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روايتگر زندگي افسانه اي يك دختر ثروتمند، در يكي از پرآشوب ترين دوران تاريخ آمريكاست. فيلم، با روايت عشق 
و نفرت «اسكارلت اوهارا» از اطرافيانش، سرنوشت نافرجام زني خودخواه را به نمايش مي گذارد كه نمي خواهد به 

احساس عميق قلبي اش پاسخ دهد. در نهايت نيز عشق واقعي اش را در زندگي گم مي كند. 
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شهريار

دلم شكستى و جانم هنوز چشم به راهت
شبى سياهم و در آرزوى طلعت ماهت

 در انتظار تو چشمم سپيد گشت و غمى نيست
اگر قبول تو افتد فداى چشم سياهت

زگرد راه برون آ كه پير دست به ديوار
به اشك و آه يتيمان دويده بر سر راهت

بيا كه جز تو سزوار اين كاله و كمر نيست
تويى كه سود كمربند كهكشان به كالهت

جمال چون تو به چشم و نگاه پاك توان ديد
به روى چون منى الحق دريغ چشم و نگاهت

برو به كنج خراباتت اى نديم گدايان 
تو بختت آن نه كه راهى بود به خلوت شاهت

در انتظار تو مى ميرم و در اين دم آخر
دلم خوش است كه ديدم به خواب گاه به گاهت

اگر به باغ تو گل بر دميد و من به دل خاك
اجازتى كه سرى بر كنم به جاى گياهت
تنور سينه ما را اى آسمان به حذر باش
كه روى ماه سيه مى كند به دوده آهت
كنون كه مى دمد از مغرب آفتاب نيابت

چه كوههاى سالطين كه مى شود پر كاهت
تويى كه پشت و پناه جهاديان خدايى

كه سرجهاد تويى و خداست پشت و پناهت
خدا وبال جوانى نهد به گردن پيرى

تو شهريار خميدى به زير بار گناهت
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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 
افتخارهاى ايرانيان اين است كه هيچگاه برده 
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.

يادمان باشد اگر ...
 صبر و شكيبايى يكى از چندين  ملزومات و خصوصياتى ست كه الزمه ى شغل روزنامه نگارى و كار 
مطبوعاتى است. اينكه مجبورى همه چيز را بشنوى و به ديده ى منت بپذيرى كه اگر غير از اين ُكنى و 

غير از اين باشى، با برچسب كم فهمى و كم شعورى به ديواِر فراموشى ميخكوب مى شوى.

 در دنيايى مثل دنياِى ما، در كشورى مثل انگلستان و در شهرى مثل شهر لندن كه مثل شهِر َفَرنگ، از 
72 ملت، با بى نهايت طرز فكر و چارچوب ذهنى زندگى مى كنند، ما ايرانيان در ميان آنها واقعا نِمونه 

ايم. چرا و چگونه، باشد براى َمجالى ديگر.
 ولى وقتى به جرِم چاپ كردن يك مقاله در مورد بابك خرم دين به پان توركيسم و داشتن افكار 
و  فروشى  وطن  به  آگهى  يك  چاپ  خاطِر  به  وقتى  گيرد.  مى  دلمان  كمى  شويم،  مى  متهم  فاشيستى 
عرب پرستى متهم شده و در حدِ شنيدِن اَلفاظ ركيِك كوچه بازارى كوچك مى شويم، كمى دلمان مى 

شكند.
در َعرصه ى مطبوعاِت اين شهر و اين كشور و فقط زنده ماندن در اين عرصه، تنها دلخوشى و تنها 
دارايِى ما، تشويق و حمايِت خوانندگان است. نه تشويق كوركورانه و نه چماق انتقاد. انتقاد اگر سازنده 
باشد و موثر، عدم استقبال از آن، نشانه ى حماقت است. ولى وقتى انتقاد، تحت تاثيِر مسايل قومى و 
نژادى، انديشه هاى سياسى و يا كوتاه فكرى هاِى فرهنگى قرار مى گيرد، تبديل به ُپتكى مى گردد كه 

هر كجا ُفرود آيد، نه تنها تاثير مثبتى نخواهد داشت بلكه كامال مخرب و ويرانگر خواهد بود.
دوست داشتيم و داريم كه اگر خواننده اى به موضوعى، مطلبى و يا مقاله اى در هفته نامه اعتراض 
دارد، تلفنى و يا كتبى ما را در جريان اين انتقاد قرار دهد. نه اينكه روز يكشنبه روى منشى تلفنى پيغام 

بگذارد و ما هم حق هيچ گونه دفاع نداشته باشيم.
هر هفته پس از چاپ هفته نامه قسمت پايين صفحه ى سوم را كه به نوعى شعار هفته نامه ى پِرشَين 

مى باشد، مى خوانم: 
به خاطر بسپاريم از چه نژادى هستيم و داراى چه اصالتى مى باشيم.                         عباس نجفى

آثار  گردآورى  فراخوان 
خارج  مقيم  ايرانيان  مكتوب 

از كشور 
  

سازمان اسناد و كتابخانه ى ايران در نظر دارد بر 
زمينه ى  در  خود  مصوب  وظايف  از  بخشى  اساس 
ايرانيان  توسط  منتشرشده  مكتوب  آثار  گردآورى 
آثار  گردآورى  به  نسبت  دنيا،  نقاط  كليه ى  در 

يادشده اقدام كند. 
سازمان اسناد و كتابخانه ى ملى از كليه ى هموطنان 
مقيم خارج از كشور كه صاحب آثارى از قبيل كتاب، 
زمينه ى  در  غيره  و  نقد  گزارش،  مقاله،  پايان نامه، 

مسائل گوناگون هستند، خواسته است به منظور فراهم ساختن بستر بهره بردارى دانشجويان ، استادان، محققان 
و هموطنان در داخل و خارج از كشور از دستاوردهاى علمى خود نسبت به ارسال اصل يا كپى اثر در قالب 

حامل هاى گوناگون ( ديجيتال و غيرديجيتال) به سازمان يادشده اقدام كنند. 
عالقه مندان آثار خود را به سازمان اسناد و كتابخانه ى ملى ايران در تهران، بزرگراه شهيد حقانى، بلوار كتابخانه ى 

ملى، كتابخانه ى ملى ايران، اداره ى كل امور بين الملل مى توانند بفرستند و يا با از طريق پست الكترونيك
 PRIA@NLAI.IR براى برقرار كردن ارتباط اقدام كنند.  

46
www.persianweekly.co.uk
  جمعه 21  دى Jan 2008  -  1386 11هفته نامه پرشين

سال اول -  شماره بيست وهفتم

 info@persianweekly.co.uk  

Persian Weekly Newspaper
We are a group of interested 
individuals who would like to educate 
the Iranian community about life in 
the UK in order to help them integrate 
into their new country of residence 
through culture, art, entertainment, 
articles and personal stories and also the 
purpose of our weekly newspaper is to 
promote the fascination of Iranian cul-
ture by exposing the audience to rich 
traditions in Persian celebrations, literature, 
cinema, art, poetry, music, and cooking. 
In addition, we want to provide a 
common website for more than 3 
million Iranian professionals out-
side Iran. Persian weekly is a non-po-
litical, non-religious newspaper that 
encourages anyone who is interested in Per-
sian culture to contribute with the Persian 
Weekly Newspaper. You can also contribute 
through your article, opinion, photographs 
and any other ideas you might have.

Editor-in-Chief: A.Najafi 

News Editor: Fereshteh Kadivar

Advertising : Behzad

Designers: Alireza Ryahi, Abbas

Web/IT Manager: Behzad Rahigh 

Writers: Dr Ara, Mrs Garon, Mrs Taraneh, 
Armia, Afsaneh Jangjou, 

Website: www.persianweekly.co.uk
Email: info@persianweekly.co.uk

Printed By: Web Print 

Special Thanks to:
NUJ National Union Journalist, 
Mr Radman

Lord Business Centre
2 Floor Unit 20
665 North Circular Road
London NW2 7AX
Tel:  020 8453 7350
Fax: 020 8453 7351

DON’T FORGET
Help to keep public area clean and tidy for everyone by 
taking your copy of Persian Weekly Newspaper with you, 
when you leave

When you have finished with this 
magazine please recycle it.

More Freak Weather Expected
Sunday awoke to heavy overnight snowfall which forced schools to close, 
blocked major roadways and led to the cancellation of many domestic 
flights. Primary and secondary schools were closed in Tehran and most 
cities in the north of the country, state television reported. Tehranis 
faced serious transport disruptions while public transport including 
cabs and buses could hardly move in the snow-covered and frozen roads.
State airline Iran Air cancelled all of its morning domestic flights from 
Mehrabad airport, while roads in the northwest were closed to traffic.
International flights, which now run exclusively from Imam Khomeini 
International Airport (IKIA) south of the capital, were delayed.Tehran 
and several other cities in the north and center of the country are at al-
titudes of more than 1,000 meters (3,300 feet) above sea level and are 
regularly hit by heavy snow in the winters. A spate of cold weather has 
already created problems in Iran with around a dozen towns suffering gas cuts last week because of a surge in demand and shortages compounded by a 
temporary cut in exports from Turkmenistan. Authorities have urged the public to reduce their notoriously profligate consumption of gas to ensure there 
are no further cuts amid plunging temperatures.
Officials at the state Meteorological Center said that snowfall and sharp decline in temperatures would continue in the coming days.

Tabriz Bazaar Reinforcement Planned

Tabriz Historical Bazaar will be reconstructed and reinforced by Japanese experts.
Announcing this, head of East Azarbaijan Cultural Heritage, Handicrafts and Tour-
ism Department, Khodaverdi Kariminejad said that an agreement to the effect has 
been finalized and operations on the monument will begin soon.
According to him, based on an agreement signed between Kyoto University in Ja-
pan and East Azarbaijan Teacher Training University, the seven-member Japanese 
group will undertake to reinforce Tabriz Bazaar to make it resistant to earthquake, 
reported www.aftab.ir.
The department has given priority to reinforcing historical structures in the region, 
he noted.
Stressing the need to adopt suitable procedures for reinforcing historical monu-
ments against natural disasters, Kariminejad also said that so far three memoranda 
of understanding (MoU) have been signed between Tabriz University and East 
Azarbaijan Teacher Training University on drawing up plans to strengthen the 
structures.
Tabriz Bazaar, located in the center of the city, is one of the oldest and largest ba-
zaars in the Middle East.
It comprises of some sub-bazaars in various fields, including Amir Bazaar (for gold 
and jewelry), Mozzafarieh (carpet bazaar) and many other subdivisions for special 
matters.

 Surena Mound
Under Excavation

 Second round of excavations on Surena Mound,
named after an Achaemenid commander, at Noura-
 bad Mamasani in Fars province was undertaken
 jointly by Iranian and Australian archeologists to
.develop a better understanding of the region
According to www.aftab.ir, head of Archeology Re-
 search Center, Hassan Fazel-Nashali said that the
 undertakings are sponsored by the center and Sydney
.University
 He further said that excavations began on December
.19 and will continue until February 31
 Nourabad is a city in Fars province in southwestern
 Iran. It is the seat of Mamasani county. It was named
 so because of the existence of a temple named ’Nour’
.near the city
Nourabad boasts of many relics from pre- and post-
.Islamic eras

Decision of Barekat Court Increased the 
Hope of Iran to Restore its Stolen Heritage.

After 3 years of strug-
gle, the final decision 
of Barekat Court 
of London regard-
ing the restoration 
of Jiroft historical 
objects which were 
illegally taken away 
from Iran, strength-
ened the hope of Ira-
nian to win similar cases in international courts and to return 
stolen objects to the place where they belong.
 In this regard, CHTO of Iran has shaped a restoration commit-
tee to trace clues of other historical and archeological objects 
which have been stolen from Iran and to raise cases in interna-
tional courts in order to win them back.
 This committee is responsible for collecting sufficient evidences 
and clues to convince courts to vote in favor of returning those 
objects to their origin.
 In order to raise a sound and legal case, the exact number and 
details of the stolen objects should be investigated.
 The battle of Iran to restore 18 Jiroft stolen historical objects 
started on 2004 and the recent decision of London Court was a 
triumph for Iranians.
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Mass Produc-
 tion of Silk
 Strings of
Persian Harp

First Music Exhibition of Tehran presented 
the silk string of Traditional Iranian musical 
instruments.
Due to the difficult method of producing 
this string, its usage has been limited and 
obsolescent.
 The mentioned silk string used to be uti-
lized by musicians in various parts of Iran in 
ancient time through the Baroque era.
Mass production of metal strings, their rela-
tively low cost of production and availability 
were among the factors that replaced silk 
string with metal ones.
 According to Siamak Mehrdad, Iranian mu-
sician and researcher, who has spent 9 years 
on reviving the usage and production of silk 
strings, the sound of silk string is softer in 
comparison with metal ones; therefore it is 
more compatible with sound of other Ira-
nian musical instruments. 
 After 9 years of hard work, Siamak Mehrdad 
has finally managed to invent a machine for 
producing silk strings.
He has also presented a revised version of 
harp. Although this musical instrument 
shares a lot in common with the harp, its 
specific scales is yet to be discovered, there-
fore there is no written style for its teaching.
 The revised harp of Mehrdad received the 
award of musical instrument production di-
vision of the 18th Fajr Music festival.

When Art Creates a 
Bridge between 
Culture and Policy

Soudabeh Sadigh

For the first time after 28 years, Tehran was host of a Western European 
orchestra on 29 and 30th of August in Vahdat and Aseman concert halls. 
The magnificent performance of Osnabruck Philharmonic Orchestra from 

Germany, which was consisted of 60 German musicians accompanied by 
6 Iranian artists, opened a new horizon for being hopeful for repetition of 
such cultural events in Iran. 
 Last year’s performance of Tehran’s Symphony Orchestra Concert in Os-
nabruck was greatly welcomed by artistic figures of Osnabruck and attract-
ed the attention of cultural and artistic associations of all western countries 
and was broadcast live on German TV and radio. It seems as though, this 
performance paved the ground for further cultural interactions between 
Iran and western European countries. 
 The Osnabruck Philharmonic Orchestra accompanied its 60-member 
troupe, Michael Dreyer, founder and executive director of Morgenland 
Festival Osnabruck, Herman Broimer, conductor of Osnabruck Orches-
tra came to Iran by the invitation of the Music and Poetry Department of 
Iran’s Ministry of Culture and Islamic Guidance. 
 According to Michael Dreyer, the 37-year-old German founder and ex-
ecutive director of Morgenland Festival Osnabruck, this cultural exchange 
could contribute to an easing of the political tension between Iran and the 
West. “It is a very small step in improving relations between the people 
in the two countries,” he said. Frank-Walter Steinmeier, German’s Foreign 
Minister who is the patron of the event, and star conductor Daniel Baren-
boim are among those who are trying to promote the cultural interactions 
between the two countries. 
Although based on earlier programs, Shahram Nazeri, Iranian famous tra-
ditional vocalist, was supposed to cooperate with Osnabruck Orchestra 
by singing verses of Rumi, Persian mystic poet, due to recent changes in 
leadership of Tehran’s Symphonic Orchestra, this joint performance was 
canceled and Osnabruck Philharmonic Orchestra performed the concert 
by itself. However, Osnabruck Orchestra has expressed hope for continua-
tion of cooperation between artists of the two countries in future.      
 “I hope that such cultural exchange projects will soon become normality, 
even between the West and the Islamic world,” said Dreyer. He told report-
ers in Tehran that: “the exchange hoped to show to both countries that 
there are lots of similarities between us and no reason to fear each other.”
 
Dreyer visited Tehran several times over the past year in order to prepare 

the ground for holding the concert. The trips were fully coordinated with 
Iran’s Ministry of Culture and Islamic guidance. Due to Islamic regulations 
in Iran, the process for getting the permission for holding such a concert 
in Tehran was not that easy. There is a Persian proverb: you should over-
come seven obstacles to success, however, the Osnabruck Orchestra did it. 
The orchestra’s director also said that the visit was mainly aimed at cultural 
understanding, and not politics. “I am very glad that the women tried to 
cover their heirs and it was fine. What is most important is the music,” said 
Broimer. 
 The news of holding this concert in Iran was widely spread around the 
world and all artistic associations looked to this cultural event in a very 
positive way. “Wednesday night’s performance, with female perform-
ers covering their hair, was well received by its Iranian audience,” says 
newstime7. 
 The Leonore Overture no. 3, which is one of the four overtures written by 
Beethoven for his only opera, concerto for cello and orchestra in E minor 
of Sir Edward Elgar, the British romantic composer, which is one of the 

most widely performed pieces for the cello, symphony no. 4 of Johannes 
Brahms, the 19th century German composer, was performed during by 
Osnabruck Philharmonic Orchestra in Tehran which was highly wel-
comed by Iranian audiences and cultural and artistic enthusiasts.     
 In only two years, the Morgenland Festival Osnabruck has ascended to the 
first league of international music festivals. It features the music from the 
Orient, from traditional music to the avant-garde. Last year’s Morgenland 
Festival has had an international echo in the most important media like 
the New York Times, the Washington Post, the Australian News, and many 
others. When it comes to Oriental music, its tope, the Morgenland Festival 
Osnabruck is certainly one of the most important festivals in the Western 
world at this time. 
In 2007, the festival’s program includes the first appearance of the Cairo 
National Ballet in Germany, concerts by the Osnabruck Philharmonic Or-
chestra in Tehran and many other projects. Although the festival is based 
on Osnabruck, cooperations are planned with Wien Modern and the Lin-
coln Center, New York.  
 A sensation in cultural policy, as well as top-notch and dance from the 
Middle East are featured in the program of the Morgenland Festival Os-
nabruck.
 News reports over the past several years indicate that the Armenian Phil-
harmonic Orchestra has performed in Tehran, along with an orchestra 
from Ukraine and a chamber group from Waidhofen-Ybbs in Austria that 
accompanied a trade delegation. A four-member group from Hamburg, 
Germany, specializing in contemporary music, ensemble Integrales, has 
been in Iran twice in recent years. 
 Prior to the Islamic Revolution, foreign orchestras performed regularly 
in Iran, including the Berlin Philharmonic and its legendary conductor 
Herbert von Karajan. However, Tehran’s orchestra was dissolved follow-
ing the revolution. In the past decade some attempts have been made to 
revive classical music in Iran. Tehran’s Symphonic Orchestra gives regular 
concerts, mixing western classics with compositions by Iranian compos-
ers. However, the performance of classical and traditional Iranian music as 
well as instrumental versions of western music has been allowed by Iranian 
clerics.  

Persian ’Wit’
 Available
Persian translation of ’Wit’, a play by Mar-
garet Edson, an American playwright, was 
published by Nila Publishing House. The 
play won Pulitzer Prize for drama in 1999.
According to ISNA, the 76-page book ren-
dered into Persian by Rahim Qasemian was 
printed in 2,200 copies.
Meanwhile, the publisher has also published 
Persian translations of the plays ’Home’ writ-
ten by Janos Glowatsky, a Polish playwright, 
and ’The Happy Journey to Trenton and 
Camden’ by Thornton Wilder, an American 
playwright.
Wilder won Pulitzer Prize for his novel 
’The Bridge of San Luis Rey’. His plays ’Our 
Town’ and ’Skin of Our Teeth’ are among his 
best works.
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سفر نخستين زن ايراني به قطب 
جنوب

به  نجوم  عرصه  فعاالن  از  يكي  شيوايي،  آيرين 
عنوان نخستين زن ايران به قطب جنوب سفر كرد.  

 
فضا،  ايراني  مسافر  نخستين  انصاري،  انوشه 
حامي مالي آيرين شيوايي براي حضور در برنامه 
دانشجويان بر روي يخ (Students On Ice) شد تا 
به همراه دانش آموزان و دانشجويان سراسر جهان 
بتواند در اين برنامه دو هفته اي شركت كند. انتخاب 
وي از ميان دانش آموزان و دانشجويان ايراني كه 
بودند،  شده  انتخاب  كارشناسان  با  مصاحبه  براي 

صورت گرفت. 
تهران   ،86 دي   3 دوشنبه  بامداد  شيوايي   آيرين 
پيوستن  از  پس  تا  كرد  ترك  پاريس  مقصد  به  را 
به آرژانتين سفر كند. وي بعد از  به گروهي ديگر 
جنوبي ترين  به  آرژانتين  پاييتخت  آيرس  بوينس 
به  شهر  اين  از  و  كرد  «اوشوآيا»سفر  جهان  شهر 
 Students) همراه گروه دانش آموزي ـ دانشجويي
On Ice) سفر خود به قاره جنوبگان را آغاز كرد. 

برنامه اي   ،(SOI)يخ روي  بر  دانشجويان  برنامه 
به  جنوبگان،  و  شمالگان  شناخت  براي  آموزشي 
منطقه  پژوهشي  ـ  علمي  بررسي  با  آشنايي  همراه 
در  است.  زمين  گرمايش  تأثيرات  بررسي  مانند  به 
سفر امسال اين گروه به جنوبگان 64 دانش آموز و 
دانشجو به همراه 25 دانشمند، كارشناس و راهنما 

از سراسر جهان شركت كرده اند. 
كرده  سفر  جنوبگان  به  ايراني  چهار  اين  از  پيش 
بودند كه در آخرين سفر بابك امين تفرشي و حميد 
گرفتگي  خورشيد  رصد  براي  خداشناس،  جديري 

عازم اين قاره شده بودند. 
و  مرتفع ترين،  خشك ترين،  سردترين،  جنوبگان، 
درصد  نود  از  بيش  كه  است  جهان  قاره  بكرترين 
آب شيرين جهان به صورت يخ در اين قاره جمع 
به  دارد.  زمين  اقليم  در  حياتي  نقش  و  است  شده 
جنوبي ترين نقطه اين قاره (عرض 90- ) قطب جنوب 
گفته مي شود، سفر اين گروه به حاشيه هاي ديدني 

و غني از حيات وحش جنوبگان است. 
گوف  همچون  افرادي  ماجراجويانه  سفر  اين  در 
اعزامي  هيئت هاي  راهنماي   ،(Geoff Green)گرين
قطب  تا  قطب  از  ماجراجويانه  سفرهاي  و  قطب  به 
و ميخائيل تيورين (Mikhail Tyurin)، فضانورد 
در  اقامت  روز   215 تجربه  كه  روسي  مشهور 
ايستگاه فضايي بين المللي دارد، اين تيم دانش آموزي 

ـ دانشجويي را همراهي مي كنند. 

دوست دختر  ورود  از  ممانعت  
ساركوزى به عربستان 

   به نقل از نيو نيوز، يكى از سفيران كشورهاى غربى در عربستان كه 
نخواست نامش فاش شود با اين اعالم اين خبر گفت: دولت عربستان 
از ساركوزى خواست تا دوست دخترش برونى را با خود به عربستان 

نياورد.
غير  را  امر  اين  دليل  عربستان  كرد:  تصريح  ادامه  در  غربى  سفير  اين 
شرعى بودن اين ارتباط ميان ساركوزى و برونى و محدويت شرعى 

آن عنوان كرد.
به  آينده  هفته  است  قرار  ساركوزى  كرد:  نشان  خاطر  همچنين  وى 
دوست  نبردن  به  نيز  عربستان  خواسته  طبق  و  كند  سفر  عربستان 

دخترش قانع شده است.
منابع فرانسوى هدف از سفر ساركوزى به عربستان را بررسى مسائل 
دو كشور و به ويژه منطقه خليج فارس و بهبودى هرچه بيشتر روابط 

ميان آنان عنوان كرد.
ساركوزى بنا به دعوت ملك عبداهللا بن عبد العزيز براى اولين بار در طول مدت رياست جمهورى اش به عربستان سفر مى كند.

ياد آورى مى شود، توجه بيش از حد ساركوزى به دوست دختر جديدش و در نتيجه غافل شدن وى از اوضاع اقتصادى نابسامان اين كشور، نارضايتى 
شهروندان فرانسوى از ساركوزى را بر انگيخته است.

ساركوزى قرار است فوريه آينده با برونى طراح مشهور لباس و خواننده پاپ فرانسوى براى سومين بار ازدواج كند.
در صورت تاييد اين خبر كارال برونى سومين همسر رسمى ساركوزى خواهد بود. وى از همسر اول خود دو فرزند و از سسيليا، همسر دوم خود يك 
فرزند دارد. روزنامه ليبراسيون در همين ارتباط مى نويسد: داويد مارتينيون سخنگوى كاخ اليزه از ارائه اطالعات در مورد اين خبر يا تاييد آن امتناع كرد.

ماجراى روابط تازه ساركوزى و كارال برونى در اواخر سفر معمر قذافى به پاريس و در خالل حضور علنى آنها در پارك تفريحى ديسنى لند، صورت 
گرفت و پس از آن سفرهاى تفريحى وى به مصر و اردن روز به روز به شايعه قريب الوقوع بودن ازدواج آن ها دامن زد.  

كشف 27 بمب جنگ جهانى دوم در زمين فوتبال 
  با پيدا شدن دهها بمب جنگ جهانى دوم در مركز سنگاپور صدها نفر وحشتزده 
زمين  كاربرى  تغيير  هنگام  سنگاپورى  كارگران  كردند.  ترك  را  هايشان  خانه 

فوتبال و گودبردارى براى ساخت و ساز، 27 بمب منفجر نشده كشف كردند. 
يك  شعاع  تا  شود  منفجر  است  ممكن  لحظه  هر   ، ها  فهميدندبمب  وقتى  آنان 

كيلومترى محل پيدا شدن آن را خالى 
از مردم كردند.

از  پس  منفجره  مواد  كارشناسان 
را  آنها  توانستند  تالش  ها  ساعت 
نشان  دقيق  هاى  كنند.بررسى  خنثى 
كه  ساز»  خبر  هاى  «بمب  دهد  مى 
خمپاره  و  توپ  هاى  گلوله   ، نارنجك 
جنگ  به  مربوط  شود  مى  شامل  را 

جهانى دوم است.
پيش تر نيز كشف بمب جنگ جهانى دوم در يكى از شهرهاى آلمان وحشت به 

جان مردم انداخت.
پليس امنيت آلمان، سوار يك بالگرد شد تا از آسمان «هانوفر» اين شهر را ببيند.

نيم  و  هشت  عمق  در  كيلوگرمى  بمب 500  يك  هوايى،  عكسبردارى  با  ماموران 
مترى سطح زمين و در منطقه پرجمعيت جنوب «هانوفر» پيدا كردند. 

مقامهاى آلمانى به 14 هزار نفر از مردم منطقه دستور تخليه دادند وكارشناسان 
پس از ساعت ها تالش بمب را خنثى كردند.بررسى هاى دقيق نشان داد اين بمب 

نيز مربوط به جنگ جهانى دوم است كه قسمتى از آن، زير خاك بود. 
 

اين عروسيه يا جنگ تن به تن؟
پسرى اگر بخواهد با دختر قبيله اى در جنوب سودان ازدواج كند بايد افزون بر 

دادن يكصد راس گاو، عروس را با 
پدرش  خانه  از  چماق  و  چوب  زور 

بدرقه كند. 
«نوهير»نام  كه  خبرساز  قبيله  در 
دارد اگر كسى بخواهد دخترى را به 
گاو  راس   100 بايد  بگيرد  همسرى 

به خانواده عروس هديه بدهد.
به  و  ويژه  جشنى  برگزارى  از  پس 
راه انداختن صداهاى عجيب و غريب 

دختر را به خانه خود ببرد.
در اين آيين خانواده داماد پس از قربانى كردن يك گاو،دعواى ساختگى راه مى 
اندازند و عروس را با خشونت و چوب و چماق از پيش پدر و مادرش مى برند.

گاهى وقتها اين آيين به جنگ تن به تن كشيده مى شود و حتى يك يا چند كشته 
به جا مى گذارد.

دوست بداريد كساني 
را كه به شما پند

 مي دهند نه مردمي 
كه شما را ستايش 

مي كنند. (دور وبل)
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ناخنك
با  (ناخنك  رسيده.  ناخنك  خيلي  حال  به  تا  كه  من  اعصاب  به  ولي  نمي دانم،  را  شما 
انگولك اشتباه نشود) شك ندارم كه به اعصاب شما هم رسيده. يا شرم حضور داريد 
كه نمي گوييد يا خداي نكرده ترس و واهمه اي. مگر مي شود دراين دوره و زمانه زندگي 
كرد، ولي به اعصاب آدم، از اين ور و آن ور ناخنك نخورد. اگر  قسم هم بخوريد باور 
نمي كنم. به جون شما قسم! اگر به جون شما قسم مي خورم دليل موجهي دارم، براي 
اينكه عادت ندارم براي هيچ كس و هيچ چيز از جون خودم مايه بذارم! مگه جونم و از 

سر راه آوردم؟!
اگر شما جزو گروه ناخنك خورده نيستيد، حتمًا از گروه ناخنك زن تشريف داريد كه 

اعتراف به ناخنك خوردن نمي كنيد.
نمي رود.  فرو  من  گوش  به  دروغ ها  اين  بگوييد.  بگوييد،  مي خواهد  دلتان  چه  هر  شما 
(مي توانيد از دكتر گوش و حلق و بيني من بپرسيد!) من هر حرفي را كه دلم بخواهد 
قبول  مي كنم و هر حرفي را كه دلم خواست مي زنم. اين هم دوباره بر مي گردد به همان 

رگ اصلي من كه پيش تر گفته بودم!
براي آنان كه ادعا مي كنند تا به حال به اعصابشان ناخنك نخورده، مجبور هستم، امروز 
با دليل و مدرك آن را ثابت كنم، اگر هم به كسي ثابت نشد با زور به او ثابت خواهم  

كرد. مي توانيد امتحان كنيد!
ناخنك فوتبالي

من و باقي دوستان فوتبال دوست كه در سراسر دنيا، كم نيستند، بلكه خيلي هم زيادند 
اروپا،  ملت هاي  فوتبال،  جهاني  جام  با  را  خود  عمر  تقويم  بعضي ها!)  چشم  كوري  (به 
باشگاه هاي اروپا و ديگر جام هاي ريز و درشت دنيا تنظيم مي كنيم! (بازي هاي تيم هاي 
ايراني به داليلي كه مي دانيد دراين تقويم جايي ندارند!) براي همين براي پخش اين گونه 
فوتبال ها لحظه شماري مي كنيم. زندگي يعني فوتبال، به باقي مشكالت فكر نكنيد. اصًال 
فوتبال براي اين اختراع شده كه مردم هنگام بازي يا ديدن فوتبال به چيز ديگري فكر 

نكنند! (فوتبال اختراع انگليسي هاست) 
آدم  اعصاب  به  ناخنكي  هيچ  مي كني،  نگاه  ماهواره اي  شبكه هاي  از  را  فوتبال  وقتي 
نمي خورد، اما چشمتان روز بد نبيند كه با اين طرز پخش فوتبال از تلويزيون خودي، 

حتمًا مي بيند!
آن قدر اين مجري هاي از دانش فوتبال به دور، اعصاب شما و ما را خرد مي كنند كه تا 
به حال ميليون ها دستگاه تلويزيون، از انواع مختلف آن توسط من و شما با اصابت لگد 

خرد و خمير شده است (تنها  دليل باال رفتن قيمت تلويزيون همين است).
ناخنك به اعصاب ما و شما پيش از آغاز بازي شروع مي شود. حرف زدن هاي بي مورد 
و طوالني كه گاه از خود فوتبال طوالني تر مي شود، اولين ناخنك است. خدا را صدهزار 
مرتبه شكر كه هرچه آنان پيرامون تيم هاي فوتبال مي گويند و تفسير مي كنند، همه پوچ 

درمي آيد، اما از رو كه نمي روند !
 پخش شروع بازي، البته آنچه در دنيا مرسوم است، از  مركز زمين و با سوت داور 
ورزش  امر  پروفسورهاي  كه  ابتكاراتي  با  ما،  تلويزيوني  شبكه  در  اما  مي شود،  آغاز 
انجام داده اند، بازي از نيمكت ذخيره ها، چهره مربي ها و يا تماشاگران آغاز مي شود! 

خارجي ها براي يادگرفتن اين ترفنده ها حاال حاالها بايد بروند جلو!
براي همين است كه مجريان و تماشاگران، مربيان و بازيكنان ذخيره را بهتر از بازيكنان 
اصلي مي شناسند! اين يعني احترام به قشر ضعيف تر! براي اينكه حرف ما ثابت شود، 
كافي است به گزارش مجريان كاركشته فوتبال وطني توجه كنيد! هنگام گزارش ايشان، 
اكثر اسامي كه از زبان آنان به گوش شما مي رسد، در زمين ديده نمي شوند، ولي وقتي 
كه دوربين براي هزارمين بار روي نيمكت ذخيره ها مي رود، صاحبان اسامي را روي 
نيمكت  مي بينيد. بله، ما هم قبول داريم كه يك تيم فوتبال فقط از 11نفر تشكيل نمي شود! 
اما اين دليل نمي شود كه شما پارتي بازي كنيد و فقط بازيكنان ذخيره را معرفي كنيد 

و نشان دهيد!
يه كمي معرفت داشته باشيد! مگر آن بازيكناني كه وسط زمين از جان مايه مي گذارند، 
آدم نيستند؟! همان طور كه ما مي دانيم، ولي مجريان خالف عرض مي كنند، پخش فوتبال 
ما به طور مستقيم مستقيم نيست. براي همين گاهي از زير صدايي كه به زبان ناآشناي 
تأخير  كمي  با   اما  مي شويم،  زده  گل  و  بازي  جريان  متوجه  مي شود،  پخش  اجنبي 
فوتبال  زمان  از  بيشتر  يعني  بار،  هزار  را  گل  نبايد،  كه  زاويه اي  از  خردكن،  اعصاب 
از  فوتبال  پخش  نوع  بحث  فعًال  همين  براي  بكشد،  دعوا  به  بحث  مي ترسم  مي بينيم! 

تلويزيون را كنار مي گذارم.
ناخنك به اسامي

يكي از اعصاب خردكن ترين ناخنك ها، اين نوع ناخنك زدن است. چون هم اعصاب خرد 
مي شود وهم آدم به سواد خودش شك مي كند. هنوز بعد از سال هاي طوالني كه فوتبال 
تماشا مي كنم، به لطف عشق زبان داني مجريان همه فن حريف «چت باز» نمي دانم اسامي 
واقعي بازيكنان معروف خارجي چيست؟ چه برسد به بازيكنان نيمه معروف! به عنوان 
مثال من هنوز متوجه نشدم كه نام فوتباليست معروف پرتغالي كه بازي اش هم بدك 
نيست، چيست؟ چون نام ايشان را گزارشگران و مفسران ورزشي! با لهجه هاي مختلف 
بيان مي كنند. يكي مي گويد: روي كاستا، يكي ديگر كوشتا و… يا نفهميدم كه نام «گاو 
خشمگين» تيم ملي ايتاليا، گاتوسو، گاتوزو، گتوسويا گتوزو است. خدا را شكر كه اكثر 
بازيكنان معروف، يكي يكي كفش هاي خود را آويختند و رفتند و اال حاال حاالها اعصاب 
من خرد مي شد و ممكن بود باليي به سر خودم بياورم. (اگر خواستم چنين كاري بكنم 

حتمًا جلو مرا بگيريد!)
بنده به عنوان ناخنك نويس كه تا حدودي نماينده مردم محسوب مي شوم! به مسؤوالن 
تلويزيون، به ويژه گروه ورزش پيشنهاد مي كنم تا روي بازيكنان خارجي، اسامي ايراني 
انتخاب شود. بعد از اينكه اين اسامي مشخص شد، آن را به فرهنگستان زبان و ادبيات 
فارسي و غيره بفرستند تا بعد از تأييد فرهنگستان، از اين به بعد از اسامي تأييد شده 
ايراني استفاده كنند تا از دست دو شر راحت شويم، يكي اسامي منحوس اجنبي و ديگر 

از شر لهجه هاي مختلف اين اسامي، از زبان مجريان كهنه كار و تازه كار تلويزيون!

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

به بارنشستن درختى در ژاپن 
با 11گونه مركبات!

از  اى  ساله   71 ژاپنى  مرد 
خانه اش،  باغچه  در  درختى 
مركبات  ميوه  گونه   11
گزارش  به  كرد.  برداشت 
فوكوشيما>  <مانابو  ايسنا، 
درخت  به  كه  است  سال   15
خود  خانه  ساله   30 ليموى 
انواع  ديگر  از  قلمه هايى 
به  است.  زده  پيوند  مركبات 
گفته او، هر قلمه اى كه به اين 

درخت پيوند زده شده از يك تا سه سال طول كشيده تا 
اين  از  ميوه  گفت:<چيدن  <فوكوشيما>  برسد.  نتيجه  به 
درخت خيلى برايم لذت بخش است. من همچنين قصد دارم 
تعداد قلمه هاى اين درخت را براى گرفتن ديگر انواع ميوه ها 
افزايش دهم.> اين مرد از اين درخت ليمو، مركبات ژاپنى 
از قبيل بانپيو، آماناتسو، پرتقال هاساكو، دكوپون، آيويان 

و ديگر انواع مركبات را گرفته است.

هجوم براى بنزين مفت
يك اشتباه كامپيوترى باعث ترافيك و راه بندان و سپس 

درگيرى در جاده يى كوچك در ويسكانسين شد.
به  مينكوا  تريگ  بنزين  پمپ  در  بنزين  پمپ  مسوول  يك 
اشتباه قيمت بنزين را كه گالنى 3/2 دالر بود 32 سنت(يك 

دهم آن) ثبت كرد و اهالى محل كه متوجه اين اشتباه در 
بنزين  پمپ  اين  به  بودند  شده  بنزين  پمپ  كامپيوترهاى 
هجوم آوردند. از ساعت 10 شب پمپ هاى اين پمپ بنزين 
به صورت اتوماتيك شروع به كار مى كرد و هيچ مسوولى 
مى  كننده  مراجعه  افراد  و  نداشت  وجود  آن  كنترل  براى 
بنزين  پمپ  از  سكه  يا  اعتبارى  هاى  كارت  با  توانستند 
استفاده كنند و زمانى كه يكى از اهالى متوجه آن مساله 
شد به سايرين خبر داد. ترافيك عجيب در اين پمپ بنزين 
و سپس درگيرى ميان افرادى كه هر يك قصد داشتند گالن 
منطقه  اين  به  را  پليس  كنند  پر  را  خود  هاى  بشكه  و  ها 
كشاند و سپس پليس به صاحب پمپ بنزين اطالع داد. وى 
پس از حضور در محل اقدام به تصحيح قيمت كرد اما پس 
نفر   42 اصالح  از  قبل  تا  كه  شد  مشخص  ها  بررسى  از 
موفق شده اند 586 گالن بنزين به قيمت مفت بخرند. جالب 
اينكه نفر اول 27 گالن(صد ليتر) و دو نفر ديگر هم هر كدام 

18 گالن(65 ليتر) بنزين زده اند.
آندرياس رولند مدير اين پمپ بنزين مى گويد؛«وقتى پليس 
با من تماس گرفت كامًال متوجه موضوع نشدم اما وقتى به 
پمپ بنزين آمدم و صف ماشين ها را ديدم فهميدم كه چه 
اتفاقى افتاده است... حاال اميدوارم كسانى كه بنزين زده اند 
آن را برگردانند. هر چند از لحاظ قانونى ما نمى توانيم آنها 

را مجبور به اين كار كنيم.»

و  عجيب  خيابانهاى  به  نگاهى 
منحصر به فرد دنيا 

مركز تخصصى اطالعات حمل و نقل و ترافيك، طوالنى ترين 

و  پيچ  و  پر  شيب دارترين   ، ترين  عريض   ، ترين  باريك   ،
ترين  طوالنى  كرد.    معرفى  را  دنيا  هاى  خيابان  ترين  خم 
خيابان دنيا در تورنتوى كانادا قرار دارد.   بر اساس همين 
گزارش ، باريك ترين خيابان دنيا نيز با نام كاستل تاون 
در انگلستان واقع شده وعريض ترين  خيابان دنيا نيز در 
كشور آرژانتين و در بوينوس آيرس واقع است.    همچنين 
ضمن  است  نيوزيلند  در  داندلين   ، خيابان  ترين  دار  شيب 
نيز  سويندون  دنيا  ميدان  و  خيابان  ترين  پيچيده  آنكه 
سان  در  نيز  خيابان  ترين  خم  و  پيچ  پر  و  انگلستان  در 

فرانسيسكوى آمريكا قرار دارد.   

11 پيشگويى 2008 به 
روايت پيشگوى كانادايى

هاى  پيشگويى  انتشار  با  نيوز“  ”ديلى  آمريكايى  روزنامه 
يك زن معروف اهل تورنتو كانادا، «2008» را سال حمله 

آمريكا به ايران توصيف كرده است.
خانم نيكى (Nikki) در مصاحبه با روزنامه ”ديلى نيوز“ 
اظهار داشت: 2008، سالى سرشار از بال و مصيبت خواهد 

بود. 
به  ميالدى  جارى  سال  براى  وى  هاى  پيشگويى  فهرست 

شرح زير است: 
1) آمريكا به ايران حمله مى كند.

2) دو هواپيما در فرودگاه ”كندى“ به هم برخورد مى كنند 
و يك فاجعه فضايى ديگر نيز رخ مى دهد.

3) عملياتى تروريستى در جريان بازى هاى المپيك پكن به 
وقوع مى پيوندد.

4) توفانى ميامى آمريكا را در مى نوردد.
كلينتون“  ”هيالرى  استعفاى  پى  در  ادواردز“  ”جان   (5
مشكالت  دليل  به  آمريكا  جمهورى  رياست  نامزدى  از 

جسمانى، به كاخ سفيد راه مى يابد.
6) پرنس ويليام يا پرنس هرى از خاندان سلطنتى انگليس 

ربوده مى شوند. 
ازدواج  سال  اين  در  هاليوود  هنرپيشه  كلونى“  ”جورج   (7

كرده و بچه دار مى شود.
8) ”پنه لوپه كروز“ بازيگر مشهور اسپانيايى تبار به فعاليت 

هاى سياسى در اسپانيا روى مى آورد. 
به  سفر  جريان  در  سينما  مشهور  بازيگر  پن“  ”شون   (9

خاورميانه زخمى مى شود.
10) درمانى نو براى ناشنوايى كشف مى شود.

11) جنين انسان شبيه سازى مى شود.
اين پيشگو ادامه داد: گرچه امسال مملو از باليا و فجايع 
خواهد بود، اما سال 2009 به سوى آرامش بيشترى سوق 

مى يابد. 

به نوشته روزنامه ”ديلى نيوز“، پيشگويى هاى اين زن به 
گرفت  نظر  در  را  نكته  اين  بايد  اما  رسد  مى  عجيب  نظر 
به  هواپيما  دو  برخورد  نيز  سال 2001  آوريل  در  وى  كه 
”استيو  مرگ  و  سپتامبر)  (واقعه 11  جهانى  تجارت  مركز 
ايروين“ شكارچى تمساح و يكى از چهره هاى سرشناس 

استراليايى را درست پيش بينى كرده بود. 
اين در حالى است كه برخى پيش گويى هاى وى براى سال 
2007 درست از آب در نيامد كه از آن جمله مى توان به 
و  كوبا  به  آمريكا  حمله  كوبا،  رهبر  كاسترو“  ”فيدل  مرگ 

وقوع انفجار در مركز ”راكفلر“ نيويورك اشاره كرد
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  صائب  تبريزى  
  

سيدمحمدعلى  اصلح المصلحين   ربانى  عارف  
صائب  تبريزى 

و  ادبيات   آسمان   كواكب   درخشان ترين   از  يكى 
عرفان اعرف العارفين  و المشتاقين  سيد محمدعلى 
عباس   شاه   آستان   كلب   مي باشد  صائب تبريزى 
از  برگزيد  پايتختى  به   را  آنكه اصفهان   از  پس  
را  ثروتمندان   و  علما  ازتبريز  خصوصًا  همه جا 
افكندن   اقامت   ورحل   كوچيدن   بر  تطميعًا  مشوق  
در اصفهان  شد پدر صائب  ميرزاعبدالرحيم  تاجر 
ازهمان   بود  تبريز  بزرگ   تجار  از  كه   هم   اْوغلو 
شاه   كه    1017 سال   به   كه   مي باشد  اشخاص  
تبريز  از  او  دستور  طبق   آمده   به تبريز  عباس  
و  گرديد  ساكن   اصفهان   عباس آباد  در  و  كوچيد 
كودكى  ايام   از  ورزيدصائب   اشتغال   تجارت   به  
وجهة   گوناگون را  علوم   تحصيل   اصفهان   در 
را  كماالت   عالى  مدارج   و  داد  قرار  خود  همت  
طي نمود و به  (مستعدفان ) ملقب  شد لكن  در عالم  
ادبيات عنداالدبا و الفضال (ملك الكالم ) لقب  ثانوى 

او بود بهرة كامل  از سجاياى اخالقى داشت  (صائب ) هم  مي گفتندش به  فارسى و توركى آثار پربهائى 
از خود به  يادگارگذاشته  است  اينك  نموزجًا يك  غزل  عرفانى از ايشان درج  مي شود.

راز دل  را مي توان  دريافت  از سيماى مانشاء مي تابد چو رنگ  از پردة  ميناى ما

گرچه  او هرگز نمي گيرد زحال  ما خبردرد او هر شب  خبر گيرد ز سرتا پاى ما

سبحة  ذكر مال يك  از نظام  افتاده  است پس  كه  پيچيده  است  در گوش  فلك  غوغاى ما

چون  بساط  سبزه  زيرپاى سرو افتاده  است آسمان  در زير پاى همت  واالى ما

ريخت  شورحشر در پيمانة  عالم  نمك مي زند جوش  سينه  مستي ، همان  صهباى ما

حال  باطن  را قياس  از حال  ظاهر مي كنددام  را در خاك  مي بيند دل  داناى ما

پاى ما يك  خار را نگذاشت  صائب  بي شكست آه  اگر خار انتقام  خود كشد از پاى ما

صائب  عارف  ربانى بوده  از وحدت  وجوديها نيست مي بينيم  كه  در اشعارش  پايش  نلغزيده  است . اين  
عارف توانا زادگاه  خود تبريز را همواره  عالقه  نشان  داده  اين بيت  بعنوان  نمونه  درج  مي شود (صائب  
از خاك  پاك تبريز است  هست  سعدي گر از گل  (شيراز) در اين  بيت تعريضًا و به  حق  و حساب  سعدى 
هم  رسيده  است  بمحض رسيدن  به  حد بلوغ  به  مكه  مشّرف  گرديده  از آنجا به مشهد رفته  است  چنين  

گويد.

(هللا  الحمد كه  بعد از سفر حج  صائب عهد خود تازه  به  سلطان  خراسان  كردم )
از اصفهان  دلگير شده  به  شبه  قاره  هند سفر كرده  در آن ممالك  دانش  خود را به  حد اكملى مي رساند 
مي شود  (احسن )  ظفرتان   حاكم كابل   حرمت   مورد  و  مي گردد  دارالشكوه   پدر  مقّربين جهانشاه   از  و 
كه   تذكره ئيست   مي گرداند.(خيرالبيان )  مفتخر  (هزاره )  منصب   و  لقب (مستعدخاني )  با  را  او  جهانشاه  
ثانى  عباس   است شاه   داده   صائب   بر  آه )  (حق   بنام   درويشى  را  لقب مستعدفان   شده   مذكور  آن   در 
صائب  را ملقب  به  ملك الشعرا گردانيدبيشتر از هفت  هزار غزل  سروده  است  كه  به  هيچ  يك  ازشعرا 
ميسر نبوده  است  وسعت  فكر صائب  گويا اختصاص بر خود او دارد معرفتى كه  صائب  بر فيوضات  
صبح رسانيده  در اين  خصوص  كوس  خاقانى را نواخته  است صائب  از مخالفين  سرسخت  ميخواران  
است  فرمايد(زاشك  تاك  بر روشندالن  روشن  شد اين  معنا / كه  داردگرية  تلخ  پشيمانى شراب  از پي ) 
پيش   عجز  با سبك  عراقى ممزوج ساخته  است  (اظهار  سروده  ولى  به  سبك آذربايجانى شعر  صائب  
ستمگر زابلهيت  / اشك كباب  موجب  طغيان  آتش  است ) صائب  كه  از شعراي ذواللسانين  است . به  تركى 
غزلهاى دلنشينى داردنموزجًا چند بيتى از غزلى درج  مي شود (نه  احتياج  كه ساقى وئره  شراب  سنه  
/ كى اؤز پياله سينى وئردي آفتاب  سنه  / شراب  لعل  ايچون  تؤكمه  آبرو زينهار / كه دمبدم  لب  لعلون  
وئرور شراب  سنه  / سنين  صحيفة حسنون  كالم  صائب  دير / كى دام  صيد اْولور، خال ،انتخاب  سنه ) در 
تاريخ  تولدش  اقوال ، گوناگون  است 999 قريب  به  صحت  مي باشد به  سال  1087 در اصفهان مرغ  روح  

پهناورش  از قفس  تن  آزاد گشت  و در آن  شهرمدفون  گرديد اخيراً قبرش  پيدا شده  است .

 نويسنده اولين قانون اساسى ايران
مشيرالدوله (حسن پيرنيا)

برگرفته از كتاب صد سال ، صد چهره
تاريخ مصور ايران و جهان در قرن بيستم
نوشته : محمود طلوعى  

رئيس الوزراى معروف دوران مشروطيت و نويسنده اولين قانون اساسى ايران

ميرزا حسن خان مشيرالدوله، كه پس از لغو القاب و عناوين دوران قاجاريه از طرف رضاشاه نام خانوادگى 
پيرنيا را براى خود انتخاب كرد، از نخست وزيران معروف دوران مشروطيت است كه چهار بار به مقام نخست 
وزيرى انتخاب شده و با اينكه مجموع چهار دوره نخست وزيرى او بيش از پانزده ماه نبوده در مقاطع حساسى 

زمام امور كشور را در دست داشته است.

ميرزا حسن خان مشيرالدوله پسر ميرزا نصراهللا خان مشيرالدوله اولين نخست وزير مشروطيت است. وى در 
سال 1291 هجرى قمرى در تبريز متولد شده و پس از انجام تحصيالت مقدماتي، براى تحصيالت عالى به روسيه 
رفته و در مدرسه نظام و سپس مدرسه حقوق سن پترزبورگ تحصيل كرده است. ميرزا حسن خان پس از خاتمه 
تحصيالت در روسيه و آموختن زبانهاى روسى و فرانسه به عنوان ”آتاشه“ يا وابسته سفارت ايران در پايتخت 
روسيه استخدام شد و هنگامى كه پدرش به وزارت خارجه منصوب گرديد به ايران احضار و در سمت رئيس 
دفتر پدرش در وزارت خارجه مشغول كار شد. انقالب مشروطيت در همين زمان به نقطه اوج خود رسيد و پس 
از ماجراى تحصن مشروطه طلبان در سفارت انگليس، مظفرالدين شاه ميرزا نصراهللا خان مشيرالدوله را كه در 
سمت وزارت خارجه با ديپلماتهاى خارجى مقيم تهران به خصوص وزير مختار انگليس روابط نزديكى برقرار 
كرده بود، به سمت رئيس الوزراء تعيين نمود تا با جلب رضايت انگليسى ها به غائله خاتمه بدهد. مشيرالدوله 
با گرفتن فرمان مشروطيت از مظفرالدين شاه موجبات بازگشت علماى مهاجر به تهران و خروج متحصنين از 
سفارت انگليس را فراهم ساخت و پسرش ميرزا حسن خان كه تازه از مظفرالدين شاه لقب ”مشيرالملك“ گرفته 
بود در تدوين نظامنامه انتخابات و قانون اساسى ( كه بخش عمده آن ترجمه و اقتباس از قانون اساسى بلژيك 

بود) نقش مهمى ايفا نمود.

لقب  وارث  شمسى  سال 1286  در  پدر  مرگ  از  بعد  كه  مشيرالملك  خان  حسن  ميرزا  مشروطيت،  اعالم  از  بعد 
مشيرالدوله شد، به ترتيب در كابينه هاى مختلف سمت وزارت عدليه و امور خارجه و معارف و تجارت و علوم 
و اوقاف را داشت و در بعضى از اين مقامات مانند وزارت عدليه و وزارت خارجه در چند كابينه مختلف انجام 
وظيفه نمود تا اينكه سرانجام در اسفندماه سال 129 شمسى براى اولين بار با رأى تمايل مجلس به سمت رئيس 
الوزراء انتخاب گرديد. مهمترين كار مشيرالدوله در اولين دوره نخست وزيرى مذاكره با دولتين روس و انگليس 
براى تخليه ايران از قواى اشغالى آنها و لغو اختيارات فوق العاده مسيو مرنار بلژيكى رئيس كل گمرك ايران بود. 
انگليسى ها به واسطه سرسختى مشيرالدوله در تخليه ايران از قواى انگليس نسبت به او نظر مساعدى نداشتند 
و در مجلس هم، بااينكه به اتفاق آراء به نخست وزيرى مشيرالدوله اظهار تمايل كرده بود، از آغاز دومين ماه 
زمامدارى تحريكاتى عليه او آغاز گرديده كه به استعفاى مشيرالدوله از رياست دولت انجاميد. مدت زمامدارى 

مشيرالدوله در اولين دوره نخست وزيرى او پنجاه روز بود.

ميرزا حسن خان مشيرالدوله براى دومين بار پس از بازگشت احمدشاه از سفر اروپا در بهار سال 1299 شمسي، 
به دنبال جنجال بر سر قرارداد 1919 ايران و انگليس و استعفاى وثوق الدوله، به نخست وزيرى منصوب شد. 
كابينه جديد مشيرالدوله براى نخستين بار چهار نفر به مقام وزارت منصوب شدند، كه از آن جمله دكتر محمد 
وزيرى  نخست  به  بار  دومين  براى  مشيرالدوله  كه  هنگامى  بود.  عدليه  جديد  وزير  السلطنه)  (مصدق  مصدق 
منصوب شد انتخابات دوره چهارم مجلس شوراى ملى در جريان بود و اولين تدبير او براى اينكه دولت را از قيد 
تعهدات ناشى از قرارداد 1919 رها سازد موكول ساختن اجراى اين قرارداد به نظر مجلس آينده بود. مشيرالدوله 
در اين دوره از زمامدارى خود با مشكالت بزرگ ديگرى هم مواجه بود كه از جمله مهمترين آنها مى توان به 
قيام ميرزا كوچك خان جنگلى در گيالن و قيام شيخ محمد خيابانى در تبريز اشاره نمود. مشيرالدوله در هر دو 
مورد براى حل مشكل از طريق مسالمت آميز سعى فراوان نمود، ولى نتيجه اى نگرفت. با اعزام مخبرالسلطنه 
به تبريز غائله خيابانى سركوب و خود او كشته شد، ولى قواى اعزامى به رشت از عهده جنگليها برنيامد و اين 
مشكل تا پايان دوره زمامدارى مشيرالدوله بر جاى ماند. از سوى ديگر انگليسى ها كه از تعليق قرارداد 1919 
ناراضى بودند بناى كارشكنى و مخالفت با مشيرالدوله را گذاشتند و مشيرالدوله ناچار روز سوم آبان 1299 

از كار كناره گرفت. 

نمايندگان  اتفاق  به  قريب  اكثريت  تمايل  رأى  با  كودتاى 1299  از  پس  ماه  يازده  بار،  سومين  براى  مشيرالدوله 
مجلس، به نخست وزيرى منصوب شد. در كابينه جديد مشيرالدوله كه روز سوم بهمن 1300 شمسى به مجلس 
معرفى شد، سردار سپه (رضاخان) وزير جنگ، سردار معظم خراسانى (تيمورتاش) وزير عدليه، حكيم الملك وزير 
خارجه و مديرالملك وزير ماليه بودند. احمدشاه بعد از رأى اعتماد مجلس به دولت مشيرالدوله عازم اروپا شد 
و ميدان براى ...تازى سردار سپه مهيا گرديد. مداخالت سردار سپه در كار دولت منجر به استعفاى مشيرالدوله 
از مقام نخست وزيرى گرديد، ولى احمدشاه در پاسخ استعفاى تلگرافى مشيرالدوله مصرانه از او خواست از 
استعفا منصرف شده به كار خود ادامه دهد. مشيرالدوله پس از دريافت تلگراف شاه از استعفا منصرف شد ولى 

در مقابل تحريكات سردار سپه دوام نياورد و بعد از چهار ماه و نيم زمامدارى از كار كناره گيرى كرد.

مشيرالدوله براى چهارمين و آخرين بار روز 26 خرداد سال 1302 با رأى تمايل مجلس و فرمان احمد شاه به 
نخست وزيرى رسيد و بار ديگر به ناچار رضاخان سردار سپه را به وزارت جنگ خود برگزيد. در چهارمين 
حكومت مشيرالدوله، مصدق السلطنه وزير خارجه، ذكاءالملك فروغى وزير ماليه و حكيم الملك وزير عدليه بودند. 
مهمترين وظيفه چهارمين دولت مشيرالدوله انجام انتخابات مجلس پنجم بود، زيرا با اوضاعى كه پيش آمده بود 
اهميت  متوجه  كه  هم  رضاخان  بود.  خواهد  سازى  سرنوشت  مجلس  پنجم  مجلس  كه  رسيد  مى  نظر  به  چنين 
موضوع بود ونقشه هايى در سر داشت، به وسيله نظاميان تحت فرمان خود در كار انتخابات مداخله مى كرد. 
در اين ميان احمدشاه هم براى بار سوم به فكر مسافرت به اروپا افتاد و تالش مشيرالدوله براى انصراف شاه 
از مسافرت در اين موقعيت حساس به جايى نرسيد. مشيرالدوله كه خود را حريف سردار سپه نمى ديد تصميم 
گرفت به نفع قوام السلطنه از كار كناره گيرى كند و احمدشاه را هم به صدور فرمان نخست وزيرى قوام السلطنه 
راضى كرده بود، كه سردار سپه متوجه قضيه شد و قوام السلطنه را به بهانه اينكه مشغول توطئه اى عليه او 
بوده و قصد ترور او را دارد توقيف كرد. مشيرالدوله براى آزادى قوام السلطنه به احمدشاه متوسل شد، ولى تنها 

كارى كه احمدشاه توانست براى قوام السلطنه انجام دهد جلب رضايت رضاخان براى تبعيد او به اروپا بود.
مشيرالدوله كه احساس مى كرد ديگر كارى از او ساخته نيست و بعد از رفتن شاه از ايران رضاخان كارها را 
قبضه خواهد كرد، در اواخر مهرماه 1302 استعفاى خود را تقديم احمدشاه نمود. احمدشاه با اكراه استعفاى او را 
پذيرفت و چون ديگر كسى در آن شرايط آماده قبول مسئوليت نبود روز سوم آبان 1302 فرمان نخست وزيرى 

سردار سپه را صادر نموده و عازم اروپا شد.
مشيرالدوله در ادوار پنجم و ششم و هفتم از تهران به وكالت مجلس انتخاب شد ولى در دوره هفتم از قبول 
وكالت خوددارى نمود و به تحقيق و ترجمه پرداخت و كتاب ايران باستان را در همين دوران به رشته تحرير 

درآورد. مشيرالدوله در سال 1314 درگذشت.
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 براى مشاهده هفته نامه بصورت رنگى به وب سايت مراجعه نمائيد

«تختى»
 زنده است

چهلمين غروب مرد ماندگار 
 

روزي كه پهلوان از دنيا رفت  
  

صبح روز 18 دي ماه 1346 خبر مهمي با عنوان « تختي رفت» در 
شهر  در  سرعت  به  خبر  اين  بود،  شده  منتشر  تهران  هاي  روزنامه 
داشتند  سعي  و  كردند  مي  نگاه  يكديگر  به  ناباورانه  مردم  پيچيد، 
بوده  اشتباه  خبر  اين  كه  بقبوالنند  خود  به  شده  كه  طريقي  هر  به 
است. اما خبر حقيقت داشت، جهان پهلوان ديگر در ميان مردم نبود، 
روزنامه هاي وابسته به رژيم وقت در نوشته هاي خود سعي مي 
كردند درگذشت تختي را خودكشي قلمداد كنند ولي كسي باور نمي 
كرد. هيچ كس تصور نمي كرد مردي كه يك عمر براي وطنش «علي 
گويان» پا به ميادين كشتي مي گذاشت و براي آنان بسيار محبوب 
بود، خودكشي كند. جهان پهلوان تختي در پنجم شهريور 1309 در 
خانواده يي مذهبي و متوسط به دنيا آمد، پدرش رجب خان از تجار 
به  او  شد.  رو  روبه  تنگدستي  با  مدتي  از  بعد  كه  بود  شهر  جنوب 
واسطه آنكه روي تخت مي نشست به تختي مشهور شد. تختي در 
كودكي پدرش را از دست داد، او ورزش كردن را از زورخانه ها آغاز 
كرد و زورخانه سرآغازي براي ورزش او شد. نخستين كشتي بين 

در  كه  گرفت  فرانسه  كاپ  مسابقه  در   1328 سال  در  را  اش  المللي 
جهاني  مسابقات  در  تختي  نشد.  مدال  كسب  به  موفق  مسابقات  اين 
و   1952 هاي  سال  در  او  شد،  جهان  قهرمان  نايب   1951 هلسينكي 
دست  به  را  ورشو  و  هلسينكي  جهاني  مسابقات  نقره  1954مدال 
آورد. وي در سال 1956 در استراليا قهرمان المپيك شد و در سال 
1958 در صوفيه بلغارستان مدال نقره جهان را كسب كرد. او در سال 
هاي 1958 و 1959 مدال طالي مسابقات آسيايي توكيو و مسابقات 
جهاني تهران را به دست آورد. در بازي هاي المپيك رم نايب قهرمان 
جهان شد و در مسابقات جهاني 1961 ژاپن مدال طال كسب كرد. او 
در آبان 1345 با شهال توكلي ازدواج كرد و در شهريور 1346صاحب 
در  را  او  كه  نبود  تختي  هاي  كشتي  اين  شد.  بابك  نام  به  فرزندي 
ميان مردم محبوب كرد بلكه اين مردانگي و جوانمردي او بود كه در 
قلب ها رسوخ كرده بود. او پهلواني بود كه از ميان مردم ستمديده 

برخاسته بود و با زندگي آنان آشنايي كامل داشت. يكي از مهم ترين 
خصوصيات اخالقي تختي اين بود كه اگر در كشتي متوجه مي شد 
حريفش آسيب ديده است هرگز از اين امر سوء استفاده نمي كرد. او 
در يكي از كشتي هايش هنگامي كه متوجه شد حريفش از ناحيه پا 
دچار مصدوميت شده تا پايان مسابقه هرگز به پاي حريف نزديك 
نشد. تختي به عنوان يك ورزشكار در زلزله بوئين زهرا به ياري 
مردم مصيبت ديده اين ديار شتافت و مردم آن دوران، هيچ وقت آن 
روزي را كه تختي در خيابان هاي تهران براي مردم زلزله زده كمك 
جمع آوري مي كرد، فراموش نمي كنند. مردم ايران هنوز هم بعد از 
40 سال قهرمان ملي و محبوب خود را فراموش نكرده اند و هر ساله 
با حضور بر سر مزار تختي در ابن بابويه شهرري ياد و خاطره اين 

پهلوان بزرگ را گرامي مي دارند.  
 

به  نه  و  بود  رنگارنگش  هاى  مدال  خاطر  به  نه  شد  تختى  اگر  تختى 
به  هايش  جوانمردى  و  رفتارش  با  او  كه  زمانى  هايش.  كشتى  خاطر 
قلب مردم راه پيدا كرد طاليى ترين مدال را صيد كرد. مدالى كه هنوز 
ورزشكارى بدست نياورده. تاريخ ورزش ايران مدال آوران و افتخار 
نمى  و  نتوانسته  آنها  از  هيچكدام  گاه  هيچ  اما  داشته  فراوانى  آفرينان 
از  40سال  درآورند.  تسخير  به  را  ايرانيان  دل  تختى  همانند  توانند 
غروب جهان پهلوان مى گذرد اما هنوز هم نسلى كه تنها در كتاب ها و 
نشريات با تختى آشنا شده اند او را يك اسطوره مى داند. « تختى را 
صفحات تاريخ به خاطر انسانيت اش دوست دارند نه مدالها و قهرمانى 
هايش». 45 سال پيش هنگامى كه حادثه تلخ زلزله بويين زهرا رخ داد، 
اين غالمرضا تختى بود كه «نه براى خودنمايى و نه با اطالع قبلى به 
اصحاب رسانه» بلكه براى دل خود دست يارى به سوى مردم دردمند 
آن منطقه دراز نمود و مردم نيز عاشقانه به اين ابرمرد اعتماد كردند و 
اين تختى بود كه پيشتازهمه به عنوان يك الگوى واقعى مقادير زيادى 
كمك براى مردم زلزله زده بويين زهرا جمع آورى كرد. ارادت جوانان 
در  را  پهلوانى  هاى  خصلت  و  ها  جوانمردى  به «تختى»،  ايران  امروز 
محيط هاى ورزشى زنده و پا برجا نگه داشته است تا نسيم جوانمردى 

همچنان در ورزش ما بوزد. 
«جهان پهلوان تختى» جداى از صفات عالى اخالقى در عالم كشتى نيز 
يك قهرمان بزرگ بود كه با پشتكار و مقاومت خود، سالها در خدمت 
المپيك  هاى  بازى  جهانى،  هاى  مسابقه  در  ايران  آزاد  كشتى  ملى  تيم 
و بازيهاى آسيايى افتخار كسب كرد. كسب 10 مدال (9 مدال جهانى 
و المپيكى و يك مدال بازى هاى آسيايى) گواه بر خستگى ناپذيرى و 
پايمردى اين بزرگمرد كشتى ايران و جهان است كه او را به يكى از 
نوادر و نوابغ كشتى جهان مبدل كرد. تاريخ كشتى، پهلوان تر، انسان 
تر، نجيب تر، رئوف تر و حتى مظلوم تر از «جهان پهلوان تختى» هرگز 

به ياد ندارد. 
«تختى» كه انگار يك جاودانه قهرمان همه تاريخ بايدش لقب داد، حاال 
40سال از غروبش مى گذرد.«من، فرزند درد و رنج بودم و با اين درد 
خو گرفتم، من هميشه مردمى را كه مرا دوست مى داشتند، دوستمى 
داشتم و امروز به دوستى آنها بى حد و حصر افتخار مى كنم اما در 
همين زمان يك حرف، يك كنايه ديگر كه در لفافه گفته مى شد هيچ گاه 
مرا شكنجه نمى داد، چون من راه خود را مى ديدم، راهى بود روشن 
كه در آن مى شنيدم.» «غالمرضا! تو كارى با اين حرفها نداشته باش. 
راه خود را بگير و برو، آينده مال توست و متعلق به كسى است كه 
كه  آموخت  من  به  همچنين  زندگى  است.»«...  برده  رنج  همه  از  بيشتر 
مردم را دوست بدارم و تا آنجا كه در حد توان است به آنان كمك كنم، 

حال اين كمك از چه طريقى باشد و از چه راهى مهم نيست. هر كس به 
قدر توانايى اش...» اينها قسمتى از سخنان «جهان پهلوان تختى» آخرين 
شاگرد مكتب پورياى ولى است، پهلوانى كه از جنوبى ترين محله تهران 
صعود  انسانيت  و  قهرمانى  وادى  هاى  بلندى  باالترين  تا  و  برخاست 
كرد. او تنها يك قهرمان نبود، بلكه پهلوان بود و بزرگترين فتح او نه 

مدالهاى جهانى و المپيك، بلكه ايستادن بر بلنداى قلب مردم بود. 

5 زندگينامه تختى 
اى  خانواده  در   1309 ماه  شهريور  پنجم  روز  در  تختى  غالمرضا 
پدر   - خان»  رجب   » آمد.  دنيا  به  تهران  آباد  خانى  محله  در  متوسط 
تختى - غير از وى دو پسر و دو دختر ديگر نيز داشت كه همه آنها از 
غالمرضا بزرگتر بودند. « حاج قلى»، پدر بزرگ غالمرضا، فروشنده 
خوار و بار و بنشن بود. از قول رجب خان، تعريف مى كنند كه حاج 
قلى در دكانش روى تخت بلندى مى نشست و به همين سبب در ميان 
اهالى خانى آباد به حاج قلى تختى شهرت يافته بود. همين نام بعدها 
به خانواده هاى رجب خان منتقل شد و به « نام خانوادگى» تبديل شد. 
رجب خان با پولى كه از ماترك پدرش به دست آورده بود، در محل 
كرده  احداث  طبيعى  يخچال  يك  و  خريده  زمينى  آهن  راه  انبار  سابق 
تامين  را  خود  پرجمعيت  خانواده  زندگى  مخارج  راه  همين  از  و  بود 
مى كرد. نخستين واقعه اى كه در كودكى غالمرضا روى داد و ضربه 
اى بزرگ و فراموش نشدنى بر روح او وارد كرد، آن بود كه مرحوم 
را  خود  مسكونى  خانه  ناچارشد  خانواده  معاش  تامين  براى  پدرش 
گرو بگذارد.شادروان تختى به لحاظ مشكالت خانوادگى فقط 9 سال 
در دبستان و دبيرستان منوچهرى خانى آباد درس خواند و در سال 
1329 به سبب عالقه به كشتى و ورزش باستانى به باشگاه پوالد رفت. 
رفت  پوالد  باشگاه  به  سن 20سالگى  در  بار  نخستين  براى  غالمرضا 
و به دليل عالقه وافرى كه به كشتى داشت، مورد توجه مدير باشگاه 
پوالد، «حسين رضى» قرار گرفت. او با پشتكارى مثال زدنى تمرينات 
تا  داد  انجام  اش  شخصى  زندگى  نشيبهاى  و  فراز  وجود  با  را  خود 
تيم  عضويت  به  كيلوگرم  وزن 79  در  سال 1330  در  بار  اولين  براى 

ملى در آيد. 
در  سال 1951  در  جهانى  رقابتهاى  در  خود  حضور  اولين  در  تختى 
هلسينكى فنالند با وجود اينكه 21 سال داشت به فينال اين مسابقات 
راه يافت و در ديدار فينال مغلوب «حيدر ظفر» از تركيه شد، تا اولين 
حضور خود را با كسب يك مدال نقره جهانى جشن بگيرد. تختى يكسال 
بعد در رقابتهاى المپيك هلسينكى و در ديدار فينال مقابل «كويدرزه» 
از شوروى سابق مغلوب شد،تا يك نشان نقره ارزشمند ديگر را براى 
بر  غلبه  با  ملبورن   1956 المپيك  در  تختى  نمايد.  كسب  كشورمان 
حريفانى از كشورهاى شوروى، آمريكا، ژاپن، آفريقاى جنوبى، كانادا 
و استراليا موفق شد به آرزوى بزرگ هر ورزشكار يعنى كسب مدال 
طالى المپيك نايل آيد. اسطوره ورزش ايران در بازگشت از بازى هاى 
عنوان  خود»  را «وظيفه  رقابتها  اين  طالى  مدال  كسب  ملبورن  المپيك 
كرده  تصريح  ورزشى  نشريات  از  يكى  با  مصاحبه  در  و  بود  كرده 
بود: «من هميشه پيش خود فكر مى كردم كه در قبال مردم ايران تعهد 
وجدانى دارم. باور كنيد از برد و باخت نمى ترسيدم اما مى خواستم 
آنچه را كه مردم در انتظار آن هستند به آنها بدهم... منتظر بودند كه 
طال  مدال  گرفتن  دليل،  اين  به  شوم.  وارد  مهرآباد  به  طال  مدال  با  من 
براى من وظيفه اى شده بود و هرگز اين وظيفه را فراموش نكرده و 
خوشبختم با مساعدت تمام مردم ايران موفق شدم آن را طبق دلخواه 
آنها انجام دهم.» اين صحبتهاى بزرگمردى است كه حتى در اوج دوران 
افتخار ورزشى اش و با كسب بهترين نشان ورزش جهان، نه تنها فخر 

نمى فروشد كه تحقق اين مهم را وظيفه خود تلقى مى كند! ... 
تختى در دوران زندگى ورزشى اش ركورد دار شركت در المپيك ها 
و كسب بيشترين مدال از اين آوردگاه بود. در4 دوره المپيك حضور 
كه  بود  چهارم  عنوان  يك  و  نقره  دو  طال،  يك  آن  حاصل  و  داشت 
جهان  است.  نادرى  اتفاق  امر  اين  كشتى  بخصوص  ايران  درورزش 
سجاياى  و  رفتار انسانى  و  لحاظ منش  به  بر قهرمانى،  عالوه  پهلوان 
اخالقى پسنديده و جوانمردى و نوع دوستى شهره خاص و عام بوده 
در  تختى  شادروان  بود.  كرده  مردم  وقف  را  خود  زندگى  او  است. 
ورزش باستانى و كشتى پهلوانى نيز داراى تبحر و مهارت بود، چنان 
كه سه بار پهلوان ايران شد و هر بار كشتى گيران نامدارى را مغلوب 
كرد. وى 4 ماه پس از بازگشت از آخرين سفر خود (توليدو-1966) در 
آبان ماه سال 1345 زندگى مشترك خود را با همسرش آغاز كرد كه 
حاصل آن تولد بابك در سال 1346 بود و سرانجام پس از گذشت چند 
ماه از تولد فرزندش، خبر درگذشت جهان پهلوان همه را در اندوهى 

عظيم و بهتى شگفت انگيز فرو برد. 

5 افتخارات جهان پهلوان «غالمرضا تختى» 
5 1952 هلسينكى: مدال نقره 79 كيلوگرم(المپيك) 

5 1956 ملبورن: مدال طال 87 كيلوگرم(المپيك) 
5 1960 رم: مدال نقره 87 كيلوگرم(المپيك) 

5 1951 هلسينكى: مدال نقره 79 كيلوگرم(قهرمانى جهان) 
5 1961 يوكوهاما: مدال طال 87 كيلوگرم(قهرمانى جهان) 
5 1962 توليدو: مدال نقره 97 كيلو گرم(قهرمانى جهان) 
5 1958 توكيو: مدال طال 87 كيلوگرم(بازيهاى آسيايى)
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استاد احمد جاويد

استاد احمد جاويد، فرزند ميرزا عبدالصمدخان در سال 1305 خورشيدى 
گذر  در  چوك  پايان  محله  در 
حاجى عزت خان كابل زاده شد.

او دوران آموزشهاى ابتدايى را 
در مكتب شماره2 و متوسطه و 
ليسه را در ليسه حبيبيه به پايان 

رسانيد.
شانزده  در  جاويد،  مرحوم 
روى  شعر  سرودن  به  سالگى 
نكرد.  منتشر  اثرى  اما  آورد 
مدتى بعد اين وادى را رها كرد و 
به تحقيق و پژوهش روى آورد.

در سال 1322، احمد جاويد وارد 
كابل  دانشگاه  ادبيات  دانشكده 
شد و پس از يك سال تحصيل با 
استفاده از يك بورسيه تحصيلى 

تهران  دانشگاه  در  سياسى  علوم  و  حقوق  رشته  در  و  رفت  ايران  به 
مشغول به تحصيل شد.

عالقه فروان آقاى جاويد به ادبيات سبب شد كه او همزمان با تحصيل 
در رشته حقوق، در رشته ادبيات نيز تحصيالت خود را در تهران ادامه 

دهد.
وى در سال 1329 خورشيدى پس از به دست آوردن ليسانس از دانشگاه 

تهران، به افغانستان بازگشت و در آنجا به تدريس مشغول شد.
در سال 1331 خورشيدى، او دوباره به تهران بر گشت و موفق شد كه 

دكتراى ادبيات فارسى را از دانشگاه تهران به دست آورد.
احمد جاويد در زمان اقامت و تحصيل در ايران از محضر چهره هايى 
سعيد  همايى،  جالل  معين،  محمد  صفا،  اهللا  ذبيح  دهخدا،  اكبر  على  چون 
بهره  ديگر  شمارى  و  حكمت  اصغر  على  فر،  همايون  اهللا  عزت  نفيسى، 

برد.
استاد جاويد، بعد از بازگشت از ايران به فعاليتهاى علمى و فرهنگى خود 
در داخل افغانستان ادامه داد و در سال 1331 به مديريت نشرات راديو 

افغانستان برگزيده شد.
اين  در  هنرمندان  حضور  افغانستان،  راديو  در  وى  مديريت  زمان  در 
زنان  حضور  براى  عرصه  و  يافته  افزايش  چشمگيرى  طور  به  رسانه 

هنرمند نيز گسترش يافت.
گفته شده كه در همان زمان بود كه براى نخستين بار، يك زن در راديو 

افغانستان به آوازخوانى پرداخت.
آنگونه كه از خود استاد نقل شده است در زمان مديريت او بر راديو، 
خودش به همراه گروهى از هنرمندان موسيقى به منزل شفيقه ضيايى 
(پروين) رفت و آهنگ معروف دختر گلفروش را در منزل خانم پروين به 
ضبط رساند. اين آهنگ، صداى نخستين زن آوازخوان بود كه از راديو 

افغانستان پخش شد.
در  وى  عضويت  از  توان  مى  جاويد،  احمد  دكتر  فعاليتهاى  ديگر  از 
شوراى بررسى كتب درسى وزارت معارف، عضويت در انجمن دوستى 
افغانستان و سازمان ملل متحد، عضو لويه جرگه، عضو افتخارى انجمن 
نام  فلسطين  و  افغانستان  دوستى  انجمن  عضو  افغانستان،  نويسندگان 

برد.
احمد جاويد در سال 1365 خورشيدى از سوى آكادمى علوم افغانستان، 
و  اطالعات  وزارت  سوى  از  بعد  سال  يك  و  آكادميسين  رسمى  عنوان 

فرهنگ، لقب كارمند شايسته را به دست آورد.
در سالهاى پايانى حكومت دكتر نجيب اهللا، استاد احمد جاويد افغانستان 

را ترك كرد و به بريتانيا پناهنده شد.
فعاليتهاى  از  دست  هم  افغانستان  از  خارج  در  حضور  سالهاى  در  او 
در  كه  سمينار  دهها  در  وى  سخنرانى  و  حضور  برنداشت؛  فرهنگى 
مهمترين  از  شد،  برگزار  گوناگون  هاى  زمينه  در  مختلف  كشورهاى 

كارهاى اين دوره از عمر استاد بود.
از دكتر جاويد چندين كتاب و دهها مقاله در نشريات مختلف افغانستان 

به چاپ رسيده است.
در سالهاى مهاجرت نيز، از وى آثار مهمى به نشر رسيد كه از مهمترين 
آنها آثارى چون ”رايحه صلح در فرهنگ ما“، ”مدارا و مروت در فرهنگ 

فارسى“، ”نوروز خوش آيين“ و جلد اول كتاب ”اوستا“ است.
دكتر جاويد در سال 1341 خورشيدى با خانم نفيسه كاكر دختر ژنرال 

محمد هاشم خان كاكر ازدواج كرد كه ثمره آن، چهار فرزند است.
سر انجام استاد احمد جاويد، در شامگاه چهارشنبه 9 اسد سال 1381 

خورشيدى (31جوالى 2002) در لندن در گذشت.
گورستان  در  اسد   13 روز  در  و  كردند  منتقل  كابل  به  را  استاد  پيكر 

شهداى صالحين آن شهر به خاك سپرده شد. روحش شاد باد

سبك موسيقى هراتى
درافغانستان  موسيقى  ومتداول  مشخص  سبكهاى  معروفترين  از  يكى 
خراسان  قديم  ازموسيقى  را  اش  ريشه  كه   است  هراتى  موسيقى  سبك 
گرفته ومركز آن، شهرباستانى هرات است. چنانكه موسيقى محلى واليات 
موسيقى  سبك  همين  تأثير  تحت  همواره  نيز  افغانستان  وبادغيس  غور 
بوده اند. حاال كه پاى صحبت يكي ازدرخشانترين وپرمايه ترين سبكهاى 
نماييم  مالحظه  كه  بجاست  آمده،  ميان  به  دركشورما  اصيل  موسيقى 
وچه  اند  گفته  چه  خراسانى  موسيقى  پيرامون  وخارجى  داخلى  منتقدين 
قلم زده اند. درشماره چهارم سال دوم مجلهء هنر در بخشى ازمقالهء « 

موسيقى در ديارما » به قلم دوكتور رهين چنين مى خوانيم : ـ  

نواى درى كه گويا مانند زبان درى منسوب به خراسان بوده است. چه، 
سرزمين خراسان به عنوان مركز بزرگ پيشرفتهاى علمى وهنرى با آب 
ديارهاى  و  زا  شادى  وطبيعت  پرنعمت  و  آبادان  ومحيط  گوارا  وهواى 
مساعدى  بسيار  زمينهء  خود  وهنردوست  پسند  تجمل  ومردم  هنرپرور 
براى پيشرفت موسيقى به شمار مى رفت. باربد نوازندهء بزرگ ونامدار 
دربار خسرو پرويز كه نام سى لحن او درخسرو وشيرين نظامى آمده 

ومعروف است كه سيصد وشصت آهنگ ساخت تا هر روز درسال آهنگى بنوازد وآهنگهاى او بيش از يك بار درسال تكرار نشود، 
اصال خراسانى بود وبديهى است كه نواهاى او اگرچه ساختهء خودش ولى مسلمأ وابسته به چهارچوب اصلى موسيقى خراسان 
بوده است ... تصوير دختران رامشگر باميان درسينه كوهى كه پيكرهاى معروف به « خنگ بت » و« سرخ بت » در آن تراشيده شده، 
شاهد ديگرى بروجود موسيقى پيشرفتهء ملى درخراسان پيش ازاسالم است ... موسيقى پيشرفته وتكامل يافتهء خراسان توسط اهل 

هنر ودانشمندان خراسانى به نواحى عرب راه يافت ـ 

آن  كه  بزرگ  بهزاد  مينياتور  نگارش  كـار  مـانند  كه  شـده  وگفته  كـرد  پيدا  رشـد  خـراسان  موسيقى  كه  بود  درشهرهرات  سپس 
همه  هنگام  درآن  كه  فرهنگى  زرين  زمان  درهمان  يـافت.  را  خـود  چهرهء  خراسان  موسيقى  شده،  برده  پيش  هـرات  درشهر  هم 
دمشق  وبازار  چين  ازديوار  وباختر  ازخاور  وهنرها  ها  انديشه  وآموزش،  دانش  آموختند،  ازهمديگرمى  ابريشم  راه  سرزمينهاى 
درشهر هرات گرد آمده بودند. سپس مى شود گفت كه مـوسيقى زمان تيمور به هـرات نه تنها پـژواك وآيـينهء مـوسيقى كيهان 
اسالم شمرده شده، مگرازآن هنگام به پس بنيادگذار موسيقى كشورهاى اسالمى نيزبوده است. موسيقى آن هنگام، آن گونه كه بنده 
دريافتم با موسيقى اى كه تا پنجاه سال پيش درهرات پيـدا مى شده نزديك بوده. تنها دراين بازپسين سى سال است كه موسيقى 
هرات با سيستمهاى بيگانه آلوده شـده است. مگـر هـنوز نــوازنـدگانى درهــرات هسـتـند كه آهنگهـا ودستگاهـاى پيشـين را مى 

شناسند ومى نوازند?

شش مقام در موسيقى تاجيكى
پروانه فيروز

جوره بيك مراد، هنرمند سرشناس تاجيك، بيش از 40 سال 
سنتى  موسيقى  معاصر  هاى  چهره  ترين  عمده  از  كه  است 
تاجيكى به شمار مى آيد. با اين كه او فارغ التحصيل دانشكده 
تربيت معلم شهر خجند است، اما از آغاز آينده درخشان خود 
به  او  هنر  از  شد.  ماندگار  جا  همان  و  ديد  هنر  صحنه  در  را 
انحاى مختلف تقدير شده و شايد هيچ يك از هنرمندان تاجيك 
نتوانسته است پلكان افتخار را به سرعت و رفعت جوره بيك 

مراد باال برود.
شوروى“  اتحاد  مردمى  ”هنرمند  عنوان  شوروى  زمان  در 
بيك  جوره  اما  شد.  مى  اعطا  غيرروس  آوازخوانان  به  ندرتا 
مراد از زمره همان افراد نادر غير روسى بود كه اين عنوان 
اش  هنرى  فعاليت  سال  چهل  طول  در  وى  كرد.  دريافت  را 
دوشنبه  مسابقات  هاى  جايزه  از  است،  برده  بسيارى  جوايز 
و مسكو و آزمون بين المللى هنرمندان جوان گرفته، تا جوايز 
دولتى كمال خجندى و ابوعبداهللا رودكى در تاجيكستان.  وى 
و  داده  انجام  هنرى  هاى  سفر  جهان  كشور   25 از  بيش  به 
شمارى از آن كشور ها هم او را سزاوار جوايز خود دانسته 
”صد  عنوان  تحت  مراد  بيك  جوره  هاى  آهنگ  نت  كتاب  اند. 
سرود جوره بيك“ منتشر شده است كه اين هم در تاجيكستان 
از رويداد هاى نادر محسوب مى شود. در دوران شوروى در 
همه 15 جمهورى اتحاديه كنسرت گذاشته و به زبان مردمان 
موسيقى  دانايان  اما  است.  خوانده  آواز  ها  سرزمين  آن 
خاطر  به  همه  از  بيشتر  را  مراد  بيك  جوره  تاجيكستان  در 
خدماتش در زمينه موسيقى سنتى تاجيكى موسوم به ”شش 
مقام“ مى ستايند. خود استاد جوره بيك، با اين كه در گذشته 
آهنگ هاى مردمى و پاپ هم خوانده است، به عالقه و پايبندى 

خود به شش مقام مى بالد و مى گويد:
”شش مقام موسيقى سنتى تاجيكان است كه از دورناى تاريخ 
اين ملت، از ميان سختى و تندباد ها گذشته و بطور معجزه 
آن  پيدايش  دقيق  تاريخ  است.  رسيده  ما  روزگار  به  آسايى 
براى ما روشن نيست. دوستداران اين موسيقى مى گويند كه 

شايد اصالت آن با شكوه هنر باربد مروزى پيوند بخورد.“

 
”در جهان اندك ملتى را مى توان پيدا كرد كه به اندازه تاجيكان 
سازها  تنوع  همين  باشد.  موسيقى  متنوع  هاى  ساز  صاحب 
شعرا  و  شود  ايجاد  مقام“  ”شش  هاى  دستگاه  كه  شد  باعث 
هم با استفاده از زبان گهربار پارسى براى آن كالمى دلنشين 
بنويسند. شش مقام ما پانصد سال پيش دو برابر بوده، يعنى 
”دوازده مقام“ بوده و در سده 15 ميالدى به ”شش مقام“ تقليل 
يافته است.“ ”نمايندگان برجسته ادب و موسيقى تاجيك، چون 
سمرقندى،  شادى  تنبورى،  على  غّژكى،  احمدى  سيد  حسين 
درويشعلى چنگى، غالم شادى، عبداهللا نواحى، كوكبى بخارايى 
لحاظ  از  چه  و  نظرى  لحاظ  از  چه  جامى  الرحمان  عبد  و 
كاربردى در رواج اين نوع موسيقى سهم بارزى داشته اند.“ 
جوره بيك مراد ساختار شش مقام را اين گونه توضيح مى 
از  آيد،  مى  بر  عنوانش  از  كه  گونه  همان  مقام،  ”شش  دهد: 
راست،  بزرك،  هاى  مقام  است:  مركب  دستگاه  يا  مقام  شش 
نوا، دوگاه، سه گاه و عراق. هر كدام از اين مقام ها بخش هاى 
مختلفى دارد.“ ”بعضا براى اجراى يك بخش كوچك اندرونى 
يك هنرمند مجبور است تا سى دقيقه بدون تنفس آواز بخواند. 
متن سرودهاى شش مقام از آثار شعراى كالسيك، از رودكى 
من،  نظر  ”به  است.“  شده  گلچين  طغرل  خان  نقيب  تا  گرفته 
و  قدرت  از  آن  هاى  آهنگ  و  دارد  غيبى  جنبه  هم  مقام  شش 
جذابيت اذان برخوردار است كه از فراسوى ذهن و هستى در 
وجود هنرمندان نازل شده است. هنرمند حتما بايد به مضمون 
آهنگ و متن آن وارد باشد و از طريق اتصال ناگسستنى اين 
و  متن  و  آهنگ  يعنى  عنصر،  سه  اين  برآرد.  صدا  عنصر  دو 
آواز، به اتفاق هم در صورت اجرا و گزينش درست اعجاز اين 
موسيقى عرشى را بازتاب مى دهد.“ شنيدم كه چون قوى زيبا 

بميرد  سروده دكتر مهدى حميدى شيرازى 
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خودروهاي  فروش  چشمگير  كاهش 

آمريكايي طي سال 2007 
رويترز گزارش داد ، شركتهاي بزرگ خودروسازي آمريكا  خبرگزاري 

طي سال 2007 ميالدي با كاهش چشمگير فروش روبرو شده اند .  
كه  يافت  كاهش  درصد  از 9  بيش  دسامبر  ماه  طي  فورد  شركت  فروش 
اين رقم طي ده سال اخير بي سابقه بوده است . اين در حالي است كه 
 . فروش فورد طي سال 2008 ميالدي نيز به شدت كاهش خواهد يافت 
شركت خودروسازي تويوتاي ژاپن موفق شد با پيشي گرفتن بر فورد 
به دومين خودروساز بزرگ در آمريكا تبديل شود . افزايش قيمت انرژي 
و ادامه بحران در بازارهاي مالي و بخش مسكن، احتمال ركود اقتصادي 
در آمريكا را به شدت افزايش داده است . بر اساس اين گزارش ، ارزش 
اواسط 2006  از  خود  حد  ترين  پايين  به  موتورز  جنرال  و  فورد  سهام 
ميالدي رسيده است . فروش جنرال موتورز نيز طي ماه دسامبر بيش از 

5 درصد كاهش داشته است. 

   چه كسى پنير تو را جابجا كرد؟

از لحاظ نظرى موضوع تورم انتظارى موضوع غريبى در علم اقتصاد نيست بلكه در بسيارى از تئوريهاى اقتصادى از آن بارها 
براى تبيين يك پديده مورد استفاده دانشمندان اين علم قرار گرفته است به عنوان نمونه در شكل دهى و تعيين نرخ بهره كوتاه و 

تعيين  اصول  يا  و  مالى  بازارهاى  در  مدت  بلند 
انتظارات  بحث  دارائيها  گذارى  قيمت  و  ارزش 
در شكل دهى آنها در غالب تئورى ها و نظريه 
كنكاش  مورد  خصوص  اين  در  شده  ارائه  هاى 
موضوعى  بنابراين  و  گرفته  قرار  آزمون  و 
پذيرفته شده است. بنابراين پديده تورم انتظارى 
چيز جديدى نيست كه در اين دولت اتفاق افتاده 
كه  چرا  باشد  نيفتاده  اتفاق  گذشته  در  و  باشد 
انتظار مربوط به رفتارهاى انسان است، انسانى 
به  اقدام  شرايط  به  بنا  تاريخى  مقطع  هر  در  كه 
متغيرهاى  خصوص  در  مناسبى  العمل  عكس 
نمايد،  مى  خود  انتظارات  بر  تأثيرگذار  محيطى 
حضور  مقام  در  قيمت  و  ارزشى  كه  آنجا  از  و 
با يك انسان نمود پيدا مى كند ( چرا كه ارزش 
موضوعى قراردادى است) انتظارات اين انسانها 
آتى  نرخهاى  و  قيمت  آتى،  مسائل  درخصوص 
بهره را تعيين مى نمايد و لذا همان انسانى كه در 
گذشته انتظارات را شكل مى داد امروزه نيز به 
شكل دهى انتظارات اما به گونه اى هوشمند تر و 

غنى تر از گذشته مشغول به كار است. 
از اين جهت براى بررسى اينكه چرا تورم به وجود آمده بايستى بررسى شود كه چه كسانى موجبات تغيير در انتظارات را فراهم 
آورده اند. چرا كه تغيير در انتظارات به مفهود ساده اين است كه چشم انداز آينده بهتر است يا بدتر؟ و يا اينكه آينده شفاف تر است 
يا پر ابهام تر؟ اگر بهتر است به اين مفهوم است كه آيا من انسان درحال حاضر مى توانم همين رفاه موجود را در آينده نيز داشته 
باشم و يا اينكه براى داشتن رفاه بهتر در آينده بايد بخشى از رفاه كنونى را كنار بگذارم و همين انتظار به توبه خود موجب شكل 

دهى پس انداز يا مصرف درحال حاضر و يا آينده براى من انسان نوعى خواهد شد.  
بنابر موارد پيش گفته براى بررسى علل تورم انتظارى بايستى به سراغ كسانى رفت ( يا تصميماتى رفت) كه انتظارات را شكل مى 
دهند و تقويت مى كنند. ( قاعدتًا شكل دهى انتظارات مى تواند مثبت و يا منفى باشد) چرا كه اين انتظارات موجبات جابجايى پنير 
در بين مشاركت كنندگان در اجتماع مى شود و قاعدتًا دربين آنها كسانى سريعتر از ديگران به كشف تغييرات و اثرات آن نائل مى 
شوند، مى توانند نماينده براى اكثريت زياد ديگرى باشند كه با تعليق زمانى اقدام به تغيير تابع انتظارات خود مى نمايند. اين جابه 
جايى عمدتًا توسط دستهاينامرعى مشاركت كنندگان صورت مى گيرد. دست هايى كه منتظرند تا نسبت به انتقال ثروت ديگران 
به صورت نامرعى و غيرمستقيم اقدام نمايند. اين دستهاى نامرعى چون در پيشگاه عينى هيچ يك از مشاركت كنندگان ديگر قرار 
ندارند بنابراين عذاب وجدان آنها را آزار نخواهد داد و غم آنهايى كه جيبشان خالى شده و سفره هاشان بى نان مانده نخواهد 
خورد و نه مسؤوليتى در قبال رنج ديدگان و نه در مقابل خداى خود خواهند داشت آنها مى گويند اين ثروت قراردادى به دليل 
تصميمات ديگران به ما انتقال يافته است و اگر ما نيز به سرعت تغييرات را كشف و اقدام نمى نموديم چه بسا به سرنوشت فقرا 

و ضعفا دچار نمى شديم.  
مراحل اين انتقال توسط دست نامرعى به سادگى با تغيير در بازارهاى صورت مى گيرد. از بازارهاى نقدى به غيرنقى وبالعكس. 
اگر عدم اطمينان ها و ابهام ها نسبت به آينده زياد شود بازارها نقدى خالى از نقدينگى شده و به سمت بازارهاى غيرنقدى مثل 
زمين و ساختمان هجوم مى برد اين هجوم باعث كاهش عرضه وجه نقد در بازارهاى نقدى شده كه خود موجبات افزايش نرخ بهره 
در اين بازار كوتاه مدت مى شود و از طرفى حجم تقاضا در بازارهاى غيرنقدى افزايش يافته و موجبات افزايش قيمت كاذب در 
اين بازارها مى شود. لذا تورم به همين سادگى از تغيير انتظارات و به تبع آن جابجايى در بازارهاى نقدى به غيرنقدى و ازآنجا نيز 

تغيير در ارزش و قيمت صورت مى گيرد.  
تابع  تغيير  به  اقدام  است  شده  پنيرشان  جابجايى  موجبات  چيز  چه  اينكه  دنبال  به  (اجتماع)  بازار  در  كنندگان  مشاركت  بنابراين 
انتظارات خود (تصميم) و به تبع آن حركت (عمل) از سمت بازارهاى نقدى به غيرنقدى و بالعكس مى نمايند. اين جابجايى نيرو و 
محركه اش تغيير ثروت و ارزش دارايى افراد است. بنابراين فرمول ساده اى به آنها مى گويد كه حركت كردن هرچند به اندازه 
ناچيز بهتر از حركت نكردن است. در اين ميان آنهايى كه تغييرات را سريعتر درك كردند و سريعًا به تغيير در پرتفوى دارايى هاى 
خود اقدام نمودند نقش الگو و برنده را در بازارها ايفا خواهند نمود و اما درميان مشاركت كنندگان ( كه ممكن است بخش زيادى 
از جامعه باشند) افرادى نيز وجود دارند كه به داليلى ( محافظه كارى، عدم توان و بضاعت و...) قادر به حركت بين بازارها نبوده 
و لذا پس از تفسير درخصوص اينكه چه چيز موجبات جابجايى پنير شده و آنها از آن عقب مانده اند به دنبال اين مى روند كه چه 
كسى ( تصميمى) پنيرشان را جابجا كرده، پنيرى كه قبل از در سر سفره هاشان بود و يا قرار بود بيشتر شود (وانتظارات آنها را 

افزاش داده بود) توسط دستهاى نامرعى از سرسفره هاشان ناپديد شده بود. 
آنها نمى دانستند كه چه كسى بوده تا او را باخواست نمايند چرا كه دستى نامرعى كه نه وجدانش او را آزار مى داد و نه قابل 
شناخت و شناسايى بود و نه توسط كسى ديده شده بود آنرا جابه جا كرده بود؟ موضوع اين بود كه اين پنير توسط كسى دزديده 
نشده بود بلكه از جايى به جاى ديگر نقل ومكان كرده بود. اما نه آنها  مى دانستند كه مكان جديد كجاست و نه آنهايى كه ديده بودند 
چيزى در جيبشان انتقال يافته مى دانستند مربوط به كيست و از كجا آمده است بنابراين تكليف شرعى و اخالقى از هر دوطرف 
ساقط شده بود. اما من كه در اين بازى زيان ديده بودم ( چرا كه شرايط يك بازى منصفانه برد- برد را نداشت بلكه يكى برده بود 
و ديگرى باخته بود) به خود گفتم كه در دور بعدى كه قرار شد پنيرى جابه جا شود من سريعًا به آن عكس العمل نشان خواهم داد 
و ديگر نخواهم گذاشت شرايط برد- باخت ( وانهم به عنوان بازنده بازى) بر من تحميل شود و من اين را نيز فهميده بودم كه انتخاب 
آگاهانه و با مشورت با دانشمندان علوم مالى مى تواند چشم انداز آتى صحيحى را پيش چشم من بگذارد تا اينگونه در زير سيل 
بى مروت و نامرعى انتقال ثروت ( عمدى/ غيرعمدى) ديرگان قرار نگيرم و به اين حكم واضح پايبند باشم كه تصميمى كه موجبات 
انتقال پنير( ارزش/ ثروت) را درپى داشته باشد و ازطرفى آن تصميم آنقدر شفاف نيس كه موجبات كاهش ابهام و عدم اطمينان 
من در خصوص چگونگى انتقال ثروت و چرايى و شموليت آن شود بايستى حركت خود را از طرف بازارهاى نقدى به بازارهاى 

غيرنقدى معطوف كنم شايد قبل از اينكه چيزى را از دست بدهم ما به ازاى مناسب ديگرى دريافت كرده باشم. 

طال به مرز 900 دالر در هر اونس رسيد 

 به دنبال افزايش قيمت نفت و كاهش ارزش دالر قيمت جهانى طال به مرز 
900 دالر در هر اونس رسيد. 

به نقل از بلومبرگ،قيمت جهانى طال و نفت در بازارهاى جهانى در روز 
چهارشنبه افزايش يافت. 

به  افزايش  سنت   80 با  چهارشنبه  روز  در  امريكا  سبك  نفت  بشكه  هر 
97/13 دالر در هر بشكه سيد. 

از  برخى  كه  است  يافته  افزايش  اخير  روزهاى  طى  نفت  قيمت  حالى  در 
تاثير باال بودن قيمت نفت بر اقتصاد جهانى ابراز نگرانى كرده اند. 

بازار طال و ساير فلزات گرانبها نيز در روزهاى اخير افزايش قابل توجه 
اى داشته است.قيمت طال در اين روزها ركوردهاى جهانى جديدى را از 
خود بر جاى مى گذارد و چنانچه روند كنونى ادامه پيدا كند رسيدن هر 

اونس طال به 1000 دالر دور از دسترس نيست. 
در معامالت روز چهارشنبه هر اونس طال با بيش از 10 دالر افزايش به 

890 دالر رسيد. 
كارشناسان افزايش قيمت نفت و كاهش ارزش دالر را از جمله داليل مهم 

افزايش قيمت طال مى دانند. 
گفت:«به  رابطه  اين  در  كاگياما  تاتسوئا  نام  به  طال  بازار  كارشناس  يك 
سمت  به  گذاران  سرمايه  دالر  ارزش  كاهش  و  نفت  قيمت  افزايش  علت 
بازار فلزهاى گرانبها روى آورده اند و در نتيجه قيمت طال افزايش يافته 

است». 
وى گفت قيمت نفت با سرعتى زياد افزايش مى يابد و در آينده نزديك مى 

توان شاهد قيت 900 دالرى براى هر اونس طال باشيم.  

 آگهى هاى شما به
 كيفيت و استمرار اين

هفته نامه يارى
مى رساند 
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آريا هستم ساكن لندن، خواهان آشنايى با خانمى متشخص براى دوستى. در 

صورت تمايل لطفا بعد از ساعت 6 بعد از ظهر تماس حاصل فرمائيد.
07518708220

آقايى 31 ساله خواهان آشنايى و دوستى با دختر خانمى ايرانى.
07957423716 مازيار

جوانى 25 ساله خواهان آشنايى با دخترى خانمى بين 25-28 سال، جهت دوستى 
سالم و همصحبتى.               سينا 07780720929 

لطفا بين ساعات Pm6:00 تا pm11:00 تماس بگيريد.

آقايى به دنبال ارتباط با دختر خانمى جهت دوستى و آشنايى.07934699231

 عالقمند به آشنايى و دوستى با دختر خانمى ايرانى. مهدى 07864110956

 آقايى هستم 50 ساله به دنبال خانمى 30 تا 50 ساله جهت دوستى و آشنايى
reza   07506050838

 javani 29 saleh alghemand be  ashnaii va dosti dar sorate tafahom
..ezdevaj ba khnomeh rani mibasham

london24_26@yahoo.com  07828578803
javani hastam 27 sale az coventry khahane ashnai ba dokhtar kha-
noom irani mibasham.lotfan ba email man tamas begirid.  cv_hy@

yhaoo.co.uk
پيام هاى دوست يابى ومهربانى رايگان

info@persianweekly.co.uk 

پيام هاى مهربانى

مراكز توزيع 
هفته نامه پرشين

جامعه ايرانيان
كانون ايرانيان
سوپر پرآرا
سوپر انزلى

سوپر بازارچه ايرانى
سوپر پرشيا
سوپر بيژن
سوپر بهار
سوپر تهران

سوپر تخت جمشيد

سوپر جردن
سوپر خزر
قنادى رضا
سوپر زمان

سوپر زمزم 
سوپر ساواالن
سوپر سارا 
سوپر سپيد 
سوپر سيب

سوپر سهند 
سوپر دنا

سوپر علوان
سوپر فردوس
سوپر وحيد
سوپر سرور

سوپر فرديس 

سوپر 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

آرايشگر ماهر
آرايشگر ماهر مرد يا زن 

مورد نياز است

BARBER / STYLIST
HARROW  در منطقه
079 3074 8494
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برگرفته از وب سايت روزنامه ايران

فال تاروت
07940710034

10 اشتباه خانم ها در 
لباس پوشيدن      

گوناگون - مد و زيبايي  
تا حاال شده كه شما و دوستتون 
كه از لحاظ سايز مث هم هستين 
حس  ولي  بپوشين  رو  لباس  يه 
كنين كه اون تو اون لباس برازنده 

تر هست؟
شما  كه  اين  به  ميگرده  بر  اين 
لباس  يك  انتخاب  اصوال  بدونين 
چيزهاي  ...بلكه  نيست  سايز  فقط 
رعايت  اگه  كه  هست  هم  اي  ديگه 
بشه..لباس به تن شما هم به همون 
اندازه برازنده خواهد بود...معموال 
لباس  تو  كه  هست  نكته  تا   10
ها  خيلي  و  مهمه  خيلي  پوشيدن 
نميكنن..فراموش  توجه  بهش  هم 

نكنين خوب لباس پوشيدن به معني گرون پوشيدن نيست
 

1- انتخاب رنگ اشتباه
پوشيدن لباسي با رنگ متناسب با پوست و رنگ موي شما باعث ميشه سالم و سرجال 

و زيبا با حداقل چين و چروك به نظر بياين...
 2-آرايش زياد

متاسفانه اشتباه بزرگ ديگه كه تو ايران هم خيلي رايجه استفاده افراط آميز از لوازم 
آرايش هست..من كه فكر ميكنم يه دختر جوان نبايد طراوت صورنش رو زير قشري 

از ميك آپ مدفون كنه..
نشون  خسته  چهره  و  بشه  نمايان  نيشتر  صورت  خطوط  ميشه  باعث  زيادي  آرايش 
داده بشه..آرايش رنگ روشن و سبك واسه روز و يه كمي تيره تر واسه شب ايده آل 
هست...حتي بهنرين سوپر مدل ها هم تو روز اندازه ايرانيها آرايش  نمي كنن..آرايش 

زياد شما رو زيبانر از اون چيزي كه هستين نشون نخواهد داد ...
  3- پوشيدن لباس هاي تنگ

پوشيدن لباسهاي خيلي تنگ  باعث ميشه شما چاق تر نشون داده بشين نه الغرتر ... 
اينو فراموش نكنين 

 4- الك ناخن پريده..
راستي شما از الك استفاده اگه ميكنين واسه اينه كه ناخن هاتون زيباتر بشه ... الك 

ناخن نا مرتب فقط توجه بقيه رو به شلخته بودن شخص جلب ميكنه
 5- يه مدل موي قديمي و يا موهاي نامرتب 

اولين چيزي كه توجه همه رو در وهله اول مالقات جلب ميكنه مدل موي شماست..كه 
جايگاه شما (از لحاظ تحصيالت، شخصيت و....)نشون ميده. من نميگم كه اين قضاوت 
مدل  مراقب  كنين  سعي  پس  كرد.  نميشه  هم  كتمانش  و  هست  اين  خوب  ولي  درسته 

،رنگ و...موهاتون باشين. 
6- كفش نامرنب  و كثيف

اگه ميخواين ظاهرتون مرتب باشه از كفشاتون مراقبت كنين و مرتبا اون ها رو واكس 
بزنين  

7- ريشه موها
دو  موي  يه  از  شما  موهاي  واسه  زشتر  چيزي  ميكنين..هيچ  رنگ  رو  موهاتون  اگه 

رنگ...با ريشه هاي در اومده سفيد ..و...نيست.. 
8- لباس زير مخصوص باالتنه

وقتي يه تاپ ميپوشين مواظب باشين كه بندهاي لباس زيرتون پيدا نباشه...  
9- جورابي كه به لباستون نمياد

هميشه جورابتون رو با رنگ كفش...دامن  و يا شلوارتون هماهنگ انتخاب كنين  
10- و باالخره اين كه بدونين تو هر محيطي چه جوري بايد لباس  پوشيد

مگر  بكنه؛  توجه  جلب  خيلي  كه  پوشيد  لباسي  نبايد  زمان  هيچ  كاري  هاي  محيط  تو 
اين كه الزمه كارتون باشه (مثل فروشندگان لباس و....)همچنين دامن يا مانتو خيلي 
هاي  گوشواره  و  گردنبند  تنگ،  خيلي  شلوارهاي  تاپ،  زانو،  باالي  سانت   5 كوتاه 
خيلي شلوغ(جينگول..مينگول)جواهر و طالي زياد، شلوار و دامن و مانتوي چرم ويا 

هرچيزي كه براق باشه 
 

كارى كلم آتور!
- دانش آموز تنبل: اى كاش باالى تخته سياه كالس مى 

نوشتند: درسى كه داده شد، پس گرفته نمى شود!
- حال در مورد همين دانش آموز تنبل چه معلمى چه 

نظرى مى دهد.
معلم رياضى: حرف حساب سرش نمى شود!

معلم جامعه شناسى: اصال توى اجتماع نگشته!
معلم علوم: از ريشه ضعيف است!

معلم هندسه: اين رسم درس خواندن نيست!
معلم نقاشى: چاقو كشى اش حرف ندارد!

معلم زبان: نرمال نيست!
معلم جغرافى: اين ره كه مى رود به تاكستان!

معلم ادبيات: در قيد نيست!
معلم انشا: بى نتيجه است!

معلم حرفه و فن: مته به خشخاش مى گذارد!
معلم عربى: از بيخ عرب است!

معلم اجتماعى: با كسى هم مشورت نمى كند!
معلم تاريخ: در طول تاريخ چنين جانورى نديده ام!

معلم شيمى: فسفر مغزش كم است!
معلم فيزيك: بى انرژى است!

معلم دينى: ياسين در گوش خر خواندن است!
معلم پرورشى: هرگز توى باغ نيست!

و باالخره معلم ورزش: خونه سوخته شوته... شوته...

شوخى با مطبوعات ايران
نفت را بر سر سفره مردم مى گذاريم.(جرايد)  -

ببخشيد، بعد مردم نفت را چى بخورن، نان كه ندارند 
باهاش بخورن!

مسولين فارس بى حال هستند.(جرايد)  -
خدا نكند، هال هر كدامشان به اندازه يك زمين فوتبال 

است، هال ندارند؟
هستيم؟  جوان  كه  شود  مى  معلوم  كجا  از   -

(جرايد)
و  نااميدى  سرخوردگى،  افسردگى،  حالى،  بى  از 

بيكارى!
يك گاو در ايران چهارقلو زاييد.(جرايد)  -

عجب گاو خرى بوده كه شعار فرزند كمتر، زندگى بهتر 
را نشنيده گرفته است!

گوشت را چطور به فرزندانمان بدهيم.(جرايد)  -
فكر مى كنم با قطره چكان!  -

زندگى  مردمى  و  بودن  مردم  با  بايد  مديران   -
كردن را ياد بگيرند.(جرايد)
بعدش چطور زندگى كنند!

شوند. مى  كنترل  آينده  سال  در  ها  قيمت   -
(جرايد)

بزك نمير بهار مياد، كمبزه با خيار مياد!
افزايش  درصد   140 استان  ماهه   7 صادرات   -

يافته است.(جرايد)
9 ماهه كه شد معلوم مى شود!

صمد شكارچى
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قلعه فلك االفالك كه در مركز خرم آباد روي تپه اي قديمي به همين نام بنا شده، در ميان ديگر 
آثار باستاني شهر از شكوه و صالبت بيشتري برخوردار است و در واقع مظهر فرهنگ و تاريخ 

منطقه لرستان به شمار مي رود.
قلعه زيبا و ديدنى فلك االفالك با 5300 متر مربع مساحت چشم اندازى فوق العاده بى نظير دارد. 
حريم اين تپه باستانى، از شرق و جنوب غربى به رودخانه خرم آباد و از غرب به خيابان و محله 

دوازده برجى و از سمت شمال به خيابان فلك االفالك محدود مى شود.
 از تاريخ ساخت بنا يا بانى آن ، آگاهى دقيقى در دست نيست . همين اندازه مى دانيم كه اين بنا ، 
از يادگارهاى شهر كهن ( شاپور خواست ) بوده و بناى اوليه آن را به زمان شاپور اول ساسانى 

در قرن سوم ميالدى نسبت مى دهند. 
در متون تاريخى با نامهاى گوناگونى نظير :“دژشاپور خواست ” يا ”سابر خواست ” ”دز بر ” 
”قلعه خرم آباد ” ”قلعه دوازده برجى ” و قلعه ” فلك االفالك ازآن ياد شده است . «فلك االفالك » 
كه در لغت به معنى «سپهر سپهران » يا « فلك نهم » مى باشد . عنوانى است كه در دوره قاجار 

به اين بنا اطالق گرديده و اكنون به همين نام مشهور است .  
پرتگاهى  را  قلعه  دور  دورتا  است.  مستحكم  و  بلند  ديوارهاى  و  مدور  برج  داراى 8  بنا    اين   
مخوف فرا گرفته كه داراى پوشش گياهى است و راه ورود به فلك االفالك را دشوارتر مى كند. 
نام اين قلعه به مفهوم آسمان نهم و باالترين فلك است كه به طور مجازى دست نيافتنى بودن 

آن را مى رساند. 
وسعت محوطه باستانى كه محل واقعى تحوالت تاريخى بناست، حدود 400×300 متر مربع و 
ارتفاع تپه با احتساب ديوارهاى بنا از سطح خيابانهاى مجاور حدود 40 متر است. فضاى داخلى 
بناى فعلى به چهار تاالر نسبتًا بزرگ حول دو حياط و تعدادى تاالر و اتاق تقسيم شده است. 
ابعاد حياط اول 22/5×31 متر و ابعاد حياط دوم 21×29 متر است. در ورودى بنا در سمت شمال 

و در بدنه برج شمال غربى تعبيه شده است. 
 احداث بنا بر فراز صخره هاى سنگى و اشراف كامل آن به دره تاريخى خرم آباد و نيز جارى 
شدن چشمه پر آب گلستان از دامنه شمالى تپه از ويژگيهاى اصلى بنا به شمار مى آيند . از 
سوى ديگر نزديكى بنا با غارهاى پيش از تاريخ دره خرم آباد و ديگر آثار دوران تاريخى نظير 
سنگ نبشته ، مناره آجرى آسياب گبرى ، پل شكسته و گرداب سنگى ، بيانگر پيوستگى تاريخى 

قلعه با آثار ياد شده مى باشد .
اين بنا عالوه بر ويژگيهاى معمارى پر صالبت، گنجينه اى منحصر به فرد نيز دارد. اين گنجينه 
داراى بخش هاى باستان شناسى و مردم شناسى است و ابزارهاى سنگى عهد حجر، سفالينه 
هاى پيش از تاريخ، مهرهاى متنوع سنگى، اشياى بى نظير و مقدس مفرغى، ظروف و اشياى 
مربوط به دوران اسالمى و نمونه هايى از سنگ مزارهاى منقوش لرستان را در دل خود جاى 

داده است. 
 معمارى كنونى بنا، بيانگر تغييرات فراوانى است كه در دوران هاى گوناگون به آن افزوده شده، 
بيشترين اين تحوالت مربوط به دوره صفويه تا قاجار مى باشد . بر اساس مدارك تصويرى 
تا حدود يكصد سال پيش بارويى دوازده برجى در پيرامون بناى فعلى وجود داشته ، كه اكنون 

آثار اين برج از آن در محوطه شمال غربى قلعه ، قابل مشاهده است . 
 بر اساس شواهد موجود ، حمام قلعه در ضلع شمالى حياط اول و در نزديكى چاه قلعه قرار 
داشته است . اين حمام در تا اواخر دوره قاجاريه مورد استفاده بوده و اكنون آثارى از آن نظير 

تنوبوشه هاى سفالى، نقش هاى آهك برى و كانالهاى زير زمينى قابل مشاهده است.
 در شمال شرقى حياط اول و در پشت يك طاق نماى بلند ، چاه آب قلعه قرار دارد. عمق اين چاه 
كه بيشتر آن با برش صخره به سرچشمه گلستان راه يافته نزديك به چهل متر است. در گذشته 

آب مورد نياز ساكنان دژ از همين چاه تامين مى شده و اكنون نيز قابل بهره بردارى است .
 « خزانه حكومتى »  خاندان بدر در قرن چهارم ، «مقر حكومتى » اتابكان و واليان در دوره 
صفويه تا قاجار و سرانجام «پادگان نظامى » و «زندان سياسى » در دوران پهلوى اول و دوم 

از مهمترين كاربرى هاى قلعه در گذشته محسوب مى گردد . 
 اين اثر ارزشمند در سال 1349 از ارتش به فرهنگ و هنر سابق واگذار و به شماره 883 در 
فهرست آثار ملى كشور به ثبت رسيد . در سال 1354 با راه اندازى موزه مردم شناسى و مفرغ 
هاى لرستان بنا، به موزه تبديل گرديد. در ساليان اخير با مرمت نماى بيرونى و داخل قلعه موزه 
هاى باستان شناسى ، مردم شناسى ، آزمايشگاه مرمت اشياء ، مركز فروش توليدات فرهنگى 
تاريخى راه اندازى و هر ساله پذيراى انبوهى از  و چايخانه سنتى در اين مجموعه فرهنگى – 

بازديدكنندگان داخلى و خارجى مى باشد . 

فلك االفالك؛ شكوه و عظمت لرستان
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متولدين فروردين: در امور مربوط به كسب 
بر  ناماليمات  بعضي  مقابل  در  كنيد  سعي  كارتان  و 
مالحظه  قابل  مقدار  باشيد.  مسلط  خود  اعصاب 
هفته  اين  در  ميشود.  نزديك  شما  سوي  به  پول  اي 
مخصوصأ سعي كنيد خونسردي خود را حفظ كنيد.

خواهيد  اي  كننده  خوشحال  خبرهاي  دور  راه  از 
شنيد. جوان ترهاي متولد اين ماه بايد مواظب بعضي 
و  ها  راهنمايي  از  و  باشند  خود  هاي  انگاري  سهل 
مصلحت انديشي هاي بزرگترها نبايد غافل شوند كه 

در غير اين صورت پشيمان خواهند شد.

متولدين ارديبهشت: در يك جمع خانوادگي   
شما  آينده  مورد  در  سازي  سرنوشت  تصميمهاي 
عاطفي  مسائل  بعضي  لحاظ  از  شود.  مي  گرفته 
سعي كنيد بر احساسات خود مسلط باشيد و منطق 
و دورانديشي را ناديده نگيريد. راهي را كه در نظر 
گرفته ايد و يا برنامه اي را كه براي آينده خود پيش 
هاي  سختي  و  ها  ناهمواري  همه  با   ، ايد  كرده  بيني 
دهيد.  قرار  قضاوت  و  سنجش  مورد  آن  احتمالي 
تنها  كنيد  آمده، سعي  پيش  مسائل  حل بعضي  براي 

به قاضي نرويد و تنها خود را ذيحق ندانيد.

آرامي  و  خوب  هفته  خرداد:  متولدين 
بعضي  به  توانيد  مي  هفته  اين  داريد.در  پيش  در 
انجام  براي  بدهيد.  سامان  و  سر  خود  هاي  برنامه 
پاسخ  اداري  درخواست  يك  يا  و  نظرتان  مورد  كار 
جنب  هفته  اواخر  شنيد.در  خواهيد  اميدبخشي  هاي 
پديدار  تان  روزانه  امور  در  انگيز  مسرت  وجوشي 
خواهد شد. به زودي وضعيت مالي شما و يا خانواده 
امور  بعضي  براي  و  گذاشت  خواهد  بهبود  به  رو 
اداري و يا مشكل اداري راه هاي چاره اي باز خواهد 
دلگيرتان  خواسته  يك  جريان  در  وقفه  ايجاد  شد. 

خواهد كرد.

 متولدين تير: اين روزها احساس خاصي از 
مغبون شدن و پشيماني مي كنيد. البته خود بهتر از 
ديگران علت آن را مي دانيد. نشستن و زانوي غم به 
بغل گرفتن و حسرت خوردن براي آنچه فرصتش از 
دست رفت هيچ فايده اي ندارد. پس دست روي زانو 
بگذاريد و از جاي خود برخيزيد و روز از نو روزي 
خاصيت  و  رنگ  روز  هر  كه  باشيد  مطمئن  و  نو  از 
كه  موضوع  يك  مورد  در  دارد.  اي  تازه  و  خاص 
اميدبخشي  خبرهاي  كشيديد،  مي  را  انتظارش  مدتي 

خواهيد شنيد.

غيرمنتظره  شادماني  يك  مرداد:  متولدين 
بايد  جمعي  از  مناسبتي  كشد.به  مي  را  شما  انتظار 
پذيرايي كنيد و طي آن برنامه هايي را تدارك خواهيد 
ديد. براي اجرا و يا پيشبرد يك برنامه مورد عالقه 
بهتر است بيشتر به خود و توانايي هاي خود متكي 
كس  معروف  قول  به  ديگران،  ياري  دست  تا  باشيد 
نخارد پشت من، جز ناخن انگشت من. براي حل يك 
اختالف شغلي و يا خانوادگي شايسته است بكوشيد 

تا حقي ضايع نشود.

خط  روي  هفته  اين  شهريور:  متولدين 
اتفاقات  كنيد.  مي  حركت  ها  شانسي  خوش  بعضي 
ريز و درشت اين هفته را به فال نيك بگيريد وقلبتان 
به  وهميشه  كنيد  پاك  ها  ونوميدي  ها  سياهي  از  را 
جوان  بدوزيد.  چشم  ليوان  پر  نيمه  به  معروف  قول 
هاي متولد اين ماه فرصت هاي خوبي براي تشكيل 
خانواده به دست مي آورند. مي گويند جوينده يابنده 
خود  به  كه  اي  پيله  از  شماست  نفع  به  پس  است. 
كشيده ايد، خارج شويد و روابط خود را با اعضاي 

خانواده و دوستان صميمي گسترش دهيد.

متولدين مهر: مالقات با يك شخص تجربه 
ديده و آگاه مسائل تازه اي را برايتان خواهد گشود. 
آنوقت پي خواهيد برد آنچه را كه باطل و يا غيرممكن 
مي پنداشتيد، تا چه حد در دسترس و قابل حل است. 
از موضوعي كه يكي از نزديكان مي كوشد آن را از 
يك  شد.در  خواهيد  آگاه  دارد،  نگه  پنهان  شما  نظر 
شنيد  خواهيد  خوبي  خبرهاي  مانند  مهماني  مجلس 
و نظرتان نسبت به آينده به طور مثبت تغيير خواهد 

كرد. پول نطلبيده اي به دست شما مي رسد.

متولدين آبان: عوارض يك جريان ناموافق 
پايان مي گيرد و يا فروكش خواهد كرد. آن وقت مي 
توانيد نفسي به راحتي بكشيد و يا مزاحمت هاي يك 
فرد آشنا پايان مي گيرد. در يك مالقات غيرمنتظره 
شنيد.  خواهيد  خود  مالي  امور  در  خوشي  خبرهاي 
از  خوبي  خبرهاي  منتظر  ماه  اين  متولد  كارمندان 
بابت ترفيع و تشويق باشند . اين روزها سعي كنيد 
روي هر مسئله كوچكي حساسيت زياد كه منجر به 

عصبيت خود شود، به خرج ندهيد.

 متولدين آذر: براي انجام يك كار خير اين 
همه ترديد و دودلي جايز نيست. سعي كنيد فرصت 
هاي پيش آمده را مفت ومسلم از دست ندهيد. كسي 
مالقات   ، داشتيد  را  ديدارش  انتظار  مدتي  كه  را 
آمد  و  رفت  مناسبتي  به  هفته  اين  در  كرد.  خواهيد 
احساس  كه  تاحدي  داشت.  خواهيد  زيادي  تحرك  و 
يا  و  كار  بابت  از  شما  نگراني  كرد.  خواهيد  كالفگي 
وضعيت مالي يكي از بستگان خاتمه ميگيرد و جاي 

خود را به اميدواري هايي مي دهد.

 متولدين دى: در اين هفته زندگي براي شما 
رنگ و رويي تازه مي گيرد و اميدواري هايي براي 
دست  به  مالحظه  قابل  شد.پولي  خواهد  پديدار  شما 
شما مي رسد و يا خبرهايي در جهت حل يك مشكل 
مي  دعوت  مسافرتي  به  كرد.  خواهيد  دريافت  مالي 
شويد كه از انجام آن چندان استقبال نخواهيد كرد. 
مواظب سالمتي خود و يا نزديكان خود باشيد، چون 
يك بيماري نسبتأ سخت در برنامه داريد. تعهد و يا 

تعهدات تازه اي به عهده شما گذاشته مي شود.

كه  تصميمي  اجراي  براي  بهمن:  متولدين 
كنيد  سعي  نباشيد.  شتابزده  و  زده  ذوق  ايد،  گرفته 
با تعمق و آينده نگري دقيق خواسته خود را به اجرا 
وعيدهاي  و  وعده  بعضي  به  روزها  اين  بگذاريد. 
است  ممكن  شايد  نكنيد.  دلخوش  ونظرفريب  رنگين 
در  باشد.  دادن  نشان  سبز  باغ  در  آنها  از  بعضي 
اين هفته پيشنهاد هاي تازه و نان و آبداري خواهيد 
شنيد. سعي كنيد به بعضي شايعات و خبرهايي كه 
از صحت آن مطمئن نيستيد زياد توجه نشان ندهيد 

وخود را گرفتار نگراني و تشويش نسازيد.

  متولدين اسفند: خبر خوشي در راه داريد.
داريد.  پيش  در  بخش  اميد  هاي  دلگرمي  با  اي  هفته 
كار و بارتان رونق مي گيرد. يك بيماري و يا تنگنا 
دست از سر شما يا يكي از نزديكان شما بر مي دارد. 
احساس مي كنيد كه زندگي با چهره اي تازه در پيش 
رويتان قرار گرفته است. بعضي ديدارهاي اين هفته 
را به فال نيك بگيريد. يك نفر دور از شما به فكر شما 
و يا خبري از سوي شماست. شايسته است او را از 

چشم انتظاري بيرون آوريد.

سفيد بازى را شروع مى كند و در 3 
حركت مات مى نمايد

جواب هفته قبل
Nxd7+   Kg8  Re8+    Bf8  Rxf8# 

سفيد بازى را شروع مى كند و در2
حركت مات مى نمايد

جواب هفته قبل
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چون شب بيست و چهارم بر آمد
گفت : اي ملك جوانبخت، چون جده اين سخن بشنيد در خشم شد و به خادم گفت: مگر پسر مرا به دكة طباخان برده اي؟ خادمك هراس كرده ماجرا پوشيده 
داشت و گفت: به دكان نرفتيم ولي از دكان درگذشتيم. عجيب گفت: به خدا سوگند به دكان اندر شديم و خوردني خورديم و او را طعاْم بهتر از طعاِم تو بود. 

جده عجيب برخاسته ماجرا به شمس الدين باز گفت.
شمس الدين خادمك حاضر آورده با او گفت:  عجيب را از بهر چه به دكان طباخ برده اي؟ خادم از بيم خواجه گفت: حاشا كه من چنين كار كنم. عجيب گفت: به 
خدا سوگند دروغ مي گويد، به دكان طباخ رفته حب الرمان خورديم و سير شديم. وزير را خشم فزون گشت و از خادمك باز پرسيد. خادم راست نگفت. وزير 
با او گفت: اگر سخن تو راست است بنشين و در برابر ما خوردني بخور. خادم بنشست. سه لقمه خورده لقمة  ديگر نتوانست خورد. در حال لقمه از دست 

بيفكند و گفت:  اي خواجه من از دوْش سيرم. وزير دانست كه ايشان نزد طباخ رفته اند. آنگاه كنيزكان را فرمود كه خادم را برزمين انداختند و بيازردند. 
طعام  چنان  عمر  تمامت  در  كه  خورديم  حب الرمان  رفته  طباخ  دكان  به  ما  خواجه  اي  گفت:  خادم  گو.  براستي  سخن  اكنون  گفت:   شمس الدين  آن  از  پس 
نخورده ام. آنگا مادر حسن بدرالدين در خشم شد و برآشفت. نصِف دينار زر به خادم داده گفت: به سوي آن طباخ شو و از حب الرمان او ظرفي خريده 

بياور تا خواجه بداند كه كدام يك از اين دو طعام نيكوتر است.
در حال خادم به سوي طباخ رفت و با او گفت: در خانة خواجه حب الرمان پخته اند و ما به خوبي طعام تو گرو بسته ايم، اين نصف دينار بستان و حب الرمان 
بده و آن را خوب بساز كه در سِر طعام تو بسي آزار برده ايم. حسن بدرالدين بخنديد و گفت: به خدا سوگند اين طعام را جز من و مادر من كس نتواند پخت 

و او اكنون در شهرهاي دور است. پس از آن حسن بدرالدين ظرف بگرفت و حب الرمان در آن كرده ُمشك و گالب بر وي بياميخت.
خادم آن را گرفته به خيمه ها بشتابيد. چون به منزل رسيد مادر حسن بدرالدين ظرف طعام از خادم گرفته از آن چشيد. طعم آن بدانست و طباخ را 
بشناخت. فرياد برآورده بيخود بيفتاد. وزير مبهوت مانده گالب بر وي همي افشاند تا به خود آمد گفت: اگر پسرم زنده است اين حب الرمان را جز او كس 
نپخته از آنكه جز من و او كسي حب الرمان نتواند پخت. چون وزير سخن او را بشنيد فرحناك شد. در حال برخاسته بانگ بر خادمان زد و گفت: بيست 

تن از شما به دكة طباخ شويد و دكان او را ويران كنيد و بازوان او را بسته بدين مكان آوريد، ولي او را نيازاريد. 
وزير خود سوار گشته بنزد نايِب دمشق شد و كتابي كه سلطان مصر نوشته بود بر وي بنمود. نايب دمشق كتاب بوسيده بر چشم نهاد. پس از آن نامه 
را خوانده ديد كه نوشته اند در هر واليت كه وزير شمس الدين غريم خود را پديد آورد بايد او را گرفته به دست وزير سپارند. نايب دمشق با وزير گفت:  
غريم شما كيست؟ گفت: مردي است طباخ. نايب دمشق خادمان را فرمود كه طباخ را گرفته به وزير سپارند. خادمان به دكة طباخ هجوم آوردند. دكه 
طباخ را ويران و هر چه در آنجا بود شكسته يافتند. حسن بدرالدين با خود گفت كاش مي دانستم كه در حب الرمان چه ديده ايد كه مرا اين حادثه روي داد. 

چون وزير از نايب در گرفتن غريم اجازت خاسته،  بازگشت طباخ را بخواست. او را دست بسته حاضر آورند. 
چون حسن بدرالدين را به عم خود شمس الدين نظر افتاد بگريست و گفت :  اي خواجه گناه من چيست؟ وزير گفت: توئي كه حب الرمان پخته اي؟ گفت : آري 
من پخته ام. مرا به گناه خويش آگاه كنيد. وزير گفت: همين ساعت ترا از گناه تو بياگاهانم. پس از آن بانگ به خادمان زد كه اشتران بياوريد. خادمان اشتران 
بياوردند. حسن را به صندوق گذاشته بارها بر شتران بنهادند و في الفور روان شدند. در هر شب حسن بدرالدين را از صندوق به در آورده طعام مي دادند 

و باز در صندوق مي گذاشتند و بدينسان همي رفتند تا به مصر رسيدند و در زيدانيه فرود آمدند. 
وزير فرمود حسن بدرالدين را از صندوق به در آورند و نجاران خواسته، بنشاندن چوب دار امر بفرمود. حسن گفت: چوب  دار را بهر چه مي خواهي؟ وزير 
گفت: حب الرمان را نيكو نپخته بودي و آن را فلفل كم بود. حسن گفت:  حبس من بس نبود كه مي خواهي به سبب اين گناه جزئي مرا به دار كني؟ وزير گفت: 
به همان گناه ببايدت كشت. حسن بدرالدين محزون شد و در كار خود به فكرت اندر بود كه شب برآمد. وزير حسن را در صندوق گذاشته گفت: فردا تو را 

بردار خواهم كرد و چندان صبر كرد كه حسن به خواب رفت.
وزير سوار گشته روان شد و صندوق با او همي بردند تا به شهر در آمدند. چون وزير به خانة خود  رسيد با دختر خود ست الحسن گفت: منت خداي را كه 
جدائي از ميان تو و پسر عمت برداشته، اكنون برخيز و حجله بياراي و خانه را چنان فرش كن كه در شب عروسي بوده. ست الحسن كنيزكان را بر اين 
كار بفرمود. آنگاه وزير ورقه اي را كه صورت اثاثيه خانه بر آن نوشته بود گرفته فرمود كه هرچيز را به مكان خود بگذارند بدانسان كه اگر كسي ببيند 

آن شب را با شب عروسي فرق نكند. 
پس از آن وزير ست الحسن را گفت كه خويشتن را آرايش داده به حجله اندر شو و با او گفت: چون پسر عمت نزد تو آيد با او بگو كه در آبخانه دير 

كردي. پس از آن با او بخسب و تا بامدادن با او حديث كن.
پس از آن شمس الدين، حسن بدرالدين را از صندوق به در آورده بند از او برداشته جامه هاي او بركند و پيراهني بلند كه در هنگام خواب مي پوشيد 
بپوشانيد و با همة اين كارها بدرالدين در خواب بود. پس از آن از خواب بيدار گشت و خويشتن را در دهليزي يافت روشن. با خود گفت: يارب اين 
خواب است يا بيداري است! آنگاه برخاسته نرم  نرم مي رفت تا به در ديگر رسيد و خود را در خانه اي ديد كه شب عروسي در آن خانه بود و نظرش 
به ِحجله اي كه سرير در  آن ُحجره بود بيفتاد و دستار خود برفراز سرير بديد و ردائي را كه بدرة زر در ميان او بود در كنار بالين يافت. گاهي پيش و 

گاهي پس مي نهاد و با خود مي گفت آيا خواب مي بينم يا بيدارم كه من اكنون در صندوق بودم.
القصه حسن بدرالدين در غايت تعجب ايستاده حيران بود كه ست الحسن گوشة پرده را برداشته با او گفت: چرا نمي آئي و از بهر چه در آبخانه دير 
كردي؟ چون بدرالدين سخن او بشنيد و او را بديد بخنديد و آهسته آهسته پيش رفت و در قضية خود حيران بود. ست الحسن گفت:  از بهر چه حيراني؟ 
تو در آغاز شب بدينسان نبودي. بدرالدين بخنديد و گفت:  بيش از ده سال است كه من از تو غايب بودم. ست الحسن گفت: اين سخنان چيست؟ نام خدا به 
گرد خويشتن بَِدم، تو به آبخانه رفتي. بدرالدين گفت:  راست مي گوئي ولكن من چون از نزد تو بيرون شدم در آبخانه خواب به من غلبه كرده در خواب 
ديدم كه در شهر دمشق طباخم. گويا كودكي از اكابرزادگان با خادمكي به دكان من در آمدند و مرا با او چنين و چنان در ميان رفت. آنگاه حسن بدرالدين 
دست بر جبين ماليد و اثر سنگ برجبين يافته گفت: به خدا سوگند كه سخنان من ِصدق است، از آنكه آن كودك سر من بشكست و گويا در خواب ديدم 
كه حب الرمان پخته ام و او را فلفل كم بوده است ولكن من  يقين دارم كه در آبخانه چندين زمان نخفته ام كه اينهمه خواب ببينم. ست الحسن گفت:   ترا به خدا 
سوگند مي دهم بازگو كه زياده  برين در خواب چه ديدي؟ حسن تمامت ماجرا بيان كرد و گفت: به خدا سوگند اگر من بيدار نمي شدم مرا بر دار مي كردند. 
ست الحسن گفت: از بهر چه بر دارت مي كردند؟ حسن گفت: از آنكه حب الرمان مرا فلفل كم بود. گويا ديدم كه دكة مرا ويران كردند و ظرفهاي مرا بشكستند 
و مرا در صندوقي حبس كردند. پس از آن چوب  دار بنشاندند و همي خواستند كه مرا به دار كنند. اگر بيدار نمي شدم مرا به دار مي كردند. آنگاه ست الحسن 

بخنديد و او را در آغوش گرفته با يكديگر بخفتند ولكن حسن بدرالدين تا بامدادان در كار خود حيران بود. 
علي الصباح شمس الدين وزير نزد حسن بدرالدين شده او را سالم داد. حسن را چون چشم بر او افتاد گفت: تو نه آني كه مرا بجرم ناپسند افتادن حب الرمان 
بازوان بسته به صندوق اندر كردي و همي خواستي مرا بر دار كني؟ وزير گفت: اي فرزند، حق آشكار شد و راز پوشيده هويدا گشت. تو پسر برادر مني و 
من اين كارها نكردم مگر از بهر آنكه بدانم كه در شب عروسي نزد دختر من تو بوده اي يا نه. چون ترا ديدم كه خانه و دستار و رداي خود شناختي دانستم 

كه تو پسر برادر مني و اكنون بدانكه من مادرت را از بصره آورده ام.
پس از آن وزير او را در آغوش گرفته بگريست و حسن نيز گريان شد. بعد وزير فرمود عجيب را حاضر آوردند. حسن بدرالدين او را بديد. گفت: همين 

است آنكه سنگ بر جبين من زد. وزير گفت: اين پسر توست. آنگاه حسن بدرالدين او را در آغوش گرفته گفت:
چه شكر گويمت اي پادشاه بنده نواز  منم كه ديده به  ديدار دوست كردم باز   

نسيم زلف تو مي خواستم ز عمر دراز اميد قد تو مي داشتم ز بخت بلند    
آنگاه مادر حسن پيش آمد خود را بر وي انداخت و اين دو بيت برخواند: 

زدم  اين فال و گذشت اختر و كار آخر شد روز هجران و شب فرقت يار آخر شد    
همه در سايه گيسوي نگار آخر شد آن پريشاني شبهاي دراز و غم دل    

پس از آن مادر حسن ماجراي خود با پسر بازگفت و شكر پروردگار بجا آوردند. وزير نزد سلطان رفته تمامت قصه بر وي فرو خواند. سلطان را عجب 
آمد و فرمود كه اين حكايت بنويسند و در خزانه نگاه دارند. پس از آن شمس الدين وزير با پسر برادر و ساير پيوندان در عيش و نوش بسر مي بردند تا 

آنكه بر هم زنندة لذات و پراكنده كنندة جماعات برايشان بتاخت.
چون جعفر وزير برمكي حكايت به انجام رسانيد خليفه هارون الرشيد گفت: اي جعفر طرفه حديثي گفتي و خوش حكايت راندي. آنگاه خليفه كنيزكي از 

خاصان خود بر آن جوان كه زن خود را كشته بود بداد و او را شغلي سپرد.
چون شهرزاد قصه به پايان رسانيد گفت: اي ملك پيروز بخت اين حكايت طرفه تر از حكايت خياط و احدب و يهودي و مباشر و نصراني نيست. ملك گفت: 

حكايت ايشان چگونه بوده است؟ شهرزاد گفت: 

ادامه دارد ...
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داستانكداستانك
بهار

يهو چشمامو باز كردم. انگار يك روز تمام خواب بودم. 
گفت:  و  كرد  نگاه  منو  هم  پسره  كردم.  نگاه  پسره  به 
خوابيدم؟»  چقدر  «من  گفتم:  نخوابيدى؟»  شبه  «چند 
هنوز  آهنگ  بود.  اون  با  حق  دقيقه!»  دو  «يكى  گفت: 

عوض نشده بود.

نكنه ستاره اى بياد ياد تورو نياره ...
نكنه ستاره اى بياد و ...

ياد تورو نياره ... .

پسره پرسيد:
مى  كار  چى  تنها  و  تك  خيابون،  تو  شب  وقت  اين   -

كنى؟
- خودت كه ديدى چى كار مى كنم!

- اسمت چيه؟
- بهار

- چرا اين كار رو مى كنى بهار؟
و  حال  من  بكنى،  روانشناسى  خواى  مى  اگه  ببين   -
مى  پياده  من  نگهدار  جايى  يه  ندارم.  و  ش  حوصله 

شم.
- چقدر مى گيرى؟

- بستگى داره. از تو، اگه تنها باشى 30 تومن.
كه  كارى  هر  حاضرى  بدم  بهت  و  پول  اين  من  اگه   -

بهت گفتم بكنى؟
- تو نگران نباش، من كارم رو خوب بلدم.

پسره آهى كشيد و نوارش رو خاموش كرد. در حالى 
كه مشغول رانندگى بود و منو نگاه نمى كرد گفت:

تومنى   500 ى  بسته  يه  كن.  باز  رو  داشبورد  در   -
اونجاست. برش دار. فقط ازت مى خوام يه كارى برام 

بكنى.
- چه كارى؟

- من اين 50 هزار تومن رو بهت مى دم، به شرطى كه 
امشب برى خونتون بخوابى. البته تنها !

طعنه اى كه فكر مى كردم تو حرفش بود خيلى اذيتم 
مى كرد. گفتم:

- چه فرقى به حال تو مى كنه من امشب كجا و با كى 
بخوابم؟

- اونش ديگه به تو ربطى نداره. تو پول مى گيرى كه 
اين كارو براى من بكنى.

- نه من پول نمى گيرم كه اين كارو براى تو بكنم.
- چرا! تو اين پول و مي گيرى و امشب در اختيار منى. 

پس هر كارى كه من بگم مى كنى.
بر  بهم  هم  و  داشتم  دوست  هم  زد  مي  كه  حرفهايى 
از  رو  پول  بود.  اون  با  حق  واقع  در  ولى  خورد.  مى 
بگى!»  تو  هرچى  «باشه،  گفتم:  و  برداشتم  داشبورد 
يه  جاها  «همين  گفتم:  كجاست؟»  «خونتون  پرسيد: 
جايى نگهدار من پياده مي شم.» گفت: «نه بگو خونتون 
كجاست من مى رسونمت.» باز گفتم: «الزم نيست، يه 
جايى پيادم كن من خودم مى رم.» گفت: «مگه تو امشب 
در اختيار من نيستى؟ پس هر كارى من بگم مى كنى.» 

بازم حرفى براى گفتن نداشتم. گفتم: «جنت آباد»
با  كشيدم.  مى  خجالت  خودم  از  ولى  چرا  دونم  نمى 
خودم گفتم كاش اصال سوار ماشين نشده بودم. اين 
شدم.  اينجورى  چرا  امشب  بود،  من  شب  هر  كار  كه 
خيلى  شدم.  اينجورى  چرا  دونستم  نمى  هم  خودم 
احساس گناه مى كردم. برگشتم و به پسره نگاه كردم. 
صورت معصوم و در عين حال مردونه اى داشت. يه 
چيزى تو چشماش برق مى زد. انگار ماموريت مهمى 
داشت و سعى مى كرد به خوبى انجامش بده. يه لحظه 

تكيه  بهش  كه  درختى  همون  افتادم.  درخت  اون  ياد 
كرده بودم. پسره پرسيد:
- راستى چند سالته بهار؟

21 -
- 21 ؟
- آره

كمى مكث كرد و دوباره گفت:
- چرا ؟

- چرا؟ چرا نداره خب چون پدر و مادرم 21 سال پيش 
منو به دنيا آوردن.

 21 فقط  تو  ميكنى.  كارو  اين  چرا  كه  اينه  منظورم   -
سالته !؟

خودش  آورد،  مى  دنيا  به  منو  داشت  وقتى  مادرم   -
كرد،  مى  وفادارى  احساس  كه  پدرم  رفت.  دنيا  از 
هرگز ازدواج نكرد. درد از دست دادن عشقش رو با 
سال  من  وقتى  پيش  سال   3 داد.  مى  تسكين  هرويين 
بود  آورده  رو  نجارى  يه  پدرم  بودم،  دبيرستان  آخر 
كه براى پنجره هاى خونمون تورى درست كنه. اون 
نشسته  ميز  پشت  اتاقم  تو  بودم.  تنها  خونه  من  روز 
بودم و داشتم درس مى خوندم كه يهو ديدم اون مرده 
به  اومدم  تا  بست.  پشت  از  رو  در  منو  اتاق  تو  اومد 
خودم بجنبم، ديدم زير مشت و لگد دارم از حال مى 
رم. بعد ديگه نفهميدم چى شد. چند ماه بعد همون مرده 
از  هم  پدرم  منو،  خواستگارى  به  اومد  پدرم  توافق  با 
از  قبل  حرومزاده.  اون  دست  داد  منو  آبروش  ترس 
اينكه مدرك ديپلمم رو بگيرم، سند ازدواجم تو دستم 
و  شد  مدفون  هرويين  زير  سال  يه  از  بعد  پدرم  بود. 
رفت پيش مادرم. منم شدم منبع درآمد اون شوهر بى 
پدر مادر. تا اينكه سال پيش شوهرم تو يه درگيرى با 

پليس كشته شد و منم ديگه شدم اين كاره.
- بچه نداشتى؟

چيز  به  هرويين  از  غير  من  شوهر  خوشبختانه.  نه   -
ديگه اى فكر نمى كرد.

- راستى تو اسمت چيه؟
- خونتون كجاى جنت آباده ؟

- همين خيابون رو برو باال مستقيم. بهت مى گم.

من  وايستاد.  خونه  در  جلوى  ماشين  بعد  دقيقه  چند 
پياده شدم و اونم پياده شد جلوى در ماشين وايستاد. 
كمى نگاش كردم و رفتم به طرفش. جلوش وايستادم. 
تو  بريم  «بيا  گفتم:  و  كردم  نگاه  چشماش  تو  كمى 
برم»  خوام  مى  منم  تو  برو  تو  «نه  گفت:  سرده.»  هوا 
«بيا  گفتم:  بود.  گرم  خيلى  دستام.  تو  گرفتم  دستاشو 
ترسم.»  مى  تنهايى  من  برى؟  خواى  مى  كجا  تو  بريم 
دستمو گرفت و منو تا جلوى در خونه آورد. كنار در 
خونه يه باغچه ى كوچيك بود كه من كليد خونه رو 
رو  در  كليد  ذاشتم.  مى  آجر  تا  دو  زير  اونجا  هميشه 

برداشتم و در و باز كردم. با تعجب ازم پرسيد:
- چرا كليد و اونجا گذاشتى؟

- من زياد خونه ى آدمهاى غريبه مى رم. ممكنه گمش 
كنم. براى همينم هميشه مى ذارمش اينجا.

- خيلى خب. برو تو هوا سرده.
- نمى خواى بياى تو؟
- نه گفتم كه، بايد برم.

... -
- خداحافظ بهار

... -
- بهار ؟

- خداحافظ
- خداحافظ

من با بى ميلى كه نمى دونستم امشب از كجا پيداش 
شده بود رفتم تو. در رو بستم و از الى در بيرون و 
نگاه مى كردم. پسره رفت و سوار ماشين شد. چراغ 
هاشو روشن كرد. چند بار روى پدال گاز فشار آورد 
و بعد ماشين با صداى وحشتناكى از جا كنده شد و تو 

تاريكى كوچه گم شد.
ادامه دارد

 طراحى وب سايت و انواع طراحى
 گرافيكى به زبانهاى  پشتو و  اردو

020 8453 7350 - 077 3311 3137
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لطفا ما را از خبرهاى اطراف خود مطلع نمائيد
 براى مشاهده هفته نامه بصورت رنگى به وب سايت مراجعه نمائيد

مديريت احساسات
 

اگر ازشما خواسته شود درباره خودتان چند جمله توضيح دهيد و يا درحالت كلى درباره خودتان صحبت 
كنيد، شما چه مى گوييد؟ آيا احساس نمى كنيد كه درباره اخالق و روحيات خود واقعا چيز زيادى نمى 
دانيد؟ حال از شما مى خواهيم درباره دوستتان يا يكى از اقوامتان صحبت كنيد. در اكثر مواقع صحبت مى 

كنيد و خيلى راحت درباره او نتيجه گيرى مى كنيد، گويا او را بهتر از خودتان مى شناسيد.
،داليل  كنيم  فكر  درست  يا  و  كنيم  فكر  خودمان  درباره  نداريم  دوست  ناخواسته  يا  خواسته  ما  اينكه   

وآثار  دارد  زيادى 
روند  بر  مختلفى 
احساسات  زندگى، 
،عواطف و روابط ما 

مى گذارد. 
موارد  بسيارى  در 
و  ها  آزردگى 
عاطفى  مشكالت 
انباشته  نتيجه  ما 
احساسات  شدن 
نشده  وفصل  حل 
مانع  كه  است  اى 
از   ، شوند  مى 
زمان حال و زندگى 
برداشت  روزمره 
درستى  وتجربه 
اين  باشيم.  داشته 
گاه  احساسات 
دارند  ديرينه  قدمتى 
كودكى  دوران  به  و 

برمى گردند و گاه ناشى ازيك حادثه نزديك جروبحث با يك همكار يا همسايه است . 
قديمى  احساسات  كردن  پنهان  براى  را  فراوانى  نيروى  و  كنيد  مى  تحمل  را  فشارى  شما  درهرصورت، 
صرف مى كنيد، به گونه اى كه قادر به انجام دادن امور روزمره، مهر ورزيدن و عمل به تعهد نيستيد. 
برابر  در  پس  كند.  مى  عصبانى  و  حساس  بسيار  را  شما  و  مخدوش  را  قضاوت  نشده  ابراز  احساسات 

مسائل واكنش نامناسب نشان و كنترلتان را از دست مى دهيد. 
روان  تحقيقات  باشيد.  داشته  صادقانه  برخورد  دنيا  با  كه  شوند  مى  اين  از  مانع  شما  مشكالت شخصى 
شناسان شخصيت نشان داده است كه مشكالت اقتصادى و اجتماعى موجب تشديد بروز صفات منفى 
شخصيت افراد مى شود. اگر انسان بتواند محدوده تاثير عوامل محيطى را بر رفتار وشخصيت خود كنترل 

كند، كمك زيادى به سالمت روانى خود كرده است.
 براى رسيدن به عواطف مثبت وسازنده مهم است كه نقطه ضعف هاى شخصيتى خود را بشناسيد وبدانيد 
كه چگونه اين نقاط در ادراك و روابط شما اثرمى گذارد. هدف شما اين است كه رشد كنيد وتا حد امكان 

به شكوفايى وشادكامى برسيد. 
وقتى شما مسائل عاطفى حل نشده اى داريد ، لحظه حال را با مسائل مربوط به گذشته مخدوش مى كنيد. 
براى حل اين مشكل بايد معانى احساسات خود را درك كنيد وبياموزيد كه آنها را مستقيما ابراز و در هر 

لحظه بتوانيد احساس خود را آزاد كنيد وبه نحو احسن با آن كنار بياييد. 
مى  را  وآنچه  بگوييد  خواهيد  مى  كه  را  آنچه  آزادانه  بتوانيد  كه  است  شرايطى  اثربخش  و  خوب  زندگى 
خواهيد احساس كنيد و به جامعه بشرى سود برسانيد. اطالع از استعدادهاى خود براى رسيدن به زندگى 
شاد ضرورى است. اگر مى خواهيد معناى زندگى را احساس كنيد بايد استعداد هاى خود را بروز دهيد. 
ياد بگيريم آزادانه خود را باوركنيم و احساساتمان را جهت بدهيم .شما اگر ناراحتى را درسينه نگه داريد، 
خشم ابراز نشده را در خود انباشته مى كنيد ، وقتى رنجش به دل داريد، نمى توانيد به خود احساس خوبى 

داشته باشيد، خود را شايسته موفقيت نمى دانيد و درنتيجه كارمثبتى انجام نمى دهيد. 
مشكل اينجاست كه ما هميشه احساسات منفى خود را آن قدر قوت مى دهيم تا به لحظه انفجار برسيم، 
وقتى به موضوع منفى در روابط پى مى بريم، به جاى آنكه آن را مطرح كنيم وراحت حرفمان را بزنيم 
به هزار بهانه موضوع رابه عقب مى اندازيم و سكوت اختيار مى كنيم ،خيلى مواقع افراد از ترس اينكه 
روابطشان تيره شود، احساسات منفى خود را حل نشده نگه مى دارند ،غافل از اينكه احساسات منفى و 

ناخوشايند به مرور زمان افراد را به لحظه انفجار نزديك مى كند و روابط سالم و شاد رنگ مى بازد.
 باال رفتن ظرفيت پذيرش انتقاد، قدرت ومهارت بروز مناسب احساسات منفى كمك زيادى به افراد مى كند، 
آيا تا به حال شده است شما به خاطر مساله اى كوچك مثل بازماندن در خمير دندان يا جا به جايى وسيله 
اى به طرف مقابلتان به شدت پرخاش و جهنمى به پا كنيد و يا شايد خود شما به خاطر مساله اى كوچك 

مورد پرخاش قرار گر فته باشيد ؟ 
رنجش هاى كوچك وجمع شده سبب تحريف افكار و احساسات مى شود. چطور مى شود اظهار نظرى 
كوچك ناگهان به بلوايى منجر شود كه آرام كردن آن مدت ها طول مى كشد؟ بديهى است اين همه نيروى 
منفى متعلق به آن اظهارنظركوچك يا آن مساله ساده نيست، بلكه علت آن را بايد ازمطالب ذكرشده در 

باال پيگيرى كنيم . 
شما مجموعه آن چيزهايى هستيد كه تاكنون براى شما اتفاق افتاده است. حوادث خوش و ناخوش به اتفاق 
شما را ساخته اند. ممكن است در بسيارى از حوادثى كه براى شما اتفاق افتاده اند، مقصر نبوده و نقشى 
نداشته ايد .اما در هر انتخاب نوع واكنش با خود شما بوده است .حاال شما مسئوليت داريد تا گذشته خود 

را سامان دهيد و مديريت كنيد و هرگز تحت تاثير آن تجارب منفى باقى نمانيد. 
شناخت عواطف وهيجانات و در كل شناخت خود فقط به معنى آشنايى با نقاط ضعف وكاستى هاى خود 
نيست. بهتر است كه همزمان نقاط قوت و مواضع قدرت فردى را بشناسيم تا از اين طريق بتوانيم تغييرات 
سازنده ترى در زندگى خود و ديگران ايجاد كنيم و چون تغييرات حاصل برگرفته ازنيروهاى مثبت درون 

است، انگيزه فرد را براى پيشرفت و خود شكوفايى افزايش مى دهد. 
 وقتى كه وارد جزيره ناشناخته وجود خود مى شويد، چيزهاى شگفت انگيزى را مشاهده خواهيد كرد. 
كه  زمانى  است.  موفقيت  اوليه  شرط  خودتان  وقدرتمندى  ها  توانايى  به  داشتن  وايمان  خود  باوركردن 
بتوانيد ازگفتن كلمه «مى توانم» لذت ببريد و نيرو بگيريد، دراين صورت است كه شما در انجام كارهاى 
روزمره و رسيدن به اهدافتان به خودتان متكى هستيد و نيازى به تاييد ديگران نداريد و يا اينكه ديگران 
را  خود  هاى  كارى  اهمال  و  اشتباهات  مردم  بيشتر  .اگر  بازدارند  پيشرفت  ازمسير  را  شما  توانند  نمى 

درزندگى به گردن بدشانسى و تقدير مى اندازند به نتيجه باال نرسيده اند .

سبزيجات پخته مفيدترند
محققان ايتاليايي گفتند سبزيجات پخته بيشتر از سبزيجات خام ، 
براي سالمتي مفيد هستند. به گزارش پايگاه اينترنتي عرب آنالين، 
نيكوليتا بلگريني از دانشگاه پارما در ايتاليا و همكارانش با بررسي 
سبزيجات  خوردن  كه  بودند  رسيده  نتيجه  اين  به  موضوع  اين 
تازه  تحقيقات  اما  است  پخته  سبزيجات  خوردن  از  مفيدتر  خام 
نشان مي دهد كه نتيجه برعكس است. بلگريني گفت محققان در 
حال حاضر در حال انجام آزمايش هاي مربوط به اين موضوع 
هستند. گروه محققان به سه شيوه (بخارپز، جوشاندن و پختن)، 
هويج و كلم بروكلي را مورد پختند.نتايج تحقيقات مذكور نشان 
داد كلم بروكلي بخارپز شده براي جلوگيري از ابتالي افراد به 

سرطان مفيدتر است.
شيوه هاي برخورد آنان با ناخن جويدن كودكان غالبًا آسيب زا 

است و موجب تداوم بيشتر آن مي شود . 
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و...،  مكدانل  هتي  هاوارد،  لسلي  دوهاويلند،  اوليويا  گيبل،  كالرك  لي،  ويوين  بازيگران:  فلمينگ،  ويكتور  كارگردان: 
محصول 1939

اين فيلم كالسيك تاريخ سينماي جهان، روايتگر زندگي افسانه اي يك دختر ثروتمند، در يكي از پرآشوب ترين دوران تاريخ 
آمريكاست. فيلم، با روايت عشق و نفرت «اسكارلت اوهارا» از اطرافيانش، سرنوشت نافرجام زني خودخواه را به نمايش 
مي گذارد كه نمي خواهد به احساس عميق قلبي اش پاسخ دهد. در نهايت نيز عشق واقعي اش را در زندگي گم مي كند. 
«بربادرفته»، پس از گذشت 68 سال، هنوز يكي از پرطرفدارترين و به يادماندني ترين آثار سينماي جهان است.اين فيلم تنها 
اثري است كه از زمان ساخت، تقريبا تمام نسل هاي سينمارو آن را ديده و تحسين كرده اند. «بربادرفته» از كتابي به همين 
نام، نوشته «مارگارت ميچل» اقتباس شده است. اين فيلم سه ساعت و نيمه با بودجه 4 ميليون دالري ساخته شد و در آن 

50 شخصيت و بيش از 2400 بازيگر فرعي، حضور يافتند.
«ويكي پديا» نكات زير را درباره اين فيلم ماندگار سينمايي براي دوستداران سينما آورده است.

 >>> جمله انتهايي فيلم كه «رت باتلر» خطاب به «اسكارلت» مي گويد: «راستش را بخواهي عزيزم، اصال برام مهم نيست!» 
توسط موسسه فيلم آمريكا، به عنوان مشهورترين ديالوگ سينمايي انتخاب شد.

>>> «ديويد سلزنيك» تهيه كننده فيلم، چهار نفر را براي نقش «رت باتلر» در نظر گرفته بود: «گري كوپر»، «ارول فلين»، 
«رونالد كولمن» و «كالرك گيبل».

>>> «گري كوپر» نقش «رت» را رد كرد. زيرا معتقد بود «بربادرفته» بزرگ ترين فيلم شكست خورده تاريخ سينماي آمريكا 
خواهد شد!

كلبرت»،  جمله «كلوديا  از  شدند؛  تست  به  حاضر  اوهارا»  نقش «اسكارلت  جذابيت  علت  به  زن  بازيگر  از 1400  بيش   <<<
«كارول لمبارد»، «جوان كرافورد»، «كاترين هيپبورن»، «مائه وست»، «سوزان هيوارد» و «مارگارت ساليوان».

<<< تنها يك ماه پس از انتشار رمان «بربادرفته» ديويد سلزنيك، تهيه كننده تيزهوش هاليوود، امتياز كتاب را به مبلغ 50 
هزار دالر از «ميچل» خريداري كرد. اين رقم براي اولين كتاب يك نويسنده گمنام، چنان باال بود كه بسياري آن را بزرگ 

ترين اشتباه سلزنيك در تمام عمرش خواندند!
>>> تفاوت دستمزد بازيگران زن و مرد هاليوود در آن سال ها بسيار فاحش بود. «ويوين لي» براي 125 روز كار، 25 هزار 

دالر دستمزد گرفت، در حالي كه «كالرك گيبل» براي 71 روز كار، 120 هزار دالر دريافت كرد!
>>> گريه كردن بازيگران مرد در آن سال ها جلوي دوربين كار بسيار نامعمول و نامتداولي بود. «كالرك گيبل» چنان از 
گريه كردن در مقابل دوربين، در يكي از صحنه هاي فيلم (اعتراف به خطاي خود طي گفت وگو با مالني پس از سقط جنين 

اسكارلت)، منزجر بود كه چيزي نمانده بود كار را نيمه رها كند، اما «دوهاويلند» مانع او شد.
>>> تا به امروز فقط يكي از 4 بازيگر اصلي فيلم «بربادرفته»، هنوز در قيد حيات است. «لسلي هاوارد» (اشلي)، «كالرك 
گيبل» (رت باتلر) و «ويوين لي» (اسكارلت) هر سه درگذشته اند، در حالي كه «اوليويا دوهاويلند» (مالني) كه در فيلم مي 

ميرد، هنوز زنده است!
>>> تاكنون 4 دنباله براي اين فيلم ساخته شده است. اما هيچ يك نتوانست حتي اندكي از موفقيت فيلم اصلي را تكرار كند.

>>> در طول فيلم برداري، «ويوين لي» تحت شديدترين فشارها قرار داشت. به ويژه زماني كه «جورج كيوكر» جاي خود را 
به «ويكتور فلمينگ» داد. «لي» بارها سر صحنه با «فلمينگ» جر و بحث كرد و از «دوهاويلند» كمك مي خواست.

>>> با انتشار كتاب خاطرات «الرنس اوليويه» درباره رفتارهاي جنون آميز «لي»، «دوهاويلند» در سال 2006 به شدت از 
لي دفاع كرد و گفت: «ويوين لي»، يك بازيگر بسيار حرفه اي بود و به خاطر فشار كار و دور بودن از همسرش سخت در 

عذاب بود.
>>> بازي در نقش «اسكارلت اوهارا»، ويوين لي را يك شبه تبديل به يك ستاره كرد. اما او همواره مي گفت: «من يك بازيگرم 

نه ستاره سينما.»
>>> واژه «لعنتي» كه در فيلم توسط «رت باتلر» گفته مي شود، طبق قوانين توليد فيلم در سال 1939، بايد حذف مي شد. 

«سلزنيك» براي ممانعت از اين كار، مبلغ 5 هزار دالر جريمه پرداخت كرد تا اين اتفاق نيفتد.
>>>صحنه مشهور آتش سوزي آتالنتا، با 7 دوربين فيلم برداري شد. 50 آتش نشان و 200 نفر نيروي كمكي در صحنه 

حاضر بودند تا آتش از كنترل خارج نشود.
>>> «لسلي هاوارد» هيچ تمايلي به حضور در اين فيلم نداشت. به عقيده او، شخصيت اشلي بسيار خنثي و كسل كننده بود. 

عالوه بر اين او براي اين نقش كمي پير بود. سرانجام «سلزنيك» توانست او را متقاعد كند در اين فيلم، حضور يابد.
>>> «كالرك گيبل» بارها از حضور در فيلم طفره رفت. زيرا تازه طعم تلخ شكست درام «پارنل» را فراموش كرده بود و نمي 

خواست يك بار ديگر شكست بخورد.

شان پن ريئس هيات داوران فستيوال كن شد
كن  فستيوال  داوران  هيات  رياست  به  هاليوود  موفق  كارگردان  و  هنرپيشه  پن  شان 

مه  تاريخ 14-25  از  كه  شد  انتخاب  امسال 
برگزار خواهد شد. 

به گزارش ورايتي، وي درباره انتخاب خود 
به عنوان رئيس هيات داوران گفت: ”در چند 
جانى  جهان  سراسر  در  سينما  اخير  سال 
تازه پيدا كرده و به شكلى فزاينده، متفكرانه، 
شده  تخيل  از  پر  و  تكان دهنده  بحث انگيز، 
است. به جرات مى توان گفت نسلى جديد از 

فيلمسازان سر برآورده اند.“
مدت هاست  كن  فيلم  ”جشنواره  افزود:  او 
است.  فيلمسازان  نو  موج هاى  كشف  مركز 

واقعا مى خواهم در اين امر سهيم باشم.“
بهترين  جايزه   1997 سال  در  پن  شان 
فيلم «او  براي  را  كن  جشنواره  مرد  بازيگر 
بسيار دوست داشتني است» به كارگرداني 

«نيك كسويتس» دريافت كرد.

ستاره اي شدن و آغاز اكران «چهارشنبه سوري» در شيكاگو 
اكران عمومي فيلم «چهارشنبه سوري» به كارگرداني «اصغر فرهادي» و محصول «بشرا 
سينماي «Lucernaire»و  سالن  سه  در  دسامبر2007  تاريخ 26  در  فرانسه  در  فيلم» 
در  سينما   4 همچنين  و  پاريس  در   «  Beaubourg  Espace Saint Michel»،«MK2
سينما  نانت،  در  كاتورزا  سينماي  كوريز،  در  ركس  لي  سالن  فرانسه،  شهرستان هاي 
اتوپياي تولوز و سينما تراس ليون به نمايش عمومي درآمده است. بنا بر اين گزارش، 

كمپاني «Les Films du Paradoxe» اكران عمومي فيلم در فرانسه، موفقيت آميز بوده 
است. 

است.  بوده  برخوردار  خوبي  رسانه اي  بازتاب  از  سوري»  «چهارشنبه  همچنين 
«فيگاو»،  «كايه دوسينما»،  «پوزيتيو»،  مجالت  همچنين  و  فيگارو  لوموند،  روزنامه هاي 
«استوديو»، «Les Inrockuptibles»، تله راما و ... فيلم را به خوبي مورد نقد و بررسي 
از  صفحه  يك  كه  «پوزيتيو»  سينمايي  ماهنامه  گزارش،  اين  بر  بنا  داده اند.  قرار  مثبت 
ستاره  است، 4  داده  اختصاص  سوري»  به «چهارشنبه  را  خود  ژانويه 2008  شماره 
به اين فيلم داده و نوشته است: چهارشنبه سوري درياي فيلمنامه اي با ساختار خوب، 
ديالوگ هاي كوبنده، بازي هايي دقيق و حيرات آور و ميزانسن هاي ظريف و زيبا همراه 
با طنز است. گفتني است كه نمايش عمومي «چهارشنبه سوري»  در شيكاگو نيز توسط 

كمپاني «فكتس مولتي مديا» از 4 ژانويه 2008 آغاز شده است. 
و  عليدوستي  ،ترانه  تهراني  هديه   ، نژاد  فرخ  حميد  درآن  كه  سوري»  «چهارشنبه 
پانته آبهرام حضور دارند، روايت شب آخرين چهارشنبه سال است كه «روحي» براي 

كار به خانه خانواده اي از طبقه متوسط مي رود و ...
 «برناردو برتولوچي» در پياده روي هاليوود ستاره دار مي شود 

ستاره  صاحب  هاليوود»  مشاهير  «پياده روي  در  ايتاليايي  كارگردان  برتولوچي،  برناردو 
مي شود. به نقل از خبرگزاري آلمان، قرار است روز 19 فوريه با اختصاص ستاره اي به 
اين كارگردان ايتاليايي و پرده برداري از آن از برتولوچي تقدير شود. بنا بر اين گزارش، 
با اختصاص ستاره به اين كارگردان 67 ساله، برتولوچي وارد جرگه اي مي شود كه كسان 
ديگري همچون سوفيا لورن و رادولف والنتينو با به دست آوردن ستاره  در بلوار هاليوود 

خود را جاودانه ساخته اند. 
كارگردان  اين  است.  كوچك»  «بوداي  امپراتور»،  «آخرين  چون  آثاري  سازنده  برتولوچي 
فعاليت  سال   40 طي  و  كرد  آغاز  را  خود  هنري  كار  رم  دانشگاه  در  ادبيات  با  ايتاليايي، 
هنري خود 15 فيلم را كارگرداني كرده است. وي ابتدا با ادبيات در دانشگاه رم كار هنري 
خود را آغاز كرد و مدتي بعد اولين رمان خود را با نام Premio Viareggio انتشار داد. 
برتولوچي  است.  بوده  ايتاليايي  كارگردان  پازوليني،  پائولو  پير  دستيار  فيلم  چند  در  وي 
تاكنون جوايز متعدي را از آن خود كرده است و در جشنواره امسال فيلم ونيز نيز توانست 
در  تانگو  آخرين  فيلمهاي  براي  وي  كند.  خود  آن  از  را  قديمي  جشنواره  اين  طاليي  شير 
پاريس و آخرين امپراطور كانديداي جايزه اسكار شد.آخرين كار وي در مقام كارگردان 

فيلم رويابين ها بوده است. 
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به ياد داشته باشيد با صرافى هاى معتبر پولهاى خود را ارسال نمائيد

ساخت تنديس «بروس لي» در دانشگاه 
واشنگتن 

دانشگاه  در  زودي  به  لي»  «بروس  برنزي  تنديس  ساخت 
واشنگتن آمريكا آغاز مي شود.   

گذشته  هفته  طي   ،javno هنري  خبري  سايت  از  نقل  به 
بيش  جمع آوري  با  آمريكا  واشنگتن  دانشگاه  دانشجويان 
را  دانشگاه  اين  رؤساي  موافقت  توانستند  امضاء،  از 1000 
جلب  دانشگاه  محوطه  در  لي»  تنديس «بروس  ساخت  براي 
در  رزمي كار  بازيگر  اين  تنديس  گزارش،  براين  بنا  كنند. 
كنار تنديس هاي ديگري كه از رزمي كاران مشهور جهان در 

محوطه دانشگاه واشنگتن وجود دارد قرار خواهد گرفت. 
اين  در   60 دهه  در  لي»،  «بروس   ،javno.com گزارش  به 

دانشگاه درس مي خوانده است. 

«ويل اسميت» درنقش «آرنولد شوارتزنگر» 
«ويل اسميت» درحالي در فيلم موفق «من يك افسانه ام» بازي كرده كه اين نقش پيش از اين به «آرنولد شوارتزنگر» 
پيشنهاد شده بود. به نقل از سايت خبري هنري javno.com ، يك 
منبع كه خواست نامش فاش نشود فاش كرد كه تهيه كنندگان فيلم 
«من يك افسانه ام»، بسيار عالقمند بودند كه «آرنولد شوارتزنگر» 
نقش اول اين فيلم را بازي كند ولي درپي آنكه «شواتزنگر» به دليل 
عدم عالقه به اين پروژه، آن را رد كرد، وي از اين پروژه نيز كنار 

گذاشته شد. 
در  سال   12 مدت  براي  فيلم،  اين  فيلمنامه  افزود:  شخص  اين 
هاليوود سرگردان بود و پس از موفقيت فيلم ترميناتور 2 بار ديگر 
اين نقش به آرنولد پيشنهاد شد ولي او ناگهان رسما اعالم كرد كه 
اين پروژه به هيچ وجه براي او جذابيت ندارد و حاضر نيست تا 
در آن بازي كند و بدين ترتيب اين گزينه مناسب براي هميشه از 
ذهن تهيه كنندگان اين فيلم حذف شد. به گزارش فارس، فيلم «من 
يك افسانه ام» به كارگرداني «فرانسيس الرنس»، داستان «رابرت 
او  توانايي هايش،  علي رغم  كه  است  فوق العاده اي  دانشمند  نويل»، 
كنترل  غيرقابل  كه  را  وحشتناكي  ويروس  جلوي  نمي تواند  نيز 
كمپاني  محصول  افسانه ام»  يك  «من  تريلر  فيلم  بگيرد.  است، 
در  موفقي  اكران   2007 سال  پاياني  روزهاي  در  وارنر  برادران 

آمريكا، فرانسه و اسپانيا داشته است. 

نمايش فيلم نيمه ماه در سينماهاي بريتانيا
سومين فيلم داستاني بلند ”بهمن قبادي“ كارگردان ايراني، در بريتانيا به نمايش گذاشته مي شود. 

”نيوه مانگ“ (نيمه ماه) ، به مدت يك ماه در ”موسسه هنرهاي معاصر“ در لندن روي پرده مي رود و سپس 
در نقاط ديگري از بريتانيا به نمايش گذارده خواهد شد. اين فيلم 109دقيقه اي، محصول مشترك ايران ، عراق 
مناسبت  به  بريتانيا،  در  خبري  مختلف  رسانه هاي  است.  شده  سال 2006توليد  در  و  بوده  فرانسه  و  اتريش   ،
آغاز نمايش عمومي نيوه مانگ، نقد و بررسي هايي را درباره فيلم و كارنامه كارگردان كرد ايراني آن منتشر 

كرده اند. 
نيوه  قبادي،  آثار  ديگر  و  فيلم  اين  بر  مروري  در  لندن،  چاپ  تايمز  روزنامه  سينمايي  منتقد  آيدل“  ”وندي 

مانگ را اثري در امتداد و در عين حال نمونه تكامل يافته دو اثر قبلي وي، ”تخته سياه“ و ”الك پشت ها پرواز 
مي كنند“ ارزيابي كرد. به نوشته آيدل، آثار قبادي سرشار از نمادگرايي، نبض موسيقايي و نوعي شوخي در 
هم ريخته است كه به نوع آثار ”امير كوستوريكا“ فيلم ساز مشهور بوسنيايي تبار شباهت دارد. پايگاه اينترنتي 
موسسه هنرهاي معاصر، نيوه مانگ را روايت معنوي يك مرد در تالش براي حركت توصيف كرده است. در 
اين بررسي آمده است: فيلم عالي قبادي ثابت مي كند كه سفر هر چه قدر هم سخت باشد، بازي بايد ادامه يابد. 
جوايز  و  درآمده  نمايش  به  جهان  ديگر  كشور  چند  و  ايران  در  اين  از  پيش  قبادي،  بهمن  ساخته  تازه ترين 
متعددي نيز دريافت كرده است. تابستان گذشته نيوه مانگ به صورت اختصاصي و محدود در مجموعه 

فرهنگي - هنري ”باربيكن“ در لندن به نمايش درآمده بود. 

بهرام رادان در نقش موالنا بازي مي كند
بهرام رادان در فيلم زندگي 
است  قرار  كه  موالنا 
ساالزار  اريديو  توسط 
نقش  شود،  ساخته 
كرد.  خواهد  ايفا  را  موالنا 
كارگردان  ساالزار  اريديو 
اساس  بر  آمريكايي 
محمد  جالل الدين  زندگي 
بلخي(موالنا) در ايران فيلم 
مي سازد. اين كارگردان با 
”عارف  كتاب  از  اقتباس 
نوشته  سوخته“  جان 
را  فيلم  اين  تجدد  نهال 
كارگرداني مي كند. عليرضا 
را  پروژه  اين  شجاع نوري 
است  قرار  و  مي كند  تهيه 
نقش ”شمس“ را بازي كند. 
ساالزار  اريديو  است  قرار 
سفر  ايران  به  زودي  به 
 كند تا فيلمنامه عارف جان 
سوخته را بنويسد. ”عارف 
جان سوخته“ كه نخستين 
منتشر  فرانسه  در  بار 
ايران  در  تازگي  به  شده، 

توسط انتشارات نيلوفر ترجمه و به بازار نشر راه يافته است.  هنوز عنواني براي اين فيلم انتخاب 
نشده است و مشخص نيست سازندگان آن عنوان ”عارف جان سوخته“ را براي فيلم بر مي گزينند 
يا نام ديگري به آن مي دهند. از عوامل سازنده اين فيلم سينمايي تاكنون حضور ملك جهان خزايي 
به عنوان طراح هنري قطعي شده است و با سفر ساالزار به ايران توليد اين پروژه شكل جدي به 

خود مي گيرد و پيش توليد آن آغاز مي شود.
براي  و  است  ساخته  غزالي»  محمد  «امام  درباره  فيلمي  ايران  در  اين  از  پيش  ساالزار  اريديو 

شبكه هاي جهاني چون BBC برنامه هاي فلسفي و عرفاني توليد كرده است. 
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 آگهى هاى شما به
 كيفيت و استمرار اين
 هفته نامه يارى مى

رساند

خانه و خانه دارى

كلم پلو

مواد الزم:
سبزي( شويد،تره،ريحان،جعفري) نيم كيلو 

زردچوبه 1 قاشق چايخوري 
نمك و فلفل و روغن به ميزان الزم 

برنج نيم كيلو 
كلم خرد شده نيم كيلو 

گوشت چرخ كرده 300 گرم 
پياز 1 عدد 

ادويه پلويي 1 قاشق مرباخوري 
 

طرز تهيه:
برنج را خيس كرده بعد از كمي پخت سبزي را 
كنيم. مي  آبكش  پلو  سبزي  مانند  كرده  اضافه 
 ) شده  رنده  پياز  عدد   1 همراه  به  را  گوشت 
متوسط ) چنگ مي زنيم. به اندازه سرگنجشكي 
مي  آرد  در  كنيم  مي  گرد  دوست  در  و  برداشته 
كنيم.  مي  سرخ  كمي  روغن  در  بعد  و  غلتانيم 
گذاريم  مي  كنار  و  بگيرد  را  خودش  كه  حدي  در 
. كمي روغن در تابه ريخته يك عدد پياز را خرد 
مي كنيم و تفت مي دهيم تا بلوري شود. كلم را 
حرارت  با  دقيقه  تا 12  مدت 10  به  كرده  اضافه 
و  زردچوبه  و  فلفل  و  نمك   . چرخانيم  مي  ماليم 
كمي  زنيم.  مي  هم  كمي  دوباره  ريخته  را  ادويه 
در  برنج  مقداري  ريزيم  مي  قابلمه  ته  روغن 
ها  سرگنجشكي  و  كلم  مايع  از  و  ريخته  قابلمه 
برنج ريخته و مواد  دوباره  ريزيم  روي آن مي 
را روي آن مي ريزيم تا مواد تمام شود. قابلمه 
بيايد.  باال  برنج  دم  تا  گذاشته  حرارت  روي  را 

دمكني مي گذاريم تا برنج دم بكشد.

همه ما چهار همسر داريم!
روزگارى پادشاه ثروتمندى بود كه چهار همسر داشت. او همسر 
چهارم خود را بسيار دوست داشت و او را با گرانبهاترين جامه ها 
مى آراست و با لذيذترين غذاها از او پذيرائى ميكرد.اين همسر ازهر 

چيزى بهترين را داشت.
و  داشت  دوست  خيلى  نيز  را  خود  سوم  همسر  همچنين  پادشاه   
اين  مبادا  كه  داشت  بيم  اين  از  هميشه  اما  بود  كنارش  در  هميشه 

همسر او را به خاطر فرد ديگرى ترك كند.
و  بود  شاه  اسرار  محرم  او  داشت.  عالقه  هم  دوم  زن  به  پادشاه   
با  پادشاه  گاه  هر  بود.  شكيبا  و  صبور  مهربان،  پادشاه  با  هميشه 

مشكلى روبرو مى شد به او متوسل ميشد تا به او كمك كند.
همسر اول پادشاه شريك بسيار وفادارى بود و در حفظ و نگهدارى 
تاج و تخت شاه بسيار مشاركت ميكرد. اما پادشاه اين همسرش را 
دوست نداشت و بر عكس اين همسر شاه را عميقا؛ دوست داشت 

ولى شاه به سختى به او توجه ميكرد.
 روزى از روزها شاه بيمار شد و دانست كه فاصله زيادى با مرگ 
ندارد. سراغ همسر چهارم خود كه خيلى مورد توجه اش بود رفت 
و گفت: من تو را بسيار دوست داشتم، بهترين جامه ها را بر تن تو 
پوشانده ام و بيشترين مراقبتها را از تو بعمل آورده ام اكنون كه من 

در حال  مرگم، آيا تو مرا همراهى خواهى كرد ؟
همسر پاسخ داد: به هيچ وجه !! و بدون كالمى از آنجا دور شد. اين جواب همانند شمشير تيزى بود كه بر قلب پادشاه وارد شد.

 پادشاه غمگين و ناراحت به سراغ همسر سوم خود رفت و  پرسيد: من در تمام عمرم تو را دوست داشته ام، هم اكنون رو به مرگم، آيا تو مرا همراهى خواهى 
كرد و با من خواهى آمد ؟

گفت: نه هرگز !! زندگى بسيار زيباست اگر تو بميرى من دوباره ازدواج خواهم كرد و از زندگى لذت ميبرم !
پادشاه نااميد، سراغ همسر دوم خود رفت و از او پرسيد: من هميشه در مشكالتم از تو كمك جسته ام و تو مرا يارى كرده اى، من در حال مردنم آيا تو با من 

خواهى بود ؟ 
گفت: نه! متاسفم من در اين مورد نمى توانم كمكى بكنم. من در بهترين حالت فقط ميتوانم تو را داخل قبرت بگذارم ! اين پاسخ مانند صداى غرش رعد و برقى 

بود كه پادشاه را دگرگون كرد !
 در اين هنگام صدائى او را بطرف خود خواند و گفت من با تو خواهم بود، تو را همراهى خواهم كرد! هر كجا كه تو قصد رفتن نمائى!

شاه نگاهى انداخت همسر اول خود را ديد! او از سوء تغذيه الغر و رنجور شده بود شاه با صدائى بسيار اندوهناك و شرمسارى گفت: من در زمانى كه فرصت 
داشتم بايد بيشتر از تو مراقبت بعمل مى آوردم من در حق تو قصور كردم ...

 در حقيقت همه ما داراى چهار همسر يعنى همفكر در زندگى خود هستيم. 
 همسر چهارم:همان جسم ماست مهم نيست كه چه ميزان سعى و تالش براى فربه شدن و آراستگى آن كرديم وقتى ما بميريم او ما را ترك خواهد كرد .

 همسر سوم : دارائيها موقعيت و سرمايه ماست زمانى كه ما بميريم آنها نصيب ديگران ميشوند .
همسر دوم :خانواده و دوستانمان هستند مهم نيست كه چقدر با ما بوده اند،حداكثر جايى كه ميتوانند با ما بمانند همراهى تا مزار ماست .

 همسر اول: روح ماست كه اغلب در هياهوى دست يافتن به ثروت و قدرت و لذايذ فراموش ميشود. در حاليكه روح ما تنها چيزى است كه هر جا برويم ما را 
همراهى ميكند. پس از آن مراقبت كن او را تقويت كن و به او رسيدگى كن كه اين بزرگترين هديه هستى براى توست. 

چرا وقتى روى برف راه مى رويم ، «قرچ قرچ» مى كند؟ 
بارش برف در زمستان يكي از پديده هاي زيباي خداوند است كه وقتي از آسمان به سفره خاكي مي ريزد زمين همچون نوعروسي لباس سپيد به تن مي كند.آيا تاكنون به اين 
موضوع فكر كرده ايد كه برف چگونه تشكيل مي شود و اصال برف با چه اشكالي وجود دارد؟ آيا فكر كرده ايد كه ممكن است در اين ذره به ظاهر ناچيز دنيايي از اسرار شگفت 
انگيز نهفته باشد؟وقتي برف سفيد مي بارد سكوت همه جا را فرا مي گيرد، دليل اين سكوت چيست؟ پولك هاي برف متشكل از بلورهاي آب منجمد شده يا يخ مي باشد كه مقدار 
قابل مالحظه اي حباب هاي هوا را نيز به همراه دارد. اين حباب ها مانند يك اسفنج يا مواد پليمري متخلخل كه هوا حفره هاي آن را پر كرده و ما از آن از به عنوان ”آكوستيك“ يا 

ضد صدا استفاده مي كنيم، عمل مي كند. البته سكوت مورد نظر فقط هنگام بارش برف و يا در صورت وجود برف كامال تازه و جديد روي زمين، حكمفرما خواهد بود. 
انواع برف: بنابر ميزان رطوبتي كه به صورت آب در البالي فازهاي مختلف هوا- يخ كه همان برف است وجود دارد، ما را با انواع برف ها مواجه مي كند، از برف ”خشك“ پودري 
گرفته كه بسيار مورد عالقه اسكي بازان است تا برف ”آبدار“ كه به درد ساخت گلوله برفي و كوبيدن آن به سر عابران مي خورد! جالب است بدانيم كه بر اساس تحقيقات انجام 
شده توسط يك زبان شناس به نام خانم Laura Martinدر سال ،1986مشخص شد اسكيموها، برخالف تصور، نه دهها بلكه فقط دو واژه براي برف دارند، يكي qanikبراي 

برفي كه روي زمين است و ديگري aputبراي برف در حال ريزش. 
چرا وقتي روي برف راه مي رويم ”قرچ قرچ“ صدا مي كند؟در صورتي كه برودت درون برف كمتر از دو 
درجه سانتيگراد باشد، در اين حالت فشاري كه از طريق كفش ها به برف وارد مي شود، براي آب يا ذوب 
كردن آن كافي نيست، اتفاقي كه رخ مي دهد اين است كه ذرات يخ خرد مي شوند و اين خرد شدن باعث ”قرچ 

قرچ“ صدا كردن مي شود. 
كريستال ها چگونه شكل مي گيرند؟ابر زماني ايجاد مي شود كه هوا سرد باشد، هر چه ارتفاع بيشتر باشد 
به همان نسبت نيز سردتر و فشار كمتر است وقتي هوا سرد مي شود بايد ”خشك تر“ هم بشود زيرا ظرفيت 
ذخيره سازي رطوبت در آن كاهش مي يابد، پس هواي سرد با سردتر شدن، رطوبت خود را نيز از دست 
مي دهد، اما چگونه؟ بخار آب موجود در هوا در اثر سرد شدن مايع مي شود و به صورت باران مي ريزد و در 
صورت سردتر شدن جامد مي شود، بلورهاي ايجاد شده (يخ) در ابتدا ابعادي تا يك دهم ميليمتر دارند، ولي 
رطوبتي كه اطراف آنرا احاطه كرده به مرور باعث رشد كريستال ها مي شود تا جائي كه براي ما نيز قابل ديد 
مي شوند. اين بلورها در هنگام تجمع مقدار زيادي هوا نيز در بين خود ذخيره مي كنند و سپس با افزايش وزن 

و در اثر جاذبه، آرام آرام به سوي سطح زمين سرازير مي شوند.
رنگ برف:به ظاهر بايد برف شفاف و بي رنگ باشد، زيرا از آب منجمد شده يا يخ تشكيل شده است، مي دانيم 
كه رنگ اشياء در زماني كه نور به آنها مي تابد از تمام طول موج هاي جذب نشده ايجاد مي شود، به عنوان 
مثال زمين چمن، رنگ قرمز يا طول موج مربوط به رنگ قرمز را جذب كرده و رنگ سبز را منعكس مي كند. 
اشيائي كه تمام طول موج ها را جذب مي كنند، مشكي يا رنگي و اشيائي كه هيچ يك از طول موج ها را جذب نمي كنند، سفيد رنگ هستند درست به سفيدي برف. از طرفي نيز با 
توجه به وجود فازهاي مختلف هوا- يخ، نور در حال عبور از اين فازها، به دفعات دچار شكست مي شود ولي چون جذبي صورت نمي گيرد، تجمع تمام طول موج ها، اعم از منعكس 
شده و يا عبور كرده، رنگ سفيد كه در واقع همان ”بي رنگي“ مي باشد را به طور كامل به نمايش مي گذارد. زماني كه سطح زمين كامال از برف پوشيده شده است ،رفلكسيون 
كامل نور صورت مي گيرد و درست به همين دليل است كه در صورت قرار گرفتن در چنين وضعي، يعني در ميان برف ها، چشم ها در وحله اول و همچنين پوست پوشانده 
نشده آسيب فراوان مي بيند و اين امر بخصوص زماني صادق است كه ”برف نو و جديد“ روي زمين باشد، زيرا كه ”برف كمي كهنه شده“ در اثر وجود ذرات معلق در هوا و 

همچنين محصوالت خروجي از دود كش ها و اگزوزها، سفيدي كامل خود را از دست داده و به لحاظ انعكاس نور، ضعيف تر عمل مي كند. 
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نخستين سفر رئيس جمهوري امريكا به فلسطين 
 

جرج بوش، يك هفته 
درخاورميانه 

 جرج بوش رئيس جمهوري امريكا براي نخستين بار در دوران زمامداري خود(از سال 2000 تاكنون) 
تصميم گرفته است به اسرائيل و فلسطين سفر كند. البته تور يك هفته يي سفر رئيس جمهوري امريكا 
كشورهاي مختلف عربي در خاورميانه از مصر تا بحرين و امارات را شامل خواهد شد. مطابق خبرهاي 
اعالم شده قرار است جرج بوش سه روز در اسرائيل و فلسطين باشد و سپس در ادامه سفر خود به 
كويت، بحرين، امارات، عربستان سعودي و مصر برود. وي تا 16 ژانويه در منطقه خواهد بود و به اين 
لحاظ سفر او تاريخي توصيف مي شود كه در آن براي نخستين بار يك رئيس جمهور امريكا به فلسطين 
و رام اهللا سفر خواهد كرد. از هم اكنون در اسرائيل و فلسطين تدابير امنيتي شديدي اعمال شده است؛ در 
كويت و ساير كشورهاي عربي نيز قرار است نيروهاي امنيتي امريكا در كنار نيروهاي پليس و سازمان 
هاي اطالعاتي امنيت اين سفر را عهده دار شوند. پيش از اين يكي از اعضاي امريكايي القاعده با ارسال 
پيامي از تمام «مجاهدان مسلمان» خواست كه با بمب و اتومبيل هاي انفجاري از اين «جنايتكار صليبي» 
استقبال كنند. روز گذشته دو موشك به اسرائيل شليك شد كه غالب خبرگزاري ها آن را مخابره و به 
سفر امروز جرج بوش مرتبط ساختند. شبكه خبري الجزيره گفت اين موشك ها از لبنان به اسرا ئيل 
شليك شده است. سخنگوي ارتش اسرائيل گفت اين دو موشك از نوع كاتيوشا (107 ميليمتري) بوده و 
به شهرك مرزي «شلومي» اصابت كرد كه پيش از اين در سال گذشته در تيررس موشك هاي حزب اهللا 

لبنان بود. تاكنون هيچ طرفي مسووليت پرتاب اين موشك ها را برعهده نگرفته است.

ايران و فلسطين
غالب منابع خبري هدف سفر بوش را ايران و فلسطين معرفي مي كنند. پيش از اين جرج بوش گفته 
بود كه هدف از سفرش «مهار ايران» است. به گفته منابع امريكايي جرج بوش مي خواهد در ديدار با 
كشورهاي «ميانه رو» عرب خطر ايران را بزرگ كرده و آنها را بر ضد ايران بسيج كند. «استفن هادلي» 
مشاور امنيت ملي امريكا مي گويد؛«بوش در اين سفر مي كوشد تا كشورهاي عربي را با خود عليه 
ايران هم صدا كند.» وي بخش ديگر اهداف اين سفر را «تشويق كشورهاي عرب به برقراري روابط با 
اسرائيل» دانست. نكته يي كه بوش قصد دارد در مالقات با سران كشورهاي خليج فارس بر آن تاكيد 

ورزد «امنيت خليج فارس» و «مبارزه با افراط گرايي و تروريسم» خواهد بود.
با اين وجود مهم ترين بخش سفر بوش مساله فلسطين خواهد بود. جرج بوش نخستين رئيس جمهور 
امريكايي است كه به صراحت از برپايي يك دولت فلسطيني در كنار اسرائيل سخن مي گويد و در آخرين 
سال دوران زمامداري اش مي كوشد تا روند صلح خاورميانه را فعال كرده و به تحقق چنين آرزويي در 
پايان امسال(2008 م) منجر شود. در راستاي تحقق چنين هدفي بوش ابتدا سران كشورهاي عرب را به 
كنفرانس آناپوليس دعوت كرد تا مذاكرات مربوط به روند صلح از نو آغاز شود. پس از آن دومين گام 
در پاريس برداشته شد كه كمكي معادل 7 ميليارد دالر را براي فلسطيني ها وعده داد. در همين فاصله 
كميته هاي مشترك فلسطيني- اسرائيلي به رياست «احمد قريع» غنخست وزير سابق فلسطينف و «تزيپي 
ليوني» غوزير خارجه اسرائيلف ادامه داشت و اين كميته پيش از سفر جرج بوش ديروز هم در بيت 
المقدس با يكديگر ديدار داشتند. وظيفه اين كميته گفت وگو و حل و فصل مسائل نهايي از جمله شهرك 
سازي ها، وضعيت بيت المقدس، مساله آوارگان و تعيين مرزهاي دو كشور و نيز مساله زندانيان است. 
در اين فاصله محمود عباس رئيس تشكيالت خودگردان و ايهود اولمرت نخست وزير اسرائيل نيز با هم 
ديدارهاي متعددي داشته اند و آخرين ديدار آنها ديروز بود. از آن گذشته هر كدام به طور جداگانه نيز 
با سران كشورهاي عرب به ويژه عربستان سعودي، مصر و اردن ديدار داشته اند. مجموع اين تالش 

ها قرار است به نقطه يي منجر شود كه جرج بوش بتواند در نشستي سه جانبه با اولمرت و عباس 
مساله گفت وگوهاي نهايي را آغاز كند. پيش از اين عباس و ملك عبداهللا پادشاه عربستان نيز با يكديگر 
توافق كردند كه از جرج بوش بخواهند مساله تشكيل دولت فلسطيني را تا آخر دوران رياست جمهوري 
انتظار  كارشناسان  ترتيب  اين  به  نكند.  واگذار  امريكا  آينده  جمهور  رئيس  به  را  آن  و  كند  اعالم  خود 
دارند كه جرج بوش طرف هاي فلسطيني و اسرائيلي را به برداشتن گام هاي شجاعانه تري تشويق كند. 
با اين حال برخي ديگر از ناظران نيز با توجه به دشواري امر بر اين باورند كه سفر جرج بوش هيچ 

دستاوردي را براي فلسطيني ها نخواهد داشت. 
مساله شهرك ها

هفته گذشته جرج بوش در آستانه سفر خود به منطقه، اسرائيل را به طور بي سابقه يي مورد انتقاد 
قرارداد و خواستار برچيده شدن شهرك ها و پايگاه هاي غيرمجاز در اراضي فلسطين شد. اسرائيل 
طبق نقشه راه تعهد داده است كه شهرك هاي يهودي در غزه و كرانه باختري را جمع كند و از شهرك 
سازي در بيت المقدس شرقي بپرهيزد. اسرائيل گرچه شهرك هاي خود را در غزه جمع كرد اما اين 
روند را در كرانه باختري ادامه نداد و حتي بعضي نهادهاي اسرائيلي مشغول شهرك سازي در بيت 
المقدس شرقي هستند. اين نهادها از كابينه اولمرت نيز فرمانبرداري ندارند و همچنان به فعاليت خود 
ادامه مي دهند. فلسطيني ها اعالم كرده اند تا زماني كه اين شهرك سازي ها ادامه داشته باشد صلح 
هيچ معنايي نخواهد داشت. جرج بوش در چنين شرايطي بايد اسرائيل را به توقف شهرك سازي ها 
وادار سازد و اين همان موضوعي است كه مي تواند ميزان توانمندي جرج بوش را در پيشبرد روند 
صلح محك بزند. او كه در داخل اياالت متحده امريكا روز به روز محبوبيت خود را از دست مي دهد، 
اينك رو به خاورميانه آورده است تا با كسب موفقيتي در زمينه صلح بتواند كارنامه سياسي خود را 
در آخرين سال زمامداري اش پربار كند. كشورهاي ميانه رو عرب نسبت به دستاوردهاي اين سفر 
خوش بين هستند اما كشورهايي نظير سوريه و گروه هايي نظير حماس معتقدند از اين سفر «هيچ 

انتظاري» نمي توان داشت. 

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

بين الملل

كالسهاى آموزش زبان فارسى جهت خواندن، نوشتن و 
مكالمه صحيح و تضمين موفقيت 

در امتحانات 
GCSEو  A’ level  فارسى 

كالسهاى متنوع ورزشى توسط مربى از:    
  REPs (registered exercise professionals)

       The Quaker Meeting House
Eden Street 78

Kingston Town Centre (Next to Primark)
avesta_farsi@hotmail.co.uk

تلفنهاى تماس:

020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسى اوستا
در كينگستون

پرز: نبايد ايران را دستكم گرفت
رئيس جمهور اسرائيل در مراسم استقبال از جرج بوش، رئيس جمهورى آمريكا گفت: «ما به نصيحت 
شما گوش كرده و تهديد ايران را دستكم نميگيريم.» به نقل از خبرگزارى فرانسه، شيمون پرز امروز 
در مراسم استقبال از بوش كه اولين سفر خود به سرزمينهاى فلسطينى را انجام ميدهد، مدعى شد: 
«ايران نبايد عزم ما براى دفاع از خود را دستكم بگيرد.» وى همچنين از بوش خواست براى مقابله 
با آنچه جسارت ايران، حماس و حزب اهللا ناميد، كمك كند.اين اظهارات پرز در حالى بيان ميشود كه 

اسرائيل همچنان به حمالت خود در سرزمينهاى فلسطينى ادامه مى دهد
رئيس جمهور اسرائيل گفت اين لحظهاى سرنوشت ساز براى صلح خاورميانه است. 

وى افزود: «در اين زمينه شما گفته ايد كه سال 2008 بايد مسير تبديل كلمات به عمل و آرزوها به 
واقعيت باشد. در واقع 12 ماه آينده سرنوشت ساز است.»
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  سالن مجزاى رستوران ژينو
 با حداقل 80 نفرهمراه با

 موزيك زنده و رقص عربى

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

ده مكان تاريخى جهان 
در معرض خطر

 ده مكان گردشگرى و باستانى جهان در معرض خطر نابودى قرار دارند. از همين رو، از گردشگران 
دعوت شده است قبل از اينكه اين اماكن از بين بروند از آنها بازديد كنند. رويترز اسامى 10 مكان 

تاريخى و گردشگرى را به اين شرح اعالم كرد: 
دامپير  سنگى  هنرهاى  مجموعه   -1

در استراليا 
مجموعه  بزرگترين  مركز  اين 
گفته  كه  است  جهان  سنگى  هنرهاى 
هزار  ده  به  آن  تاريخچه  شود  مى 
سال قبل از ميالد برمى گردد. طرح 
هاى صنعتى به حدود 24 درصد از 
آثار موجود در اين مجموعه آسيب 
رسانده است و هم اينك نيز اكتشاف 
گاز طبيعى در منطقه اين مجموعه را 

تهديد مى كند. 
در  پانام  سونارگائون  شهر   -2

بنگالدش 
معمارى  آثار  باستانى  شهر  اين  در 

از اعصار مختلف بنگالدش مربوط به قرون پانزدهم تا نوزدهم ميالدى وجود دارد. 
3- مسجد چينگوتى در موريتانى 

اين مسجد يكى از هفت اماكن مذهبى اسالمى است كه تاريخچه آن به قرن سيزدهم ميالدى برمى 
گردد. گسترش بيابان ها، سيالب هاى فصلى، دماى باالى هوا و تخريب خاك منطقه از جمله خطرهاى 

جدى هستند كه اين مسجد باستانى را تهديد مى كنند. 
4-كانال پاناما در پاناما 

يكى از تاثير گذارترين شاهكارهاى مهندسى مدرن كانال پاناما است كه همچنان از مهمترين مسيرهاى 
كشتيرانى است و روزانه تا چهل كشتى از آن عبور مى كند. اما به علت افزايش تقاضاها براى استفاده 

از اين آبراه، سطح آب درياچه گوتون در حال پايين رفتن است. 
5-معبد گومپا در هاميچال پرادش هند 

اين معبد بخشى از مجموعه معابد باستانى جنگ كار واقع در مرز هند و تبت و يكى از پنج مركز مهم 
بودايى هند به شمار مى رود كه هزاران سال پيش بنا شده است. فرسايش خاك تپه محل بناى معبد 

گومپا اين مكان باستانى و مهم را در معرض خطر تخريب قرار داده است. 
6- دمشق قديم در سوريه 

بخش قديمى شهر دمشق يكى از قديمى ترين شهرهاى مسكونى جهان است كه به تدريج و به واسطه 
ساخت و سازهاى جديد در حال نابودى است. در اين بخش از شهر دمشق اماكن باستانى فراوانى 
از جمله هشت دروازه قديمى اين شهر و اماكن ديگر واقع شده است كه در كتب و نسخ اسالمى و 

مسيحى به انها اشاره شده است. 
7- شهر بابل عراق 

شهر بابل در هشتاد كيلومترى جنوب بغداد پايتخت عراق در منطقه بين النهرين واقع شده است كه يكى 
از مهد هاى تمدن هاى امروزى است. 
از 2300 سال قبل از ميالد اين شهر 
مكانى مقدس به شمار مى رفته است 
عراق  اخير  هاى  جنگ  جريان  در  كه 

آسيب هاى فراوانى ديده است. 
الداك  در  واقع  له  باستانى  8-شهر 

هند 
باستانى  شهر  پايتخت  شهر  اين 
كوههاى  رشته  در  كه  بود  الداك 
تنوع  وجود  است.  شده  واقع  هيماليا 
حيات وحش و صومعه هاى زياد از 
به  شهر  اين  گردشگرى  هاى  جاذبه 
الگوهاى  تغيير  ولى  رود.  مى  شمار 
باران  بارش  جمله  از  هوايى  و  آب 

هاى شديد به اين شهر خسارات زيادى وارد كرده است. 
9- مثلث مرجان واقع در درياى سولو و سوالوسى 

مثلث مرجان واقع در درياهاى مابين اندونزى، مالزى و فيليپين داراى غنى ترين تنوع زيستى، گياهى 
و صخره هاى مرجانى جهان است كه بيش از 450 نوع مختلف مرجان در آن يافت مى شود. بررسى 
هاى  صخره  از  درصد  هفتاد  حدود  كه  دارد  آن  از  حكايت  هاپكينز  جان  دانشگاه  پژوهشگران  هاى 
مرجانى اين منطقه بر اثر اقداماتى مانند صيادى با استفاده از ديناميت و سيانور و آلودگى آبهاى 

منطقه و عوامل ديگر در معرض خطر قرار دارند. 
10- گرينلند 

هاى  يخ  كل  درصد  يك  از  بيش  اندكى  كه  است  پوشانده  يخ  را  گرينلند  سرزمين  از  درصد  هشتاد 
كره زمين به شمار مى رود. در صورت آب شدن يخچال هاى اين سرزمين كشور گرينلند به مجمع 
الجزايرى مبدل خواهد شد كه ديگر جاذبه گردشگرى ندارد. چرا كه زيستگاه خرس هاى قطبى نابود 
خواهد  سيل  زير  آنجلس  لس  شهر  جمله  از  آمريكا  از  مناطقى  ها  يخ  شدن  آب  اثر  بر  و  شد  خواهد 

رفت.  
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طراحى نانوحافظه هايي با سرعت باال
دانشمندان دانشگاه پنسيلوانيا در آمريكا ، «نانو حافظه اي» توليد كرده اند 

كه قابليت ذخيره سازي اطالعات را براي 100هزار سال دارد. 
قدرت بازيافت اين قبيل حافظه ها نسبت به حافظه هاي رايج هزار برابر 
سريعتر است. در اين گزارش آمده است: اين قبيل حافظه ها نسبت به 
مصرفي  توان  داراي  رايانه اي  حافظه هاي  به  مربوط  رايج  فناوري هاي 
پايين و فضاي كم جهت ذخيره سازي اطالعات هستند. ”ريتش آگاروال“ 
نانو  آمريكا،  در  پنسيلوانيا  دانشگاه  مواد  مهندسي  دانشكده  يار  استاد 
كردند  توليد  را  تلوريد   - آنتيموان   - ژرمانيم  خودآراي  حافظه هاي 
و  كريستالي  ساختارهاي  بين  و  داده  فاز  تغيير  مي تواند  مواد  اين  كه 
عنوان  به  فاز  تغيير  اين  گزارش،  اين  اساس  بر  شود.  سوييچ  آمورف 
داد  نشان  وى  بررسي  ست.  رايانه اي  اطالعات  خواندن  و  نوشتن  كليد 
اطالعات  بازيابي  قدرت  و  كردن  پاك  اطالعات،  نوشتن  ”سرعت  كه 
سريعتر  برابر  هزار  بازار  در  موجود  معمولي  حافظه هاي  به  نسبت 
انقالبي  ايجاد  پتانسيل  جديد  حافظه هاي  نوع  اين  مي گيرد“.  صورت 
سرگرمي  Downloadكردن  حتي  و  انتقال  سهم بندي،  روش هاي  در 
براي  موجود  جامد  حالت  فناوري هاي  دارد.  را  مصرف كنندگان  براي 
اطالعات  نگهدارنده  و  ديجيتال  دوربين هاي  در  حافظه  كارت هاي  توليد 
شخصي به طور مرسوم از حافظه هاي فلش يا يك حافظه رايانه اي غير 
فرار و با دوام كه مي تواند به طور الكتريكي پاك و برنامه ريزي شود، 
-Nature Nanotechnol  استفاده مي كنند. نتايج اين تحقيق در مجله

ogyمنتشر شده است. 

 نخستين خودروى دوزيست ساخته شد
اجراي  از  تازگي  به  «رين اسپيد»  به  موسوم  سوئيسي  شركت  يك 
جديدترين پروژه خود كه «خودرويي در زير آب» ، خبر داد. اين خودرو 
با عنوان ”sQuba“ هم مي تواند در جاده حركت كند و هم مي تواند مثل 
فيلم هاي تخيلي با فشار يك دكمه تا عمق 10 متر زير آب شيرجه زده 

و كف دريا حركت كند.
اين خودرو جديد قرار است در نمايشگاه خودرو ژنو از 6 تا 16  مارس 
سال 2008 به نمايش گذاشته شود.sQuba داراي يك موتور الكتريكي 
مجهز به دو ملخ جت در قسمت انتهايي است كه امكان حركت زير آب را 
فراهم مي كند و ميزان انتشار آلودگي آن در حد صفر است.اين شركت 
اعالم كرده است كه خودروي مزبور اولين خودروي واقعي در جهان 

است كه هم در خشكي و هم در زير آب مي تواند حركت  كند. 

گوگل knol را رقيب Wikipadia معرفى كرد
گوگل با معرفى سرويسى بنام Knol خود را 
براى جلو زدن از محبوب ترين دائره  المعارف 
مى كند.اين  Wikipediaآماده  يعنى   جهان 
كه  است  آموزشى  منبعى  آنالين  سرويس 
ويكى پديا  همانند  آن  در  موجود  اطالعات 
و  ايجاد  جهان  سطح  در  كاربران  توسط 

ويرايش مى شود.
كاربران بزودى به ابزارى با ميزبانى گوگل 
جالب  نكته  و  نمود  خواهند  پيدا  دسترسى 
آسان  ويرايش  امكان  سرويس  اين  اينكه 
محتوياتى كه توسط كاربران ايجاد مى شوند 
قابليتى  اطالعات  اين  نمود.  خواهد  فراهم  را 
بصورت  آن  توسط  كه  داشت  خواهند 
توسط  شده  تهيه  نتايج  مطابق  مناسبى 
مى شوند.  رده بندى  جست وجو  موتورهاى 
انتشار  با   Knol ويكيپديا،  با  مقايسه  در 
بر  مطالب،  نويسندگان  مشخصات  پروفايل 

روى نام اشخاص تأكيد دارد.
 

ابزارهاى جديد بر روى نوار ابزار گوگل
بتا  نسخه  عنوان  به  انتشار  زمان  از  گوگل  ابزار  نوار  از  پنجم  نسخه 
رابطه  سادگى  به  وب،  صفحات  خواننده  مانند  ابزارهايى  بودن  دارا  با 
هرگونه  نام  انتخاب  با  مثال  براى  مى سازد.  برقرار  كاربر  با  تعاملى 
 Google Product محصول در يك صفحه وب و كليك بر روى ابزار
جست وجوى  بخش  از  نتايج  از  ليستى  تا  شد  خواهد  موجب   Search

محصوالت شركت سازنده درخواست و ايجاد گردد.
برخى تغييرات ايجاد شده نسبت به قبل شامل ويژگى auto-fill، قابليت 
گوگل  كاربرى  حساب  اطالعات  همراه  به  ابزار  نوار  تنظيمات  ذخيره 
(كه در اين صورت اين تنظيمات از روى هر كامپيوترى قابل دسترس 
بريده  عكس هاى  و  متون  ذخيره  براى  يادداشت  دفترچه  بود)،  خواهد 
شده از صفحات وب و در انتها حدس زدن لينك ها زمانى كه وب سايت 
و يا صفحه اى را گم مى كنيد مى باشند. beta 5 Google Toolbar فعًال 
تنها براى IE عرضه شده و شامل دسترسى كامل به پشتيبانى از كيبرد 

براى ويژگى هاى accessibility مى باشد.

معرفى پنج فناورى 
جديد سال 2008

فناورى  تحوالت  بينى  پيش  در  ام“  بى  ”آى  كارشناسان 
سال 2008 در گزارش ساالنه خود به بررسى پنج نوآورى 
بزرگى پرداخته اند كه در سال نو پروژه هاى آنها آغاز مى 
شود و مى توانند ظرف پنج سال آينده تحولى در زندگى 

بشر ايجاد كنند.
 Next) “كارشناسان ”آى بى ام“ در گزارش ساالنه ”پنج در پنج بعدى
five in five) شكل گيرى پنج فناورى نوآورانه اى را در سال 2008 
پيش بينى كرده اند كه مى توانند ظرف پنج سال آينده زندگى ساكنان 

زمين را دستخوش تحول كند. اين فناوريها به شرح زير هستند:
خانه هاى هوشمند: اولين ابداعات مربوط به ساخت خانه ها استفاده 
را  خانگى  لوازم  تمام  رايانه  يك  طريق  از  كه  است  برق  انرژى  از 
كنترل كرده و در مصرف انرژى صرفه جويى مى كند. ماشينهاى 
كنترل  قابل  وب  و  همراه  تلفن  با  هوا  تهويه  دستگاه  و  ظرفشويى 
كه  انرژيهايى  ميزان  و  منابع  توان  مى  روز  لحظه  هر  در  و  هستند 
الكترونيكى  لوازم  ترتيب  اين  به  و  كرد  كنترل  را  كنند  مى  مصرف 
خانگى را هر روز به سوى ”سبز شدن“ سوق داد. در اين گزارش 
آمده است، با كاهش مصرف نه تنها مى توان پول بيشترى پس انداز 

كرد، بلكه مى توان به محيط زيست هم كمك كرد.
خودرو بدون ترافيك: كارشناسان در ادامه اين گزارش خاطر نشان 
خيابانها  و  خودروها  ميان  اتصال  آينده  سال  پنج  در  كه  اند  كرده 
شيوه رانندگى را تغيير خواهد داد. به طورى كه خودروها مى توانند 
”جى  با  يكپارچه  همراه  تلفن  طريق  از  دريافتى  هاى  داده  طريق  از 
پى اس“ با ساير خودروها ارتباط برقرار كنند و در صورت وجود 

ترافيك سنگين تغيير مسير دهند. 
اين  ها  ريزتراشه  و  حسگرها  بشناسيد:  خوريد  مى  كه  را  چيزى 
كه  غذاهايى  بدانند  دقيقا  كه  گذارند  مى  انسانها  اختيار  در  را  امكان 
حقيقت  در  اند.  شده  تشكيل  موادى  چه  از  اند  شده  چيده  ميز  روى 
براساس تحقيقات اخير، 72 درصد از مصرف كنندگان مى خواهند 
اطالعات بيشترى درباره غذاهايى كه مى خورند داشته باشند. اين 
ديجيتالى  پاسپورتهاى  ارائه  با  آينده  سالهاى  در  تواند  خواسته مى 

براى محصوالت غذايى تحقق يابد.

راهنماى  و  منشى  خريد،  مدير  پول،  كيف  كاره:  همه  همراه  تلفن 
همراه  تلفنهاى  كه  است  عملكردهايى  از  نمونه  چند  تنها  گردشگرى 
در سالهاى آينده به كاربران خود عرضه مى كنند. از ميان جالبترين 
كاربردهاى آينده تلفن همراه به نظر مى رسد ”راهنماى گردشگرى“ 
خودكار  عرضه  امكان  كه  فناورى  حقيقت  در  باشد.  مهمتر  همه  از 
اطالعات مربوط به فرودگاهها، ايستگاههاى قطار و مراكز گردشگرى 
را براى گردشگران روى صفحه نمايشگر تلفن همراه فراهم مى كند، 

تقريبا آماده شده است.
تشخيص  براى  پزشكان  الكترونيك،  توسعه  بركت  به  دكترها:  ابر 
بيمارى به اسلحه اى پرقدرت تر از هميشه دست يافته اند. براى مثال 
كالج آمريكايى ”كالوين“ به تازگى حق انحصارى يك گوشى پزشكى 
الكترونيك را به ثبت رسانده است كه توانايى ثبت و ديجيتالى كردن 
درحال  دارد.  ممكن  زمان  كوتاهترين  در  را  قلب  ضربان  صداى 
توانند  مى  كه  هستند  توسعه  حال  در  ديگرى  افزارهاى  نرم  حاضر 
تمام اطالعات مربوط به بيمار را به شكل الكترونيكى بايگانى كنند. 
به اين ترتيب پزشك مى تواند اطالعات دقيقى را از سابقه پزشكى 
بيمار در اختيار داشته باشد و با اشاره روى يك بخش بدن مجازى 
نتايج آزمايشات و درمانهايى را تا آن لحظه در پايگاه اطالعاتى بيمار 
ثبت شده است، مشاهده كرده و ناهنجارى و بيمارى را روى بدن 

مجازى بيمار شناسايى كند.
 

آدم آهنى هايى كه خودمانى مى شوند!
همنشينان مكانيكى و هوشمند انسان يعنى روباتها در سال 
در  خود  جايگاه  تثبيت  به  ديگرى  زمان  هر  از  بيش   2007
عرصه هايى نظير ميادين نبرد، ارتقاى سطح سالمت بهداشت 
شده  نزديك  كودكان  از  نگهدارى  حتى  و  زمين)  و  فضا  (در 
در  را  مختلف  آيتم   120 است  قادر  كه  مكانيكى  بازوى  اند. 
مدت يك دقيقه از روى نقاله حمل كننده وسايل تحويل بگيرد 
دستاورد  اين  شد.  معرفى  ژاپن  در  سال  روبات  عنوان  به 
ارزشمند پايانى باشكوه در سال 2007 براى عرصه گسترده 
اى از فناورى بوده است كه روز به روز دچار تحوالت مدرن 

ترى شده است.
همچنين به عنوان بخشى از برنامه ناسا براى اعزام فضانورد 
به ماه در سپتامبر سال 2007 آزمايشاتى با استفاده از يك 
سيستم روباتيكى ، چهار فضانورد و چهار جراح انسانى در 
مكزيك  خليج  آسمان  فراز  بر  آمريكا  نظامى  هواپيماى  يك 
شبيه  انجام  با  تا  شد  سعى  آزمايشات  اين  در  شد.  انجام 
مراقبت  عنوان  به  روباتها  از  استفاده  امكان  هايى،  سازى 
فضا  در  حضور  هنگام  به  فضانوردان  سالمتى  كنندگان 
هاى  برنامه  آمريكا  دفاع  وزارت  سال  اين  در  شود.  بررسى 
گرفتن  كار  به  هدف  با  روباتيكى  فناورى  توسعه  براى  خود 
جاى  به  جنگ  ميادين  در  شده  ساخته  مكانيكى  هاى  سازه 
سيستم  هند  و  انگليس  در  محققان  داد.  ادامه  را  سربازان 
روباتيكى ساختند كه كمك زيادى به بيماران معول و ناتوان 
مطالعاتى  دانشمندان  مشترك  پروژه  اين  كند.در  مى  حركتى 
را در خصوص اين موضوع آغاز كردند كه چطور يستمهاى 
روباتيكى هوشمند مى توانند به بيماران ناتوان حركتى كمك 
سال  در  باشند.  داشته  زندگى  در  بيشترى  استقالل  تا  كرده 
2007 محققان برزيلى نيز روباتى ساختند كه به كنترل دقيق 

لوله ها و تشخيص نشت احتمالى گاز مى پردازد. 
اين روبات پيشرفته با هدف كمك به كارشناسان براى رديابى 
هر گونه نشت گاز در مسير 420 كيلومترى خط لوله از منطقه 

كائورى تا مانائوس برزيل طراحى و ساخته شده است.
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پول ايران (سكه داريك) در ژانويه 2008 
ميالدي دو هزار و 512 ساله شد  

 
سكه  يك  سوي  دو 
از  باقيمانده  «داريك» 

دوران هخامنشيان 
مورخان  نوشته  طبق 
كه  باستان  يونان 
كارهاي داريوش بزرگ 

را دقيقا و وسيعا شرح داده و بررسي هاي مستشرقين اروپايي 
و تطبيق تقويم ها، پول رسمي ايران (سكه داريك) در ژانويه 
سال 2008 (ماه جاري) 2 هزار و 512 ساله مي شود. داريوش 
بزرگ دستور ضرب اين سكه را در نخستين ماه زمستان سال 
504 پيش از ميالد (ديماه) داده بود. سكه هاي داريك (گرفته 
شده از نام داريوش) كه تا پايان عهد هخامنشيان رايج بودند 
وزني تقريبا برابر داشتند و از اين لحاظ، ايران در صدر ملل 
قرار دارد. نقش تصوير رئيس كشور بر يكطرف سكه نيز از 

زمان داريوش مرسوم شده است.
    بسياري از كشورها نام پول ملي را از اسامي تاريخي گرفته 
از  تاجيكستان  بوليوار،  سيمون  نام  از  ونزوئال  پول  مثال  اند، 
از  ريال،  ما،  ملي  پول  نام  ولي   ... و  (ساماني)  سامانيان  نام 
باستاني  نام  به  را  خود  ملي  پول  نبايد  ما  چرا  است!.  اسپانيا 
اش «دارا (داريك)» بازگردانيم؟!. يكي از غفلت هاي پهلوي ها 
و  هزار  دو  مراسم  اينان  بود.  همين  خود،  سلطنت  دوران  در 
پانصدمين سال تاسيس دولت مركزي ايران را برگذار كردند، 
و  نگردانيدند  باز  اش  باستاني  اسم  به  را  ملي  پول  نام  ولي 
الفباي فارسي را تغيير ندادند تا تلفظ ها يكسان شود. فارسي 
يك زبان «هند ـ اروپايي» است كه الزم است به الفبايي نوشته 

شود كه داراي حروف صوتي (واول) باشد. 

پاسخ شاه 
ايران به «صلح 

رومي!»
ميالدي   293 سال  ژانويه  نهم 
شاه  يكم  شاپور  پسر  نرسي 
تازگي  به  كه  ايران  ساساني 
بر تخت شاهي نشسته بود در 
پاسخ پيام امپراتور وقت روم 

كه در آن تاكيد كرده بود اين كشور سر جنگ ندارد و جنگهاي 
روم با ديگران بخاطر برقراري يك صلح پايدار است! (كه در 
تعبير  تا  نوشت  او  به  شده)  معروف  رومي»  به «صلح  تاريخ 
صلحي  است،  كرده  بيان  روم  امپراتور  كه  باشد  چنين  صلح، 
وجود نخواهد داشت. نرسي رونوشت پاسخ خود به امپراتور 
روم را براي تيرداد حكمران ايراني ارمنستان فرستاد تا فريب 

وعده هاي سياسي روميان را نخورد و .... 
به  تذكر،  اين  وجود  با  كه  را  تيرداد  بعد  ماه  چند  نرسي      
تماس مستقيم با دولت روم ادامه داده بود از شاهي ارمنستان 
حمايت  به  روم  امپراتور  (ديوكلسين)  ديوكلتيان  كرد.  بركنار 
خود  ارتش  منطقه،  در  ايران  نفوذ  تضعيف  نيز  و  تيرداد  از 
را روانه شرق ساخت كه اين ارتش در خاور فرات (نرسيده 
شكست  ايران  ارتش  از  امروز  سوريه  خاك  در  و  حران)  به 
خورد و عقب نشيني كرد.  مورخان اروپايي تحريك مصريان 
ايران  حساب  به  شد  آغاز  بعد  چندي  كه  را  روميان  ضد  بر 
گذارده و نوشته اند كه هزينه عمليات ضد رومي مصريان از 
خزانه ايران پرداخت شده بود. ناآرامي مصريان بر ضد روم 
پنج سال طول كشيده بود.     ديوكلتيان در آن زمان درگير 
مسائل داخلي امپراتوري بود كه سالها روي هم انباشته شده 
بود. وي در سالهاي 293 و 294 ميالدي دست به يك رشته 
اصالحات داخلي در روم زده بود، و از جمله موسسات نظامي 
رعايت  او  بود.  كرده  منفك  يكديگر  از  مطلقا  را  غيرنظامي  و 
مقدمه  كه  ساخت  برقرار  دولتي  ادارات  در  را  مراتب  سلسله 
بوروكراسي امروز جهان است كه ضمن آن كسي حق نداشت 
مقام باالتر از خود را دور بزند و به يك مقام عالي (باالتر از 
رئيس مستقيم خود) مراجعه كند. ضوابط مالياتي را به گونه 
اي ساده كرد كه تقلب در آن راه نداشته باشد. تعيين مزدها و 
قيمت ها را در كنترل دولت قرار داد كه مجازات نقض اين دو 
مورد اعدام يا تبعيد بود و در ارتش اصل اطاعت كوركورانه 
و محض از فرمانده را برقرار ساخت. ديوكلتيان تنها امپراتور 
روم بوده است كه خود را بازنشسته كرد و اول ماه مه سال 

305 كنار رفت و بقيه عمر را به استراحت پرداخت.

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

چگونگى جنگ بريتانيا
پس از سقوط دولت نويل چمبرلين در لندن، چرچيل به نخست 
بود.  وحشتناك  اروپا  انداز  چشم  هنگام  آن  در  رسيد.  وزيرى 
در  فرانسه  و  بودند  درآمده  آلمان  تصرف  به  دانمارك  و  نروژ 
آستانه تسليم بود. بريتانيا به تنهايى مى بايست بار جنگ را به 
دوش مى كشيد. به علت هزينه سنگين، توليد سوخت مصنوعى 
فروش  و  پااليش  درصد   85 بريتانيا  در  شد.  شناخته  مردود 
داخلى در دست شركت شل و ايران-انگليس و نيوجرسى بود. 

به  سازمانى  در  بريتانيا  نفت  هاى  شركت  جنگ،  آغاز  از  پس 
نام «هيئت مديره نفت» ادغام شدند و انحصارى ملى به وجود 
آمد و انگلستان با چند مسئله مهم رو به رو شد: نخست آن كه 
آلمان با امضاى قراردادى با شوروى مى توانست نفت فراوانى 
به دست آورد و دوم اين كه در صورت حمله ژاپن به آسياى 
جنوب شرقى، راه تأمين نفت بريتانيا از خاور دور بسته مى شد. 
دولت هاى انگلستان و فرانسه براى تكرار آنچه در جنگ جهانى 
اول انجام داده بودند، به رومانى پيشنهاد كردند تا حوزه هاى 
روى  آلمان  به  سرانجام  رومانى  ولى  كند،  نابود  را  خود  نفتى 
خوش نشان داد. بعدها چاه هاى نفت رومانى با بمباران متفقين 
نابود شدند. در انگلستان، سوخت جيره بندى شده بود و پس 

از اشغال فرانسه و دستيابى آلمان به ذخاير سوخت فرانسه، بريتانيا به اين فكر افتاد تا بسيارى از جايگاه هاى بنزين را در شرق و جنوب شرقى 
انگلستان، تعطيل كند تا در صورت پياده شدن آلمانى ها در انگلستان، دسترسى به سوخت آسان نباشد. پس از شدت يافتن جنگ، مسئله تامين نفت 
و چگونگى پرداخت آن براى بريتانيا معضل بزرگى شده بود، ولى پس از انتخاب روزولت براى بار سوم، با تصويب قانون «وام و اجاره» اين مشكل 
حل شد، زيرا نفت نيز از كاالهايى بود كه وام داده مى شد و تاريخ بازپرداخت آن نامعلوم بود. در آن هنگام، آمريكا روزانه يك ميليون بشكه نفت 
اضافه بر مصرف داشت كه معادل 30 درصد از 3/7 ميليون بشكه توليد روزانه كشور مى شد و اين توليد اضافى در آن زمان به صورت يك حاشيه 
امنيت ارزشمند براى متفقين درآمد و بدون آن ممكن بود مسير جنگ تغيير كند. اين گونه شد كه آمريكا، سيل نفت و تداركات را به سوى بندرهاى 
انگلستان روانه كرد، ولى اين موضوع به تنهايى مشكل متفقين را حل نمى كرد. در گستره پهناور اقيانوس اطلس، نفتكش ها و كشتى هاى بارى به 
استقبال خطرى هولناك مى رفتند. وحشت زيردريايى هاى آلمانى معروف به «يوبوت ها» ماشين جنگى متفقين و شوروى را فلج مى كرد. زيردريايى 

هاى آلمانى با آرايش معروف «گله گرگ ها» دسته جمعى به شكار ناوگان متفقين مى پرداختند. 
در ژوييه 1941، بنزين و سوخت كشتى ها در انگلستان به ترتيب براى پنج هفته و دو ماه موجود بود. براى كمك به بريتانيا، آيكس مصرف نفت 
در ساحل شرقى را اعالم كرد. از جايگاه هاى بنزين خواسته شد كه فقط12 ساعت به فعاليت بپردازند و نيز درصدد برقرار كردن يكشنبه هاى بى 
بنزين برآمد. اياالت متحده براى مقابله با خطر زيردريايى ها، تعداد كشتى هاى خود را در اقيانوس اطلس افزايش داد، انگلستان با تالش بسيار موفق 
به كشف كليد رمز نيروى دريايى آلمان شد و توانست از مسير زير دريايى ها آگاه شود. با ورود آمريكا به صحنه جنگ، حمالت زيردريايى ها به 
آب هاى ساحلى آمريكا كشيده شد. در سه ماه اول سال 1942 تعداد نفتكش هاى غرق شده، چهار برابر تعداد نفتكش هاى به آب انداخته شده بود. 
نيروى دريايى آلمان احساس مى كرد زير دريايى به اندازه كافى ندارد! شهرهاى ساحلى آمريكا خود موجب آسان شدن هدف گيرى زير دريايى ها 
مى شدند. در اين شهرها چون هنوز فصل گردشگرى تمام نشده بود، شب ها چراغ هاى بسيارى روشن بود و اين سبب شناسايى نفتكش ها از سوى 

زيردريايى ها مى شد. سرانجام دستور داده شد تا چراغ هاى خارجى خانه ها خاموش باشند و پرده ها نيز كشيده شوند. 
خط لوله انتقال نفت از تگزاس تا كرانه شرقى كشيده شد و جريان مداوم نفت از لوله با سرعت 5 مايل در ساعت از حمل با نفتكش هاى دريايى ايمنى 
بيشترى داشت. كشيدن اين خط لوله در اوت 1942 آغاز شد. پس از يك سال و نيم، يعنى در اواخر سال 1943، « بيگ اينچ» به طول 1254 مايل، نيمى 
از نفت خام كرانه شرقى را تامين مى كرد. «لتيل اينچ» خط لوله اى درازتر به طول 1475 مايل هم در آوريل 1943 و مارس 1944 كشيده شد كه بنزين 
و ساير فرآورده هاى پااليشگاه ها را از جنوب غربى به كرانه شرقى مى رساند. به هر حال، متفقين با «دريا ساالر كارل دونتيس»، فرمانده زيردريايى 
هاى آلمان رو به رو بودند كه هدف اصلى ناوگان آلمان را نابودى كشتى هاى دشمن قرار داده بود. اياالت متحده در سال 1942 يك چهارم ظرفيت 

نفتكش هاى خود را از دست داد. ذخيره نفت در بريتانيا كمتر از ميزان الزم براى ايمنى بود، استالين هم پيوسته خواهان سوخت بيشترى بود. 
در ماه مارس، زيردريايى هاى آلمان، 108 كشتى را غرق كردند كه تا آن زمان بى سابقه بود، ولى در آخرين روزهاى ماه مارس، اوضاع دگرگون 
ترتيب،  اين  به  دادند.  پوشش  را  اقيانوس  از  وسيعى  منطقه  و  شدند  عمل  وارد  متفقين  هواپيماهاى  و  شد  كشف  ها  زيردريايى  رمز  كليدهاى  شد. 
زيردريايى هاى آلمانى به محل هاى امن عقب نشينى كردند و راه براى رسيدن نفت و ساير مواد ضرورى به انگلستان باز شد. به رغم مشكالت 
داخلى آمريكا پس از جنگ، توليد روزانه نفت آمريكا خوب بود و از رقم روزانه 3/7 ميليون بشكه در سال 1940 به روزانه 4/7 ميليون بشكه در 
سال 1945 رسيد، يعنى 30 درصد افزايش يافت. روى هم رفته، متفقين در دسامبر 1941 و اوت 1945 حدود 7 ميليارد بشكه نفت مصرف كردند كه 
6 ميليارد بشكه آن محصول اياالت متحده بود. از سوى ديگر، مصرف در خود اياالت متحده سبب بزرگ ترين جنگ سياسى شد. كوشش هايى شد 
تا صنايع مصرف كننده نفت، به جاى نفت از زغال سنگ استفاده كنند. دماى خانه ها بايد روزها در 65 درجه و شب ها در 55 درجه فارنهايت ثابت 
نگاه داشته مى شد. تالش هايى مى شد تا مردم به استفاده از گاز طبيعى تشويق شوند، ولى در مورد جيره بندى موفقيت چندانى حاصل نشده بود و 
سرانجام دولت تصميم گرفت تا راهى غيرمستقيم براى جيره بندى به كارگيرد و آن هم جيره بندى الستيك بود، زيرا با تصرف هند شرقى و مااليا 
توسط ژاپن، واردات 90 درصد الستيك طبيعى به آمريكا قطع شده بود. اقدام هاى ديگرى به تكميل جيره بندى كمك كرد. از جمله حذف خودروهاى 

سوارى غير ضرورى، محدود كردن حداكثر سرعت به 35 مايل و سيستم جيره بندى برحسب نياز و كاركرد خودرو. 
مصرف بنزين در جنگ جهانى دوم از سوى ارتش آمريكا افزايش چشمگيرى يافته بود. در جنگ اول جهانى هر لشكر آمريكا 4 هزار اسب بخار نيرو 
به كار برد، ولى در جنگ دوم 187 هزار اسب بخار. هر سرباز در جبهه به 67 پوند (حدود 34 كيلوگرم) تداركات و تجهيزات نياز داشت كه نيمى از 
آن توليدهاى نفتى بود. براى هرگونه موتور يك نوع سوخت ابداع شد و براى هرگونه موتور گازوييلى يك نوع سوخت. يك سيستم خط لوله باريك 
با تلمبه تقويتى به وسيله شركت شل كشيده شد كه به جاى كاميون، نفت را به جبهه مى رساند. در ضمن خط لوله اى زير آبى به منظور وصل كردن 
انگلستان به فرانسه از درياى مانش طرح ريزى شد، اين خط لوله PLUTO نام داشت و مشكالت جدى فنى و حوادث ناگوارى پيش آورد و در نتيجه 
جريان نفت از اين خط لوله تا اكتبر سال 1944، 150 بشكه در روز بود. گذشته از اين، در نبردهاى هوايى، هواپيماهاى جنگنده انگليسى بر جنگنده هاى 
آلمانى تسلط داشتند و دليل آن استفاده از بنزين 100 اكتان از سوى انگليسى ها بود كه بر بنزين 87 اكتان آلمانى برترى داشت و تامين اين بنزين 

به عهده كارخانه هاى آمريكا بود كه با تالش بسيار، توانستند توليد روزانه را به 514 هزار بشكه بنزين 100 اكتان برسانند. 
هنگامى كه متفقين از لحاظ سوخت هيچ گونه مشكلى نداشتند، نيروهاى آلمانى براى صرفه جويى در مصرف سوخت، تجهيزات و وسايل را بر دوش 
سربازان و پشت اسب ها حمل مى كردند. به هرحال، پيشروى سريع نيروهاى آمريكايى به فرماندهى «ژنرال پاتن» سبب شد تا نيروهاى اياالت متحده 
دچار كمبود سوخت شوند، همين وقفه در پيشروى متفقين سبب شد تا آلمانى ها تجديد نيرو كنند و جنگ 9 ماه بيشتر طول بكشد و ادامه جنگ در 

جبهه غرب سبب شد تا روس ها زودتر وارد برلين شوند. 
«بازيل ليدل هارت» مورخ انگليسى نتيجه گرفته است كه «بر اثر نرساندن بنزين به تانك هاى ژنرال پاتن در هفته آخر اوت، كه 100 مايل نزديك تر 

از انگليسى ها به رودخانه راين و پل هاى آن بود، بهترين فرصت براى پايان دادن سريع جنگ از كف رفت».
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موفقيت محققان ايرانى در 

درمان درد مفاصل
نتايج پروژه مشترك دانشمندان ايرانى دانشگاه جفرسون آمريكا و چند دانشمند ديگر كه در 
نشريه ”جراحى استخوان و مفصل“ منتشر شده نشان مى دهد معاينه كامل مفصل ران در 

سالمندان 80 سال به باال مزاياى كلينيكى قابل توجهى براى درمان دردهاى مفصلى دارد.
ديگر  از  تن  سه  و  پور  اسالم  آيدين  و  كشاورز  ناهيد  پرويزى،  جواد  دكتر  بررسيهاى 

سالمندان  در  ران  مفصل  افتادن  شكل  از  درمان  پيچيدگى  داد  نشان  المللى  بين  دانشمندان 
هشتاد ساله تفاوت چندانى با بيماران هفتاد ساله و يا جوانتر ندارد. تحقيقات چندين ساله 
اين دانشمندان نشان داده است كه از شكل افتادن استخوان مفصل ران در جوانترها كمتر 

از سالمندان است.
اين مطالعه علمى - پزشكى در حالى منتشر شده است كه پيش از اين دكتر پرويزى دانشيار 
دپارتمان ارتوپدى دانشگاه جفرسون آمريكا تحقيقات گسترده اى نيز درخصوص عفونتهاى 
مربوط به كاشت مفصل انجام داده و فناورى نوينى موسوم به ايمپلنتهاى هوشمند ريشه كن 
كننده عفونت ارايه كرده است. جايگزينى مفاصل ميليونها بيمار را قادر ساخته تا بار ديگر 
از زندگى لذت ببرند اما براى برخى عفونتهاى مزاحم فرآيند بهبود را با كندى همراه مى كند. 
اكنون محقق ايرانى دانشگاه جفرسون آمريكا ايمپلنتهاى هوشمندى ساخته است كه مستقيما 

عفونتها را ريشه كن مى كند.
دكتر پرويزى در اين خصوص گفت : اين عفونتها و به دنبال آنها عواقبى كه بيماران را رنج 
مى دهد، هزينه هاى روانى و مالى سنگينى براى شركتها و نهادهاى حافظ سالمت به همراه 
دارد.به گفته وى، تنها در آمريكا ساالنه بالغ بر 600 هزار بيمار تحت اعمال جراحى كاشت 
مفصل قرار مى گيرند. در اين ميان گرچه اقدامات بهداشتى و كنترلى زيادى براى به حداقل 
رساندن خطر شكل گيرى عفونتها انجام مى شود اما بين يك تا 3 درصد از مفاصل كاشته 
شده آلوده به عفونت مى شوند. اكنون گروهى از دانشمندان در تيم تحقيقاتى دكتر پرويزى 

ايمپلنتهاى هوشمند با قابليت جلوگيرى از شكل گيرى توده هاى عفونى ارايه كرده اند.
دريافت  نيز  را   OREF كلينيكى  دانشمند  ويژه  نشان  نيز  سال 2004  در  كه  پرويزى  دكتر 
كرده است درحالى اين فناورى كاربردى را ارايه كرده است كه تا پيش از اين شايع ترين 
استراتژى براى از بين بردن با عفونتها، جابجايى مفصل مصنوعى با جدا كننده هاى مجهز 
نيز  روش  اين  از  استفاده  با  اما  است   methylmethacrylate cement بيوتيك  آنتى  به 
عفونتهايى باقى خواهند ماند. دكتر پرويزى در پروژه خود تالش كرده است تا پروتزهاى 
ارايه كند كه سطح فلزى آنها به صورت هوشمندانه حامل آنتى بيوتيك ها باشند. اين مفاصل 

قابليت مهم آزادسازى هوشمندانه و كنترل شده آنتى بيوتيك ها را دارند.
در اين پروژه محققان تكنيكى را براى متصل كردن آنتى بيوتيكها به سطح فلز تيتانيوم ارايه 
كرده اند. از آنجا كه آنتى بيوتيكها به صورت كوواالنسى شيميايى به فلز متصل شده اند، 

پايدار بوده و تنها در صورت تهديد باكتريها از سطح فلز جدا مى شوند.

انواع هپاتيت و راه هاي پيشگيري از آن
 D و هپاتيت C هپاتيت ,Bهپاتيت ,A هپاتيت حاد ويروسى, بوسيله يكسرى ويروس ايجاد و به نامهاى هپاتيت
خوانده مى شود. اين نوع از هپاتيت يك عفونت شايع ويروسى است كه مى تواند خطرناك هم باشد, بدن را درگير 

كند و منجر به التهاب و از بين رفتن بافت و عملكرد طبيعى كبد شود. 
عالئم ابتال به هپاتيت در تمامى انواع آن مشابه است به اين صورت كه اول عالئم عمومى مثل بى اشتهايى ,ضعف, 
خستگى, تهوع ,استفراغ و درد مبهم در قسمت فوقانى و راست شكم بروز مى كند. گاهى در اين مرحله تب هم 
وجود دارد. بعد از اين مرحله زردى پيش رونده بروز مى كند كه ملتحمه (پرده داخلى چشم),مخاط ها و پوست 

تمام بدن زرد مى شود.

:A هپاتيت نوع
اين نوع هپاتيت توسط يك ويروس شديدا آلوده كننده و مسرى 
ايجاد مى شود و از طريق تماس هاى نزديك قابل انتقال است. 
عمده ترين انتقال آن از طريق دهانى- مدفوعى مى باشد يعنى در 
مناطقى كه بهداشت رعايت نشده و پس از دستشويى دستها با 
آب و صابون شسته نمى شود و با همان دست غذا خورده مى 
شود اين ويروس به راحتى انتقال مى يابد. همچنين در اثر آب, 
غذاها و شير آلوده و همچنين در اثر خوردن صدف و گوشت 

نپخته ماهى انتقال مى يابد.

در زمانى كه عالئم بيمارى و زردى بروز كرد فرد فقط بايد استراحت كند تا ويروس توسط دفاع سيستم ايمنى 
بدن مهار شود و به تدريج التهاب كبدى به وضعيت سابق برگردد.

نكته قابل ذكر اين است كه هپاتيت A به هيچ نوع درمان دارويى احتياج ندارد.

:B هپاتيت نوع
ابتال به اين نوع هپاتيت عوارض بى شمارى دارد. از اين رو اهميت شناخت آن بسيار باالست.

راههاى انتقال اين ويروس عبارتند از:
_مادر به جنين : به ويژه اگر مادر در ماه سوم باردارى آلوده شده باشد احتمال انتقال بيمارى به جنين بسيار 

باال است.
_تماس جنسى : از راه خون, استفاده از سرنگ مشترك در معتادان تزريقى و يا فرو رفتن سوزن آلوده به ويروس 

به طور اتفاقى در پوست افراد سالم و استفاده از تيغ هاى آلوده است.
_ترشحات بدن : از جمله بزاق ,مدفوع, صفرا, اشك و مايع منى به عنوان يكى از منابع انتقال ويروس مطرح هستند 
.بعد از آلوده شدن به ويروس هپاتيت B سه مشكل بالينى رخ مى دهد. اوال عالئم ديده نمى شود. ثانيا مانند هپاتيت 
A عالئم به صورت حاد يعنى ضعف, بى اشتهايى و زردى پيش رونده بروز مى كند. ثالثا آنتى ژن ويروس در 
بدن باقى مى ماند و اشكال مزمن بيمارى اتفاق مى افتد و بعدا با فعاليت مجدد ويروس عالئم هپاتيت بروز مى 
كند. گاهى باعث ايجاد سرطان در كبد مى شود. گاهى با بروز عالئم هپاتيت حاد, زردى آنقدر زياد مى شود كه 
روى عملكرد طبيعى مغز تاثير گذاشته و باعث عالئم خواب آلودگى و عدم هوشيارى مى شود و به علت تخريب 
سلولهاى كبدى زمان انعقاد خون به شدت طوالنى مى شود و خونريزى هاى مختلف در نواحى متفاوت بدن مثل 

خونريزى لثه, مخاطها و پوست اتفاق مى افتد كه وضعيت بيمار بسيار خطرناك و مرگبار مى شود.
 ويروس هپاتيت B در افراد بدون عالمت, كه به صورت مزمن و طوالنى ويروس را در خون خود حمل مى كنند 

از راههاى گفته شده به افراد سالم انتفال مى يابد.
بيمارى  از  نوع  اين  به  ابتال  و  است  نشده  كشف  هنوز  بيمارى  اين  براى  خاصى  درمان  كه  است  آن  مهم  نكته 

ويروسى مرگبار است.

:C هپاتيت
راه انتقال اين نوع ويروس به وسيله تزريق است. اين بيمارى غالبا در گيرندگان خون و فراورده هاى خونى و 
معتادان تزريقى بروز مى كند. البته در كشور ما انتقال اين نوع از هپاتيت از طريق فراورده هاى خونى بسيار كم 
شده است زيرا كنترل مى شوند. پيشگيرى از اين نوع از هپاتيت اين است كه معتادان تزريقى يا اعتياد خود را ترك 
كنند و يا از روش ديگرى براى استفاده از مواد مخدر استفاده كنند. قانونمندى و عدم تجاوز به حريم خانواده و 

فعاليتهاى جنسى سالم نيز از راههاى پيشگيرى است.

 :D هپاتيت
فقط در بيمارانى كه به صورت طوالنى ناقل ويروس هپاتيت B هستند بروز مى كند. عالئم اين بيمارى مشابه 
ساير هپاتيت هاى ويروسى است؛ با اين تفاوت كه سير شديدى دارد و گاهى سبب تخريب كامل كبد و مرگ مى 

شود.
از آنجايى كه در قرن حاضر ايدز و هپاتيت B دو بيمارى العالج هستند بايد به آنها توجه بيشترى كرد. زيرا 
ويروس ايدز در خارج از بدن تنها 30 ثانيه زنده مى ماند اما ويروس هپاتيت Bدر خارج از بدن 2 الى 3 ساعت 
زنده است. از اين رو احتمال آلودگى به اين ويروس بيشتر خواهد بود. اما نكته مهم اينجاست كه اگر درمانى 
براى اين دو بيمارى نيست اما براى بيمارى هپاتيت B واكسنهايى در سه نوبت وجود دارد كه انسان را از اين 

بيمارى خطرناك مصون مى سازد.

بادوام كردن دندان هاي حساس بااستفاده از نانو ذرات طال
دندان  يك  سطح  روي  بر  طال  ذرات  نانو  قراردادن  تايواني،  دانشمندان  تحقيقات  اساس  بر 
حساس و سپس تثبيت آنها با استفاده از يك ليزر، مي تواند دوام دندان حساس را براي مدت 

طوالني افزايش دهد. 
ماهنامه فناوري نانو در گزارشي اعالم كرد، اين روش كه محققان ”دانشگاه ملي چونگ - 
چنگ“ و ”بيمارستان عمومي بودهيست دالين تزوچي“ آن را ابداع كرده اند آماده است تا بر 
روي دندان هاي اصلي در يك دوره كوتاه 12تا 24 ماهه آزمايش شود. در اين گزارش آمده 
است، ظاهرا دندان هاي حساس شامل تعداد زيادي لوله هاي رابط داخلي كوچك هستند كه 
به سيال اجازه مي دهند از بين دندان ها عبور كند. عبور سيال باعث سايش مكانيكي انتهاي 

عصب ها در فصل مشترك ميان عاج دندان و گوشت مي شود. 
طبق اين گزارش كه در فصلنامه فناوري نانو منتشر شده است، اين گروه تحقيقاتي براي 
درمان اين شرايط به سادگي اين سوراخ هاي ريز را با نانو ذرات طاليي كه قطر آنها 30نانو 
متر بود ، پر كردند. برش هاي عمودي از يك سطح آزمايش تهيه شده از يك دندان انسان 
نفوذ  ميكرومتر  دو  حدود  عمق  تا  تحقيقاتي  گروه  اين  طالي  نانوذرات  كه  دادند  نشان   ،

كرده اند. 

آگهى هاى شما به كيفيت و استمرار آگهى هاى شما به كيفيت و استمرار 
اين هفته نامه يارى مى رسانداين هفته نامه يارى مى رساند



29 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشين

 info@persianweekly.co.uk  

11 Jan 2008  -  1386 جمعه 21  دى  
سال اول -  شماره بيست وهفتم

را  نو»  نقد  از  «بعد  عاليي  مشيت 
ترجمه كرد  

مشيت عاليي كتابي را از منتقد امريكايي - فرانك لنتريچيا 
- در دست ترجمه دارد. كتاب يادشده «بعد از نقد نو» نام 
حال  در  فارسي  به  انگليسي  زبان  از  اش  ترجمه  كه  دارد 
انجام است. عاليي ترجمه «هنر و اخالق» را نيز به پايان 
رسانده است، كه از سوي فرهنگستان هنر منتشر خواهد 
«فرهنگ  ترجمه  سرويراستار،  عنوان  به  همچنين  او  شد. 
نيز  را  ديگران  و  ترنر  برايان  ويرايش  با  شناسي»  جامعه 
از  دوم  جلد  است.  كرده  آغاز  مترجم  گروهي  همكاري  با 
مجموعه مقاالت اين منتقد و مترجم با عنوان «جستارهايي 
در زيبايي شناسي» مجوز نشر گرفته است و از سوي نشر 
اختران به چاپ خواهد رسيد. جلد سوم اين مجموعه با نام 
«شكل هاي زندگي» درباره داستان معاصر فارسي و جلد 
چهارم با عنوان «نقد و زيبايي شناسي» شامل مقاله هاي 
پراكنده، مصاحبه ها و بحث هاي نظري خود او درباره نقد 
به  يادشده  نشر  سوي  از  تدريج  به  هم  شناسي  زيبايي  و 
چاپ مي رسند. جلد اول اثر با نام «صداهاي پرشورتر» كه 
به شعر معاصر فارسي پرداخته، پيش تر به چاپ رسيده 
زيبايي  «دانشنامه  كتاب  دوم  چاپ  ديگر،  سوي  از  است. 
شناسي» با هشت مقاله اضافه و يك مقاله تغيير داده شده 

توسط انتشارات فرهنگستان هنر منتشر مي شود.  

ترجمه « مرد دهم» گرين  
نويسنده  گرين،  گراهام  اثر  دهم  مرد  از  جديدي  ترجمه   
بريتانيايي، با ترجمه مهران توكلي در ايران منتشر شد. اين 
كتاب به زودي به بازار كتاب عرضه مي شود. اين كتاب 
به زودي توسط انتشارات فرزان روز در بازار كتاب ايران 
 The Tenth» اصلي  نام  با  دهم»  «مرد  شود.  مي  توزيع 
در  تحرير  رشته  به  گرين  توسط  سال 1985  در   ،«Man
آمده است و داستاني با محور جنگ جهاني دوم را نقل مي 
كند. هنري گراهام گرين در دوم اكتبر 1904 ميالدي متولد 
شد و 87 سال عمر كرد. او در طول عمر طوالني اش در 
بسياري از مناقشات سياسي و انقالبي گوشه و كنار جهان 
حاضر بود و ماجراهاي داستان هايش در متن همين وقايع 
قرن بيستم مي گذرد. گرين با شروع جنگ جهاني دوم در 
وزارت اطالعات انگلستان مشغول به كار شد. اين تجربه 
او را در تاليف كتاب «مرد دهم» ياري كرده است. گراهام 
گرين در طول عمر خود هشت نمايشنامه و پنج فيلمنامه 
نيز نوشته كه بسياري از اين آثار، به فيلم هاي سينمايي 

تبديل شده اند.  

حسن زاده مهمان مهتاب را نوشت  
 

با  زاده  حسن  فرهاد  اثر  ترين  تازه  عنوان  مهتاب»  مهمان 
محوريت جنگ است كه توسط نشر افق منتشر خواهد شد. 
ترين  مهم  از  يكي  به  كوشد  مي  رمان  اين  در  زاده  حسن 
«مهمان  بپردازد.  مهاجرت  پديده  يعني  جنگ  هاي  آسيب 
مهتاب» روايتگر زندگي دو برادر دوقلو است كه با رسيدن 
جنگ به آبادان، يك برادر تصميم به ماندن در شهر و در 
همراه  به  ديگر  برادر  و  گيرد  مي  مردمي  نيروهاي  كنار 
خانواده اش از شهر مهاجرت مي كند. اين كتاب در حال 
حاضر در مرحله ويراستاري قرار دارد. «ديو ديگ به سر» 
عنوان اثر ديگري به قلم فرهاد حسن زاده است كه با نگاهي 
به  است.  شده  نوشته  كودكان  براي  عاميانه  باور  يك  به 
گفته نگارنده، تلفيق قصه و سرگرمي از مهم ترين ويژگي 
هاي اين كتاب براي كودكان به شمار مي رود؛ به اين شكل 
كه در برخي بخش هاي كتاب، تصاوير داستان ها به شكل 
مبهم كشيده شده است و كودك بايد به يافتن اين تصاوير 
و رنگ آميزي آنها اقدام كند. از اين نويسنده امسال كتاب 
«زندگي دكتر قريب» توسط نشر مدرسه منتشر شده است. 
«كنار درياچه، نيمكت هفتم» (نشر افق)، «همان لنگه كفش 
بنفش» و «قصه هاي كوتي كوتي» (كانون پرورش فكري 
خلوت»  «حيات  بزرگسال  رمان  و  نوجوانان)  و  كودكان 
سال  طي  زاده  حسن  فرهاد  آثار  جمله  از  ققنوس)  (نشر 

هاي اخير هستند.  

خريد خانه با %100 وام مسكن  - مشاورين امالك آوا  02089599390
چند نكته درباره اضطراب و تعويق، به بهانه «اپراي شناور» جان بارت 

 

در ستايش تعويق 
 

امير احمدي آريان
 

گوته زماني گفته بود هيچ ذهني به زيبايي ذهن الرنس استرن تا به حال فعاليت 
يي  نويسنده  هيچ  كه  بود  اين  مسلمًا  حرف،  اين  داليل  از  يكي  و  است  نكرده 
مانند الرنس استرن به اهميت تعويق در روايت واقف نبوده است .مسلمًا رمان 
«تريسترام شندي» گسستي بنيادين در تاريخ ادبيات است و اين كشيش نابغه 
عرصه  در  سروانتس  كه  كند  مي  را  كاري  همان  روايت  عرصه  در  انگليسي 
شخصيت پردازي كرد. بي جهت نيست كه بسياري از بزرگان تاريخ ادبيات 
سنگ  هم  جهات  بسياري  از  را  شندي  تريسترام  لوكاچ،  تا  گرفته  كاراليل  از 
دن كيشوت مي دانند و براي استرن همان ارزشي را قائل مي شوند كه براي 
سروانتس. قياس هر دو اين نويسندگان با نويسندگان داستان هاي شهسواري 
شخصيت  به  قوا  تمام  با  سروانتس  ساخت.  خواهد  روشن  را  بسياري  نكات 
هاي تخت و يك دست داستان هاي شهسواري حمله كرد و با خلق شخصيتي 
مجنون كه اتفاقًا مي خواهد همان الگوي داستان شهسواري را پي گيرد، كل 
ساختار تخت و روابط فيزيكي و عشقي سطحي را در اين ساختار به هم زد. 
معيارهاي  از  يك  هيچ  با  كه  بود  چندوجهي  و  پيچيده  شخصيتي  كيشوت  دن 
داستان هاي شهسواري همخوان نبود و سروانتس با نوشتن رمانش ناگهان 
روايت را به عمقي تازه رساند، ناگهان سطوح و اليه هايي دست نخورده را 
به روي نويسندگان گشود و بي جهت نيست كه لوكاچ دن كيشوت را سرآغاز 

رمان مدرن مي داند. 
الرنس استرن از نقطه يي ديگر آغاز مي كند، اما هدفي كه در ذهن دارد همان 
است،  خطي  روايتي  شهسواري  داستان  در  روايت  است.  سروانتس  هدف 
قهرمان از نقطه يي مشخص آغاز مي كند، موانعي مشخص را پشت سر مي 
گذارد و در نقطه يي مشخص به پايان راه مي رسد؛ كه اغلب همان رسيدن به 
معشوق است. حتي سروانتس نيز با تمام خالقيت و برخورد طنزآميزش با كل 
ادبيات شهسواري اين ساختار را به نسبت حفظ مي كند و بار اصلي رمانش 

را بر دوش پردازش شخصيت دن كيشوت مي گذارد. در تريسترام شندي اما وضع به گونه يي ديگر است. در رمان استرن كمترين بار بر دوش 
شخصيت پردازي است و آن چيزي كه الرنس استرن با تمام قوا بدان حمله مي كند و بنيانش را زير و رو مي كند، ساختار روايت است. داستان 
تريسترام شندي را هر كتابخواني مي داند؛ راوي مردي با نام عجيب تريسترام شندي مي خواهد داستان زندگي اش را براي خواننده تعريف كند، 
اما تا پايان اين رمان نسبتًا حجيم حتي به تولد خودش هم نمي رسد. الرنس استرن گويي پارادوكس زنون را بر روايت خطي اعمال كرده است؛ 
راوي مي خواهد فاصله كوتاه مقدمه رمان را بپيمايد كه در واقع فاصله وقايع قبل از تولد تا ماجراي تولد اوست، اما هرچه تالش مي كند و پيش مي 
رود به نقطه آغاز نمي رسد. همان عمق جديد و اليه هاي بكر و دست نخورده يي كه سروانتس در اختيار شخصيت پردازي روايت گذاشت، در كار 
استرن در اختيار ساختار روايت قرار مي گيرند. استرن نظام حركت از نقطه يي به نقطه ديگر را واژگون مي كند و مفاهيمي نظير دور باطل، تعويق 
و اضطراب را به روايت مي افزايد؛ مفاهيمي كه چيزي نيستند جز همان اليه هاي بكري كه نخستين بار در رمان او آشكار شدند. دور تسلسلي كه 
در تريسترام شندي وجود دارد بي گمان دوري اضطراب آور است، به اين دليل واضح مدام نقطه آغاز روايت را به تعويق مي اندازد.از روانكاوي 
الكاني آموخته ايم كه علت اصلي اضطراب در مردان ترس از ناتواني است. الرنس استرن اما اين ترس مذكور را دروني مي كند و همانند سيرانو 
دو برژراك كه به خاطر دماغ بزرگش مي ترسيد بالواسطه با محبوبش روبه رو شود، او نيز مي هراسد از اينكه بدون مقدمات و زمينه سازي هاي 
الزم داستان زندگي تريسترام شندي را آغاز كند. از اين ر و راوي مدام لحظه آغاز روايت را، كه همان لحظه آغاز زندگي تريسترام شندي است، 
به تعويق مي اندازد تا همه چيز را براي روايت داستان زندگي او فراهم سازد و در نهايت اين وسواس، كه چيزي جز همان ترس از اختگي نيست، 
ساختار اصلي روايت او را شكل مي دهد. به اين ترتيب استرن اين ترس را به مخاطب منتقل مي كند و آرامشي را كه داستان هاي شهسواري به 
مخاطب مي دادند از او سلب مي كند. داستان شهسواري به خود روايت، به نحوه روايت كردن و رنجي كه در روايت براي هر نويسنده يي وجود 
دارد، بي اعتناست. نويسنده اين داستان بي توجه به ضعف ها و كاركردهاي ناخواسته اندام روايي اش، با آرامشي تصنعي و تاحدي مي توان گفت 
وقيحانه، داستاني خيالي را با فراغ بال شرح مي دهد و هيچ تالشي نمي كند براي آنكه اين داستان را با واقعيت زندگي اش پيوند دهد. از اين رو 
داستان شهسواري از هر جهت داستاني براي اوقات فراغت است، داستاني براي كسب آرامش خيال و راحتي ذهن و روح است و به هيچ وجه به 

واقعيت زندگي نويسنده و در نتيجه به واقعيت زندگي خواننده اش، از واقعيت رواني گرفته تا واقعيت سياسي و اجتماعي ربطي ندارد.
گفتيم كه الرنس استرن را به همراه سروانتس بايد دو پيامبر اصلي رمان مدرن دانست و به اين ترتيب هر نويسنده بزرگي به نوعي نسبتي با اين 
دو برقرار مي كند. مسلمًا يكي از نمونه هاي موفق رمان هايي كه به تأسي از تريسترام شندي در قرن بيستم نوشته شده است، «اپراي شناور» 
جان بارت، نويسنده امريكايي است. شباهت با تريسترام شندي واضح تر از آن است كه نياز به فاكت و مثال داشته باشد؛ تاد، شخصيت اصلي 
رمان، مي خواهد يك روز از زندگي اش را براي ما روايت كند. از ساعات اوليه روز آغاز مي كند اما روايت مدام رو به عقب مي رود، مدام نياز به 
زمينه سازي هايي است تا راوي بتواند داستانش را آغاز كند. اين ترس تاد نيز همانند تريسترام شندي كامًال آشكار است، او به شدت نياز به توجيه 
داستان خود را حس مي كند. راوي جان بارت همان اضطرابي را در دل خواننده اش پديد مي آورد كه راوي الرنس استرن. او نيز مانند تريسترام 
شندي از آغاز مي ترسد، به اين ترس خود بي تفاوت نمي ماند، آن را به بدنه روايت تزريق مي كند و از اين طريق خواننده را نيز مضطرب مي كند. 
خواننده يي كه براي فاصله گرفتن از زندگي واقعي و پناه بردن به جهاني خيالي كتاب را باز كرده است، به عينه مي بيند كه واقعيت سدي عظيم 

در برابر خيال كشيده است؛ سدي كه اجازه نمي دهد خواننده به راحتي آرامش دلخواهش را به چنگ آورد.
اما تفاوتي بنيادين بين رمان جان بارت و تريسترام شندي هست؛ تفاوتي كه اگر در كار نبود جان بارت را به نويسنده يي مقلد و درجه دو تقليل مي 
داد و آن ورود مفهوم فاجعه به رمان بارت است. تريسترام شندي در نهايت با وجود تمام نوآوري ها و خالقيت هاي شگفت انگيز نويسنده، براي 
عصر ما رماني محافظه كار است، درست به همين دليل كه زندگي تريسترام شندي هرگز آغاز نمي شود. راوي در نهايت به ريسك شفاف شدن 
در برابر خواننده تن نمي دهد و ترجيح مي دهد همان فاصله امن را با واقعيت سياه زندگي اش حفظ كند. به همين دليل هر چند استرن استادانه 
ترس از واقعيت را دروني روايتش كرده اما در نهايت محافظه كار است، به اين دليل كه فاجعه واقعيت زندگي تريسترام شندي را به خواننده نشان 
نمي دهد. جان بارت اما در قرن بيستم زندگي مي كند و اولين رمانش را كه همين «اپراي شناور» باشد، به فاصله كوتاهي پس از دو جنگ جهاني 
نوشته است. اگر قرار بود او نيز كشيش مآبي استرن را پيشه كند در نهايت رماني براي به رخ كشيدن درك وااليش از الرنس استرن نوشته بود. 
اما بارت پس از تعويق ها و اضطراب افكني هاي بسيار در نهايت به روايت فاجعه تن مي دهد، تاد در نهايت پيش چشم خواننده ظاهر مي شود و 
فاجعه يي را روايت مي كند كه مي خواست به بار آورد و تصادف مانع از آن شد؛فاجعه يي كه عنصر بنيادين و جزء الينفك قرن بيستم بود و هر 

رماني كه پس از اين قرن نوشته مي شود نمي تواند به آن بي تفاوت بماند.
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چند شرط براى 
قهرمانى پرسپوليس

تيم بدون شكست پرسپوليس تا پايان هفته شانزدهم ليگ برتر سرانجام 
در هفته هفدهم شكست خورد. نكته جالب در اين ميان، باختن پرسپوليس 
بعد از شكستى بود كه مقابل پاس همدان در جام حذفى (مرحله يك هشتم 
براى  مشكلى  امر  ظاهر  در  هرچند  متوالى  ناكامى  شد. 2  متحمل  نهايى) 
پرسپوليس به وجود نياورد و صدرنشينى اين تيم در جدول رده بندى از 
دست نرفت اما بيانگر يك واقعيت بود؛ پرسپوليس هر چند به قله نزديك 
شده با اين همه امكان دارد گام هايش در ادامه مسير لرزان شود. چه بسا 

حركت اين تيم حتى با سينه خيز ادامه يابد.
چرا كه خبرهاى بدى از اين تيم به گوش مى رسد. بله! اوضاع پرسپوليس 
قهرمانى  دومين  خواهند  مى  تيم  اين  مسئوالن  اگر  نيست.  مساعد 
در  را  الزم  شرط  چند  بايد  بپيوندد  وقوع  به  برتر  ليگ  در  سرخپوشان 
حاشيه  تمام  وجود  با  پرسپوليس  در  آرام  مناطق  كنند.  لحاظ  كار  ادامه 
مجموعه  از  ناحيه  چند  در  شده،  تيم  گريبانگير  كه  هايى  ضعف  و  ها 

پرسپوليس شاهد ثبات كارى و آرامش هستيم:
1) خط دروازه. مهدى واعظى و حسن رودباريان هر چند رقيب يكديگر 
هستند و هرچند هر دو در اوج به سر مى برند اما مشكلى با هم ندارند. 
هر دو با شرايط فعلى به صورت حرفه اى برخورد مى كنند. درادامه كار 

نيز آنان مى توانند تكيه گاه پرسپوليس باشند.
2) خط ميانى به رهبرى كاپيتان كريم. باقرى، وزنه سنگينى در تركيب 
اصلى پرسپوليس به شمار مى رود كه حضور او در تيم باعث آرامش 

مى شود.
بازيكنانى  با  نه  و  است  قطبى  افشين  خصوص  به  كادرفنى  طرف  نه  او 
چون نيكبخت، شيث و... كه با سرمربى مشكل دارند، مشكلى دارد. كريم 
باقرى مثل يك بازيكن حرفه اى، رابطه خوبى با طرفين دارد و به عنوان 

عامل تعادل در پرسپوليس، ايفاى نقش مى كند.
3) خط حمله پرسپوليس، بهترين خط حمله فعلى ليگ برتر به اين تيم تعلق 
دارد. اگر از بحث كركرى نيكبخت و خليلى بگذريم، مهاجمان پرسپوليس 

روزهاى خوبى را سپرى مى كنند. 
5 قطبى احتياط را كنار بگذارد

عبدى  بهادر  و  ها  باقرى  اهللا  نبى  خيرخواه،  فرهاد  خرسندى،  احسان 
اعتراف  آنان  بودن  آمد  كار  به  كارشناسان  اغلب  كه  هستند  بازيكنانى 
دارند اما افشين قطبى محتاط در ميدان دادن به اين بازيكنان حساسيت 
كردن  خسته  ضمن  خاص،  شيوه  اين  واسطه  به  او  دهد.  مى  خرج  به 
نيروهاى اصلى اش، اعتماد به نفس بازيكنانى كه از آنان نام برديم را به 

حداقل مى رساند.
كند.  نمى  استفاده  نامبردگان  از  نشود  مجبور  تا  قطبى  معروف،  قول  به 
سرمربى پرسپوليس حتى با اين رفتار خود، بازيكنانى چون حميد على 
عسگرى را كه از اميدهاى فوتبال ايران در رده ملى است، روى نيمكت 
حبس كرده به اين جرم كه جوان است. البته سرمربى به نوعى حق دارد 
كند،  مى  تيم  هاى  اسمى  تعويض  به  اقدام  وقتى  چون  باشد.  هم  محتاط 
نيم  در  پرسپوليس  كه  شروطى  از  يكى  شود.  مى  بلند  آنان  سروصداى 
شدن  كم  باشد،  قهرمانى  به  اميدوار  تواند  مى  آن  واسطه  به  دوم  فصل 

درجه احتياط سرمربى است. 
5 خط دفاع بد

خوبى  كارنامه  و  كرده  دريافت  گل  يك  تقريبًا  بازى  هر  در  پرسپوليس 
از خود بر جاى نگذاشته. در بازى هاى آخر اين تيم (در جام حذفى با 
در  كننده  نگران  تزلزلى  شاهد  سپاهان)  با  برتر  ليگ  در  و  همدان  پاس 
بود.  مذكور  بازى  طى 2  خورده  گل  نيز 5  آن  حاصل  بوديم.  دفاع  خط 
حال اين ضعف به خاطر مردان دفاعى اين تيم است يا به دليل تاكتيك 
هاى دفاعى ناكار آمد افشين قطبى، موضوع بحث ما نيست. بلكه ضعيف 
بودن پرسپوليس در امور دفاعى، موردى بود كه اين اواخر نمود داشته 

و نگران كننده است.
يكى از شروط الزم براى قهرمانى پرسپوليس در ليگ برتر فصل جارى، 
آشكار  و  پنهان  درگيرى  است.  نظر  هر  از  دفاعى  خط  همين  تقويت 
بازيكنان با سرمربى بركسى پوشيده نيست كه عليرضا نيكبخت، شيث 
رضايى و يكى، دو بازيكن ديگر آن طور كه بايد، رابطه جالبى با افشين 
قطبى ندارند. از گوشه و كنار مى شنويم كه طرفين هرازگاهى با يكديگر 
جروبحث هم مى كنند. با اين حساب براى اين تيم به خاطر مورد ياد شده، 
نمى توان جو خوبى را در نظر گرفت. حتى معتقديم امكان دارد اين جو در 
نيم فصل دوم، بدتر شود. يكى از شروط الزم براى قهرمانى نيز خالصى 

پرسپوليس از اين جو نامطلوب است.
5 كاشانى، اقتدار پيشه كند

اهالى  اغلب  اعتراف  به  پرسپوليس  باشگاه  مديرعامل  كاشانى،  حبيب 
رقابت  روانه  اخير  سال  چند  از  مقتدرتر  را  تيم  اين  توانسته  فوتبال، 
خارج  وى  دست  از  رفته  رفته  كارها  كنيم  مى  فكر  همه  اين  با  كند،  ها 
سازان  حاشيه  و  ها  حاشيه  با  برخورد  در  مدير  اين  چون  شد.  خواهد 
پرسپوليس، اغلب اوقات وسط كار را مى گيرد. اين روند نيز باعث شده تا 
پرسپوليس رفته رفته دچار بحران درون تيمى شود. آخرين شرط الزم 
مديريتى  شيوه  همين  جارى،  فصل  پايان  در  پرسپوليس  قهرمانى  براى 
كاشانى است كه بايد با چاشنى اقتدار، تقويت شود. او در تعطيالت نيم 
تيم  در  چكشى  حتى  برخوردهايى  با  تا  دارد  را  فرصت  بهترين  فصل 
را  كسى  هر  و  كند  سكوت  به  تبديل  را  معترضان  صداى  پرسپوليس، 

سرجاى خود بنشاند.     

 برنامه ليگ هاى 
اروپايى 

   
5 مرحله نيمه نهايى جام اتحاديه باشگاه 

هاى انگليس 
5 سه شنبه: 86/10/18

ـ چلسى - اورتون
5 چهارشنبه 86/10/19

ـ آرسنال - تاتنهام 
5 شنبه 86/10/22

 A 5 سرى
ـ كاتانيا - يوونتوس

ـ امپولى - رجينا

5 ليگ برتر 
ـ آرسنال - بيرمنگام

ـ استون ويال - ريدينگ
ـ دربى - ويگان

ـ اورتون - منچستر سيتى
ـ منچستر يونايتد - نيوكاسل

ـ ميدلزبورو - ليورپول
ـ وستهام - فوالم

5 لوشامپيونا 
ـ بوردو - اوسر
ـ كان - نانسى

ـ لومان - سوشو
ـ ليل - متز

ـ ليون - تولوز
ـ موناكو - لوريان

ـ استراسبورگ - نيس

ـ والنسين - سن اتين
5 يكشنبه 86/10/23

5 ليگ برتر
ـ بولتون - بلكبرن

ـ ساندرلند - پورتس موث
A 5 سرى

ـ ميالن - ناپولى
ـ آتاالنتا - رم

ـ كاليارى - اودينزه
ـ التزيو - جنوآ - پارما - فيورنتينا

ـ سمپدوريا - پالرمو
ـ سيه نا - اينتر - تورينو - ليورنو

5 لوشامپيونا
ـ پارى سن ژرمن - النس

ـ رن - مارسى 
 

رئال مادريد شانزدهمين موسسه ثروتمند جهان
اقتصاد  سازمان 
جهاني وابسته به ملل 
متحد، رئال مادريد را 
شركت  شانزدهمين 
موفق  و  ثروتمند 

جهان دانست.
سايت  وب  از  نقل  به 
رئال  اختصاصي 
آمار  برطبق  مادريد، 
از  پس  شده،  اعالم 
بزرگ  كمپاني هاي 

اسلحه  واردات  و  صادرات  شركت  چند  و  مايكروسافت  جهان،  نفتي 
شركت  شانزدهمين  عنوان  به  اسپانيا  مادريد  رئال  باشگاه  آمريكا،  در 
خصوصي موفق در جهان شناخته شده است. اين در حالي است كه اين 
در  قدمي  پيش  همچنين  و  ماليات  كامل  و  موقع  به  پرداخت  در  باشگاه 
امور خيريه، همواره رتبه هاي اول تا چهارم جهان را به خود اختصاص 

داده است. 
مديريت آگاه، حاميان مالي بزرگ، هواداران ارزشمند، بازاريابي منحصر 
به فرد و موفقيت هاي ورزشي كم نظير، علت هاي اصلي در اين عرصه 
ميليون   299 از  بيش  گذشته  سال  در  مادريد  رئال  مي روند.  شمار  به 

يورو سود خالص وارد خزانه شركت خود كرده است. 
راموس120ميليون پوند قيمت گذاري شد

مسئوالن رئال مادريد در پاسخ به درخواست آث ميالن جهت به خدمت 
گرفتن مدافع ملي پوش اين تيم، مبلغ 120 ميليون پوند را ارايه كردند.

به  رسمي  نامه اي  در  مادريد  رئال  رئيسه  هيئت  رويترز،  از  نقل  به 
مقامات  ميالن ايتاليا، قيمت كارشناسي شده سرجيو راموس را حداقل 

120 ميليون پوند تخمين 
كارشناسان  زدند. 
حركت  اين  اسپانيايي 
را  مادريد  رئال  فعلي 
پاسخي مناسب براي تيم 
ايتاليايي دانستند چرا كه 
در  را  روند  همين  شبيه 
به  كاكا  نافرجام  انتقال 

مادريد شاهد بوده اند. 
رئيس  كالدرون،  رامون 

بايد  مي خواهد،  را  راموس  ميالن،  گفت:  اگر  باره  اين  در  مادريد  رئال 
120 ميليون پوند بدهد. وي ادامه داد: راه بهتري براي شكل گيري اين 
ابتدايي  مذاكره  به  حاضر  حتي  اينصورت  غير  در  ندارد؛  وجود  انتقال 

هم نيستيم. 

جام ملت هاى آسيا از لبنان آغاز مى شود
از  قطر   2011 آسيا  هاى  ملت  جام  فوتبال  مسابقات  مقدماتى  مرحله 
فروردين ماه سال آينده با برگزارى ديدار بين تيم هاى لبنان و مالديو 
كشى  قرعه  آسيا،  فوتبال  خبرى  پايگاه  گزارش  به  شد.  خواهد  آغاز 
و  شد  انجام   2011 آسيا  هاى  ملت  جام  فوتبال  مسابقات  اول  مرحله 
مالديو  ميزبان  فروردين   20 - آوريل 2008   9 روز  در  لبنان  آن  طبق 

خواهد بود.
بازى برگشت نيز قرار است روز 23 آوريل در پايتخت مالديو برگزار 
شود تا برنده اين بازى پلى آف به مرحله دوم بازى ها برود جايى كه 

19 تيم ديگر حاضر هستند.
بازى هاى انتخابى مرحله دوم از ژانويه 2009 تا مارس 2010 انجام مى 
شود و طى آن 20 تيم به پنج گروه چهار تيمى تقسيم خواهند شد.دو 

تيم برتر هر گروه نيز در پايان به مرحله نهايى بازى هاى آسيايى سال 
2011 راه پيدا مى كنند.در مرحله نهايى سه تيم برتر جام ملت هاى آسيا 
2007 (عراق، عربستان و كره جنوبى) نيز به صورت اتوماتيك حاضر 
خواهند بود و با حضور قطر ميزبان بازى ها به عالوه دو قهرمان جام 

چلنج كاپ 2008 و 2010 جمع تيم ها به 16 تيم خواهد رسيد.
سيد بندى :

 -6  ، استراليا   -5 ژاپن،   -4 جنوبى،  كره   -3 عربستان،   -2 عراق،   -1
ايران، 7- ازبكستان، 8- ويتنام، 9- چين، 10- تايلند، 11- اندونزى، 12- 
امارات، 13- بحرين، 14- عمان، 15- مالزى، 16- اردن، 17- سوريه، 
هند، 23-  سنگاپور، 22-  كويت، 21-   – يمن، 20  كنگ، 19-  هنگ   -18

لبنان، 24- مالديو.

نايب قهرمان آسيا جريمه شد 
نايب قهرمان آسيا به دليل پرتاب مواد آتش زا از سوي تماشاگرانش در 

ديدار مقابل پرسپوليس، با محروميت مواجه شد.   
به نقل از سايت كنفدراسيون فوتبال آسيا، كميته انضباطي فدراسيون 
از  محروميت  ماه  سه  به  را  اصفهان  سپاهان  باشگاه  ايران  فوتبال 

 ، خانگي  بازي هاي 
از  امتياز  پنج  كسر 
در  امتيازاتش  جمع 
اين فصل و پرداخت 
ريال  ميليون   200
محكوم كرده است. 
كميته  تصميم 
پس  انضباطي 
شد  گرفته  آن  از 

با  ماه،  دي  دهم  در  پرسپوليس  سپاهان -  تيم  دو  بازي  جريان  در  كه 
پرتاب مواد آتش زا از سوي تماشاگران ميزبان در اصفهان، بينايي يك 
قهرمان  نايب  است.  شده  روبرو  جدي  بسيار  خطر  با  انتظامي  نيروي 
ليگ قهرمانان آسيا به موجب حكمي كه امروز صادر شد، همچنين به 
پرداخت  500ميليون ريال در حق مصدوم، محمد احمدي، محكوم شد. 
باشگاه پرسپوليس نيز به دليل توهين تماشاگرانش به مديرعامل باشگاه 
سپاهان و داور بازي به پرداخت مبلغ  20 ميليون ريال جريمه ي نقدي 
محكوم شد. همچنين باشگاه پرسپوليس در اولين بازي خانگي خود از 

حضور تماشاگر محروم خواهد بود. 
سپاهان در اين بازي حساس به پيروزي 2 بر يك رسيده بود و در رده 
دوم جدول قرار گرفت كه اينك با پنج امتياز كمتر و داشتن 29 امتياز 
همچنان مي تواند پايين تر از پرسپوليس در همان رده دوم باقي بماند. 

رياست علي كفاشيان و تعيين ساير مديران 
فوتبال ايران 

ساير  و  رئيس  فوتبال،  فدراسيون  پنجشنبه  روز  صبح  انتخابات  در 
اعضاي مديريتي آن مشخص شدند.   

جديد  رئيس  عنوان  به  آرا  حداكثر  كسب  با  المپيك  ملي  كميته  دبيركل 
علي  شدند.  انتخاب  فدراسيون  اول  رئيس  نايب  عنوان  به  تاج  مهدي  و 
كفاشيان در اين انتخابات و در غياب شاهرخ شهنازي، تنها رقيب خود، 
فراهاني  صفايي  محسن  راي گيري،  از  پيش  كرد.   كسب  را  الزم  آراي 
رئيس كميته انتقالي اعالم كرد كه براساس قوانين فدراسيون بين المللي 
صورت  راي گيري  دارد،  وجود  نامزد  يك  فقط  كه  مواردي  در  (فيفا)، 
نمي گيرد؛ بلكه حضار براي اعالم موافقت يا مخالفت، قيام مي كنند. در 
مورد انتخاب رئيس و نايب رئيس فدراسيون چنين روشي اجرا شد و 
اكثريت، قيام كردند. مهدي تاج هم با كسب حداكثر آرا، نايب رئيس اول 
دوم  رئيس  نايب  سمت  توانست  محمدي  عزيز  شد.  فوتبال  فدراسيون 
فدراسيون فوتبال را احراز كند. فريده شجاعي با كسب حداكثر آرا به 
عنوان نايب رئيس سوم فدراسيون فوتبال انتخاب شد. غالمرضا بهروان 
به عنوان نماينده هيئت هاي استاني، عضو هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال 
شد. علي فتح ا...زاده خويي با كسب 40 راي، به عنوان عضو هيئت رئيسه 

فدراسيون (نماينده باشگاه ها) انتخاب شد. 
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ارغوان باز هم مهمترين بازي زندگي اش را باخت اما بي ترديد شكست از «ليندسي داونپورت» زن شماره يك اسبق جهان 
باعث سرشكستگي دختر ايراني تنيس فرانسه نخواهد شد چه او قبل از برگزاري فينال جام كالسيك ASB در اوكلند نيوزيلند 
گفته بود؛ «داونپورت شماره يك بوده است. من از اين موضوع نمي ترسم و رقابت با او را به بازي با مارينا اراكوويچ 

ترجيح مي دهم.» 
ارغوان رضايي اين جمالت را عصر جمعه پس از پيروزي در بازي نيمه نهايي رقابت هاي انفرادي اوكلند در گفت وگوي 
چشم  كه  اراكوويچ»  نيوزيلند «مارينا  تنيس  پديده  كردن  حذف  از  پس  لحظاتي  يعني  آورد  زبان  به  تماشاگران  با  مستقيم 

روشني تماشاگران ميزبان به حساب مي آمد.
ارغوان خود نتوانست به پديده مسابقات بدل شود ولي شكست بعدازظهر شنبه او در بازي فينال مانع از پيشرفت او در 
رنكينگ جهاني نخواهد شد. داونپورت در مقابل كودك خردسالش «جگر» كه بازي مادرش را از نزديك تماشا مي كرد انگيزه 
يي فوق العاده داشت و روزهاي اوجش را در بازگشت ديرهنگام به تنيس حرفه يي در خاطر حاضران زنده كرد. نقطه اوج 
پيروزي تقريبًا يكطرفه داونپورت به حريف ايراني- فرانسوي (2-6 ، 2-6) زماني بود كه او در هنگام دريافت جام قهرماني 

«جگر» پسر خردسالش را در آغوش گرفت و در افتخار خود سهيم كرد.
اين سومين قهرماني داونپورت در چهار تورنمنتي است كه پس از بازگشت 
به تنيس در آنها شركت داشته؛ «آرامش... اين تنها راهي است كه مي خواهم 

ادامه دهم.»
در مقابل ضربه هاي مصمم بانوي سابق تنيس جهان ارغوان رضايي بازي 
پراشتباهي داشت اما «اراكوويچ» پديده تين ايجر اوكلند كه بازي را از نزديك 
داونپورت  اندازه  به  رضايي  بازي  از  داد  ترجيح  پايان  در  كرد  مي  دنبال 
مثل  داد  مي  انجام  را  زيبايش  بازي  همان  داونپورت  بود،  كند؛ «جذاب  تمجيد 
او  بود.  پوش  سياه  تورنمنت  سراسر  مثل  هم  بازي  اين  در  رضايي.»ارغوان 
پيش از فينال در توجيه لباس سراسر مشكي خود گفته بود؛ «در فينال هم سياه 
خواهم پوشيد. من در نيوزيلند هستم پس چرا سياه نپوشم؟»(تيم هاي ورزشي 

ملي نيوزيلند رنگ سياه مي پوشند.)
او با افتخار شكست را پذيرفت و به ليندسي تبريك گفت. شكست دختر سياه 
قوي  احتمال  به  كه  چرا  بود  خواهد  ارغواني  فاخر  رنگ  به  كه  سياه  نه  پوش 
موجب ارتقاي بانوي رده 89 تنيس جهان در رنكينگ اين ماه WTA خواهد 
شد. رضايي پس از مسابقه گفت؛ «من از اينكه رقيبم ليندسي داونپورت بود 
كمي عصبي شده بودم و با خودم گفتم نه نيازي نيست عصبي بشوي، بايد 

بازي ات را بكني و بجنگي ولي خب اين اتفاق نيفتاد.» 
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انتشار تاريخ جهان به روايت طنزآميز «برتراند راسل» 

كتاب «الفباي شهروند خوب و تاريخ جهان در يك كالم» نوشته «برتراند راسل»، با ترجمه «رضي هيرمندي» و 
كاريكاتورهاي «فرانسيسكا تمرسون» منتشر شد.  در مقدمه اين كتاب آمده است: كتاب حاضر خالئي را پرخواهد 
كرد كه از ديرباز مايه آبروريزي نظام آموزش و پرورش بوده است. كساني كه بيش ترين تجربه در زمينه فرايند 
تربيت كودكان برخور دارند در موارد متعدد ناگزير به اين نتيجه رسيده اند كه سرچشمه بسياري از معظالت و 
هزينه هاي قابل اجتناب ساعات درس مدارس از آن جاست كه الفبا، يعني دروازه همه حكمت ها براي اذهان ناپخته 

كه از بخت بد طرف صحبت ما هستند چنان كه بايد جذاب نشده است. 
اين مقدمه مي افزايد: اعتقاد و انتظار ما بر آن است كه اين كتاب به رغم دامنه محدود و اهداف كوچكش مي تواند 

در اين مرحله حساس در ارشاد و راهنمايي مقدماتي اذهان كودكان مفيد واقع شود. 

صدسالگي «سيمون دو بووار» برگزار مي شود 
پس از گذشت بيش از بيست سال از مرگ «سيمون دو بووار»، فرانسه 
جهان  ادبيات  زن  چهره  اين  صدسالگي  بزرگداشت  برگزاري  آماده 
نويسنده  بووار»،  دو  «سيمون  صدسالگي  سالروز  ژانويه   9 مي شود. 
فرانسوي است. ويرايش تازه و چاپ مجموعه آثار «سيمون دو بووار»، 

از مهم ترين برنامه هاي بزرگداشت وي است. 
دو  برتراند  ماري  ارنستين  لوسي  «سيمون  اصلي  نام  با  بووار»  «دو 
بووار» فيلسوف، نويسنده، و فمينيست فرانسوي بود كه در سال 1908 

در پاريس در خانواده اي بورژوا به دنيا آمد. 
دو بووار پس از گذراندن امتحانات دوره ليسانس رياضيات و فلسفه، 
به تحصيل رياضيات و زبان و ادبيات در مؤسسه سنت مارين و پس 
از آن فلسفه در سوربن پرداخت. وي در حلقه فلسفي ژان پل سارتر و 

همچنين دوست نزديك او بود. 
سيمون دو بووار در 14 آوريل، 1986 به دليل ابتال به ذات الريه از دنيا رفت. وي در كنار «ژان پل سارتر» به خاك 

سپرده شده است. 
مهمان، خون ديگران، همه مي ميرند، جنس دوم، ماندارين ها، خاطرات يك دختر مطيع، مرگي بسيار آرام، تصاوير 

زيبا،  زن وانهاده، كهنسالي و مراسم وداع، از آثار اين نويسنده است. 

رمان جديد «تام ولف» تا سال 2009 به 
چاپ مي رسد 

رمان جديدي از «تام ولف» داستان نويس آمريكايي 
به نام «بازگشت به خون» تا سال 2009 توسط يك 

ناشر جديد به چاپ خواهد رسيد.   
سال  از  ولف»  «تام  «آسوشيتدپرس»،  از  نقل  به 
استاروس»  «فارار  نام  به  انتشاراتي  با   1965
همكاري داشته اما اين بار قصد دارد پس از گذشت 

40 سال كتابش را به ناشر ديگري بسپرد. 
همكاري  شانس   گفت:  «ولف»  كتاب  جديد  ناشر 
يك  مانند  آمريكا  داستان نويسي  اساتيد  از  يكي  با 
كشمكش همواره بين ناشران بزرگ بوده است اما 
خوشحالم كه اين بار در اين رقابت من به پيروزي 

رسيدم. 
«آتش  به  مي توان  ولف»  «تام   رمان هاي  از 

بيهودگي»، «من كارلت سيمون هستم» و..... اشاره كرد. او يكي از نويسندگان صاحب سبك ادبيات 
داستاني آمريكا است. 

«آخرين پدرخوانده» ماريو پوزو منتشر شد 
«پدرخوانده»  فيلم  كه  پدرخوانده»  «آخرين  رمان 
پوزو»  «ماريو  نوشته  شده،  ساخته  آن  اساس  بر 
«افق»  نشر  توسط  شهبازي»  «حبيب اهللا  ترجمه  با 
در پيش گفتار مترجم اين كتاب  منتشر شد.  
ديده اند.  بسياري  را  است: «فيلم «پدرخوانده»  آمده 
ديگران،  چون  نيز،  من  براي  قسمتي  سه  فيلم  اين 
سعي  فيلم  كه  مفهومي  به  عالقه   نوعي  بود.  جالب 
كورلئونه  ويتو  دان   شخصيت  به  داشت  بيانش  در 
و دان مايكل كورلئونه احساس مي كردم. مي دانستم 
كه فيلم براساس كتابي به همين نام، نوشته  ماريو 
پوزو آمريكايي سيسيلي االصل، ساخته شده. زمان 

روبه رو شدم. شوق و كنجكاوي قديم  پوزو  ماريو  گذشت. سالها  بعد در انگلستان براي اولين بار با كتاب هاي 
زنده شده و همه را يك جا خريدم. با احمق ها مي ميرند، شروع كردم و با آخرين دان، كه اكنون ترجمه آن را با 
نام آخرين پدرخوانده در دست داريد ادامه دادم، سپس پدرخوانده، را خواندم. بعد اُمرتا، سيسيلي، چهارمين كا 
و صحنه تاريكي. طي اين دوران هم چنين به مطالعه و جست وجويي عميق و طوالني درباره تاريخچه و مفهوم 
«مافيا» دست زدم. از كتابخانه خاك گرفته مدرسه ام، كالج قديمي شربورن، تا روزنامه ها و مجالت و اينترنت. 

برايم ثابت شد كه خود رمان هاي به ظاهر داستاني ماريو پوزو بيش از هر مرجع ديگر گويا و ارزشمندند.» 
همچنين در پشت جلد اين كتاب آمده است: «ماريو پوزو نويسنده آمريكايي سيسيلي االصل و خالق پدرخوانده 
در اين اثر نيز چون ديگر آثار ماندگار خود جامعه آمريكا را به نقد مي كشد. او از همه چيز مي گويد: از عشق 
و سياست و اقصاد گرفته تا طنز و حمايت و روان شناسي و سينما. پايان پدرخوانده حكايتي است، عجيب از 
آميزش سنت و مدرنيته. انسان هاي سنتي و عشيره اي مي كوشند در جامعه مدرن آمريكايي نه تنها زنده بمانند 
بلكه رشد كنند و به ثروت هاي كالن دست يابند. نظام قبيله اي براي سيسلي هاي مهاجر كليد جادويي پيروزي بر 

جامعه مدرن است.» 

گفت وگو با جمال ميرصادقي درباره جوايز ادبي 

 اين چشمه گل آلود 
 نيلوفر نياوراني

گفت  به  حاضر  ميرصادقي  جمال 
اعتقادي  اصوالً  گفت  نبود،  وگو 
به آثار ژورناليستي ندارد و ميل 
پرسد  مي  وگو.  گفت  به  چنداني 
اين گفت وگوها فايده اش چيست؟ 
جوايز  هرساله  دهم  مي  توضيح 
ادبي با هدف ارتقاي جامعه ادبي 
دست  با  كتابخواني  وضعيت  و 
بسيار  هاي  سختي  و  اندازها 
برگزار مي شود و به سهم خود در 
نقش  سال  هر  برتر  آثار  انعكاس 
زيادي دارند. هر يك از اين جوايز 
كرده  تعريف  خود  براي  اهدافي 
اند و كم كم به شكل مطلوب خود 
نزديك مي شوند. بحث ادبيات كه 
گرم مي شود خود استاد پيشقدم 

مي شود به سخن.

بحث جوايز كه پيش مي آيد استاد 
مثل هميشه از منظر ادبيات شناختي 
مي  نگاه  موضوع  به  پژوهشي  و 
دو  است  معتقد  ميرصادقي  كند. 
وجود  ادبيات  در  بندي  تقسيم  نوع 

دارد؛ يكي آثار تفريحي كه وجه مشخصه شان سرگرم كنندگي است و اصًال بعضي به اين آثار ادبيات 
اطالق نمي كنند و ادبيات تفسيري يا ادبيات جدي كه هدف همه جوايز ادبي معتبر دنيا نيز هست و به 
ياد  به  است.  ماندني  ما  همه  براي  احتماًال  كه  كند  مي  اشاره  هايي  رمان  و  ها  داستان  از  هايي  صحنه 
بياوريد صحنه هاي درخشان بوف كور را كه تا هميشه زاويه هايي تاريك دارد كه با ديدگان آمدگاني 
ديگر روشن خواهد شد. تاكيد ميرصادقي بر اين است كه بايد به ادبيات جدي توجه كرد؛ ادبياتي كه تنها 
سرگرم كننده نباشد و شناختي از درون انسان و جامعه به دست دهد. بعد گاليه مي كند از داوراني كه 
به جايزه هاي مختلف سرك مي كشند و ساليق تكراري خود را به آنها تزريق مي كنند. امري كه در پي 
اعتراض هاي شديد اهالي ادبيات سعي در رفع آن شده، اگرچه برطرف نشده. مي گويم؛ «پس شما اين 

جايزه ها را قبول نداريد، درست است؟» 

مي گويد؛ «باندبازي هنوز هست. جماعت هاي مختلف شده اند. تكه تكه شدگي هست، پراكندگي هست. 
دسته ها كوچك شده اند و منافع شخصي مطرح است تا منافع عام. اين دوران بد ادبيات است. اما در 
هر حال بودن اين جوايز بهتر از نبودنش است.» از ميرصادقي مي پرسم با اين تفاصيل ما ادبيات جدي 
نداريم؟ بالفاصله مي گويد؛ «چرا داريم. اغلب آثار نويسندگان نسل اول، بيشتر آثار نويسندگان نسل 
دوم و تعدادي از نسل سوم كه نام بردن از همه آنها در اينجا جايز نيست. مثًال همين ابوتراب خسروي 
كه جايزه هم برده است به ادبيات جدي مي پردازد. اما به نسبت، كاري مثل «چراغ ها را من خاموش 
مي كنم» را ادبيات جدي نمي دانم و انتخابش را در جوايز درك نمي كنم؛ بقيه كارها را قبول ندارم. كار 
ابوتراب خسروي را ادبيات جدي مي دانم كه از نظر تكنيك خوب است ولي جهان داستاني اش را نمي 
پسندم.» مي خواهم بدانم كدام يك از جوايز بيشتر مورد تاييد او هستند؛ «به نظر من در دوره اخير جايزه 
گلشيري به ادبيات جدي توجه بيشتري شده است.» در مورد نقش جوايز در ادبيات مي پرسم و اينكه 
اصًال به نقش جوايز اعتقادي دارد يا خير؟«جايزه ها را قبول دارم. گرچه جايزه ها نويسنده به وجود 
نمي آورند، فقط در انعكاس و فروش اثر نقش دارند. تنگ چشمي ها بايد از ميان برود. اين آب گل آلود 

بايد برود تا آب درخشان بجوشد. بايد به جوان ها توجه كرد.» 

نقد آثار ماركز  
محمدعلي شهرستاني كتابي با موضوع نقد آثار گابريل گارسيا ماركز را در دست نگارش دارد. محمدعلي 
شهرستاني - محقق ادبي - درباره اين كتاب كه هنوز نام مشخصي ندارد، گفت؛ من سعي كرده ام در اين 
كتاب از وجوه مختلف به آثار ماركز به خصوص رمان «صدسال تنهايي» بپردازم. البته در كنار آن به 
نقد نظرات ديگر منتقدان آثار ماركز كه درباره آثار او اظهارنظر كرده اند نيز اشاره خواهم داشت. «نقد 
قلم و انديشه» اثري ديگر از شهرستاني است كه با رويكرد منتقدانه به رشته تحرير درآمده است. وي 
در اين كتاب به نقد آثار نويسندگان خارجي چون گابريل گارسيا ماركز، ميالن كوندرا، آنتوان چخوف 
و نويسندگان ايراني نظير پرينوش صنيعي، صادق هدايت و... پرداخته است. «ديواري در سراي كوران» 
ديگر اثر آماده چاپ اين منتقد ادبي است. اين كتاب در 800 صفحه به شرح اشعار نيما پرداخته و قرار 
هاي  يادداشت  نقد  بر  مشتمل  خويشتن»  ديدار  سوم «از  چاپ  شود.  عرضه  قطره  نشر  سوي  از  است 

احسان طبري (نشر بازتاب نگار) از جمله آثار تجديدچاپي اوست.  
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رقص در ايالت و عشاير
 

بررسى رقصهاى مختلف در ميان ايالت و عشاير ايرانى با توجه به خصلت هاى مشترك بايد رقص و آداب آن را از 
جنبه هاى زير مورد توجه قرارداده و به اين نكات توجه كرد :

1) جنبه هاى نمادين و مفهومى رقص : رقصها  داراى بار مفهومى و نمادين مى باشند بنابراين در بررسى رقصها 
بايد به جنبه هاى نمادين رقصها كه در حركات دستها، پاها و كل بدن قابل استخراج است  توجه گردد. معانى مختلفى 
در رقصها نهفته است. گاه شكرگزارى به درگاه خداوند، گاه ترتيب خاص يكى از كارهاى زندگى عشايرى مانند پشم 
چينى گوسفندان يا كارهاى كشاورزى ، سواركارى ، جنگ با مهاجمان فرضى و تهديد آنان در قالب حركات رقصنده 

بيان مى گردند . 
2) جنبه ى تاريخى رقص : رقص مانند ديگر عناصر فرهنگى هر قوم ، ريشه در گذشته تاريخى آن قوم دارد و با گذشت 
زمان مفاهيم و آداب آن به داليل مختلف تغيير كرده يا تثبيت شده است .رقصهاى ايالت و عشاير نيز از اين قاعده 
مستثنا نبوده است و ريشه در تاريخ ايل دارد جنگها و تهاجم بيگانگان به ايل از مهمترين عوامل تاريخى است كه در 
رقص ها نمود يافته است. از سوى ديگر با تحميل يكجانشينى يا تخته قاپو به ايالت از خشونت حركات و سرعت ريتم 
موسيقى و رقص كاسته شده است . از سوى ديگر با تسلط اقوام ديگر يا نفوذهاى فرهنگى كه در پى مغلوب شدن و 
تحت سلطه در آمدن ايلها در طول تاريخ به وقوع پيوسته است ، تغييراتى پيش آمده و رقصهاى كنونى بيشتر آميزه 
اى از رقصهاى اصيل و عناصر تازه تر مى باشند . مثال“ با تسلط اعراب بر ايران يا در طى سلطه مغولها تاثيراتى را 
مى توان در رقص ايالت مشاهده كرد . مثال“جنبه هاى آماده سازى بدنى و تمرينات دفاعى و جنبه هاى اسطوره اى 

تقويت شده است. 
3) جنبه ى تعاون و همراهى و هماهنگ كنندگى رقص : رقصها  نوعى هماهنگى و روحيه ى تعاون و همكارى را در 
شخص ايجاد مى كنند . نزديكى گروه رقصنده با يكديگر و حركات يكنواخت و هماهنگ گروه با توجه به تالشى كه 
هر شخص در طى آن سعى مى كند خود را با ديگران هماهنگ كند نوعى روحيه ى برادرى و تعاون در ميان  افراد 

ايل پرورش مى دهد .
 ، عرفانى  عناصر  وجود  عشاير  و  ايالت  رقص  در  تامل  قابل  هاى  جنبه  از  ديگر  يكى   : رقص  عرفانى  هاى  جنبه   (3
رازورزى و گنوسيسم است. همچنانكه در سماع سعى بر آن است كه با برداشتن پرده ى عناصر مادى مانند زبان و 
جسم ، بيواسطه و مستقيم به انوار حق واصل شد، گاه عناصر عرفانى و نزديك به سماع يا رقص عارفانه در رقصها 
ديده مى شود و گاه مانند رقص و آهنگ مرغ حق در عشاير شرق و جنوب خراسان رقص به تمامى در خدمت عرفان 

و خداجويى بيواسطه است .  از سوى ديگر گاه رقص حالت نوعى رياضت و تزكيه ى نفس به خود ميگيرد . 
4) جنبه هاى اسطوره اى رقص ايلياتى : اين نيزاز مهمترين عناصر رقص ايلى است توجه به اسطوره ها و سعى در 

نمايش داستانهاى اساطيرى و حماسى از عواملى است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد .
5 ) جنبه ى آماده سازى بدنى و ورزش براى كسب توانايى  انجام  كارهاى سخت : رقصها خود نوعى ورزش سخت 
و آماده كننده ى بدن براى انجام كارهاى سخت هستند و در طى آن همانند نوعى ورزش بدن پرورده مى شود و به 
آمادگى الزم جهت انجام امور و كارها مى رسد . در رقص چوب بازى كه عالوه بر خراسان در بسيارى ايلهاى ديگر 
مثل بختيارى ها و قشقايى ها انجام مى شود. ريشه و بنياد رقص به زمان تسلط مغولها به ايران مى رسد كه افراد ايل 

در طى رقص با چوب توانايى دفاع و حمله را مى آموزند و در آن تبّحر مى يابند .
6) جنبه رقابت رقص : در  رقصهاى عشايرى نوعى حس رقابت برانگيخته ميشود كه سازنده است و به شخص انگيزه 
مى دهد تا با جديت كوشش و تمرين بيشتر مهارت خود را ارتقاء بخشيده خود را به موقعيت مرتبه اول و بهترين 
رقصنده نزديك كند . رشد  روحيه رقابت از رقص به كارهاى ديگر كشيده مى شود و به افراد انگيزه براى تالش بيشتر 

و انجام بهتر كارهاى ايل مى دهد .
7 ) جنبه شادى ، سرگرمى و آيينى در مراسم هاى خاص از آنجا كه زندگى كوچ نشينى زندگى سخت همراه با انجام 
كارهاى طاقت فرساست اين  نوع  زندگى  نيازمند كسب روحيه  و استفاده از عناصر شادى بخش و سرگرم كننده است 
در زندگى ايلى هر لحظه مى تواند حوادث سخت و جانفرسايى در بر داشته باشد از سوى ديگر در كنار روزهاى سخت 
و پر كار زمانهايى نيز فرا مى رسد كه در ييالق يا قشالق ايل كار چندانى براى انجام ندارد اين درست فرصتى است 
كه در عروسيها مراسم ختنه سوران و ديگر آيينهاى سرور و شادمانى و سرگرميها فرصت بروز مى يابند. مهمترين 
سرگرميهاى ايلى را مى توان در رقصها و بازيها ديد . عناصر مشترك بسيارى مابين رقصها و بازيها وجود دارد در 
ميان عشاير فارسى زبان خراسان به رقص ، واژه بازى اطالق مى شود در عين اينكه بازى يا رقص بسيار جدى گرفته 

مى شود و گاهى حتى نوعى عبادت ، دعا يا طلب حاجتى از آفريدگار به حساب مى آيد . 
8 ) جنبه ى موسيقايى و ريتميك : همراهى سازهاى خاص در هر ايل كه نشان از روحيات خاص با رقص  و هماهنگى 

سازها و فراز و فرود آن در هماهنگى با موسيقى و سازهاى خاص هر ايل.
9 ) جنبه ى منعكس كننده ى روحيات خاص هر ايل كه عالوه بر رقص در اشعار خاص هر ايل نيز قابل دستيابى 

است.   
10 ) جنبه هاى دينى رقص : رقصهاى ايلى گاه حالت عبادت  يا طلب حاجتى به خود مى گيرد مانند رقص طلب باران 
در عشاير جنوب خراسان . در برابر چنين رقصهايى معموال“ نه تنها رقصنده بلكه ديگر افراد  حاضردر صحنه نوعى 
حالت احترام و اعتقاد قابل رويت است . اين رقصها بسيار جدى گرفته مى شود و همگان در انجام آن كه نوعى عبادت 

به حساب مى آيد همكارى مى كنند .  
11 ) جنبه ى بخاطر سپارى كارها يا آيينهاى خاص : در رقصهايى كه اين جنبه در آن ديده ميشود نوعى كار ، فّن يا 
مراسم خاص با دقت و وسواس كامل به اجرا در مى آيند اين رقصها همچنين نوعى كاركرد آموزشى براى جوانترها 
دارند و شخص را براى انجام يك كار يا آيين خاص آماده مى سازند مثل رقص شاليكارى در مازندران و يا رقص 
قاسم آبادى در گيالن يا رقص خوشه چينى در فارس يا رقص گندمكاران در عشاير خراسان . در رقص قاسم آبادى 

مراحل كامل نشا كردن برنج و مراحل ديگر برنج كارى به ترتيب و بطور كامل اجرا مى گردد.

22
www.persianweekly.co.uk
  جمعه 21  دى Jan 2008  -  1386 11هفته نامه پرشين

سال اول -  شماره بيست وهفتم

 info@persianweekly.co.uk  موسيقى

موسيقى 
براى سرعت
 Marty Friedman آشنايى با

Mega- مارتى فريد من بهمراه گروه Marty Friedman
deth مگادث بيش از 10 ميليون نسخه از آلبومهايشان را 
به فروش رسانيده اند. او همچنين كارى اهدائى را بعد از 
هر آلبوم خود كه از نظر سبكى از موزيك اركستر تا راك 
خوش طعم  و  بى نظير  ملوديك  حس  با  همراه  خشن  سريع 
او  آلبوم  آخرين  نام  دارد.  مى گيرد،  در  را  مارتى  معمول 
موسيقى براى سرعت Music for Speeding است. مارتى 
بارها همراه با مگادث دور دنيا را بطور خيلى موفقيت  آميز 
سمينارهاى  هايش  مسافرت  موازات  به  و  كرده  مسافرت 
آمريكاى  و  اروپا  ژاپن،  آمريكا،  سرتاسر  در  را  متعددى 
است.  كرده  برگزار  گيتار  و  موسيقى  با  رابطه  در  جنوبى 
-Bur مارتى همچنين يك مقاله نويس عادى براى مجله هاى
rn، Young Guitar، Guitar World است كه او در هر 
كدام مقاله هايى حتى به زبان ژاپنى هم مى نويسد. فريدمن 
زمانيكه  از  را   1-KE خودش   Signature گيتار  طراحى 
وارد فروشگاهها شده و دائما بفروش مى رسد را شخصا 
رابطه اى  نيز  جديدا  او  گرفت.  عهده  به   Jackson گيتار  با 

توافقى با شركت Ibanez را شروع كرده است.
قبل از پيوستن مارتى به مگادث در فوريه سال 1990 او 
نيز  و  عرضه  آلبوم  دو  كه   Cacophony بنام  گروهى  در 
عضويت  بودند  كرده  برگزار  ژاپن  و  آمريكا  در  تورهايى 
داشت. اين گروه قدرت نوازندگى گيتاريستهايش Marty و 
Jason Becker (كسيكه به گروه David Lee Roth ملحق 
و يك آلبوم با او ضبط كرد) را به همگان نشان داد. مارتى 
فريدمن جوائز متعدد و تحسينهاى بى نهايتى را از سرتاسر 
گيتار  نواختن  در  خود  اشتباه  بدون  روش  بخاطر  دنيا 
دريافت كرده است. مارتى اهل واشنگتن دى.سى است اما 
در جاهاى متعددى از جمله هاوائى و كاليفرنيا زندگى كرده 

كه مسير جالبى در ساخت آثارش به او مى دهد.

سوابق شغلى :
1- دريافت 27 ضبط طال و پالتينيوم از سراسر دنيا.

2- نامزد جايزه گرمى براى 5 بار.
 Rock 3- اجراى برنامه در برابر 140.000 نفر در مراسم

in Rio در كشور برزيل.
.Madison Square Garden 4- پيش فروش كامل

 Scenes 5- دستيار تهيه دومين آلبوم سولوى خودش بنام
-Golden Globe Award Winner Ki جايزه  بهمراه 

taro
6- شروع به كار آلبوم Countdown to Extinction و 

دستيابى به پالتينيوم مضاعف در امريكا.
سراسر  در  شمارش  قابل  غير  تلويزيونى  اجراهاى   -7
دنيا، از جمله برنامه انگليسى Top of the Pops. اجراى 
 David بار،  دو  براى   Arsenio تاالر  در  تلويزيونى  زنده 
از  بسيارى  و   Joe Stewart شوى  بار،   دو   Letterman
برنامه  پربيننده ترين  و   VH1 و   MTV ويژه  برنامه هاى 

.Warrate Iitomo روزانه ژاپن
اروپا  تور  يك  باهم   Metallica و   Megadeth بهمراه   -8

در استوديومها را Sold Out مى كند.
Youthanasia -9 پرفروشترين آلبوم گروه در سرتاسر 

.Tel Aviv و Prague دنيا و گسترش قلمرو جديد مثل
ژاپن   Emi با   Major Labol قرارداد  اولين  دريافت   -10

.True Obsessions براى اولين آلبوم سولوى خودش
11- 3 تك آهنگ راديوئى Top Ten براى Megadeth در 

سالهاى 98-1997 و دوتاى ديگر در سال 1999.
.99’ Woodstock 12- اجرا در شب سوم

13- تشكيل گروه جديد در سال 2000.
 Angelina ژاپنى  پاپ  خواننده  دموى  كنندگى  تهيه   -14
Colum- و هدايت آن تا عقد قرارداد با شركت Esparaza

.bia Records
 National Guitar 15- مارتى يك حضور همه ساله در

Workshop را در امريكا برنامه ريزى مى كند.
16- يك تور كامل ژاپن و كشورهاى ديگر همراه با اعضاى 
-Mega و David Ellefson & Jimmy Degrasso اوليه
deth كه اولين بارى بود كه موزيك سولوى مارتى فريدمن 

بطور زنده اجرا شد.

حقايق :
مارتى مى تواند بخوبى به زبان ژاپنى صحبت كند و زمانيكه 
در ژاپن هست تمام مصاحبه هاى راديوئى و تلويزيونى را 

به ژاپنى سليس صحبت مى كند.
تور  مورد  در  مستند  يك  به  او   2000 سال  سپتامبر  در 
خداحافظى Kiss در NHK دعوت شد. ( يك شبكه عظيم 

( PBS ژاپنى شبيه همتاى امريكائى خود
گروهش  با  كرد  برگزار  مارتى  كه  بزرگى  كنسرت  اولين 
در  كه   Honolulu در   Blaisdell ميدان  در   Hawaii

حمايت از گروه Deep Purple بود.
مارتى تقريبا 40 گيتار در مجموعه خود دارد كه اكثريت آنها 

طرحهاى مختلف از گيتار Signature KE-1 مى باشد.
و  كرده  منتشر  آلبوم  چندين  مگادث  به  پيوستن  از  قبل  او 
همچنين تهيه كنندگى با دستيار تهيه آنان را بعهده داشته 

است.
برگزارى  به  اقدام  جاده ها  در  فراغتش  اوقات  در  مارتى 
كشور  اطراف  در  اينكه  يا  مى كند.  موسيقى  سمينارهاى 
راه  صدا  و  سر  و  مى نشيند  محلى  گروههاى  با  كلوپها  در 

مى اندازد!
فريدمن يكى از طرفداران پروپا قرص Elvis نيز مى باشد 
كه گزيده اى از كارهاى او را از زمان تحصيل در مدرسه 

ابتدائى جمع آورى كرده است.
در سال 2001 مارتى فريدمن تمام Lead Guitar هايش را 
در Explorers Club 2 بهمراه Terry Bozzio اجرا كرد.

آخرين موضوعات مورد عالقه مارتى فريدمن:
 Crimes and Misdemeanors, عالقه:  مورد  فيلم 

American Graffiti, Best in Show
 The Honeymooners, عالقه:  مورد  تلويزيونى  شوى 

Night 2 Fernwood
Miss America, Ai No Eigyou :كتاب مورد عالقه

غذاى مورد عالقه: انواع شكالتها، هر چيزى كه بينهايت داغ 
و تند باشد، هر چيزى كه داخلش تخم مرغ باشد و اصوال 

غذاهاى پرافاده.
نوشيدنيهائى كه دوست ندارد: شير، قهوه.

 Tatu, Atomic Kitten, Red :گروههاى فعلى مورد عالقه
Planet, Britney Spears, Mono, Sait Etienne

 Kiss, Ramones, او:  عالقه  مورد  هميشگى  گروههاى 
Black Sabbath, Raven

 Frank Marino, Elliot عالقه:  مورد  گيتاريستهاى 
 Easton, Uli Roth, Brian May, Keith Scott, Jeff

Adams
اخيرا  بماند!  باقى  كوك  كه  چيزى  هر  عالقه:  مورد  گيتار 

Ibanez SZ گيتار جديدم
دهه 60،  اواخر  بزرگ  اتومبيلهاى  عالقه:  مورد  اتومبيلهاى 

57 Chevy Belair ،انواع بنز
 Baltimore Orioles, Washington ورزشى:  تيمهاى 
Redskins, Washington Capitals, Maryland Ter-

.rapins
سرگرميها: كارهاى پيش گويانه، خواندن كتابها و كمديهاى 
ژاپنى، لم دادن روى ساحل، رفتن به رستورانهاى خوب در 

اقصى نقاط دنيا.

شايعات جديد درخصوص 
خودكشى بريتنى اسپيرز

پليس آمريكا تمام شايعات در خصوص خودكشى بريتنى اسپيرز را رد كرد. 
شده،  جدا  فدرلين  كوين  خود،  همسر  از  اخيرا  كه  اسپيرز  بريتنى  هاليوود،  سايت  از  نقل  به 
براساس راى دادگاه آمريكا به اجبار بايد كودكان خود را به وى بسپارد و از اين موضوع 
بسيار ناراحت است. به عقيده روان شناس دادگاه و مشاور اجتماعى ايالت كاليفرنيا، بريتنى 
26 ساله از اين موضوع بسيار ناراحت است و از بابت سپردن كودكان خود به شوهر سابقش 
دچار بيمارى روحى شده است؛ به طورى كه در آخرين روز نگه دارى كودكان، وى را به 

بيمارستان منتقل كردند.
هم اكنون بسايرى از طرفداران بريتنى در صدد هستند تا كودكان وى رابه او بازگردانند، با 
اين حال پليس كاليفرنيا بر اين عقيده است كه اسپيرز جوان تحت تاثير ماده اى ناشناخته و 

نوعى مخدر قرار گرفته و دستگيرى وى توسط پليس به همين خاطر بوده است.

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

مشاغل معرفى نمائيد
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مواد غذایی ماهان

چای مخصوص صدف طبیعی با طعم مطبوع 
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