبالم  ها  گربه  ريزد،  مى  گوشتم  وقتى 
كنند!

چشيدم  را  روزگار  گرمى  و  سردى  بس  از 
دندانى برايم باقى نماند!

فرار  هم  ها  گربه  آيد،  مى  باال  كه  سگم  روى 
مى كنند!

دماغم در زير بار عينك قوز شد!
عزرائيل هم از من رشوه مى خواهد!

چون شاه دزد بود به زندان قصر رفت!
از بس حلوا حلوا كرد، حلوايش را خوردند!

عيسى مسيح گل مريم به سينه اش زده بود!
براى اينكه نور به قبرش ببارد، سنگ مزارش 

را شيشه اى كردند!

شوخى با مطبوعات ايران
در گوشه و كنار شهر چه مى گذرد؟(جرايد)

شكارچى: هيچ، در گوشه اى پارتى مى دهند و 
در كنارش به دنبال پارتى مى گردند!

جامعه  در  را  شادى  و  نشاط  مهرعليزاده: 
افزايش مى دهيم (جرايد)

شكارچى: شما زحمت نكشيد خودش با قرص 
هاى اكس افزايش مى يابد!

بن الدن و مال عمر كجا هستند؟(جرايد)
نزد  برا  و  دور  همين  امن  جاى  يه  شكارچى: 

اربابشان!
مى  معتاد  كشور  در  نفر  يك  دقيقه  سه  هر  در 

شوند(جرايد)
اولى: كى معتاد شدى؟ دومى: درست سه دقيقه 

قبل از اينكه شما تشريف بيارين!
چگونه مى توان نفر اول كنكور شد؟ (جرايد)

شكارچى: خيلى ساده، با خريدن سوالها!
هستند. شاغل  كشور  معتادان  از  درصد   75

(جرايد)
شكارچى: از كى خمارى هم جز مشاغل شده 

است!
چه كسى از چه مرغى خوشش مى آيد!

عاشق از مرغ عشق 
شناگر از مرغ  طوفان
عيالوار از شتر مرغ
تنبل از مرغ پر كنده
ناخدا از مرغ دريايى
گرسنه از مرغ  بريان
بينوا از مرغ سعادت

روستايى از مرغ زنده
بينوا از مرغ سعادت

روستايى از مرغ زنده
سحر خيز از مرغ سحر

تشنه از مرغ سقا
دروغگو از مرغ شاخدار 

اسكيمو از مرغ منجمد
آقازاده از مرغ تخم طال

از  فارس  پاستوريزه  شير  كارخانه  كاركنان 
مرغ آبى و ...

.... بنده خودم از مرغ سوخارى

داستانكداستانك
بهار

قطره هاى بارون به شدت روى سرم مى خورد. روسرى صورتى 
رنگم انقدر خيس شده بود كه مثل پتو روى سرم سنگينى مى 
كرد. هوا خيلى تاريك بود. مثل اينكه يه نفر دنبالم باشه تند تند 
كه  آبى  ذاشتم،  مى  زمين  رو  رو  پام  كه  بار  هر  رفتم.  مى  راه 
تو كفشهام جمع شده بود رو با كف پام احساس مى كردم. يه 
لحظه به خودم اومدم. نفسم داشت بند ميومد. وايستادم. انگار 
يكى بهم گفت برو اونور خيابون. از روى جوى آب رد شدم و 

رفتم تو خيابون.
تا وسط خيابون رفتم. درست روى خط كشى وايستادم. كمى به 
اينطرف و اونطرف نگاه كردم. به آسمون نگاه كردم. قطره هاى 
بارون نمى ذاشت چشمام رو باز كنم. فكر كردم حتى آسمون 
روى  افتادم  شد.  سست  پاهام  ببينم.  رو  دنيا  من  خواد  نمى  هم 
كردم  فكر  خودم  با  خيابون.  كف  رو  گذاشتم  دستامو  زانوهام. 
اگه االن يه ماشين همين جا به من بزنه و منو زير كنه، چه اتفاقى 
ميوفته؟ بعد فكر كردم حتى خيلى ها نمى فهمن من مردم. شايد 
هيچ كس نفهمه من ديگه نيستم. بعد فكر كردم اگه چيزى بودن 
يا نبودنش فرقى با هم نداشته باشه اون چيز مرده! به اون چيز 
خيلى فكر كردم. ولى من كه هنوز نمرده بودم. من فقط آرزوى 

مردن كردم.
و  شدم  بلند  سريع  آورد.  خودم  به  منو  ماشين  يه  بوق  صداى 
كنارم  از  سرعت  به  ماشين  كردم.  پرت  رو  پياده  به  رو  خودم 
پياده  كف  با  كه  لبهام  با  اينو  بود.  خيس  رو  پياده  كف  شد.  رد 
كف  هاى  سنگريزه  شدم.  بلند  جام  از  فهميدم.  داشت  تماس  رو 
پياده رو به دستام چسبيده بود. دستامو روى مانتوم زير سينم 
كشيدم. بازم دستامو نگاه كردم. هنوز پاك نشده بودن. با خودم 
فكر كردم ديگه هيچ چيزى تو دنيا نمى تونه دستاى كثيف منو 

پاك كنه. بازم شروع كردم به راه رفتن.
كمى  رو  خيابون  ميومد  دور  از  كه  ماشين  يه  چراغهاى  نور 
و  اومد  ماشين  رفتم.  مى  راه  تند  تند  داشتم  بود.  كرده  روشن 
به من نزديك شد. زير چشمى توى ماشين و نگاه كردم. يه مرد 
و  از چربى  سبيلش  و  بود كه ريش  ماشين  پشت  ساله   45-50
كثافت به هم چسبيده بود. همونطورى كه داشت پا به پاى من 
لب  زير  خوشگل؟»  خانم  كنى  مى  فرار  دارى  گفت: «چرا  ميومد 
نمى  «افتخار  گفت:  بازم  لجن»  كفتار  شو  گم  «برو  گفتم:  بهش 
دين امشب در خدمتتون باشيم؟» عكس العملى نشون ندادم. فقط 
داشتم تند تند راه مى رفتم. ماشين كمى پا به پاى من اومد. بعد 

حركت كرد و از اونجا دور شد.
مى  اينقدر  چرا  دونستم  نمى  شد.  مى  كنده  جا  از  داشت  قلبم 
ترسم. دوباره رفتم اونطرف خيابون. تا به پياده رو رسيدم از 
دور نور چراغهاى قرمز و آبى ماشين پليس رو ديدم. چند قدم 
جلوتر يه درخت بزرگ تو پياده رو بود. دويدم و رفتم كنار اون 
درخت نشستم. دستامو دور تنه ى درخت حلقه كردم. با خودم 
درخت  اين  محكمى  به  كسى  من  زندگى  تو  حاال  تا  كردم  فكر 
نبوده كه بتونم اينجورى بهش تكيه كنم. ماشين پليس با سرعت 
حلزونى زجرآورش از اونجا دور شد. بلند شدم و دوباره راه 
افتادم. چشمامو بسته بودم. انگشت دستمو مى كشيدم به ديوار 
و راه مى رفتم. فكر كردم اين ديوارها چقدر شبيه مسير زنگى 
آدماست. سختى و نرمى داره، خيسى و خشكى داره، پستى و 

بلندى داره. درست مثل زندگى.
جام  سر  اومدم.  خودم  به  بود  كنارم  كه  ماشينى  يه  صداى  از 
تقريبا  جوون  پسر  يه  كردم.  نگاه  رو  ماشين  داخل  وايستادم. 
29-28 ساله با موهاى جو گندمى، ريش پرفسورى، با يه پيرهن 
آبى و پالتو مشكى. بى اراده به طرف ماشين رفتم. پسره شيشه 
ى ماشين رو پايين آورد. صداى ضبطش رو كم كرد. صورتم 
رو آوردم جلوى شيشه. نگاش كردم. گفت: « بارون خيلى تنده 
خانم. خيس ميشى. بيا من تا يه جايى مى رسونمت.» با گستاخى 
توى  سايه  يه  مثل  و  كردم  باز  رو  ماشين  در  تمامتر  چه  هر 
ماشين خزيدم. كيفمو گذاشتم روى زانوهام. روسريمو از سرم 
باز كردم گذاشتم روى كيفم. دستمو بردم توى موهام و محكم 
تكوندم. همه جاى ماشين خيس شد. به پسره نگاه كردم. هنوز 
رو  دستى  ترمز  ديگه!»  «برو  گفتم:  كرد.  مى  نگاه  منو  داشت 
از  رو  سرم  كرد.  حركت  و  كرد  زياد  رو  نوار  صداى  خوابوند، 
پشت تكيه دادم به صندلى. خيلى خوابم ميومد. انگار 10 روزه 

نخوابيدم. چشمامو بستم تا كمى صداى نوار رو گوش بدم ...
كى اشكاتو پاك مى كنه --- شبا كه غصه دارى ...

دست رو موهات كى ميكشه --- وقتى منو ندارى ...
شونه ى كى مرحم هق هقت ميشه دوباره ...

از كى بهونه مى گيرى ... ... ... 
ادامه دارد
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هيچ 
پسرى 

تو مغزم 
نيست 
و قصد 
دزديدن 

هيچ 
پسرى هم 

ندارم...

جاتون خالى من يك سر بعد از غيبت طوالنى رفتم مهمانى ايرانى كه در
نديده  ميشد  سالها  ممكنه  را  ها  خيلى   ! بودن  همه  بود..     copacabana
بودم.. يه جورايى احساس كردم دوباره جوان شدم!!! البته نميدونم اين چه 
مشكلى هست كه از وقتى 25 سالم شده حال و حوصله اى كه 24 سالم بود 
را ديگه ندارم.. آهنگ بلند اذيتم ميكنه.. شلوغى احساس خفگى بهم ميده و 

خالصه كه پيرى هست.. ولى همه و همه بودن! و اما سال نو...
جديد  سال  كه  بگيريم  تصميماتى  بايد  معروف  قول  به  ميشه  كه  نو  سال 
بعضى  هست...    New Year Resolution همون  منظورم  كنه...  بهتر  را 
ها ميگن سيگار را ترك ميكنن.. مرتب تر مى شن و خيلى چيزهاى ديگه... 
 New Year مى خوام امروز براتون در موردى صحبت كنم كه مى تونه

Resolution خيلى ها باشه...
تا حاال فكر كردين كه چطورميشه كه اسم دخترى به بدى نوشته ميشه؟ 
منظورم اينه كه چطور ميشه كه يك دختر وقتى اسمش تو يك مجلسى مياد 

همه با هم توافق مى كنند كه او ”خراب“ هست.
چند روز پيش در جمعى بودم و اسم كسى را آوردم كه اصال ازش خوشم 
نمياد و هميشه روى اعصاب من پا ميگذاره! البته من به اين شخص خيلى 
خوبيهايى كردم و خيلى موقع ها مى خواست بره پسر بازى و بچه اش را 
نگهدارى مى كردم...  كه به قول معروف مزاحمش نباشه! ولى آدمى قدر 
نشناس بوده و مانند مارى زهر آلود فقط بين آدمها اختالف ايجاد ميكنه و 
به قول معروف No wonder she is old and single!  - كال قطعه قطعه 
جمع شده و من واقعا از اين زنيكه متنفر شدم. خالصه كه نشسته بوديم 
و من تا اسم اين شخص را آوردم و اظهار ناراحتى و تنفر ازش كردم (به 
وضعش  كه  اون  همگفتن  با  همه  ميكردم)  را  غيبتش  داشتم  معروف  قول 

”خرابه“ !
درجمع 10  كه  كرده  كارهايى  چه  آدم  اين  كه  اومد  پيش  من  براى  سوال 
نفرى ما همه اون را خراب مى دانند؟؟ و اينكه چرا كسى از لغات و جمالت 
ديگه استفاده نكرد؟  مثال يكى بگه ”اون كه ديوونه هست“ ؟ چرا همه گفتن 

”خراب“ ؟؟
اين مسئله اى هست كه دختر ها هميشه ازش مى ترسن كه اسمشون بد 
در بره و آبروشون بره (البته بعضى ها مثل اين زن براشون مهم نيست و 
 she continues to do her thing no matter how much it would

! hurt other people
براى پيدا كردن جواب سوال خود كه چى ميشه اسم كسى را مى گذارن 
خراب رفتم تو Orkut و شروع كردم دخترها را گشتن... بعضى دخترها 
بودن كه دوست پسرهاشون را مى شناختم... و چندين سال هست كه با 

هم هستند مثل مريم و مهرداد..
دخترهايى بودن كه دوست پسرهاى قبلى اشون را مى شناختم و بعضى 
ها دوست پسرهاى جديد گرفتن ولى هميشه سارا مهدى ميمونن و هر چى 
دوست پسر جديد هم بگيرن اسم دوستپسر قبلى روى اسمشون ميمونه.. 

آهان همان سارا را ميگى كه با مهدى دوست بود؟؟ 
يك سرى دخترها را كه نگاه مى كردم نا خود آگاه كلمه ”خراب“ به مغزم 
ميامد. يكيشون را مثال مى زنم... دوست خودم بود (تا قبل از اينكه خوب 
بشناسمش) و دوست پسرش را هم مى شناختم...و با اينكه دوست پسر 
داشت ، 2-3 تا دوست پسر ديگه هم داشت (خارجى بودن بيشتر اوقات)
و جلوى منهم بوسشون ميكرد و هميشه هم از من توقع داشت به دوست 

پسر ايرانى اش آمار ندم!
بهتر هست از اين به بعد به جاى كلمه ”خراب“ از كلمه ”ناسالم“ استفاده 
بكنم كه فردا دعوا نشه چون مى دونم هر كى اين را مى خونه يكى از اين 

موارد شاملش ممكنه بشه و با خودش بگه در مورد من گفته؟؟
يكى ديگه را ديدم كه تو همه مهمانى ها ول هست.. و فقط دنبال يك پسر 
هست كه فقط براى 1 هفته بهش سوارى بده و پول خرجش كنه و هفته يعد 

نفر بعدى.... اين زن ”نا سالم“ هيچ وقت هم درست بشو نيست كه نيست!
يكى ديگه بود كه عالقه شديدى به دوستهاى ديگران داره... يعنى اينكه مى 

ره سراغ 2 نفركه با هم هستن و 2 تا حالت داره:
1) يا دختره را نياز داره كه با پسرى دوست كنه چون خودش عالقه نداره 
سراغ  ره  مى  پس  بكنه..  را  اش  استفاده  سوء  ازش  خواد  مى  ولى  اون  به 
دختره و شروع مى كنه به كركرى خوندن تو گوشش كه تو حيفى براى 
دوست پسرت.. چطورى اجازه ميدى اينطورى باهات رفتار كنه... دوستت 
مى  خوشگل  و  كرده،  تحصيل  پولدار،  پسر  يك  من  اينكه  و  واقعا...  نداره 
بشه..  دوست  باهات  خواد  مى  هست...و  هم  تو  عاشق  اتفاقا  كه  شناسم 
شروع مى كنه به اينكه تو جوانى و به آينده ات فكر كن و من بزرگترم و 
تجربه دارم! دختره هم گول مى خوره و با پسره به هم مى زنه و مى ره 
سراغ اون شاهزاده... و ميبينه كه اونى نيست كه اين همه فالنى مى گفت.. و 
فقط اين وسط يك دوست خوبش را كه واقعا دوستش داشت از بين رفته.

كنه  دوستش  خودش  مجرد  (دختر)  دوست  با  كه  پسره  سراغ  ميره  يا   (2
و بتونه از پسره سوارى بگيرهو تيغ اش بزنه! خالصه مثل مار زهر آلود 
ميره  2-3 تا دروغ از دوست دختر طرف به پسره مى گه و بين اونها دعوا 
راه مى اندازه و اون يكى دختره كه دوست خودش هست به قول معروف 

Shoulder for comfort ميشه!!!
حريص  و  آلود  زهر  انقدر  هستن...  زياد  خيلى  برتان  و  دور  آدمها  اين  از 
هستند كه هيچوقت سير نمى شن و هميشه دنبال طعمه جديد هستن.. اين 
را  خودم  دوستهاى  از  يكى  كرد  سعى  يكبار  متنفرم...  ازش  من  كه  زنيكه 
از دوست پسرش جدا كنه و موفق نشد و اين 2 نفر هنوز با هم هستن... 
چشمش كور... خيلى هم سعى كرده تو زندگى من وارد بشه ولى من اين 
بازى را دوست دارم و دوست دارم اين بازى همچنان ادامه پيدا كنه چون 
اگه آدمهايى مثل اون تو اين دنيا نباشن كه پسرها قدر دخترهايى مثل من 
پيدا  را  تر  خوب  تا  باشه  بد  بايد  هميشه  ها  ها  ها  نميدونن!!  وقت  هيچ  را 
كرد و همه هم مى دونين پسرها هميشه دنبال بهترين هستن... بهترين و 
باالترين.. حاال ماشين باشه... كامپيوتر باشه... و چه قدر براى اونها حرص 

هستن  زنيكه  اين  دور  كه  آدمهايى  همه  از  من  پسر  دوست  كه  هست  آور 
من را انتخاب كرده!!!

نمونه هاى ديگه از دخترها هم هستند كه ته مونده دوست پسرهاى ديگران 
را مى خوان! يعنى پسرى خز، زشت ؛ دهاتى و عقب مونده هست ولى تا يك 
دخترى باهاش دوست ميشه اون پسر خواستنى ميشه و اون موقع مياد 
دختر  اون  براى  ولميكنه  را  دختره  پسره  كه  ميده  گير  پسره  اين  به  انقدر 
”نا سالم“ ولى دخترخانمهاى خوشگلى كه گرفتار همچنين آدمهايى بودين..  
هميشه بدونين اگه اون پسر دوستتون داشت هيچچ وقت تركتان نميكرد! 

You are better off without HIM پس
وبه  مگن...  چى  براش  خرابه  فالنى وضعش  ميگن  كه  فهميدم  تازه  حاال  و 
چه كسى ميگن... تو اين دوره زمونه به كسى ميگن كه اين بدى ها و جدايى 
از  خيلى  كنن...   مى  درست  خودشان  براى  دشمن  و  ميكنه...  ايجاد  را  ها 
دخترهارا ديدم كه متاسفانه تخت خواب مشخصى ندارند و از اين نفر به 
نفر بعدى ميرن ولى كسى به كارشان كار نداره و به آنها خراب نميگه چون 
با كسى بدى نكردن... كسى را با خودشون دشمن نمى كنن . هميشه هم با 

همه مهربانن... و زندگى شخصى خودشان به خودشان ربط داره...
را  من  ازدشمنان  خيلى  مطمئنا  كه  كنم  اعالم  اى  بيانيه  دارم  دوست  حاال 

كمتر ميكنه:
اعالم مى دارم كه اگر كسى فكر ميكنه كه من دنبال دوست پسرش هستم 
و يا بودم.... بايد خيال خودش را راحت كنه كه من نيستم و عالقه اى به 
هيچ دوست پسر، شوهر كسى ندارم و هيچ پسرى تو مغزم نيست و قصد 
دزديدن هيچ پسرى هم ندارم.. و بدونين كه دوست پسرهاى شما پيش من 
امن هستن و جرات دارن كارى انجام بدن، گزارش كارشون كامل به دست 
شما خواهد رسيد. زندگى كه براى خودم دارم 2 تا پسر داره... يكى پدرم 

و يكى آرش... پس خيالتان راحت راحت!
و اما به همه اون دخترها و زنهايى كه خودشون مى  دونن از اين انسانهاى 
”نا سالم“ ليست من هستن... خودتون فقط هستين كه ميتونين شرايط را 
امروز  همين  از  و  بشين  كار  به  دست  سالمتر...  را  خودتان  و  كنين  بهتر 
دوستى برقرار كنيد تا جدايى و لطفا تو كارو زندگى ديگران دخالت نكنين 

كه به شما هيچ ربطى نداره!
يك  شماره  طرفدار  (همان  هست  شادى  تولد  شنبه  سه  اين  راستى!!!!!! 
سياوش قميشى)  و شنبه هفته ديگه هم تولد سلطان قليان (شلنگ به دست 
خودمان) آقا مهدى گل هست.. يادتان نره براى هر دوتاشون كادو بخرين.. 
درست  براتون  تولدشون  از  هم  كوچولو  عكسى  گزارش  يك  تونستم  اگه 

ميكنم كه آمار را داشته باشين كى اومده بود و كى نيومده بود!

اگر دوست نداريد خب نخوانيد!!!

 خدمات تصوير
بردارى و مجالس
 عكاسى مدل - فيلمبردارى
مراسم شما با بهترين كيفيت

078 6509 4370
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جدول و سرگرمى
فال هفته

در  شايد  ديگران  فروردين:  متولدين 
رفتارشان نشان ندهند كه به نفع شما عمل مي كنند 
اما در پشت صحنه به نفع شما قدم بر مي دارند. به 
خاطر داشته باشيد كه آن ها از شما حمايت مي كنند. 

به زودي از كمك هاي آن ها تشكر مي كنيد.

رابطه  يك  مورد  در  ارديبهشت:  متولدين 
در  اما  دهيد  مى  نشان  تفاوت  بى  را  خودتان  ظاهراً  
درونتان فوق العاده به آن اهميت مى دهيد. سيارات 
 . كنيد  بيان  را  نظراتتان  تا  دهند  مى  اجازه  شما  به 
بنابراين از انِرژى تان استفاده كنيد تا قبل از اين كه 

دير شود احساستتان را بيان كنيد.

خاص  شادابي  احساس  خرداد:  متولدين 
بر  لبخندي  با  اما  كنيد  كار  سختي  به  بايد  داريد. 
لبانتان و با علم به اين كه مي دانيد كار درستي انجام 
است.  انتظارتان  در  زيادي  هاي  پاداش  و  دهيد  مي 
است.  جذاب  مخالف  جنس  براي  شما  باالي  روحيه 
هم  ما  دهيد  اجازه  نكنيد  پنهان  را  خودتان  بنابراين 

شما را ببينيم. از بودن با افرادي لذت خواهيد برد.

 متولدين تير: اكنون زندگى به وضع عادى 
برگشته است و تمايل داريد كمى استراحت كنيد.بهتر 
ايد  نديده  را  او  مدتى  كه  را  دوستان  از  يكى  است 
مالقات كنيد.اما مراقب باشيد كه افراط نكنيد وگرنه 

بايد آن را جبران كنيد.

متولدين مرداد: حالت كسل كننده ديروز از 
بين رفته و شما را با انرژي و اشتياق فراوان، براي 
جناب  است.  كرده  رها  اشياء  آوردن  در  حركت  به 
شير، شما يك نظم دهنده ذاتي هستيدو امروز، روز 
را  آن  توان  شما  كنيد،  اثبات  را  آن  كه  است  خوبي 
نشان  مردم  به  را  ممكن  هاي  راه  بهترين  كه  داريد 
دهيد، بدون اين كه كسي را ناراحت كنيد و يا خيلي 
روز  امروز  چنين  هم  برسيد.  نظر  به  مآبانه  رئيس 

خوبي است كه براي شغلتان برنامه ريزي كنيد.

داريد  دوست  امروز  شهريور:  متولدين 
خوش بگذرانيد.در اين زمان تمام افكار در مورد كار 
و پيشرفت از بين مى رود و دوست داريد تا جايى 
كه امكان دارد لذت ببريد.چرا كه نه؟به فكر تعطيالت 

و مسافرت باشيد.

متولدين مهر: امروز شما داراى ذهنى آرام 
و  صاح  حالت  را  مسائل  است  آماده  كه  هستيد  تر 
خانه  اطراف  به  شود.نگاهى  پذيرا  بيشترى  آرامش 

نياز  كوچك  اصالحاتى  به  آيا  كه  ببينيد  و  بندازيد 
دارد يا خير.اگر بله،احتياجى نيست كه نگران هزينه 
وام  گرفتن  با  توانيد  مى  و  باشيد  ژانويه  ماه  هاى 
كارهاى تان را به انجام برسانيد.بسيار عالى خواهد 
كه  كنيد  تقاضا  كسى  از  موارد  اين  خريد  در  بود 

همراه شما بيايد و شما را يارى دهد.

درونتان  صداى  به  امروز  آبان:  متولدين 
آبانى  العاده  فوق  نيروى  دهيد  اجازه  و  كنيد  گوش 
آن  به  تاكنون  كه  را  كند.موضوعى  هدايت  را  شما 
بى اهميت بوده ايد،مورد بررسى قرار مى دهيد.قبل 
مورد  دوست  يك  با  بگيريد  مهمى  تصميم  اينكه  از 
مى  مفيد  آنان  هاى  كمك  كنيد،زيرا  صحبت  اعتماد 

باشد.

 متولدين آذر: اگر اخيراً مسايل مالي خود 
را ناديده گرفته ايد، ممكن است امروز مجبور شويد 
از  شما  شويد.  روبرو  نزديك  از  مسئله  اين  با  كه 
اوقات  كه  هاي  زمان  در  كردن  فشار  احساس 
بعد  كه  اين  از  و  آيد  نمي  خوشتان  داريد  خوشي 
مجبوريد  پول  خرج  در  واصراف  كريسمس  ايام  از 
كمربندتان را سفت كنيد شاد نمي شويد. معهذا، شما 
داريد  را  خود  مخارج  كنترل  اراده  هم  و  انرژي  هم 
و  شما  بين  سردي  يك  است  ممكن  زمان.  اين  در 
بيايد  بوجود  داريد  او  براي  زيادي  توجه  كه  كسي 

ولي موقتي خواهد بود.

 متولدين دى: ممكن است هنوز همسرتان 
كمي بدخلق باشد احتماًال امروز شما با دوستانتان 
درستي  كار  اين  حال  هر  در  آئيد.  مي  كنار  بهتر 
بردن  پناه  با  را  هايتان  بخواهيدناراحتي  كه  نيست 
است  ممكن  چون  كنيد،  برطرف  احمقانه  وسايل  به 

به ضررتان باشد.

هواى  و  حال  در  امروز  بهمن:  متولدين 
برنامه ريزى هستيد و چه روزى بهتر از امروز كه 
پيشرفتهاى  ؟  كنيد  ريزى  برنامه  جارى  سال  براى 
به  كه  دهند  مى  شما  به  را  ترقى  هاى  نشانه  جديد 
طرف جلو حركت كنيد و با تغييرات وسيعى كه در 
براى  ستارگان  كه  حوداثى  از  و  دهد  مى  رخ  آينده 

شما پيش بينى مى كنند هيجان زده مى شويد.
 

بيرون  كه  هنگامى  در  اسفند:  متولدين   
مى  سر  به  روزانه)   ( خواب  واهى  خيال  در  هستيد 
زننده  تصادف  توانيد  مى  نباشيد  مواظب  اگر   . بريد 
باشيد  هوشيار  كنيد  سعى  بياورد.  وجود  به  را  اى 
در  جا  آن  رهبرانشان  با  ديگر  افراد  از  خيلى  زيرا 
نرسيدن  هرگز  از  بهتر  رسيدن  دير   . هستند  ابرها 

است . 

برگرفته از وب سايت روزنامه ايران

فال تاروت
07940710034

سفيد بازى را 
شروع مى كند 
و در 3 حركت 
مات مى نمايد
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اميدوارم در تمام مراحل زندگى موفق باشى
حسين - لندن

جوانى 25 ساله خواهان آشنايى با دخترى خانمى بين 25-28 سال، جهت دوستى 
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سوپر فرديس 

سوپر ايرانى كويينزوى
فرهنگسراى لندن

قنادى عسل1
قنادى عسل2
سوپر كسرى

سوپر مازندران 
سوپر منصور
سوپر مسعود
سوپر هرمز

رستوران ايلينگ كباب
رستوران مهدى
رستوران آريانا
رستوران بهشت
رستوران شهرزاد
رستوران سراب
رستوران پارسيان

رستوران زعفران
رستوران فرشاد
مدرسه اوستا
Super Dejla

 Turkish Super
,Market

Way to say
|Turkish Super Market,TFC

Turkish Super Market, CODI
Turkish Super Market, ELING

و شهرستانهای:
Birmingham, 

 Glasgow, Leeds, Liverpool
,Manchester, New Castle

Nottingham. Southampton
Brighton

به دو نفر خياط ماهر و به يك نفر 
اتوشويى ماهر در كارگاه توليدى

Dry Cleaning   Eliteنيازمنديم.

 01273735994
07748113885

يك باب فروشگاه شيك و بزرگ 
(حدودا صد متر مربع)

 Coffee Shop Deli
مديترانه اى – چايخانه ايرانى با تمام امكانات و وسائل 

در منطقه  پاتنى لندن براى فروش نقد يا اقساط 

با پتانسيل افزون كارهاى جديد به درآمد فعلى 

02087851144-07721887077
Deli – coffee shop with Persian tea- room for sale

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

Must be Viewed

گمشده
 عكس فوق متعلق به آقاى مزدك خوبيارى 
27 ساله و حدودا قد بلند مى باشد نامبرده 
مدتى است بدون اطالع قبلى از منزل خارج 
هموطنان  از  لذا  است  تگشته  باز  تاكنون  و 
را  ايشان  چنانچه  است  خواهشمند  عزيز 
شماره  با  دارند  وى  از  اطالعى  يا  و  ديده 
را  شان  خانواده  و  گرفته  تماس  زير  هاى 

خشنود نمايند.
يابنده  براى  ايشان  خانواده  منظور  بدين 

مژدگانى در نظر گرفته اند

02089656030 - 07949806066
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سال اول -  شماره بيست وششم

 info@persianweekly.co.uk   با يار Afghanistan & Tajikistanآشنا
شادى  شيخى كه  خانقاه ندارد

كوچه ابرى بود روزى كوچه بارانيست  اينك
خانه  آباد را  آغاز ويرانيست  اينك

                                (زنده ياد بيرنگ كوهدامنى)
از در گذشت بيرنگ كوهدامنى ، شاعر شوريده ، چند روز مى  گذرد.من  

بسيار   نام   به   را   بيرنگ  
شنيده  بودم ،مسافرينى كه  
ار انگليس مى  آمدند  يا  مى  
گذشتند ، هر  كدام  قصه اى  
و  شاعرانگى   از    ، او  از  
رندى و  قلندرى اش با  خود 
جكايات   از   آنچه  داشتند. 
ديگران  مى  گذشت، تصور 
آنچه    از   بود  داستانى  
شاعران  باره   در  مردمان  

مى  پندارند.
 ، امدم  لندن   به  وقتى  من  
مشتاق  كس،  همه   از  بيش 
ديدن  او  بودم.  او را  ناچار 
،پس  يافتيم  اش   خانه   در  
از آنكه هيچ  تلفنى راهى به  
نه  پيرمردى  برد.  نمى  او  
چندان  پير اما  شكسته بود 
توانست  نمى  مرد،   پير     .

ميهمانانش را به  خانه  صال  بزند. با  او در  خيابان  راه  افتاديم، تا  
كافه اى ، پاپى ، رستورانى،جايى  پيدا  كنيم .اصرار  مى كرد كه: «همين 
طرف ها  بايد جوى  آبى  باشد من بار ها با  دوستان  آمده ايم  كنارش 
نشسته ايم و  شادمانى و  شاد خوارى  داشته ايم.»  آن جوى ركناباد 
يافت نشد.كنار  جوى خشك  خيابانى نشستيم و ديوار و زمين را متكا 

و تشك  كرديم.
آنچه در او  يافتم  بيش از  آن چه بود كه  شنيده  بودم.صاف و پاكيزه 
و بى غل و غش و در  عين  حال ، رند و فاضل و ظريف.....روزگار از او 

محتشمى را  نگاه  داشته  بود و امامزاده هم  كه  از  اول  نبود.

من  بر  ان  نيستم  كه  از  او  امامزاده اى  بسازم .اما  در  حد بضاعت  
ادبيات  افغانستان آدم بى بديل وتاثير گذارى بود.او  شاعرى مدرن  نبود، 
حتى شعر كالسيك را نيز اكثرا سهل انگارانه  قلم انداز مى نوشت و ازين 
جهت چه  بسا  كه  مورد طعن وكنايه  اهل شماتت ، قبل و بعد از  مرگ 
نفوذ  جانش   در  شعر  كه  بود  شاعرى  او  همه   اين  با  اما  شد.  واقع  نيز 
كرده  بود. شعر و او  اجزاى  از هم  جدا نشدنى بودند. اوخود شعرى 
بود با  سلول به  سلول  يدنش، با لحظه لحظه حياتش، تمام  زندگى اش 
مثل شعر  غير  قابل  پيش  بينى  بود، هر  آن  احتمال  داشت  خودش را  
تمام  كند و  وقتى  تمام  شد كه  باز هم  غير  قابل  پيش بينى  بود. به اين  
خاطر ،  زندگى  او مثل  زندگى  خود  شعر بود مرگ  او  مثل پايان  يك  
منظومه  تغزلى تلخ بود.وقتى مرد  ، ناگهان  به خودم  فكر  كردم  و به  
همه كسانى كه  چون  من  و او دچار  شعر  شده  اند. .  به  پدرم كه  مى  
گفت  دنبال  شعر را  ول  كن  كه نه  نان  دارد و  نه  آب .  وقتى  جايى  
مى  روى  در  خواست  كار  بدهى  مى  گويند  : (شاعر! نه !  شاعر،نه!. 
نمى توانيم  به تو  كار  بدهيم).  و  به  مجالس  رنگارنگ  دارايان  زر و  
زور  فكر  كردم  كه شاعر را  مثل  يكى از  اشياى تزيينى ميهمانيشان مثل  

آجيل و نقل و  ميوه  براى  صرف  شدن دوست  مى دارند.

اسكار  وايلد  ، نويسنده  انگليسى در جايى مى  گويد :« من  نبوغم را  
بيش از  آنكه  صرف نوشتن  كنم صرف زندكى  كردن كردم» و  اين  
نبوغى كه  او  صرف  زندگى كرده  بود براى او  فقر و  سالها  زندان 
و دربدرى و  بد نامى را  كمايى كرده  بود.همانطور كه  كه  بيرنگ  نيز  
فابل   تازه   بنويسد.  انكه  از   بود،بيش  كرده   زندكى   صرف  را  نبوغش 
توجه همان جماعت منتقد اينكه ، در  غربت  كدام شاعر فارسى  زبان  
شاهكار  افريده ، يا  حتى از جايى كه  بوده پيشرفت كرده است يا  حتى  

پسرفت  نكرده است.
(كه عموما  همين  طور بوده است.)اين  از بد بختى هاى زبان  فارسى 
است كه بهترين  شاعران و نويسندگانش آواره مى شوند و چون آواره 
روزگار  نيز   شود.روزگار،  مى  پالسيده  كامشان   در  شعر  زبان  شدند 
سابق نيست كه به دربار دهلى و بخارا  و مرو بروى و پوستت را به 
اميرى يا وزيرى بفروشى . شاعر در ناحيت ما كه از تركه  حافظ باشد  
بايد پوستين رندى را به ناچار به تن كندو با جمله  خلق به مدارا بگذراند، 
و..  بنگى  و  چنگى  و  جنگاور  و  شرابخواره  و  ومحتسب  مفتى  و  عابد  با 
ورنه  الجرم ، روان  پريش مى شود ، الجرم چار عنصر جانش با او مدارا 
نمى كنند و مى تركد و بيرنگ نيز ظرف مدارايش خيلى وقت  بود  شكسته 
بود وناچار شيشه جانش بايد مى شكست، وقتى مرد ،زندگى تلخش از 
يادم گذشت و زندگى تلخ همه شاعران واقعا شاعر هم سرنوشت، كه نه 
سازگارند نه سازشگر ، وقتى مرد ، اين شعر بامداد به يادم  آمد كه:«آه 

اى اسفنديار مغموم ! ترا همان به  كه چشم فروبسته باشى»

هديه هاى پر هزينه
ايمان شايسته

دارند،  شده  نامزد  پسر  كه  هايى  خانواده  كه  است  رواج  افغانستان  در 
مى  پيشكش  يا  تحفه  شان  آينده  عروس  براى  مختلف  هاى  مناسبت  به 
برند. اين يك رسم ديرينه است كه تقريبًا در تمام نقاط اين كشور رواج 
دارد و ميتوان آنرا يك رسم تمام  زنانه دانست كه مردان در آن دخالت 

چندانى ندارند.
يكى از اين مناسبت ها عيد بزرگ يا عيد قربان است. يكى دو هفته قبل از 
عيد، خانواده داماد براى تهيه عيدى دست به كار مى شوند و يكى دو روز 
قبل از عيد، مادر و خواهر داماد به اتفاق تعدادى از خانم هاى فاميل هديه 

ها را برداشته و دف زنان رهسپار خانه عروس مى شوند.
هديه ها و ونحوه آماده سازى آنها نيز بوى سنتى دارد و همه اقالم آن 
به آسانى خريدن از بازار نيست. مثال  چادر گاج كه نوعى پارچه حرير 
است بايد دور تادورش با دست بافته شده باشد، همين طور شلوار سفيد 
اما  باشد.  شده  دوخته  زيبايى  صورت  به  بايد  آن  پاچه  حتمًا  كه  رنگى 
معموال  كه  است  قربانى  بردن  آن  و  دارد  نيز  ديگرى  ويژگى  قربان  عيد 

گوسفند است.
مراسم به دور از چشم مردان، با رقص و بازى خانم ها ادامه مى يابد 
داماد  خانواده  كه  را  هايى  هديه  تمام  داماد  هاى  فاميل  از  يكى  وسپس 
حاضرين  به  دانه  به  دانه  شده   گذاشته  اى  بقچه  درون  و  ديده  تدارك 

نشان مى دهد و حضار با صداى بلند مباركباد مى گويند.
و  كرده  تهيه  داماد  براى  كه  را  اى  هديه  نيز  عروس  خانواده  پايان  در 
معموًال يك دست لباس محلى افغانى و يا يك دست كت و شلوار است، 
بدين  و  كنند  مى  پيشكش  داماد  خانواده  به  و  گذاشته  بقچه  همان  داخل 

ترتيب  مراسم پايان مى يابد.
اين رسم معموال 5 بار در سال البته با تفاوت هاى اندكى تكرار مى شود 
كه عبارتند از مراسم بردن براتى در 15 شعبان، بردن رمضانى (افطارى) 
در روز اول ماه رمضان، بردن عيدى  به مناسبت عيد كوچك (فطر) و 
بردن عيدى در روز نوروز ولى دو مورد اول از اهميت كمترى برخوردار 

است و عده اى آنرا به جا نمى آورند.
به هر حال به جا آوردن اين مراسم به اضافه مراسم نامزدى، شيرينى 

خورى و عروسى، هزينه هاى كمر شكنى را بر جوانان افغان تحميل مى 
كند كه اثرات منفى اقتصادى و روانى ناشى از آن تا سال ها بر زندگى 

زوج هاى جوان و حتى فرزندان آنها سايه مى افكند.
اين رواج ها وسنت هاى قديمى كه امروزه با تجمالتى شدن و چشم و 
هم چشمى ها و رقابت هاى فاميلى در آميخته مانعى بر سر راه ازدواج 

جوانان نيز شده است و سن ازدواج رو به افزايش است.
در بسيارى موارد اين گونه مراسم، باعث بدهكارى  داماد مى شود و وى 
را  ناگزير مى كند تا در ابتداى زندگى مشترك، براى جبران بدهكارى 
تعدادى  كه  آنجا  تا  برود.  طوالنى  كارى  سفرهاى  به  يا  و  كند  مهاجرت 
از آنها پدر مى شوند و فرزندانشان بزرگ مى شوند ولى هنوز آنها را 

نديده اند.
تورم و گرانى بيداد مى كند و قيمت ها همچنان رو به باال در حركتند. 
ولى گويا رواج، رواج است و بايد انجام شود اما آنچه مسلم است اينست 
كه اين قدر خرج و تشريفات با اقتصاد ضعيف مردم افغانستان هيچ گونه 

دو سال نو در يك كشور                  گرزم تاجيك فر و پيرو باى محمد
با آغاز فصل سرما تاجيكان تدارك براى تجليل از جشن سال نو مسيحى را 
مى  نوروز  خود  ملى  نو  سال  استقبال  به  بهار  فرارسيدن  با  و  كنند  مى  آغاز 

روند.
با اين كه اكثريت جمعيت تاجيكستان مسلمانند، آغاز فصل سرما در اين كشور، 

سرآغاز تداركات تاجيكان براى تجليل از جشن سال نو مسيحى است.
و  آراسته  ها  خيابان  و  ها  جاده  ميالدى  نو  سال  رسيدن  فرا  از  قبل  ماه  يك 
هاى  آويزه  با  مزين  كاج  درخت  ها  خانه  و  دفترها  در  شوند،  مى  چراغانى 
برپا  جشنى  هاى  برنامه  موسسات  و  ها  مدرسه  در  و  شود  مى  نصب  رنگين 

مى شود.
به  و  اندازند  مى  براق  هاى  شلشله  گردنشان  دور  ها  جشن  اين  در  نوجوانان 
رخسارشان ماسك حيواناتى چون خرس و شير و روباه را مى كشند يا لباس 
مى  و  خوانند  مى  كاج  درخت  دور  و  كنند  مى  تن  به  را  اى  افسانه  قهرمانان 

رقصند.
طى اين روزها نوشته ”سال نو مبارك“ را در سراسر كشور مى توان ديد و مردم به همديگر سال نو را از پيش شادباش مى گويند و آرزو هاى نيك مى 
كنند.شبكه هاى تلويزيونى نيز در اين موسم پر از برنامه هاى ويژه سال نو است. قيمت ها در بازار ها و فروشگاه ها پايين تر از روزهاى معمولى سال 

است و تعداد خريداران هم بيشتر از پيش است.
براى تجليل از سال نو ميالدى تاجيك ها تالش مى كنند خوان هاى پرناز و نعمت بگسترند تا در جمع اعضاى خانواده و دوستان نزديك شب 31 دسامبر 

را تا بامداد يكم ژانويه بيدار بمانند و به شادى و سرور بگذرانند.
سفره تاجيكى در شب سال نو افزون بر غذاهاى معمولى حاوى ”حسيب“ و لرزانك كله پاچه هم هست كه ميان مردم اسالو هم رايج است. حسيب، نوعى 

كالباس سنتى دست پخت است كه عمدتا از روده و گوشت گاو تهيه مى شود. در كنار آن حتما انواع ساالد و سبزيجات گذاشته مى شود.
با اين كه همه نوروز را سال نو ملى خود مى دانند، اكثرا در تجليل از سال نو مسيحى نيز كوتاه نمى آيند، چون تقويم در تاجيكستان ميالدى است و با 
تحويل سال كهنه تاجيكستان رسما وارد سالى نو مى شود. مقمات در آستانه سال نو گزارش هاى ساالنه خود را تدوين مى كنند و رهبر كشور در روز 

سال نو پيام شادباش رسمى مى فرستد.
و  شكالت  از  است  عبارت  غالبا  كه  كنند  مى  توزيع  نو  سال  هداياى  كارمندانشان  خردسال  فرزندان  تعداد  به  ها  شركت  و  موسسات  دسامبر  از 31  قبل 

بيسكويت و انواع ديگر شيرينى ها و اسباب بازى.
دريافت هدايا سال نو را براى كودكان هيجان انگيز تر و شادى بخش تر مى كند. در شهرهاى بزرگ كودكان خانواده هاى ميانه حال معموال تا نيمه شب 
روز 31 دسامبر در انتظار ورود باباى برفى (پاپا نوئل) و برفك (نوه پاپا نوئل) بيدار مى مانند و مى دانند كه باباى برفى با كولبارى از هدايا خواهد آمد. 

پدر و مادران براى شادى بيشتر كودكانشان از پيش دو نفر را براى اجراى نقش باباى برفى و برفك اجير مى كنند.
طى بيش از هفتاد سال حكومت شوروى كه تجليل از سال نو الزامى بود و جشن نوروز مورد بى مهرى مقامات قرار داشت، تاجيك ها به برپايى دو جشن 

سال نو خو گرفتند كه يكى علنى و ديگرى پنهان بود.

اما با وجود آزاد شدن  نوروز در دوره پرسترويكا و با فروپاشى اتحاد شوروى و ايدئولوژى آن، بساط جشن سال نو مسيحى در تاجيكستان برچيده 
نشد، هرچند برخى از افراد معتقد به مكتب هاى خاص اسالم تجليل از سال نو مسيحى را ناروا مى دانند. ولى تعداد بيشتر مردم سال نو مسيحى را نيز به 
عنوان بهانه اى براى خوشى و به ياد روزگار گذشته گرامى مى دارند و حساب آن را از نوروز جدا مى دانند، طورى كه هر يك از اين دو جشن سال نو، 

تداركات، غذا، آرايش ها و صورت خاص خود را دارد.

بدين گونه، مردم تاجيكستان دو سال نو دارند: يكى در نيمه شب 31 دسامبر آغاز مى شود و تا يكم ژانويه ادامه دارد كه سال نو رسمى است و ديگرى، 
نوروز است كه به عنوان سال نو ملى همه ساله از آن در روز 21 مارس تجليل مى شود
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گزارش 
تصويرى از 

گروه كنسرت 
آذربايجانى در 

لندن
يكى  ميالدى،  ى  گذشته  سال  روزهاى  ترين  پايانى  در 
 Chelsea Town Hall از معدود كنسرت هاى آذرى در
در  ايرانى  هاى  كنسرت  ساير  خالف  بر  گرديد.  برگزار 
لندن، اين كنسرت تقريبا سر ساعت موعد آغاز شد. در 
يك  و  نوازندگان  همكارى  و  همراهى  با  كه  كنسرت  اين 
اهل  ى  خواننده  حسين  جاويد  آقاى  و  باكو  از  خواننده 
شركت  باكو  از  هم  رقاصى  خانم  شد،  مى  برگزار  تبريز 
نمايى  هنر  كنسرت  اين  خوانندگان  كنار  در  كه  داشتند 

مى كردند.
كنسرت  اين  صدابردارى  كه  چند  هر 
صداى  و  بود  روبرو  مشكل  با  شدت  به 
نوازندگان و خواننده با هم تالقى داشت 
فولكلور  اشعار  مضمون  از  كسى  اگر  و 
آذرى ناآگاه بود، هرگز نمى توانست آن 
را تشخيص دهد (بطورى كه پس از مدتى 
اين  كنسرت  در  كنندگان  شركت  از  يكى 
كردند)  گوشزد  خواننده  به  را  موضوع 
هنرمندانه  و  پرقدرت  زيبا،  صداى  ولى 
همينطور  و  فدا  خانم  و  حسين  جاويد  ى 
هنرمندى نوازندگان آذرى به نحوى اين 

نقيصه را پوشش دادند.
و  هنرمندان  براى  موفقيت  آرزوى  با 
اميدواريم  كنسرت،  اين  كنندگان  برگزار 
و  بيشتر  هاى  كنسرت  شاهد  آينده  در 

البته با كيفيت بهتر باشيم.
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To all victims of “Tsunamis” in Asian 
seashores: 
Once upon a time, the air here was filled with songs of work,
Echoes of laughter, whispers of love.

Once upon a time, harmonious touch of solemn waves used to creep calmly ashore,
Then move heavily back to the dark blue Ocean.

Once upon a time, here was the dwelling of butterflies and wild tropical flowers and 
Air was filled with that fascinating hum in village bazaars…

Where come from that killing mighty mountainous wave?

Who made that fearful thunder-like vicious roar in that peaceful dawn?

O’ you brutal, devastating, horrid waves!
O’ you gigantic quakes deep in the bottom of Ocean!

How could you swallow all those beauties at a single twinkle?

O’ Mother Earth! How could you let your children be washed away by your violent enemy?

That revengeful enemy once enchained and now released from your dark dungeons. 

Now, You Mother Earth! Come and rise again!

Stand up and join us in mourning both for our loved ones and yours!

Come and cry with us for those heavenly shores and wild forests!

Come and wail for all those cheerful, and now motionless corpses of kids scattered 

All over the moist deserted shores of Andaman and Nicobar Islands!

A.Barati
28th Dec. 2004   Tehran/Iran 

Plans to Publish Avicenna’s Works
Iran’s Association of Philosophy and Theosophy plans to publish all 
the works by the great Iranian scientist Avicenna in a comprehensive 
collection with the aim of safeguarding Iranian philosophical works.
Announcing this, head of the entity, Gholamreza Avani told CHN 
that the plan to compile the works is already in progress.
The project, the first of its type, is part of the program to mark the 
millennium of the birth of the great personality from the third and 
fourth centuries AH.
Stating that the plan was approved by the entity five years ago, he fur-
ther said that lack of sufficient funds caused the delay in implement-
ing the plan. “We endeavored to complete the project concurrent 
with Avicenna’s birth millennium but we failed to do so because of 
financial problems,“ he said.
According to Avani, manuscripts of his books are now being identified and compiled across the 
world.

Avicenna has written more than 150 volumes of books 
and it is time consuming to prepare these books for 
publication, he said, citing his 14-volume book ’Heal-
ing’, the translation and comparative studies on which 
will require a long time.
Abu Ali Al-Hossein Ibn Abdullah Ibn Sina was born in 
Balkh in 370 AH and died in Hamedan in 428 AH.
He was a Persian Muslim polymath: an astronomer, 
chemist, logician and mathematician, physicist and 
scientist, poet, statesman, theologian, and foremost 
physician and philosopher of his time.
His most famous works are ’Healing’ and ’Canon of 

Medicine’, which was a standard medical text in many Islamic and European universities up until 
the 18th century. He is regarded as the father of modern medicine, particularly for his introduction 
of systematic experimentation and quantification into the study of physiology, his discovery of the 
contagious nature of infectious diseases.

Bizhan and Manizha Story
Written by: Dr. Bijan Kimiachi

Ferdowsi, one of world greatest poets of all times, in its magnificent “Epic of the Kings” 
Shahnameh Ferdowsi alludes frequently to the magic cup, Jame-e-Jam. 

Most beautiful of all the legends of the cup is that of Bizhan and Manizha. Eager to seize 
any opportunity to prove himself the young nobleman Bizhan accepted the charge of 
the King Keykhosrow 
to go to the land of 
Armenia to liberate 
its people. His task 
was accomplished in 
good time, and on 
his way back to Persia 
with his army, Bizhan 
made a camp and lay 
resting in his tent, 
when Gorgin, one of 
his companions of-
ficers, asked him if he 
had ever seen or even 
heard of Manizha, 
daughter of Afrasiyab, 
King of Turan. Bizhan 
replied that he had 
not. Gorgin, who in 
his heart was jealous 
of Bizhan’s favor in 
the eyes of the Persian 
King and would be well rid of him, described Manizha in the most seductive terms: 
“Cypress-stature, fragrant with musk, her cheeks are rose-tinted, her eyes languorous, 
her lips wine-filled and redolent of rose-water.”
On the morrow, Bizhan departed for the court of Manizha. When the young nobleman 
beheld her, the most beautiful woman he had ever seen instantly took his heart cap-
tive.  Manizha was also enkindled with love for the most handsome nobleman of Persia. 
Acknowledging their love to each other, but aware of Afrasiyab’s hatred for all Persians, 
they married secretly and journeyed to the court of Afrasiab. Strongly disapproving of 
their marriage, which he had learned of through the treachery of Manizha’s attendants, 
Afrasiyab gave order that Bizhan should be overtaken and imprisoned in a cavern with 
an enormous rock covering the mouth of the pit. Manizha was cruelly expelled from her 
father’s court to share her husband’s punishment.

In the meantime, Gorgin led the army back to Persia, where he reported to Bizhan’s fa-
ther, the famed warrior Giv, that Bizhan had been lost in a terrible storm. But, refusing to 
believe Gorgin’s story, Giv compelled him to retell the story in the presence of the King 
Keykhosrow. Turning to Giv, the king said: Stay until the month of April has arrived; 
then I shall call for the world-revealing cup, Jam-e-Jam, and, going into the presence of 
God, shall stand there looking into the cup to search through the seven climes every 
region and country. Then I shall reveal to you where Bizhan is, for truly it shall be shown 
to me within the cup.
When spring arrived, Giv came to the court with hope in his heart. The mighty King 
Keykhosrow demanded the cup. He dressed himself in Grecian robes and placed the 
royal diadem upon his head. He took the cup in his hand and went thence into the 
presence of God. Over the whole firmament he ranged within the cup, from the sign of 
Fishes to that of Ram, beholding Saturn and Jupiter, Mars and Lion, the Sun and the 
Moon, Venus and Mercury. All things yet to be; the wonder-working King beheld in the 
cup. Into every one of the seven climes he looked in the hope that he would find Bizhan.
By the will of God, he espied Bizhan there, in Turan fettered in the pit with heavy chains 
and praying for death in his misery, while ready in attendance nearby him stood a maid 
of royal stock. At sight of that pathetic spectacle, the king turned his gaze toward Giv and 
smiled in such a fashion that the whole throne-room was illuminated.

Keykhosrow told Giv that Bizhan was alive. Later, Rostam the strongest warrior of Persia 
was sent to rescue Bizhan and his beloved Manizha.  
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Kadkani’s Poems for US Release
Poems by noted Iranian writer, poet and literary critic Mohammad Reza Shafiei-Kadkani will be released on compact discs in the US.
According to ISNA, the poet himself supervised the recitation of the poems.
Meanwhile, the seventh and second reprints of two of his books ’States and Speeches of Abu Saeed Abul Kheir’ and ’Tasting Flavor of Time’ respectively 
were released by Sokhan Publishing House. 
The third reprint of his anthology ’Written on Sea’ and ’Book of Luminosity’ will also come out soon.
His comments on seven books by noted Iranian poet Attar Neishabouri including ’Conference of Birds’ are currently under publication.
He has published many works in the fields of poetry, literary criticism and Iranian mysticism which include ’Music in Poetry’, ’Arab Contemporary 
Poetry’ and ’Persian Poetry Periods’.
Shafiei-Kadkani was born in Neishabour, Khorasan Razavi in 1939.
He graduated from Tehran University with a doctorate degree in Persian literature. He studied under prominent figures such as Badiozzaman Forouzan-
far, Mohammad Moin and Parviz Natel-Khanlari.
He is currently a distinguished professor of literature at Tehran University. He is known for his works on literary criticism and modern Persian poetry.

Radi’s Plays  To Be Published
Works of noted Iranian playwright Akbar Radi, who recently died of marrow cancer in Tehran’s Pars 
Hospital, will be published as separate titles by Qatreh Publishing House.
According to ISNA, the complete collection was earlier printed in four volumes under a single title 
’On Blue Stage’.
His plays include ’Slowly With Rose’, ’Chocolate Compositions’, ’Glorious Smile of Mr. Gil’, ’Hamlet 
With Season Salad’, ’Death in Autumn’, ’Staircase’, ’Melody of Rainy City’, ’Cactus’ and ’Night on Wet 
Pavestone’, ’Blue Opening’, ’From Behind the Glass’, ’Iranian Inheritance’, ’Savior in Dewy Dawn’, ’Our 
Glowing Garden’, ’Good Night, Mr. Kent’, and ’Road’.
Radi was born in Rasht, Gilan province, in 1939. His father was a confectioner who owned a small 
sugar mill during WWII. After a while, he became bankrupt and moved to Tehran with his family.
In high school, Radi became familiar with the works of Sadeq Hedayat, a famous contemporary Iranian 
writer, in 1955 and turned to story writing.
In 1956, he published his first story titled ’Dead Mouse’, which was printed in Kayhan newspaper. 
Inspired by Hedayat’s ’Blind Owl’, he wrote the novel ’Sea Fiction’ in 1957.
Some maintain that Radi’s works are similar to those of Anton Chekhov and Henrik Ibsen in terms of 
structure and magnificence of dialogues.

135 Ancient Golestan Sites Found
Archeological excavations in Kolaleh city, Golestan province, have so far led to the discovery of 130 historical sites and mounds dating back to 7,500 years 
ago. According to CHN, during studies, which were undertaken as part of the program draw up an archeological map of the country, a Sassanid dam and 
a mosque and school from the Qajar period (1790-1925) were also unearthed.
Director of excavations at Kolaleh, Esmaeil Safari said that numerous settlements sprung up in the city during different eras due to the existence of several 
rivers in the city.  While Kolaleh City covers one fourth of Golestan province, so far a small section of the city has been explored due to constraints in time 
and funds for the project.

Columbia University to Review Qanbari’s Paintings
Columbia University plans to study indigenous designs from Iran’s Mazandaran province and contrast them with paintings by Mokarrameh Qanbari, an-
nounced the artist’s son.
Speaking to CHN, Ali Bolboli, a university instructor said, “Following an exhibition of my mother’s 
works in the university, the authorities proposed holding a meeting under the title of ’Comparison of 
Qanbari’s Works and Mazandaran Indigenous Designs’.“
He added, “For this reason, we are currently taking photos and slides of my mother’s paintings and 
designs from the province.“
The meeting will be organized in the form of symposium and workshops to be attended by students, he 
noted. Bolboli further said that he plans to conduct research in the field in the country, if it is approved 
by Arts Academy. Mokarrameh Qanbari was born in 1928 in Darikandeh village, Mazandaran province 
in north of Iran. Her flair for creative patterns and designs since childhood emerged in the from of play-
ing with mud and clay. Her interest then extended to bridal make-up for women from nearby villages. 
Strange to say, however, she began painting on paper at the ripe old age of 70.
Qanbari’s first painting exhibition was held in Seyhoun Art Gallery, Tehran, in 1995. A number of her 
works were also displayed in Los Angeles in 2005. She died in 2005 at the  age of 77.

Shamlou’s ’Heritage’ Available Soon
For the first time, the script for ’Heritage’, written by eminent Iranian poet and author Ahmad Shamlou, will be published.
Announcing this, Shamlou’s son, Siavash told ISNA that the script was earlier at the disposal of noted Iranian director Masoud Kimiaei.
However, due to the high costs involved, he refused to make a film about it.
He added that a collection of stories and poems by the author will be published for the first time under the title ’My House at the End of the World’.
’Myths of 72 Nations’ is a collection of articles by the author which will be published for the second time.
A number of Shamlou’s works, including ’Aida, Tree, Dagger and Memory’, ’Names and Signs in Persian Grammar’, ’Forgotten Songs’ and ’A Stonehearted 
Man’, will also be reprinted.
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ماهان غذایی مواد

کلسترول بدون صدف روغن و پنیر
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