
1
www.persianweekly.co.uk
  جمعه 28  دى Jan 2008  -  1386 18هفته نامه پرشين

سال اول -  شماره بيست وهشتم

 info@persianweekly.co.uk  

 هفته نامه پرشين سال اول - شماره بيست وهشتم  جمعه 28 دى ماه 1386
Issue 28 - Friday 18  January 2008 48 صفحه  - چاپ لندن   

رستوران فرشاد 
صبحانه - حليم ( از 2,95£) و كله پاچه(از 3,95£) هر روز هفته از ساعت 7 صبح

تخفيف ويژه ماه ژانويه هر جمعه شب با صداى گرم ارشيا و Set Menu (با رزرويشن)

 شامل    ( نان، چهار نوع استارتر و غذاى   اصلى)  فقط 10 پوند
020 8998 9080 - 020 8998 8118 
13 Ashbourne Parade, ( Off Hanger Lane Round About) W5 3QS

صفحه صفحه 1616  

مرد ايرانى چگونه پولدار شد؟مرد ايرانى چگونه پولدار شد؟

 Free Delivery

7  صبح تا 12 شب

سخت ترشدن سخت ترشدن 
مقررات اخذ مقررات اخذ 
رواديد بريتانيارواديد بريتانيا

پول پول 
شويى شويى 
چيست؟چيست؟

پيشينه نام ايران!
بازي با آتش سياست! 

ادبياتى در خدمت مفهوم زن بودن 

صفحه صفحه 2727  

صفحه صفحه 1616  

صفحه صفحه 2828  

ردولف 
آقابيگيان

 مدير تلويزيون ايران( لندن)  
درگذشت



2 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشين

 info@persianweekly.co.uk  

18 Jan 2008  -  1386 جمعه 28  دى  
سال اول -  شماره بيست وهشتم
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190 Acton Lane, London NW10 7NH

www.mahanfoods.com

Are you just looking for colour or MORE....
TRY SADAF ’S  TEA RANGE

مواد غذايى ماهان

فقط رنگ كافيه؟
 چاى صدف را امتحان كنيد
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شاعر:  بختيار
فلك به باد فنا، جان من، چنان دادم
كه نزد گوش خاليق نمي رسد دادم

بريده چشم اميد از شما مسلمانان
مگر خداي ستاند از اين فلك دادم

نه دوستي ز سر مهر گيردم دستي
نه ياوريست كه لطفا رسد به فريادم

به دوستاق مصائب هماره در بندم
مگر عنايت غيبيش بسازد آزادم

به شوق وصلت ليلي دمي چو مجنونم
ز خوف هجرت شيرين دمي چو فرهادم

نميرساندم القصه اختيار به هم
چنان به غيض، فلك بر فكنده بنيادم

به نيشخند تمسخر مرا همي گويد
يكي ”عجوزه، عروس هزار داماد“م

عجب كه صاحب احسان نظر به ما ننمود
كه من هم ابن سبيلي به ناكجابادم

شكايت از كه كنم؟ رسم روزگار اين است
امان از اين دل مسكين كه داد بر بادم

اگر كه طالع نا سعد بختيار اين بود
عجب كه من به چنين طالعي چرا زادم؟

هفته نامه اجتماعى , فرهنگى , هنرى
چاپ لندن

صاحب امتياز و مدير مسئول :ع . نجفى

هفته نامه پرشين به هيچ گروه و ارگان
 سياسى و غير سياسى وابسته نمى باشد

 و صرفا در جهت اطالع 
رسانى صحيح گام بر مى دارد

تمامى مطالب سايت از مقاالت رسيده و 
سايت ها و خبرگزاريهاى معتبر با ذكر

 نام نويسنده مقاله انتخاب و به چاپ مى رسد 

روابط عمومى : فرشته كديور

طراح و صفحه آرايى :
 ع. نجفى - عليرضا رياحى

همكاران اين شماره:
دكتر آرا - قارون - ترانه - بهزاد

مهدى.ق - رضا اَرميا  

وب سايت : بهزاد رحيق  

چاپ:
Web Print UK Ltd.

Unit B1 EasternApproach 
Alfred’s way Barking

London 1G11 0TS
تيراژ: 3000 نسخه

امور وب سايت:
Media of Persia 
نشانى الكترونيكى:
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نشانى پست الكترونيكى:
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 نويسندگان و خوانندگان استقبال 
كرده ولي در ويرايش ادبي آنها آزاد است

مسئوليت آگهى ها و صحت آنها
بعهده صاحبان آن ميباشد

 هفته نامه پرشين درقبول يا 
رد آگهى ها صاحب اختيار ميباشد

 Lord Business Centre
2 Floor Unit 20, 

665 North Circular Road
 London  NW2 7AX

020 8453 7350
020 8453 7351

با اشتراك هفته نامه از ما حمايت كنيد
عالقمندان به اشتراك و دريافت هفته نامه پرسشنامه  زير را تكميل نموده و براى ما ارسال نمايند 
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نام خانوادگى: ................................................................................
آدرس: .............................................................................................
..........................................................................................................

آدرس اينترنتى: ...........................................................................................
كدپستى: ............................................  تلفن : .......................................................... 

موبايل: ........................................

مدت اشتراك:  سه ماه £24           ششماه £42         يكسال 60£
لطفا فرم را  به دفتر هفته نامه ارسال نمائيد و به تمامی سواالت دقيق پاسخ دهيد

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

Halifax Bank  A/N: 01435415   S/C:11-08-27

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.

شنيده هاى هفته 
1- هفته نامه پرشين مراتب اندوه و تاثر خود را از درگذشت آقاى ردولف ابراز مى دارد و براى بازماندگان و 

خانواده محترمشان از خدواند صبر و شكيبايى را طلب مى دارد.
 شادروان ردولف نقش بسزايى در برگزارى بسيارى از كنسرت هاى مهم در لندن داشت. وى به تازگى در صدد 
راه اندازى تلويزيونى در لندن بود كه متاسفانه بعلت بيمارى در بيمارستان بسترى گرديد  و دار فانى را وداع 

گفت. روحش شاد.
2- شنيده ها گوياى اين است كه به زودى اميد، خواننده محبوب ايرانى به لندن  خواهد آمد و با صداى گرمش، 
كنسرت با شكوهى را براى دوستدارانش به اجرا خواهد گذاشت. سعى خواهيم كرد تا قبل از برگزارى اين برنامه، 
مصاحبه اى را با كنسرت گذار اين برنامه، براى درج در هفته نامه پرشين داشته باشيم و از كم و كيف و نحوه 

برگزارى اين برنامه اطالع حاصل نماييم و اطالعات مفيدى را در اختيار خوانندگان عزيز، قرار دهيم.

3- در پى درج مطلبى درباره شيادى و كالهبردارى تا كى؟ تماس هاى فراوانى با دفتر هفته نامه گرفته شد مبنى 
بر اظهار همدردى با فرستندگان آن نامه. اميدواريم كه هر چه  زودتر اين مساله حل شود و ديگر شاهد وقوع 

چنين مشكالتى نباشيم.

در گذشت ناگهانى مرحوم ردولف آقابيگيان از حاميان هنرمندان را به جامعه 
هنرى تسليت عرض نموده و تسلى خاطر بازماندگان را از درگاه خداوند منان 
خواستاريم .                                                                                                                  هفته نامه پرشين
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مرغي كه هفت جان داشت!  
 

مرغ يخ زده اي پس از آن كه از فريزر بيرون آورده شد، شروع به 
راه رفتن كرد. به گزارش پايگاه اينترنتي الرايه، گن شوگين، مرد چيني 
بيرونش  وقتي  روز  دو  از  پس  و  گذاشتيم  فريزر  داخل  را  مرغ  گفت 
آورديم هنوز زنده بود.وي افزود: يكي از نزديكانم اين مرغ را بال و 
پا بسته در يك پالستيك به ما داد و من هم به گمان اين كه كشته شده، 

فورا داخل فريزر گذاشتم.
و  كردم  باز  را  فريزر  در  روز  دو  از  بعد  وقتي  كرد:  اضافه  شوگين 
صداي ناله مرغ را شنيدم ، دلم ريش ريش شد.اين مرغ در حال حاضر 

سرحال شده و اتاق شوگين را روي سرش خراب كرده است.

 روز بدبياري دكتر ويس 
گونه  اين  روزهاي  بعضي 
همان  از  يعني  دارند...  وجود 
آدم  گريبان  بدبياري  ابتدا 
رها  انتها  تا  و  مي گيرد  را 
اى  جمعه  روز  مثل  نمي كند! 
كه اتفاقاتى براى دكتر ويس، 
زايمان  و  زنان  جراح  يك 
امريكايي رخ داد. وى در اين 
روز با انواع ماجراها روبه رو 

شد! 
خبرگزاري  گزارش  به 
هرمان  دكتر  آسوشيتدپرس، 
 3 ساعت  ساله   37 ويس 

شد.  بيدار  خواب  از  مسكوني اش  منزل  حريق  خطر  آژير  صداي  با  بامداد 
شعله هاي آتش ديوارهاي خارجي منزل را در ناحيه النگ آيلند فرا گرفته بود. 
دكتر ويس به سرعت همسر و 6 فرزندش را از خانه خارج كرد. هنوز از اين 
كار فارغ نشده بود كه در يك تماس اضطراري به بيمارستان احضار شد تا 

فورا حوالي 6 صبح يك نوزاد را به دنيا بياورد! 
در اين ميان بازرسان ساختماني به دليل حريق منزل به آنجا مراجعه كرده 
و دكتر ويس را به دليل نداشتن مجوزهاي الزم براي سكونت در اين منزل 
و لوله كشي معيوب خانه جريمه كرده و دستور تخريب خانه آسيب ديده از 
حريق را دادند! بنابراين خانواده دكتر ويس با حكم تخريب خانه نيز مواجه 
من  روز  واقعا  «امروز  گفت:  متفكرانه  ماجراها  اين  از  پس  ويس  دكتر  شد. 
منزل  مكان  همان  در  بتواند  است  اميدوار  جراح  دكتر  اين  حال،  اين  با  بود»! 

جديدش را بنا كند. 

بركناري براي سرقت شكالت  
سرهنگ  يك  كرد،  اعالم  ژانويه   11 جمعه  روز  فرانسه  ژاندارمري  مديريت 
ژاندارمري كه در حين سرقت شكالت در يك فروشگاه بزرگ شهر پاريس 

غافلگير شد از مقام خود بركنار شده است! 
به گزارش خبرگزاري فرانسه و به نقل از روزنامه پاريزين، اين افسر عاليرتبه 
شهر  مارشه»  «بن  لوكس  فروشگاه  از  داشت  قصد  كه  هنگامي  ژاندارمري 
پاريس با 2 بسته شكالت به ارزش 61 يورو كه پول آن را پرداخت نكرده بود 

خارج شود توسط ماموران فروشگاه دستگير شد!
اين سرهنگ دزد شكالت كه هويتش فاش نشده به اداره پليس منتقل شد و 
پس از بازجويي آزاد گرديد. اما فعال از مقام خود بركنار شده تا دادگستري 

و ژاندارمري درباره او تصميم بگيرند. 
 

 آموزگار زبان شاگرد پرحرف را بريد 
ميالن  شهر  آموزگار  خانم  يك 
ايتاليا كه از پرحرفي هاي شاگرد 
7 ساله اش به تنگ آمده بود در 
قيچي  با  غيرعمدي  اقدام  يك 
را  نگون بخت  دانش آموز  زبان 

بريد! 
رويترز،  خبرگزاري  گزارش  به 
اين  دليل  به  ميالن  شهر  دادگاه 
روزا  مي داد،  نشان  شواهد  كه 
قصد  عمد  طور  به  سيليبرتو، 
كردن  ساكت  براي  نداشته 
مجروح  را  او  شيطان  شاگرد 
ماه  به 2  را  آموزگار  خانم  كند، 
 7000 پرداخت  و  تعليقي  حبس 

و  «سبك  حكم  از  گفت،  دادستان  گتزي،  ماركو  كرد.  محكوم  جريمه  يورو 
توام با اغماض دادگاه» حيرت كرده و تقاضاي تجديدنظر در حكم مجازات 
دفاعيه اش  در  آموزگار  وكيل مدافع خانم  خواهد كرد.  آموزگار را  اين خانم 
گفته بود، اين حادثه كه در فوريه سال گذشته رخ داده بود، عمدي نبوده و 
شيطنت بيش از حد كودك موجب شد تا روزا سيليبرتو زبان او را در اقدامي 
ناخودآگاه با قيچي ببرد! خوشبختانه پزشكان با زدن بخيه مانع از قطع شدن 

نوك زبان اين كودك شدند! 

زنش را بيهوش كرد و كليه اش را فروخت  
 يك زن مصري عليه شوهرش شكايت كرده و او را متهم كرد كه در 

حالت بيهوشي كليه اش را در بازار سياه فروخته است! 
به گزارش سوئيس انفو و به نقل از روزنامه الوفد مصر، وردا محمد 
البنا همسرش را متهم كرد به او داروي مخدر داده و در يك بيمارستان 

كليه او را در يك عمل جراحي درآورده و فروخته است!
به  و  داد  مخدر  مواد  حاوي  پرتقال  آب  او  به  همسرش  وردا،  گفته  به 
او پيشنهاد كرد با موتور سيكلت به ديدار خانواده اش بروند. در راه 
زن بيهوش شده و هنگامي كه مدتي بعد به هوش مي آيد خود را روي 
شهر  در  هليوپليس  مرفه نشين  محله  در  خصوصي  كلينيك  يك  تخت 
در  مي گويد  زن  بدن  روي  جراحات  مورد  در  مي بيند.شوهرش  قاهره 
راه تصادف كرده اند و او تحت عمل جراحي قرار گرفته است. اما چند 
روز بعد، زن احساس ضعف كرده و آزمايش ها نشان مي دهند كه يك 

كليه او برداشته شده است.
پيوندي  سياه اعضاي  بازار  در  را  او  كليه  كه  وردا متهم است  شوهر 
مصري  ليره  هزار   15 قيمت  به  است  پررونق  بسيار  مصر  در  كه 
معادل 1850 يورو فروخته است. پرونده شكايت اين زن نگون بخت از 

شوهرش در شهر منوفيه در دلتاي نيل مفتوح شده است.
عاقبت دست تكانى براى دختران

تا  كرد  خارج  اتومبيل  پنجره  از  را  خود  دست  كه  استراليايي  مرد  يك 
براي دو دختر جوان دست تكان دهد، در اثر برخورد شديد يك وسيله 
نقليه ديگر دچار نقص عضو شد. اين مرد 20 ساله، مسافر يك وانت در 

شهر بونبوري در غرب استراليا بود كه دچار اين سانحه شد. 
در لحظه حادثه به محض آنكه اين مرد دست خود را از پنجره خارج 
كرد راننده به دست راست چرخيد و دست مرد با برخورد يك وسيله 
نقليه ديگر كه از كنار اتومبيل آنها به سرعت مي گذشت، تقريبا از بدنش 

جدا شد. پزشكان معتقدند كه او بايد قطع عضو شود. 

نمايش مار 7متري در باغ وحشى در آمريكا 

”فالفي“ نام يك مار 
3/7متري  پيتون 
بعنوان  كه  است 
ماري  بزرگترين 
زندگي  قفس  در  كه 
را  افراد  مي كند 
و  وحش  ”باغ  به 
كلمبوس“  آكواريوم 
مي كشاند. به گزارش 
اينترنتي  پايگاه 
 ، س پر شيتد سو آ

در  مار  اين  پرورش دهنده  به  دالر  35هزار  وحش  باغ  اين  مسئوالن 
اوكالهما پرداختند تا بتوانند اين افعي خوش خط و خال را در معرض 
نمايش عموم قرار دهند. ”پيت فينگرهات“ معاون مدير اين باغ وحش 
بود،  شده  گرفته  امانت  به  افعي  اين  كه  گذشته  سال  طول  در  گفت، 
53/1ميليون نفر از اين باغ وحش بازديد كردند كه اين ميزان تنها اندكي 

زير ركورد 56/1ميليون نفري بازديدكنندگان در سال 2006است. 
”باب كالرك“ پرورش دهنده اين افعي از اوكالهما كه اين مار را از زمان 
مسئوالن  خريد  پيشنهاد  برابر  در  ابتدا  در  است  كرده  بزرگ  تولدش 
خشنود  كار  اين  نتيجه  از  كه  گفت  اما  مي كرد  مقاومت  وحش  باغ  اين 
است. فالفي يا ”كركي“ در يك فضاي 8متري كه دور تا دور آن حصار 
كشيده شده است و يك استخر و تعدادي گياه در آن وجود دارد در 
معرض نمايش عموم قرار گرفته است. اين مار در هفته دو خرگوش 
10پوندي (5/4كيلويي) مي خورد. اين افعي ها كه بومي آسيا هستند در 
حيات وحش هر چيزي را كه مي توانند بگيرند مي خورند. آنها در دوران 
كودكي از موش و مارمولك تغذيه مي كنند و زماني كه بزرگ شدند، 

كار به خوك و بز مي رسد. 

خرافات چه كارها كه نمي كند! 
يك مرد آمريكايي دست خود را با استفاده از اره مدور بريد و آن را 
در مايكروفر گذاشت! اين مرد پس از انجام اين كار، به پليس زنگ زد و 
گفت دست او شيطاني شده بود و بايد از شرش خالص مي شد. پليس 
اين مرد بيست و چند ساله را به بيمارستان منتقل كرد و او هم اكنون در 
بخش اعصاب و روان بيمارستان كوتني شهر هايدن در ايالت آيداهوي 
آمريكا بستري و ممنوع المالقات است. بن ولفينگر ـ مامور پليس ـ در 
اين باره گفت: «من وقتي رسيدم دست مرد در مايكروفرو كامال پخته 

شده بود.» 

انتشار زندگينامه «تام كروز» در انگلستان 
ممنوع شد 

جنسي،  انحرافات  به  كروز»  «تام  نمودن  متهم  ضمن  انگلستان  دولت 
مجله  از  نقل  به  كرد.   ممنوع  كشور  اين  در  را  وي  زندگينامه  انتشار 
استيت چاپ لندن، دولت انگلستان چاپ كتاب «تام كروز: زندگينامه اي 

سياه» را در اين كشور ممنوع كرد. 
به  توجه  با  انگلستان  نشر  قوانين  براساس  انگليسي،  مقامات  گفته  به 
سينتولوژيست بودن تام كروز و شايعات فراواني كه درباره انحرافات 
اخالقي او وجود دارد انتشار زندگينامه او در اين كشور ممنوع است. 
مدافع  وكالي  از  عده  كه  مي شود  گفته  البته  استيت،  مجله  گزارش  به 
سينتولوژيست ها نيز در دفاع از «تام كروز»، به خاطر اتهاماتي كه در 
اين كتاب به او وارد شده، انتشارات نيويوركي «مارتين پرس» را مورد 
پيگرد قانوني قرار داده اند. بنابراين گزارش، «اندرو مورتون» در كتاب 
خصوصي  بسيار  زواياي  تشريح  با  سياه»  زندگينامه اي  كروز:  «تام 
از  كه  عقيدتي  لحاظ  از  را  او  تنها  نه  زنان،  با  ارتباط  در  كروز  زندگي 
لحاظ اخالقي به شدت زير سؤال برده و او را شخصي هم جنس باز و 

يك منحرف اخالقي به تمام معنا معرفي كرده است. 
از  يكي  زندگينامه  مورتون»  «اندرو  كه  نيست  باري  اولين  اين   
وي  است،  درآورده  تحرير  رشته  به  را  جهان  مشهور  شخصيت هاي 
اشخاصي  زندگي  خصوصي  زواياي  به  كتاب هايش  در  اين  از  پيش 
نيويورك»  دوك  سابق  همسر  «سارا،  ديانا»،  «پرنسس  «مدونا»،  چون 

و «بكهام» پرداخته است.

 چاره پسر مكزيكي براي نرفتن به مدرسه  
به  را  دستش  نرود  مدرسه  به  كه  اين  براي  مكزيكي  ساله   10 پسر    
فكر  گفت:  فرانسه  خبرگزاري  به  ديه گو  چسباند.  خود  آهني  تختخواب 
كردم اگر به تخت چسبيده باشم مرا وادار به رفتن به مدرسه نخواهند 
گفت:  بود،  كرده  را  كار  اين  كريسمس  تعطيالت  از  پس  كه  او  كرد. 
آمد  يادم  گذشت.  خوش  خيلي  تعطيالت  بروم،  مدرسه  به  نمي خواستم 

كه مادرم چسب خيلي خوبي خريده بود. چسب كفش.
او دو ساعت به تخت چسبيده بود و كارتون تماشا مي كرد تا سرانجام 

امدادگران پزشكي توانستند چسب را پاك و دستش را آزاد كنند.
مادرش گفت: نمي دانم ديه گو چرا چنين كاري كرد چون او پسر خيلي 

خوبي است. ديه گو با چند ساعت تاخير به مدرسه رفت.   
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ناخنك
ناخنك به «نان ونمك»

حتمًا پيش خود مي گوييد: اه.. اه.. چه بدسليقه! 
امروزه اين همه غذاي رنگ و ارنگ خارجي 
آن  دارد،  وجود  ايراني  و  خارجي  نيمه  و 

موقع تو رفتي به نان و نمك ناخنك زدي!
املي  و  سليقه  كج  اون قدر  مي دونستم  اگه 
هيچ وقت به ناخنك نگاه نمي كردم، چه برسه 

بخونم!
بايد به عرض برسانم، من هم با شما موافقم 
اطعمه  انواع  به  ناخنك خوان ها  تمام  مانند  و 
دسترس  در  آنها  اكثر  اما  دارم،   وافر  عالقه 
ناخنك  آن  به  تا  ندارد  قرار  من  امثال  و  من 

بزنم!
و  بركت  محور  روزگاري  نمك  و  نان 
بود  كافي  آن  به  سوگند  يك  بود،  معرفت 
ريس  و  راست  خود  به  خود  كارها  همه  تا 
شود، اما امروزه به خود زحمت مي دهي و 
گوني گوني نمك فرد اعالي درياچه اروميه 
نان هاي  انواع  تنور  تنور  هم  بندش  پشت  و 
همه  از  كه  لواش  تا  گرفته  بربري  از  سنتي، 
شورتر است به خورد اين و آن مي دهي، اما  
افاقه كه نمي كند هيچ،  بلكه تأثير معكوس هم 
به  نبردم  نام  آن  انواع  و  باگت  از  اگر  دارد. 

خاطر خاصيت نمك زدايي آن است!
كاسه  هر  زير  كه  نداريد  خبر  چون  شما 
و  مي گيريد  ايراد  من  به  است،   نيم كاسه اي 

تهمت كج سليقه گي و امل بودن مي زنيد.
پشت  كه  داشتيد  خبر  من  مثل  اگر  هم  شما 
به  است  ديگر  خبر  چه  نمك»  و  «نان   اين 
و  مي سوختيد  من  مثل  بلكه  نمي تاختيد،   من 

مي ساختيد.
نان و نمك يا پول و كلك!

تلويزيون  برنامه سازان  بعضي  خوشبختانه 
ماليدن  شيره  كه  خود  تخصص  تنها  از 
جزو  هم  شما  و  من  كه  تماشاچي  سر  بر 
ناخنك  راقم  كه  هستيم، (بنده  آن  از  كوچكي 
باشم،  مدت ها پيش، استعفاي خود را تقديم 
كرده ام،  اما هنوز با آن موافقت نشده است!) 
نهايت استفاده را مي برند و با ارائه تنها يك 
نمك گير  را  شما  نمك  و  نان  اين  از  مولكول 

مي كنند!
قابل توجه كساني كه مي گويند از نان و نمك 
نمي شود پول درآورد! اگر نمي شود پس اين 
درآمده  نمك»  و  «نان  از  چگونه  پول  همه 

است؟!
و  نان  مثقال  چند  از  گوني  گوني  وقتي 
چطور  مي شود  شما  استخراج  نمك، پول 
مي گوييد نان و نمك امروزه ارزش مادي و 

معنوي ندارد!
عرض  كه  پول  گوني گوني  اين  نماند  ناگفته 
استحصال  شما  و  من  جيب  از  تمامًا  كردم، 
لوازم  تكه  چند  خريد  با  هم  آن  شده است،  
بس  از  نيست،  ما  تقصير  ناقابل!  خانگي 
خورد  به  را  شركت  اين  آگهي  تلويزيون 
خود  به  خود  چشمان  مي دهند،  شما  و  من 
بسته شده و دست درجيب نيمه خالي خود 
مسابقات  در  پخش  زمان  در  حتمًا  مي كنيم! 
اين  آرم  تلويزيون،  از  ملت ها  جام  فوتبال 
گوشه  كفتراقبال  مثل  كه  ديده ايد  را  شركت 
البته  مي نشست؛  شما  تصويرتلويزيون 
اقبالش نصيب من و شما نشده و هرگز هم 
خود  پهن  و  پت  دل  به  بي خود  شد،  نخواهد 

صابون عطري نزنيد.

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

سخت ترشدن مقررات 
اخذ رواديد بريتانيا 

  

به گزارش بى بى سى از منقاضيان اخذ رواديد بريتانيا انگشت نگارى ديجيتال 
مى شود. مقرر شد از روز دوشنبه 14 ژانويه (24 دى ماه) كسانى كه براى 
ورود به بريتانيا نياز به اخذ رواديد دارند، بايد عكس ديجيتال و اسكن انگشت 
نگارى خود را هم به درخواست رواديد ضميمه كنند. اتباع 133 كشور يعنى 

سه چهارم جمعيت جهان مشمول اين مقررات مى شوند.
براى  گفت  خبر  اين  اعالم  ضمن  بريتانيا،  مهاجرت  اداره  مسئول  بايرن،  ليام 
بازداشتن مردم از استفاده از هويت هاى جعلى هنگام درخواست ورود به 
بريتانيا، اخذ اين تصميم ضرورى بوده است. اين مقام افزود كه با استفاده 
از تكنولوژى بيومتريك، هم اكنون صدها مورد هويت جعلى شناسايى شده 
است. اين تكنولوژى همچنين به شناسايى تروريست ها، اشخاصى كه داراى 

پيشينه جنايى هستند و نيز پناهندگان غيرواقعى كمك خواهد كرد.
در  تغيير  مورد   10 شامل  كه  مرزى  كنترل  جديد  برنامه  گفت  بايرن،  ليام 
گفت:  است.بايرن  شده  آماده  موعد  از  زودتر  ماه  سه  است،  فعلى  مقررات 
مهاجرت  خواهند  مى  و  هستند  شديدتر  مرزى  كنترل  خواهان  بريتانيا  مردم 
هاى غيرقانونى كاهش يابد و كسانى كه وارد بريتانيا مى شوند، در صورت 

تخلف از مقررات مهاجرت، جوابگو باشند. 
مقامات اداره مهاجرت در پاسخ به اين انتقادات كه به عده بيش از حدى، اجازه 
ماندن در بريتانيا داده مى شود، وعده مى دهند كه در اخراج زندانيان خارجى 
از بريتانيا تسريع به عمل آورند و با ساير تدابيرى كه اتخاذ خواهد شد شمار 

اخراج شدگان را كه سال گذشته 4200 نفر بود افزايش دهند. 
تا كنون قريب به يك ميليون متقاضى رواديد انگشت نگارى بيومتريك خود را ارائه داده اند.در ميان اين عده 10 هزار نفر كه قبال در ارتباط با مهاجرت يا 
پناهندگى در بريتانيا پرونده داشته اند، از آنجا كه قبال در بريتانيا انگشت نگارى شده بودند، شناسايى شده اند. دولت بريتانيا همچنين در نظر دارد تا پايان سال 

2008، داشتن كارت هويت را براى تمام خارجيان مقيم بريتانيا، به استثناى اتباع كشورهاى اتحاديه اروپا، اجبارى كند.  

50سال زندان 
به خاطر 

مجروح كردن 
پدر

 
دادگاه جنايى سريالنكا مرد زندانى 

را پس از 50 سال بى گناه شناخت و او را آزاد كرد. به گزارش ايسكانيوز، «جيمز» 
سال 1958 در 30 سالگى به اتهام حمله و مجروح كردن پدرش بازداشت شد. او 
مدت كوتاهى را در تيمارستان گذراند و بعد هم به زندان بازگشت تا دادگاه حكمش 

را صادر كند.
اما پرونده متهم در دادگسترى سريالنكا گم شد. به همين خاطر مرد جوان بهترين 
سال هاى زندگى اش را پشت ميله هاى زندان گذراند. با پيگيرى هاى وكيل «دارما 
ويگايا» قضات جنايى كه به طور كامل اين زندانى را فراموش كرده بودند، سرانجام 
پس از پنج دهه حكم به بى گناهى«جيمز» دادند. متهم كه 80 ساله است هم چند روز 
قبل آزاد شد.دادگاه نيز در اين ميان به خاطر كوتاهى خود، به طور رسمى از مرد 

زندانى عذرخواهى كرد!
«دارما ويگايا» در حال جمع آورى مدرك هايى براى دريافت غرامت يك و نيم ميليون 
روپيه (14 هزار دالر) است.وكيل جيمز براى هر سال زندان وى 280 دالر غرامت 

خواسته است نخستين بار نيست كه بى گناهان، ساليان طوالنى زندانى مى شوند.

مردي  فرزندان  عجيب  دردسر 
كه 39 بار ازدواج كرد

مشكلي  با  نسب  اثبات  براي  است  كرده  ازدواج  بار  كه 39  مردي  فرزندان 
عجيب مواجه شده اند. چندي پيش جوان 19 ساله يي به نام كامران با مراجعه 
به دادگاه خانواده دادخواستي را مبني بر اثبات نسب با پدرش ارائه داد و 
به قاضي اقدم گفت؛ من به تازگي صاحب فرزند شده ام اما زماني كه براي 
صدور شناسنامه او به ثبت احوال مراجعه كردم گفتند از آنجا كه شناسنامه 
خودم مخدوش است نمي توانند براي فرزندم شناسنامه صادر كنند. ماجرا 
از اين قرار است كه پدرم همسران زيادي داشت و بسياري از اين زنان به 

صورت صيغه يي به عقد پدرم درآمده بودند و نام پدرم در شناسنامه من و 
تعدادي از خواهران و برادران ناتني ام به ثبت رسيده است، از سويي پدرم 
سال ها قبل فوت شده و اكنون من هيچ راهي براي معرفي پدرم ندارم. پس 
از اظهارات كامران قاضي دادگاه از وي خواست براي اثبات ادعايش مبني 
دادگاه  به  شاهد  چهار  است  اهللا  قدرت  نام  به  متوفي  مردي  فرزند  اينكه  بر 
معرفي كند. جوان 19 ساله نيز پس از گذشت چند روز چهار برادر خودش 
را به عنوان شاهد به دادگاه معرفي كرد و يكي از اين برادران كه اكنون 70 
پسر  بزرگترين  من  ظاهراً  گفت؛  عجيب  ماجراي  اين  توضيح  در  دارد  سال 
قدرت اهللا هستم، او كه راننده كاميون بود هميشه در سفر به سر مي برد و 
مجبور بود ايام طوالني را در شهرهاي مختلف اقامت داشته باشد به همين 

ازدواج  بارها  نيز  خاطر 
نمي  دقيقًا  من  است.  كرده 
ازدواج  بار  چند  پدرم  دانم 
كرده و همسران او در كدام 
شهرها ساكن هستند اما آن 
گفته  ما  به  خودش  كه  طور 
خودش  عقد  به  را  زن   39
تقريبًا  و  است  آورده  در 
صاحب  ها  زن  اين  همه  از 
 70 مرد  است.  شده  فرزند 
هيچ  پدرم  داد؛  ادامه  ساله 
نشاني  و  مشخصات  گاه 
و  من  به  را  همسرانش 
مادرم كه زن اصلي او بود 
نداد، به همين خاطر پس از 
آنها  نتوانستيم  ما  وي  فوت 
اكنون  و  كنيم  شناسايي  را 

نيز نمي دانم چند خواهر و برادر دارم اما كامران برادر ناتني من است و ما 
مادر او را به اين خاطر كه ساكن تهران بود به خوبي مي شناسيم. پس از 
شهادت مرد 70 ساله و سه برادر ديگرش قاضي اقدم، كامران را براي انجام 
بررسي  با  متخصصان  و  كرد  معرفي  قانوني  پزشكي  به   DNA آزمايش 
نمونه ها اعالم كردند ادعاي اين جوان مبني بر وجود نسبت پدر و فرزندي 
ميان او و قدرت اهللا صحت دارد. به اين ترتيب رئيس شعبه 261 طي حكمي 
دستور داد تا نام مرد متوفي به عنوان پدر در شناسنامه كامران ثبت شود 
تا او بتواند براي نوه قدرت اهللا نيز شناسنامه دريافت كند. اين در حالي است 
كه چند شكايت مشابه نيز در مراجع قضايي چند شهرستان مطرح است و 

تحقيقات در اين خصوص همچنان ادامه دارد.
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 گزارش براى مشاهده هفته نامه بصورت رنگى به وب سايت مراجعه نمائيد
در دورانى كه ديگر كمتر از معجزه اقتصاد نوين ياد مى شود، يك ايرانى 
مقيم آمريكا باعث شده تا هنوز هم اعتبار دست اندركاران اقتصاد نوين 
و آينده آن حفظ شود. طى دهه نود چنان اقتصاد نوين همه كس و همه 
چيز را متوجه خود ساخت كه همگان باور كردند به زودى ساختارهاى 
رونق  كم  و  كمرنگ  بسيار  آن  تأثير  تحت  صنعت  و  اقتصاد  سنتى 
خواهند شد. رشد سرسام آور اينترنت و شركت هاى نوپاى اينترنتى 
حتى نوعى فرهنگ جديد را در بين مديران و فعاالن اقتصادى ايجاد كرد. 
اين فرهنگ از پوشش و لباس گرفته تا نحوه حرف زدن و فكر كردن را 
تحت تأثير خود قرار مى داد. به عنوان مثال در بسيارى از شركت هاى 
نوين و نوپا لباس رسمى از كت و شلوار و كراوات به يك تى شرت و 
شلوار ساده بدل شد. مديران شركت هاى اينترنتى كه يك شبه ثروتمند 
شده بودند، معتقد بودند بين فضاى سنتى خانه و محيط شركت نبايد 
مرزى گذاشت و لباس خانه و محل كار بايد تا حد ممكن نزديك به هم 
باشد تا بدين ترتيب مرز ميان كار و «بقيه زندگى» از ميان رفته و مرز 
هاى كار و اداره از ميان بروند. در دوران رياست جمهورى بيل كلينتون 
رشد بسيار باال و بى سابقه بورس اين تحول را مضاعف كرد. اما اكنون 
خبر چندانى از آن سرو صداها و جار و جنجال هاى خيره كننده نيست. 

بااين حال پى يراميديار بيش از هر كس ديگرى باعث مى شود تا تصور 
گذشت از اقتصاد نوين حفظ شود. اين مرد ايرانى االصل با بنيان نهادن 
بدل  نوين  اقتصاد  سردمداران  از  يكى  به   Ebay اينترنتى  حراج  سايت 

شده است. 

قصه از كجا شروع شد 
اينترنت  رشته  در  آميز  موفقيت  هاى  داستان  از  بسيارى  همانند 
داستان سايت Ebay هم در يك اتاق نشيمن آغاز شد. پيراميديار 
كه تخصص وى در زمينه برنامه سازى رايانه اى است در اوقات 
را  اينترنتى  سايت  چند  اش  خانه  نشيمن  اتاق  در  و  خويش  فراغت 
تحت يك مجموعه واحد و با آدرس www.ebay.com گرد آورده 
و اداره مى كرد. يك بار وقتى كه تعطيالت آخر هفته اش طوالنى 
شد تصميم گرفت جايى را براى برگزارى حراج در اينترنت شكل 
شبكه»  «حراج  را  كارش  حاصل  و  داد  انجام  را  كار  اين  وى  دهد. 
دستگاه  يك  كند  امتحان  را  خود  سايت  كارايى  كه  آن  براى  ناميد. 
دو  گذاشت  حراج  به  داشت  هم  فنى  ايراد  كه  را  ليزرى  كن  سوراخ 
هفته بعد اين دستگاه به قيمت 14 دالر حراج شد. بدين ترتيب اولين 
كاال در اين سايت حراج شد و رسمًا سايت مذكور آغاز به كار كرد. 
اين اتفاق در سال 1995 روى داد و از آن به بعد چنان رشدى در 
اصًال  سال 1995  شرايط  با  آن  فعلى  وضعيت  كه  آمد  پديد   Ebay
قابل مقايسه نيست. سايت مذكور پس از شكل گيرى در سال 1995 
مدتى  از  پس  كرد.  مى  فعاليت  شبكه»  «حراج  نام  همان  با  مدتى  تا 
اين  تشكيل  ايده  ناميد.   Ebay را  آن  و  داد  تغيير  را  نامش  اميديار 
بود:  آليستى  ايده  البته  و  ساده  خيلى  يار  اميد  خود  گفته  به  سايت 
«از طريق اينترنت مى توان بازارى كامل و جامع ايجاد كرد كه در 
آن وضعيت عرضه و تقاضا براى همگان شفاف و روشن باشد.» 
اخيراً مصاحبه اى از اميديار چاپ شده كه وى طى آن با يادآورى 
آن دوران مى گويد: «مى خواستم چيزى متفاوت انجام داده باشم 
تا هر فرد خود به تنهايى بتواند هم توليد كننده و هم مصرف كننده 
باشد.» به تازگى هم يك نويسنده آمريكايى به نام آدام كوهن كتابى 
را با نام يى بى (Ebayمن) منتشر ساخت كه در آن به رموز موفقيت 
اميديار و سايتش پرداخته است. به اعتقاد كوهن، اميديار خيلى زود 
دريافت كه ايده ساده اش يعنى همان چيزى كه چند سطر باالتر از 
كالنى  ثروت  و  باشد  آميز  موفقيت  بسيار  تواند  مى  كرديم  ياد  آن 
را نصيب وى سازد. او ابتدا كارش را براى تفريح و سپرى كردن 
با  شركتى  به  بدل  سرگرمى  همين  اما  داد  مى  انجام  فراغت  اوقات 
رشد فوق العاده باال شد. دو سال بعد از آن كه اولين حراج در سال 
1995 صورت گرفت شركت به حدى رشد كرده بود كه روزانه بيش 

از يك ميليون نفر از سايت Ebay بازديد مى كردند. 

بزرگ ترين فروشگاه دنيا 
رشد اين شركت اينترنتى و سايت آن به حدى باال است كه امروز 
ديگر هيچ فروشگاهى را چه در ميان سايت هاى حراج اينترنتى و 
هاى  ماركت  سوپر  و  ها  فروشگاه  بزرگترين  ليست  ميان  در  چه 
توان  نمى  را  فروشگاهى  هيچ  كرد.  مقايسه  آن  با  توان  نمى  جهان 
در دنيا پيدا كرد كه ميزان خريد و فروش كاال در آن به اندازه اين 
سايت اينترنتى باشد. امروز به طور متوسط روزانه 12 ميليون عدد 
كاال در سايت Ebay به فروش مى رود. تعداد مشتريان ثبت شده 
نفر  ميليون  ديگر 144  عبارت  به  است.  نفر  ميليون  هم 144   Ebay
از مردم كره زمين مشتريان رسمى و دائم آن محسوب مى شوند. 

كه  بود   1997 سال  سايتش  و  اميديار  هاى  سال  بهترين  از  يكى 
در آن سال باالترين رشد اين فروشگاه اينترنتى به دست آمد. در 
آن سال همچنين اولين مديران شركت منصوب شدند. اميديار در 
همين سال هم تصميم گرفت كه براى تداوم رشد شركتش مديران 
در  «رئيس  و  مشاور  نقش  خود  و  كرده   Ebay وارد  را  تجربه  با 
سايه» را برعهده گيرد. او در تأسيس شركت يك شريك زيرك هم 
داشت: جف اسكول. اسكول نيز اين ديدگاه اميديار را قبول داشت 
كه اگر چه ايده وى بسيار خوب بوده اما آنها خود به تنهايى نمى 
توانند در اقتصاد پر رقابت امروز هر كارى را انجام دهند. اين دو 
مديرى را به رياست شركت خويش برگزيدند كه هنوز هم رياست 
از  پس  اندكى  دارد  نام  ويتمن  مگ  كه  وى  دارد.  برعهده  را   Ebay
آغاز رياست خود، توانست در سال Ebay 1998 را با موفقيت وارد 
آن  بنيانگذار  ثروت  بورس  در   Ebay موفق  حضور  سازد.  بورس 
يعنى اميديار را چند برابر كرد. در آن زمان ديگر ايده ساده مرد 
دنيا  حراج  مركز  و  فروشگاه  ترين  بزرگ  آمدن  پديد  موجب  جوان 

شده بود. آدام كوهن كه براى نوشتن كتاب خود اجازه يافته بود 
تمامى سوراخ ها و گوشه هاى ناديده شركت را مورد بررسى قرار 
دهد، در كتاب خودمصاحبه هاى متعددى با اميديار و تعداد زيادى 
از پرسنل شركت انجام داده و حتى نظرات سرمايه گذاران را هم 
جويا شده است. وى در پايان تمامى اين اقدامات نتيجه مى گيرد كه 
در ميان شركت هاى بزرگ دنيا، نهاد اداره كننده سايت Ebay يكى 
از كم تنش ترين هاى آنهاست. او يكى از داليل اين امر را نوع نگاه 
و رفتار مديريتى اميديار مى داند. وى خود نيز طى مدت تحقيقات 
خويش به يكى از شيفتگان و طرفداران سرسخت اميديار و سايت 
وى بدل شده است. لذا تقريبًا تمام كتابش كه بيش از 300 صفحه 

است صرف تعريف و تمجيد از مرد جوان شده است. 

مشابهت با بيل گيتس 
بسيارى معتقدند آن كارى كه اميديار انجام مى دهد نمونه مشابهى 
است با عملكرد غول نرم افزارسازى دنيا يعنى بيل گيتس و شركت 
و  كنند  مى  سير  رايانه  عالم  در  اينها  دوى  هر  مايكروسافت.  وى- 
قدرت  افزارسازى  نرم  رشته  در  گيتس  انحصارگرند.  نيز  دو  هر 
بالمنازع دنياست و او از اين جايگاه نيز به هر وسيله اى كه شده 
دفاع مى كند- ولو با شيوه هاى نه چندان اخالقى. مخالفان سايت 
Ebay و شخص اميديار هم مى گويند همه چيز آن پول و مسائل 
مادى است و آنقدر بر اين امر اصرار مى شود كه حتى حاضرند 
برخى موضوعات و پيش شرط هاى الزم را ناديده بگيرند. در حال 
حاضر مى توان گفت Ebay تنها سايت جدى حراج در اينترنت است 
ندارند.  فعاليت  براى  مجالى  وجه  هيچ  به  آن  مقابل  در  سايرين  و 

خاص  عبارت  يك  با  كوشيده  بارها  مخالفان  اين  مقابل  در  اميديار 
او  به  اگر  است.  خوبى  موجود  اساسًا  بدهد: «انسان  جواب  كلى  و 
فرصت خوب عمل كردن داده شود عمومًا رفتارش نيز خوب خواهد 
همين  وى   Ebay با  مرتبط  اينترنتى  صفحات  از  بسيارى  در  بود.» 
صفحه  از  اى  گوشه  در  اخالقى  پند  يك  صورت  به  هم  را  عبارت 

آورده است. 
زندگى خصوصى 

اميديار به رغم مشابهت در رفتار به بيل گيتس برخى ويژگى هاى 
جالب دارد. غالبًا لباس ساده به تن دارد و در اغلب عكس هايى كه از 
وى به چاپ مى رسد كراوات و كت و شلوار نپوشيده است. پيراهن 
معمولى و كاپشن چرمى ظاهراً لباس هاى محبوبش هستند- درست 
مثل مديران اقتصاد نوين. در سايت اينترنتى شخصى خويش كه در 
آن با مخاطبان و عالقه مندان پيغام رد و بدل مى كند، خودش را 
چنين معرفى كرده است: «من بيشتر عمرم فردى طرفدار تكنولوژى 
بوده ام. اگر چه شهرتم به واسطه ابداع Ebay است. اما سعى ام بر 

آن است كه دنيا را به مكانى بهتر بدل كنم.» اميديار در حال حاضر 
ثروتمندترين ايرانى است و در ليست ثروتمندترين ساكنان آمريكا 
هم مكان بيست و هفتم را به خود اختصاص داده است. البته به رغم 
بحث ايرانى بودن وى، تنها يكى از والدينش ايرانى است و خودش 
هم در پاريس به دنيا آمده. در سال 1967 يعنى زمانى كه خانواده 
اش در پاريس زندگى مى كردند، به دنيا آمد. پس از آن پدرش براى 
تحصيل در رشته فيزيك عازم مريلند آمريكا شد تا در دانشگاه جان 
هاپكينز رشته محبوبش را دنبال كند. پى ير اميديار كه به همراه پدر 
رايانه  عاشق  دبيرستان  دوران  طى  بود  رفته  آمريكا  به  مادرش  و 
شد. باالخره هم توانست در سال 1988 در رشته رايانه از دانشگاه 
«تافتس» فارغ التحصيل شود. پس از فارغ التحصيلى در شركت اپل 
دوران  همين  طى  شد.  كار  به  مشغول  رايانه-  سازنده   -(Apple)
با خانمى به نام پامال آشنا شد و مدتى بعد هم با وى ازدواج كرد. 
جالب است بدانيد كه خانم پامال نيز فاميل خود را به اميديار تغيير 
داده است. اين زوج همانند بيل گيتس و همسرش اعالم كرده اند كه 
قصد دارند طى سال هاى آينده بخش عمده ثروت خود را خرج كنند. 
آنها گفته اند كه تابيست سال آينده به جز يك درصد از ثروتشان 
موضوعات  به  اى  عالقه  چندان  اميديار  كنند.  مى  خرج  را  آن  بقيه 
سياسى ندارد و معموًال در مورد ايران نيز اظهار نظر چندانى نمى 
كند. او چند سال قبل بخشى از ثروت خود را در سايت گوگل كه 
بزرگ ترين موتور جست و جوى دنياست سرمايه گذارى كرد. چند 
ماه قبل ورود موفق گوگل به بورس باعث شد تا از اين رهگذر نيز 
مبلغ كالن ديگرى نصيبش شده و باز هم بر ثروتش افزوده شود. 

مى گويند كسى تاكنون چهره او را بدون ريش نديده است.

اين مرد ايرانى چگونه پولدار شد؟
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بهت سرمايه داران در برابر قيمت طال 

 

قيمت طال ركورد تازه يي ثبت كرد  
 

؛بر اساس قيمت فعلي، طال در 12 ماه گذشته 50 درصد افزايش قيمت داشته است. در ابتداي سال 2007 هر 
اونس طال حدود 600 دالر معامله مي شد كه نسبت به قيمت اين كاال در حال حاضر قيمت آن 50 درصد افزايش 

داشته است.
قيمت طال به نحو بي سابقه يي افزايش يافته و براي اولين بار در تاريخ يكشنبه هفته جاري هر اونس طال 914 
دالر معامله شده است. تحليلگران مي گويند در حالي كه از ارزش دالر مرتبًا كاسته مي شود سرمايه گذاران به 
عنوان يك سرمايه جايگزين، به جاي دالر به خريدن طال روي آورده اند و ممكن است بهاي طال به هر اونس يك 

هزار دالر و حتي بيشتر برسد. 
بهاي پالتين و نقره نيز افزايش يافته و به رقم بي سابقه يي رسيده است. هر اونس پالتين، يك هزار و 587 دالر 

و هر اونس نقره 16 دالر و 58 سنت معامله شد كه باالترين قيمت طي 27 سال گذشته بوده است.
تحليلگران خاطرنشان مي سازند با توجه به احتمال كاهش بيشتر نرخ بهره دالر و نيز افزايش بهاي نفت، ممكن 

است بهاي طال افزايش بيشتري يابد. 
سرمايه گذاران حرفه يي مي گويند؛«بخش عمده اين افزايش قيمت به دليل اين پيش بيني است كه گران تر شدن 

طال ادامه خواهد يافت و هشدار مي دهند كه ممكن است اين پيش بيني به حقيقت نپيوندد.»
در بررسي تاريخي، طال تا اوايل دهه 1970 مهم ترين ذخيره مالي بود ولي به تدريج دالر و ساير پول هاي رايج 

جاي طال را گرفت.
در ژانويه سال 1980 كه بهاي نفت خاورميانه به شدت افزايش مي يافت، قيمت طال ترقي كرد و براي مدتي به 

حدود هر اونس 850 دالر رسيد.
از  تعدادي  مركزي  هاي  بانك  كه   ،1990 دهه  در  و  يافت  كاهش  تدريج  به  قيمت  اين  بعد،  هاي  سال  خالل  در 

كشورهاي جهان به فروش ذخاير طالي خود دست زدند، سقوط قيمت طال شدت گرفت. 
در سال 1999، توافقي بين چندين كشور صورت گرفت كه بر اساس آن، فروش ذخاير طال تحت كنترل درآمد و 

به اين ترتيب، بهاي طال تثبيت شد. 
معموًال خريد طال را بايد نوعي تالش براي حفظ ارزش پول دانست تا اقدامي براي كسب سود، و به همين دليل هم 
سرمايه گذاري در طال در شرايط تورمي بيشتر توصيه مي شود. در وضعيت كنوني، كارشناسان بر اين باورند 
كه اكثر سرمايه گذاران بخشي از سرمايه خود را به خريد طال اختصاص مي دهند اما معموًال از تبديل تمامي 
دارايي خود به اين فلز خودداري مي كنند. در اين روزها تغييرات شديد قيمت اونس طال قيمت هاي بازار داخلي 
را نيز به شدت افزايش داده است. از ابتداي هفته جاري گرايش شديد سرمايه گذاران به خريد طال و افزايش 
مصرف اين فلز تزئيني در روزهاي اول سال نو به همراه پاره يي عوامل سياسي موثر در بازارهاي مالي، طال 
را گران تر از حد معمول كرد. با وجودي كه برخي از كارشناسان از سال پيش (2007) با استناد به نمودارهايي 
چون فاركس رسيدن قيمت طال به هزار دالر را قطعي مي دانستند و هشدارهايي نيز در اين باره ارائه كردند اما 
فكر نمي كردند كه اين مساله اينچنين با سرعت پيش برود. در حالي كه چند روزي بيش نيست كه اروپاييان وارد 

سال جديد شده اند قيمت اونس تا 914 دالر و 40 سنت باال رفت. 
با وجودي كه كارشناسان و تجار رشد طال در 2008 را قطعي مي دانستند اما جهش سريع طال در اين روزها 
بهت همه را برانگيخته و باعث سردرگمي و گيج شدن تجار و سرمايه داران شده است. به صورتي كه حدس 

زدن روزهاي آتي طال بسيار سخت شده و كسي از آينده اين فلز و قيمت آن خبر ندارد. 
سردرگمي هاي بازارهاي جهاني به بازار ايران نيز سرايت پيدا كرده است. رشد بي سابقه قيمت طال در بازارهاي 
جهاني باعث پرش ناگهاني قيمت طال و سكه در بازار كشور شد به گونه يي كه بازار طال به ويترين جذابي تبديل 

شده است.
تقارن افزايش قيمت اين بازار با ايام محرم و در شرايطي كه معموًال طال نه خيلي ولي كمي ارزان مي شد باعث 
افزايش جذابيت بازار طال شده است. اين روزها اين بازار مملو از تماشاچياني است كه به دنبال كسب خبر، اطالع 
يافتن و آشنا شدن با روند بازار جهت ورود در آينده در رفت و آمد هستند. با توجه به رشد شديد قيمت سكه 
ها اين كاالها بيشتر از مصنوعات مورد توجه مشتريان اند. در اين برهه زماني تساوي نسبي بين سكه هاي تمام 
اتفاق افتاد و در ابتداي هفته با توجه به قيمت هاي سكه ها باالي 200 هزار تومان خريداران زيادي دور آنها جمع 
شدند. قيمت هر قطعه سكه طرح قديم شنبه گذشته 205 هزار تومان و هر قطعه سكه طرح جديد به 201 هزار 
تومان رسيد و اين بر جذابيت بازار طال افزود. اما با توجه به كاهش خريد و مشتريان در محرم نسبت به ديگر 
ايام سال قيمت ها كمي تعديل شده و در نهايت با توجه به كاهش خريداران بازار طال در دو روز گذشته در حالت 
ثبات به سر برد. طي روزهاي دوشنبه و سه شنبه هفته جاري قيمت انواع سكه به جز سكه طرح جديد ثابت بود 
و تنها قيمت سكه طرح جديد 200 تومان افزايش يافت.روز گذشته در صرافي ها و طالفروشي هاي كشور هر 
قطعه سكه طرح جديد 199 هزار و دويست تومان قيمت خورد كه نسبت به روز قبل 200 تومان رشد داشت. در 
مورد ساير مسكوكات نيز قيمت ها همان ارقام روز دوشنبه بود. هر قطعه سكه طرح قديم 210 هزار تومان، نيم 
سكه 102 هزار تومان و ربع سكه 52 هزار تومان به فروش رفت. در اين روز قيمت هر گرم طالي 18 عيار نيز 

در قيمت روز دوشنبه درجا زد و به قيمت 20 هزار تومان معامله شد. 

پول شويى چيست؟

پول شويى هيچ يك از وضعيت هاى ناگوارى كه همراه با دزدى يا هرگونه ترس از جنايت خشونت آميز كه بر اذهان 
اثر مى گذارد را ندارد. اما مى توان گفت پول شويى فقط پس از ارتكاب جرم هاى مشهورى ازقبيل دزدى، سرقت يا 
معامله قاچاق مواد مخدر روى مى دهد. عدم ا طالع مردم از پول شويى عادى است، كه همين امر مسئله را به مشكلى 

نامحسوس و درنتيجه صعب العالج مبدل مى سازد. 
  

اگر درخصوص اين سؤال كه «پول شويى چيست؟» از مردم نظرسنجى كنيد، پاسخ اكثر آنها اين است چيزى نمى 
دانند. چنين پاسخى از سوى مردم يكى از مشكالت دولت در مقابله با اين جرم است. به نظر مى رسد جرمى بدون 

قربانى است. 
پول شويى هيچ يك از وضعيت هاى ناگوارى كه همراه با دزدى يا هرگونه ترس از جنايت خشونت آميز كه بر اذهان 
اثر مى گذارد را ندارد. اما مى توان گفت پول شويى فقط پس از ارتكاب جرم هاى مشهورى ازقبيل دزدى، سرقت يا 
معامله قاچاق مواد مخدر روى مى دهد. عدم ا طالع مردم از پول شويى عادى است، كه همين امر مسئله را به مشكلى 

نامحسوس و درنتيجه صعب العالج مبدل مى سازد. 
پول شويى فرآيندى است كه ازطريق آن مبلغ زيادى پول را كه به صورت غيرقانونى از قاچاق مواد مخدر، فعاليت 
هاى تروريستى يا جرايم سنگين ديگر كسب شده، به صورت قانونى جلوه دهند. پول شويى در تسهيل دست يابى 
به اهداف قاچاقچى مواد مخدر، تروريست، جرايم سازمان يافته، دالالن داخلى، ماليات گريزان و همچنين افراد بسيار 
ديگرى كه مى خواهند توجه مقامات را از چگونگى كسب ثروت هاى بادآورده خود از فعاليت هاى غيرقانونى دور 

كنند، نقش اساسى دارد. 
/ مراحل پول شويى: 

اولين مرحله در چرخه پول شويى، سرمايه گذارى است. پول شويى تجارتى نقدينگى است كه مبالغ عظيمى پول را 
از فعاليت هاى غيرقانونى ايجاد مى كند (براى مثال: خريد و فروش خيابانى مواد مخدر كه پرداخت ها به صورت نقد 
در مبالغ كم صورت مى گيرد). پول ها وارد سيستم مالى يا اقتصاد خرد شده يا به صورت قاچاق از كشور خارج 

مى شوند. 
هدف پول شويان، خارج كردن پول از محل كسب شده است تا بدينوسيله از رديابى مقامات رسمى دور بماند و 

درنتيجه آن را به صورت هاى ديگر همانند چك هاى مسافرتى، سفارشات پستى و غيره تبديل مى كنند. 
/ اليه بندى كردن: 

در روند اليه بندى كردن، اولين تالش براى پنهان سازى يا تغيير شغل منبع مالكيت سرمايه ها از طريق ايجاد اليه 
هاى پيچيده معامالت مالى مى باشد كه مانع رديابى حسابرسى مى شود و نوعى بى هويتى ايجاد مى كند. هدف اليه 
بندى، جدانمودن پول هاى غيرقانونى از منبع جرم است كه عمداً با ايجاد شبكه اى پيچيده از معامالت مالى با قصد 

پنهان سازى از هرگونه روند حسابرسى همچون منبع و مالكيت وجوه صورت مى گيرد. 
نمونه بارز اين مسئله اين است كه با جابجايى پول ها به داخل و خارج حساب هاى بانكى خارج از كشور كه متعلق 
به سهام بى نام شركت هاى سورى مى باشد، اليه بندى هايى ازطريق انتقال سرمايه به طور الكترونيكى صورت مى 
گيرد. با اين فرض كه بيش از 500000انتقاالت الكترونيكى صورت مى گيرد و نمايانگر بيش از يك تريليون دالر انتقال 
وجوه به طور روزانه از طريق الكترونيكى است كه اغلب آن قانونى است. اطالعات واضح و كافى درمورد هريك از 

انتقاالت الكترونيكى مبنى بر اينكه دريابيم پول رد و بدل شده كثيف است يا تميز وجود ندارد. 
بنابراين روشى عالى براى پول شويان تلقى مى گردد كه مى توانند پول كثيف خود را جابجا نمايند. ساير روش 
هايى كه از سوى پول شويان مورداستفاده قرار مى گيرد عبارت است از معامالت پيچيده با سهام، كاال و معامالت 
كارگزاران بازارهاى آتى با فرض حجم خالص معامالت روزانه و ميزان بااليى از منابع بى نام موجود شانس رديابى 

معامالت بسيار ناچيز مى باشد. 
/ ادغام كردن: 

آخرين مرحله در چرخه پول شويى، ادغام كردن است. مرحله اى كه پول با سيستم مالى و اقتصادى قانونى ادغام 
شده و با تمامى دارايى هاى ديگر در اين سيستم يكسان مى شود. پول شويان پول پاك شده را در اقتصاد ادغام 
نموده و وانمود مى نمايند كه از راه قانونى بدست آمده است. با انجام اين مرحله، تشخيص قانونى يا غيرقانونى بودن 

ثروت بسيار مشكل است. روش هاى متداول پول شويان در اين مرحله از عمليات بدين صورت است: 
تأسيس شركت هاى سورى در كشورهايى كه حق پنهان كارى در آنها تضمين مى شود. پس آنها قادر هستند طى 
يك معامله قانونى آتى از پول شسته شده به خودشان وام دهند. به عالوه، براى افزايش سود خود، خواستار كاهش 

ماليات بر بازپرداخت هاى وام هستند و در ازاى وامى كه مى گيرند براى خود بهره قائل مى شوند. 
فرستادن فاكتورهاى غلط صادراتى- وارداتى كه كاالها را بيش از قيمت واقعى نشان مى دهد، به پول شويان اجازه 
مى دهد پول را از يك شركت يا كشور به جاى ديگرى جابجا كنند، درحالى كه فاكتورها كه ظاهراً منبع پول را نشان 

مى دهند در مؤسسات مالى گنجانده مى شود. 
روش ساده تر اين است كه پول (به وسيله انتقال الكترونيكى) از بانك پول شويان به يك بانك قانونى انتقال داده 

شود، زيرا از بانك هاى دردسترس به سادگى مى توان به عنوان پايگاه هاى مالياتى استفاده كرد.
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غار على صدر
گنجينه اى شگفت در دل زمين 

قايقرانى  قابل  طبيعى  غارهاى  ترين  عميق  و  منظره ترين   خوش  نظيرترين،  بى  از  يكى  عليصدر  غار 
جهان است كه در  روستاى عليصدر از توابع بخش گل تپه شهرستان كبودرآهنگ و 75 كيلومترى 
شمال غربى شهر همدان در كوه هاى زاگرس ايران؛ به طول جغرافيايى 48 درجه و 18 دقيقه و عرض 
35 درجه و 18 دقيقه و ارتفاع 1980 متر از  سطح دريا واقع شده است. اين غار در كوه نه چندان 
مرتفع سارى قيه (صخره زرد) ايجاد شده كه در قسمت جنوب روستاى عليصدر و چسبيده به آن قرار 
گرفته است. در اين كوه دو غار ديگر به نام هاى سراب و سوباشى وجود دارد كه به ترتيب 7 و 11 
كيلومتر با غار عليصدر فاصله دارند و چنانكه در منابع جغرافيايى آمده آب غار عليصدر از غار سراب 

سرچشمه مى  گيرد.نمونه اى مشابه غار موليس فرانسه و شواليه و بوكان استراليا به شمار مى  آيد.
محوطه غار داالنهاى پيچ در پيچ و دهليز هاى متعددى دارد. از مجموعه رشته آبها ،درياچه بزرگى 
در درون غار بوجود آمده و آب داخل غار بسيار زالل است. از اين رو نفوذ به عمق غار تنها با قايق 
ميسر است. غار على صدر يكى از جاذبه هاى جهانگردى استان همدان مى باشد.زمين شناسان قدمت 
سنگهاى اين غار را به دوره ژوراسيك از دوران دوم زمين شناسى ( 190-136 ميليون سال قبل) 

نسبت ميدهند.
مردم روستاى على صدر و روستاهاى اطراف، از قديم به وجود اين غار پى برده بودند و از آب آن 
بهره بردارى مى كردند. گفته مى  شود كه نام اصلى اين غار «على سرد» يا «على سد» بوده كه به تدريج 
به عليصدر معروف شده است. در فرهنگ جغرافيايى ايران و لغتنامه دهخدا، به نام « على سرد» آمده 
ولى هر دو  اين منابع نام اصلى آن را « على سد» ذكر كرده اند. آنچه مسلم است تا اين تاريخ در 
هيچ نوع مدرك تاريخى نامى به عنوان عليصدر ذكر نشده با اين وجود خود اهالى نيز آن را عليصدر 

مى  گويند.
  در 5 مهرماه 1342 شمسى، گروهى 14 نفره از اعضاى هيات كوه نوردى همدان، غار على صدر را 
مورد بازديد و كاوش قرار دادند و توانستند با وسايل ابتدايى، مانند فانوس و تيوپ الستيكى، مسافتى 
از غار را طى كنند. در سال 1346 با پخش خبر كشف اين غار شگفت انگيز و بى انتها درسطح رسانه 

هاى ملى، سيل محققان، كوه نوردان و 
عالقه مندان به آثار طبيعى به سوى آن 

سرازير شد.
همدان  نوردان  كوه   1352 سال  در 
 50 قطر  به  را  غار  ورودى  و  دهانه 
سال  از  و  كردند  تعريض  متر  سانتى 
1354 استفاده عمومى از غار عليصدر 
جهت  تاكنون  روز  آن  از  شد.  آغاز 
سهولت بازديد و رفاه حال گردشگران 
شده  انجام  غار  درون  زيادى  كارهاى 
آبى  مسير  طول  افزايش  بر  عالوه  كه 
خشكى  در  مسيرهايى  قايقرانى،  براى 
به مسير بازديد افزوده شده كه مناظر 
ديدگان  جلوى  در  را  بديعى  و  جديد 

مشتاق گردشگران قرار مى دهد و ساالنه حدود 800 هزار نفر از ايران و اقصى نقاط جهان از اين غار 
بازديد مى  كنند.

امكانات رفاهى و تفريحى:
 10 مهمانسرا،  باب  يك  شامل:  تسهيالتى  كنندگان  بازديد  براى  عليصدر  غار  سياحتى  مجموعه  در 
دستگاه ويالى چوبى يك و دو خوابه، 16 دستگاه سوئت اقامتى، 50 دستگاه چادر صحرائى، رستوران، 

صنايع  و  خوراكى  مواد  خريد  بازارچه 
بهداشتى،  نمازخانه،سرويس  دستى، 
كودكان  بازى  وسايل  اتومبيل،  توقفگاه 
و فضاى سبز و امكان كوهنوردى فراهم 

است.

اطالعات زمين شناسى:
اين منطقه داراى آب و هواى نيمه خشك 
است و ميزان متوسط بارش ساالنه 300 
قسمتى  عليصدر  رشته  است.  ليتر  ميلى 
از واحدهاى شكل گرفته در غرب ايران 
دوران  به  متعلق  تشكيالت  به  موسوم 
ژوراسيك است و با رشته هاى متناوب 
از شيستها و سنگهاى شنى در ال به الى 

پايه آن و يك رشته از تركيبات آهكى كه مثل خاك رس خاكسترى تيره بوده و به صورت اليه هاى 
نازك روى شيستها قرار گرفته و يك اليه سبكتر از كريستالهاى آهكى در باال قرار گرفته است كه 
غرب  در  آتشفشانى  فعاليتهاى  به  مربوط  باال  فشار  و  حرارت  از  ناشى  كه  است  تغييراتى  محصول 
رشته كوه عليصدر است. منشا آب غار چشمه هاى زير زمينى وعالوه بر آن، ريزش هاى جوى است 
كه به صورت قطرات آب از  ديواره ها و سقف غار به درون آب مى  ريزد. در كل اين غار عظيم از 
طريق فرسايش و ايجاد حفره هاى ريز  در توده سنگ هاى آهكى و به هم پيوستن تدريجى اين حفره 

ها در طى ساليان طوالنى ايجاد شده  است.
رشته عليصدر به خودى خود چينه اى(قسمتى كه از روى زمين باال آمده باشد) از يك طاقديس بزرگ 

است كه محور اصلى اش در جهت شمال به جنوب است. زاويه قرارگيرى اليه ها در غار عليصدر 
است.  كيلومتر  حدود 2  عليصدر  رشته  طول  است.  درجه  الى 45  حدود 40  در  آن  مجاور  نواحى  و 
بيشترين ارتفاع رشته 2180 متر است و ارتفاع در محل دهنه ورودى كه در شمال رشته عليصدر 
قرار گرفته 1980 متر است. در طرف جنوب، برآمدگى آهكى به مسافت حدود 30 كيلومتر ادامه مى 
اين قسمت جنوبى  در  طاقديس  محور  متصل مى شود.  سارقيه  و  چاله كن  رشته كوههاى  به  و  يابد 

رشته  بنابراين  ميگيرد.  قرار   N115E درجهت 
عليصدر  كوههاى  بين  فاصل  حد  عليصدر 
و  شده  جدا  اصلى  رشته  از  كن  چاله  كوه  و 
خالف  مسير  در  درجه   25 شمالى  قسمت  در 

گردش ساعت چرخيده است. 
-Jadin، As حرارتى  بندى  رده  اساس  بر    

(حدودا 12  سرد  هاى  آب  جزو  غار  آب   true
بو  فاقد  همچنين  مى  شود.  محسوب   درجه) 
و  رنگ  كم  آبى  آن  رنگ  است،  خاص  مزه  و 
بسيار زالل است به طورى كه حتى در نقاطى 
با  و  معمولى  نور  در  آن  بستر  متر  عمق 5  با 
چشم غير مسلح به خوبى قابل رويت است. بر 
پايه آزمايش هاى آب جزو آب هاى بى كربناته 
كلسيك سبك داراى pH اسيديسيته نزديك به 
امالح  وجود  دليل  به  همچنين  مى  باشد  خنثى 
آهكى غير قابل شرب و از لحاظ ميكروبى نيز 
آلوده و در نتيجه فاقد هر نوع حيات جانورى 

مى  باشد. هواى داخل غار سبك، تميز، عارى از گرد و غبار و كامال ساكن است به طورى كه چنانچه 
شمعى در آن روشن كنند هيچ گونه حركتى در شعله شمع ديده نمى شود.

آنچه كه غار على صدر را از ساير غارهاى آبى جهان متمايز مى كند، سهولت استفاده از كانالهاى 
آبى درون آن است كه به سبب وسعت آن به راحتى ميتوان در آن طى مسير كرده و با قايق هاى 
معمولى از درون آنها گذشت. شكستهاى زيادى در رشته عليصدر وجود دارد. در برخى از معابر 
كشف  غار  ارتباطى  شبكه هاى  و  كانلها  تمام  هنوز  ولى  است،  شده  پيشروى  كيلومتر  تا 11  غار 10 
نشده اند. در حال حاضر پس از طى مسير قابل قايقرانى، غار نوردى پياده در قسمت خشكى غار آغاز 
مى  شود و گردشگران پس از طى مسافتى نسبتًا طوالنى مجدداً با قايق ادامه مسير مى دهند. تا كنون 
14 كيلومتر از معابر غار كشف شده ولى تنها 4 كيلومتر از معابر كه با پروژكتور نورپردازى شده اند 
مورد بازديد قرار مى گيرند. در مجموع، بازديد از محوطه وسيع قنديل بزرگ، جزاير سوم و چهارم، 
قايقرانى، غار نوردى و گذر از پيچ و خم گذرگاههاى آبى و داالنهايى مى توانند بخشهاى يك بازديد 

از اين غار باشند.
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حكايت خياط و احدب و يهودي و مباشر و نصراني
اي ملك شنيده ام كه در زمان گذشته در شهر چين، خياطي بود نيك بخت و فراوان روزي كه نشاط و طرب دوست مي داشت و 
ج مي رفتند. روزي هنگام بامداد از بهر تفرج برآمدند و شامگه به سوي منزل بازگشتند. در سر  پاره اي وقتها با زن خويش به َتَفرُّ
راه گوژپشتي را يافتند كه ديدن او خشمگين را بخنداندي و محزون را غم از دل بُِبردي. خياط با زن خود براي ديدن او پيش رفتند. 
پس از آن خواستند كه او را به خانة خويش برده با او نديم شوند و مضحكه اش كنند. احدب دعوت ايشان را اجابت كرده با ايشان 
برفت. در حال خياط به بازار شد، ماهِي بريان گشته و نان و ليمو خريده بازگشت و بخوردن بنشستند. زن خياط پاره اي بزرگ از 
گوشت گرفته در دهان احدب فرو برد و دست بر دهانش نهاده گفت: بايد اين لقمه نخائيده به يك نفس فرو بري. احدب ناچار لقمه 

فرو برد و استخواني راه گلوي او گرفته در حال بمرد. 
چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست.

چون شب بيست و پنجم بر آمد
گفت : اي ملك جوانبخت، چون احدب بمرد خياط به َدهَشت اندر شد. 

زن خياط گفت: دگر سستي مكن و كار به فردا ميفكن. مگر گفتة شاعر نشينده اي: 
خوار و مذموم و متهم باشي  آن مكن در عمل كه آخر كار    

تا همه وقت محترم باشي در همه حال عاقبت بين باش    
   خياط گفت: چه كنم؟ زن گفت: برخيز و او را به چادر پيچيده در كنار گير، من از پيش و تو در دنبال همي رويم؛ تو بگو اين فرزند 
من است و آنهم مادر اوست، قصد ما اين است كه اين كودك به سوي طبيب بريم. چون خياط اين سخن بشنيد برخاسته 
احدب را در آغوش گرفت و كوي بهكوي همي رفتند. زن خياط مي گفت: اي فرزند اين درد ناگهانت چگونه گرفت. پس هر كس 

ايشان را مي ديد گمان مي كرد كه كودكي را نزد طبيب مي برند.
القّصه ايشان روان و از خانة طبيب جويان بودند تا اينكه به خانة طبيب رسيدند. چون به خانة يهودي طبيب برسيدند در بكوفتند. 
كنيزكي سياه در بگشود. ديد كه مردي با زني ايستاده و كودكي در آغوش دارند. كنيزك پرسيد: كيستيد و از بهر چه آمده ايد؟ زن 
خياط گفت:  كودك رنجوري آورده ايم كه طبيب او را دارو دهد، تو اين نيم دينار بگير و به خواجة خويش ده كه بيرون آيد. كنيزك 

به سوي خواجه بازگشت. 
زن خياط با شوهر گفت: احدب را در داالن خانه بگذار تا خويشتن جان ببريم. خياط احدب را در همانجا پشت بر ديوار گذاشته 
بازگشتند و كنيزك نيم دينار نزد يهودي برده ماجرا بازگفت. يهودي از نيم دينار خرسند گشته بيرون شتافت. نخستين قدمي كه از 
دهليز بيرون نهاد پايش به احدب برآمد. در حال احدب بيفتاد. يهودي او را نظر كرده مرده اش يافت. چنان دانست كه او را پاي بر 
بيمار آمد و بيمار بر زمين افتاده و مرده است. از هارون و يوِشع بن نوح پناه خواست و احدب را برداشته نزد زن خود برد و او 
را از حادثه آگاه كرد. زن گفت: چون حادثه اين است نشستن تو از بهر چيست؟ كه اگر روز برآيد و مسلمانان اين كشته در اين 
مكان يابند، نسل يهود از زمين بردارند. برخيز تا من و تو او را به فراز بام برده به خانه همسايه مسلمان كه مباشِر مطبخ سلطان 
است بيندازيم كه به طمع گوشت و استخوان گربگان و سگان در آنجا گرد آيند. اگر اين مرده را در آنجا يابند پاكش بخورند. پس 

طبيب يهودي با زن خود به بام برآمدند و احدب را از ديوار فروِهشَتند، چنانچه گفتي راست ايستاده است. 
پس از ساعتي مباشر شمعي روشن در دست از در درآمد. شخصي را پشت بر ديوار ايستاده ديد با خود گفت: گوشت و روغني 
كه به مطبخ آورم اگر گربگان و سگان نخورند دزدانش بخواهند برد. در حال سنگي برگرفت و به سوي احدب انداخت. سنگ 
بر سينة احدب آمده چون مردگان بيفتاد. مباشر ملول گشت و بر خويشتن بترسيد و گفت نفرين خدا به گوشت و روغن باد 
كه امشب بي سببي اين مرد در دست من كشته شد. پس از آن شمع پيش داشته بر وي نظر كرد. ديد كه مردي است احدب. 
گفت: ترا گوژي پشت بس نبوده كه به دزدي گوشت و روغن نيز آمده اي!؟ آنگاه احدب را برداشته همي برد و همي گفت: « يا 
َسّتار اِْستِر بِِسْتِرَك  الَجميل ». چون بر سر بازار رسيد او را در پاي ديواِر دكه اي راست بگذاشت و به سوي خانه بازگشت. از 
قضا نصراني كه سمسار بود سرمست از آن مكان بقصد گرمابه مي گذشت. چون به احدب نزديك شد گمان كرد كه آدمي در 
آن مكان ايستاده همي خواهد كه دستار او را بربايد. در حال نصراني مشتي بر او زد. احدب بيفتاد. نصراني ميِرشب را آواز 
داد و از غايِت مستي، خويشتن بر احدب افكنده او را همي زد و حلقوم او را همي فشرد كه ميِرشب برسيد. نصراني را ديد كه 
مسلماني را كشته. بانگ بر وي زد و او را گرفته به سوي خانة والي برد. و نصراني با خود مي گفت يا مسيح يا مريم َعذرا اين 

مرد با يك مشت چگونه مرد و چرا چنين خطائي از من برفت!
پس آن شب نصراني و احدب در خانة والي بودند. چون روز برآمد ولي سّياف را فرمود كه چوب دار از بهر نصراني بنشاند. 
سياف چنان كرد. آنگاه َرَسن در گردن نصراني كرده همي خواست كه بر دارش كند. ناگاه مباشر سلطان پديد آمد و گفت: 
نصراني را مكش كه احدب را من كشته ام. والي گفت: از بهر چه او را كشتي؟ گفت: دوش به خانه رفتم، او را ديدم كه از راه 
بام به دزدي گوشت و روغن آمده، سنگي به سينة او زدم، در حال بمرد. آنگاه او را برداشته به بازار آوردم و در فالن مكانش 

بگذاشتم.
والي چون سخن مباشر بشنيد به سياف گفت: نصراني را رها كن و مباشر را به اعتراف خود بر دار كن. سياف نصراني را رها 
كرده رسن در گردن مباشر افكند و همي خواست كه او را بر دار كند كه يهودي طبيب را ديدند كه مردمان به يكسو مي كند و شتابان 
همي آيد. چون نزديك شد بانگ بر سياف زد كه او را مكش، احدب را من كشته ام، او بيمار بود نزد منش آوردند، من از دهليز بيرون 
شدم پايم بر احدب آمد، در حال افتاده بمرد. والي به سياف گفت: مباشر را رها كن و يهودي را بكش. سياف رسن از مباشر گشوده 
در گردن يهودي افكند. ديدند كه خياط همي شتابد و فرياد همي زند كه يهودي را بي گناه مكشيد، احدب را جز من ديگري نكشته. 
والي سبب باز پرسيد. خياط گفت: با زن خويش از ُنزهتگاه بازگشته بوديم. همين احدب را در ميان راه سرمست يافتيم كه دفي در 
دست داشت و تغني همي كرد. من او را به خانه آوردم و ماهي خريده بخوردن بنشستيم. زن من پاره اي از گوشت ماهي در دهان 
او گذاشت و دست در دهانش گرفته گفت: بايد اين لقمه نخائيده فرو بري. احدب از آن لقمه گلوگير گشته بمرد. پس از آن او را به 
خانة يهودي طبيب برديم. كنيزك به در آمده نيم  دينار به كنيزك داديم و او را نزد خواجه اش فرستاديم. پس از آن احدب را نزديك 

دهليز نشانده بازگشتيم. حكايت همين بود كه به راستي حديث كردم.
والي از اين سخنان در عجب شد و با سياف گفت كه يهودي رها كن و خياط را بكش. سياف رسن در گردن خياط كرده گفت: تا 

كي يكي را رها كرده ديگري را ببندم. ايشان را كار بدينجا رسيد.
و اما احدب مسخرة ملك بوده است. ملك ساعتي از او نتوانستي جدا ماند. چون او مست گشت آن شب را تا نيمروز ديگر از نظر 
ملك غايب شد. ملك او را از حاضران بپرسيد. گفتند: اي ملك، والي احدب را كشته يافته و بكشتن قاتل او فرمان داده، ولكن دو سه 
كس حاضر آمده اند و همگي را سخن اين است كه احدب را من كشته ام. ملك چون اين سخن بشنيد بانگ بر حاِجب زده گفت: والي 
را با همة ايشان نزد من آور. حاِجب به فرماْن بشتافت. ديد كه از كشتن خياط چيزي نمانده. بانگ بر سياف زد كه او را مكش. با 
والي گفت كه ملك از حادثه آگاه گشته. پس والي احدب را به دوش سياف داده با خياط و يهودي و نصراني و مباشر به سوي ملك 
برد. چون در پيشگاه ملك جاي گرفتند والي قصه بر ملك عرضه داشت. ملك را عجب آمد و با حاضران فرمود كه كسي تا اكنون 
حكايتي چون حكايت احدب شنيده است يا نه؟ آنگاه نصراني پيش رفته زمين را بوسه داد و گفت: اي َملِِك جهان اگر اجازت دهي 

ماجرائي كه به من رفته بازگويم كه او خوشتر از حكايت احدب است ملك اجازت داد.

ادامه دارد ...
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صرافى آسان
انتقال سريع ارز به تمام نقاط ايران و بلعكس فقط دريك روز

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

.اطمينان و سرعت هدف ماست

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

Mobile    077 3704 2007
Tel/Fax     011 3324 4205

Registration Number  12269534
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«من يك افسانه ام» 

صدرنشين سينماهاي جهان  
يك  «من  فيلم 
با  افسانه ام» 
اسميت  ويل  بازي 
چهارمين  براي 
متوالي  هفته 
ين  ش تر و فر پر

سينماي  هفته  فيلم 
به  است.  جهان 
ورايتي،  گزارش 
يك  «من  فيلم 
در  افسانه ام» 
تعطيالت آخر هفته 

توانست از 5  هزار سالن سينما در 47 كشور، فروش 
36/2 ميليون دالري به دست آورد و در صدر فهرست 

پرفروش ترين فيلم هاي سينماي جهان بايستد.
«من يك افسانه ام» در آلمان بيشترين ميزان فروش را 
داشت و پس از آن ايتاليا و انگلستان بيشترين استقبال 
را از آن داشتند. پيش بيني مي شود با اكران اين فيلم در 
برزيل و مكزيك طي هفته آينده، صدرنشيني اين فيلم 
همچنان  جهان  سينماي  پرفروش ترين هاي  جدول  در 
ادامه يابد. هم اكنون، مجموع فروش جهاني اين فيلم به 

218 ميليون دالر رسيده است. 
نيكول  بازي  با  طاليي»  فيلم «قطب نماي  دوم،  رتبه  در 
 15 فروش  كشور   54 از  كه  است،  ايستاده  كيدمن 
ميليون دالري به دست آورد. اين فيلم تاكنون مجموع 

فروش 247 ميليون دالري را به دست آورده است.
كم  بسيار  فاصله  با  اسرار»  كتاب  ملي؛  «ميراث  فيلم 
نسبت به «قطب نماي طاليي» در رده ي سوم قرار دارد. 
دالري  ميليون   14/7 فروش  كشور   31 در  فيلم  اين 
داشت تا مجموع فروش جهاني خود را به 128 ميليون 
رمان  از  اقتباسي  باز»  «بادبادك  برساند.فيلم  دالر 
پرفروش خالد حسيني نيز با فروش 1/6 ميليون دالر 

در رتبه هاي پاييني جدول قرار گرفته است.
 

زندگي «علي دايي» فيلم 
مي شود 

 

و  «لوكارنو»  جشنواره  جايزه  برنده  نعمتي»  «نقي 
مستندي  دارد  قصد  دايي»،  «علي  قديمي  هم محله اي 

درباره اين مربي و فوتباليست بسازد. 
اين كارگردان درباره ساخت مستند «علي دايي» اظهار 
داشت: از مدت ها قبل ايده ساخت اين مستند در ذهنم 
اين  روي  متمركز  جدي  به صورت  اكنون  اما  بود ، 

موضوع هستم. 
موافقت  به  منوط  مستند  اين  ساخت  داد:  ادامه  وي 
دليل  به  اما  است  دايي»  «علي  آقاي  صد در صد 
پيش  جدي  مذاكره  امكان  هنوز  دارند،  كه  مشغله هايي 
نيامده است. كارگردان فيلم برگزيده «آن سه»، درباره 
روند توليد اين مستند گفت:با توجه به اينكه اين مستند، 
كاري تك بعدي نيست و ابعاد گوناگون شخصيت «علي 
دايي» را در بر مي گيرد، به حدود يك سال زمان نياز 
دارد.نعمتي به داليل ساخت مستند «علي دايي» اشاره 
مستند،ارادت  اين  ساخت  داليل  از  گفت:يكي  و  كرد 
هميشگي است كه به «علي دايي» دارم، ضمن اينكه او 

همشهري و هم محله اي من بوده است. 
مستندي  فيلم  «كن»  جشنواره  افزود:در  همچنين  وي 
لحاظ  به  و  بود  زيدان  زين الدين  درباره  كه  ديدم 
مي شد.  محسوب  تاملي  قابل  فيلم  بسيار  سينمايي 
ما  سينماي  چرا  كه  كردم  فكر  فيلم  اين  ديدن  از  پس 
نبايد به شخصيت هاي ورزشي  و چهره هاي تاثيرگذار 

بپردازد؟ 
از  جهاني تر  چهره اي  مي تواند  سينما  گفت:  نعمتي 
فوتباليست هاي ايراني ارائه كند. آنها داراي شخصيتي 
چند بعدي هستند كه در فوتبال خالصه نمي شود و با 
پرداخت همه جانبه اين ابعاد مي توانيم چهره جهاني و 
نعمتي»  اساس،«نقي  اين  بر  كنيم.  ارائه  آنها  از  شفافي 
از 40  بيش  در  سه»  «آن  سينمايي  فيلم  با  تاكنون  كه 
نيز  را  جوايزي  و  داشته  حضور  بين المللي  جشنواره 
به دست آورده است. اين كارگردان قرار است، پس از 
شركت در جشنواره «وسول» ،فيلم مستند«آن دو» را 
ارتباط  درباره  مستند  اين  بسازد.  سبالن  كوه هاي  در 

يك پيرمرد و سرباز است.  

مهران مديرى با طنزى جديد 
 «مهران مديرى» مجموعه جديد طنز خود را با حضور 
«فالمك  و  نوروزى»  فيض  «رضا  چون  بازيگرانى 
جنيدى» كليد زد.  «مهران مديرى» مجموعه جديد خود 
را كه هنوز نامى براى آن انتخاب نكرده 
است در لوكيشنى در خيابان مالصدراى 

تهران كليد زد. 
گزارش،  اين  بنابر 
اين مجموعه جديد 
در 15قسمت براى 
ايام  در  پخش 
خواهد  ساخته  نوروز1387 
آن  در  مديرى»  «مهران  و  شد 
نقش اول را بازى خواهد كرد. 
بازيگرانى  حضور  حال  به  تا 
هادى  انصارى،  سيامك  چون 
كاظمى، شقايق دهقان، بهنوش 
عبدالرزاقى  اليكا  و  بختيارى 
احتماال  و  شده  قطعى  آن  در 
ديگرى  سرشناس  بازيگران 
«خسرو  و  حيايى»  «امين  مانند 
آن  قسمت  دو  در  نيز  شكيبايى» 

حضور خواهند داشت. 
داستان هاى اين مجموعه كه قرار است از شبكه سوم 
سيما پخش شود توسط «محراب قاسم خانى» و «پيمان 
قاسم خانى» نوشته شده و لوكيشن هاى اصلى آن نيز 

در تهران هستند. 
داستان اين مجموعه تلويزيونى كه در آن مهران مديرى 
بازيگر نقش «مهران» خواهد بود درباره فردى است كه 
اين  دليل  به  و  مى شود  متهم  كالهبردارى  به  بى گناه 
اتهام هربار درگير ماجرايى تازه مى شود. داستان هاى 
ساخته  اپيزوديك  صورت  به  كه  جديد  مجموعه  اين 
خواهد شد، به هم پيوسته است و بازيگران اين بار در 

داستان ها حضورى كوتاه خواهند داشت. 
و  است  آپارتمانى  مديرى»  «مهران  جديد  كار  فضاى 
ندارد.  او  قبلى  كارهاى  به  شباهتى  هيچ  آن  داستان 
مجموعه  مديرى»  «مهران  تلويزيونى  ساخته  آخرين 
سيما  سوم  شبكه  از  گذشته  سال  كه  بود  مظفر»  «باغ 
شده  ساخته  غيرتلويزيونى  كار  آخرين  و  شد  پخش 
قالب  در  كه  است  مظفر»  «گنج  مجموعه  او،  توسط 
مجموعه سى دى ساخته شده و به زودى روانه بازار 

خواهد شد.

زندگي خصوصي 
موسيليني بر پرده سينما 

 كمپاني «سلولويد دريم» فرانسه قصد دارد فيلمي 
موسيليني  مخفي  پسر  و  همسر  زندگي  درباره 
اين  بلوچيو»  ورايتي، «ماركو  گزارش  به  بسازد. 
درام راكه «پيروزي» نام دارد، كارگرداني خواهد 
دوران  محبوب  آهنگ  يك  نام  كرد.«پيروزي» 

فاشيستي ايتاليا نيز هست.
كه  داسلر»  «آيدا  مادرش  و  موسيليني»  «بنيتو 
از  قبل  كمي  بودند،  آرايش  سالن  يك  صاحب 
تبعيد  در  سالها  سال 1945،  در  موسيليني  مرگ 
مي كردند. فيلمبرداري اين پروژه در آوريل آغاز 
مشخص  فيلم  اين  هنرپيشگان  هنوز  شد.  خواهد 

نشده اند. 

 

معرفي نامزدهاي انجمن تهيه كنندگان امريكا 

 «خون به پا مي شود» در آستانه اسكار 
 

درام  شود»،  مي  پا  به  تاريخي «خون  فيلم 
قضايي «مايكل كاليتون» و كمدي «جونو» 
از جمله نامزدهاي نوزدهمين جوايز ساالنه 
انجمن تهيه كنندگان امريكا (PGA) هستند. 
اعالم  ريپورتر  هاليوود  مهر  گزارش  به 
زانوك  اف.  داريل  جايزه  بخش  در  كرد 
و  غواصي  «اتاق  فيلم  دو  سال  كننده  تهيه 
پروانه» جولين اشنابل درباره يك خبرنگار 
فلج كه با پلك زدن كتاب خاطرات خود را 
ندارند»  جايي  «پيرمردها  و  كند  مي  ديكته 
دريافت  نامزد  نيز  كوئن  برادران  ساخته 
انجمن  اعضاي  از  بسياري  هستند.  جايزه 
و  كارگردانان  انجمن  مانند  كنندگان  تهيه 
انجمن بازيگران امريكا جزء راي دهندگان 
هستند.  سينمايي  هنرهاي  و  علوم  آكادمي 
بازتاب  تواند  مي  آنها  آراي  رو  اين  از 
فيلم  چهار  باشد.  اسكار  نامزد  هاي  فيلم 
امسال  نامزدهاي  مشابه   PGA فهرست 
جوايز انجمن كارگردانان و تنها استثنا فيلم 
است  پن  شان  وحشي»  طبيعت  سوي  «به 
آن  به  را  «جونو»  كنندگان  تهيه  انجمن  كه 

ترجيح داد.
ناديده گرفته شدن درام بريتانيايي «تاوان» 
فيلم  بهترين  گلوب  گلدن  جايزه  برنده  كه 
به  تاد»  «سوئيني  موزيكال  و  شد  درام 
گلدن  جايزه  كه  برتون  تيم  كارگرداني 
گلوب بهترين فيلم موزيكال و كمدي را از 

آن خود كرد، اين احتمال را تقويت كرد كه شايد اين دو فيلم در رقابت اسكار ناديده گرفته شوند. PGA فيلم 
هاي «فيلم زنبور»، «راتاتوي» و «فيلم سيمپسون ها» را در بخش بهترين فيلم انيميشن نامزد كرده است. امسال 
جايزه ديويد اï سلزنيك دستاورد سينمايي به كاتلين كندي و فرانك مارشال اعطا مي شود و جايزه استنلي 
كريمر نيز به فيلم «مناظره كنندگان ماهر» به كارگرداني دنزل واشنگتن مي رسد. برندگان نوزدهمين جوايز 
ساالنه انجمن تهيه كنندگان امريكا روز دوم فوريه (13 بهمن)، سه هفته پيش از برگزاري مراسم اسكار در 

روز 24 فوريه (پنجم اسفند) در بورلي هيلتن اعالم مي شوند. 
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به ياد داشته باشيد با صرافى هاى معتبر پولهاى خود را ارسال نمائيد

جيم رايدلي،منتقد ويليج ويس 
 

10 فيلم سال 2007 كه حتمًا بايد ببينيد  
 

ترجمه؛ صوفيا نصراللهي

بهترين  از  يكي  عنوان  به  كه  ليانگ  مينگ-  تساي  كند؟  مي  پيدا  گيشه  و  فروش  غوغاهاي  از  فراتر  را  اش  بيننده  چگونه  فيلم  يك 
كارگردانان امروز دنيا شناخته مي شود، امسال دو فيلم روي پرده سينماهاي امريكا داشت كه هيچ يك از آنها براي مخاطب عام 
شهرهاي بزرگ ساخته نشده اند. اين فيلم ها تنها نبودند. در زير 10 فيلم برتر سال 2007 كه تا حدي ناشناخته ماندند معرفي مي 

شوند؛ فيلم هايي كه مستحق توجه و تحسين بيشتري بودند. 
1- آخر خط 

فيلم هاي ترسناك خوب با پخش بد معموًال طرفدار چنداني ندارند. پس چرا فيلم جنايي ترسناك موريس دوورو اين قدر دير از 
چرخه جشنواره ها بيرون بيايد؟ شايد به خاطر داستان هجوآميز و بيمارگونه آن درباره هيجانات گروهي از بنيادگرايان مسيحي 
باشد. (داستان فيلم درباره گروهي از متعصبين است كه روي ديواره هاي مترو نقش صليب كنده كاري مي كنند.) شايد هم به اين 

دليل باشد كه فيلم احتمال محق بودن اين گروه را تقويت مي كند. به هر حال اين فيلم ترسناك تاثيرگذار است.
2- تپه ها هم چشم دارند

نقطه شروع فيلم اتاق جنگي در قندهار است كه مملو از آدم هاي احمق است و نقطه پايان آن هم جايي است كه يك نماينده صلح 
در محاصره، هوشمندانه، ايده هاي ضدجنگش را در مواجهه با آن جهنم حقيقي كنار مي گذارد. در سالي كه هاليوود، جنگ عراق 
را دستاويزي براي ايجاد يك ژانر جديد قرار داده، هيچ فيلم معتبر و باارزشي پيدا نمي شود كه كامًال به ديدگاه هاي مردم در اين 

رابطه اشاره كند. 
3- مي دانم چه كسي مرا كشت 

جاي تاسف است كه اثر پررمز و راز اسكات سيورتسان درباره دانشجوي موقر و محترمي كه ناگهان تبديل به يك انسان منحرف 
مي شود، به عنوان يك هرزه نگاري ناخوشايند به فروش رفت در حالي كه روح فيلم بيشتر به بازسازي خشمناكي از «زندگي 
دوگانه ورونيكا» كيشلوفسكي شبيه است و به عنوان يك درام روانشناسانه حتي قوي تر هم هست. بايد به دنبال استعاره ها و 

كنايه هاي بيشتري در فيلم باشيد.
4- جاشوا 

نمي توانيد خانواده ها را براي نديدن فيلمي كه باعث مي شود بقيه سال از ترس اينكه خواب از چشمان شان ربوده شود، سرزنش 
كنيد. تريلر ترسناك و استادانه جرج راتليف درباره بچه شيطاني است كه پدر و مادرش به رفتارهاي عجيب او در مقابل كودك 

جديدشان مشكوكند. 
5- درياچه آتش 

مستند برجسته توني كايه درباره سقط جنين است كه چنان عادالنه هر دو گروه مخالفان و موافقان سقط جنين را تصوير مي كند 
كه هيچ كدام از آنها مايل به ديدن آن نيستند. 

6- چشم انداز مصنوعي 
به رغم امضاي ال گور روي فيلم، مستند شوكه كننده جنيفر بيچ وال از طرف همان گروه هواداران محيط زيست ناديده گرفته مي 

شود. حقيقت دشوار و غيرقابل پذيرش فيلم اين است كه ويراني صنعتي زمين، در حد غيرقابل انكاري عظيم و هراسناك است. 
7- موسيقي و ترانه 

اين فيلم را مي توان دلپذيرترين و خوشايندترين فيلم سال دانست. يك كمدي رمانتيك هوشمندانه و شديداً سرگرم كننده با حضور 
هيو گرانت و درو بريمور. بريمور در نقش دختري حساس هيچ گاه به اين موثري بازي نكرده است. گرانت اينجا از آن مدل كميك 

هميشگي اش فاصله گرفته است و با اين وجود تحسين برانگيزترين بازي اش در سال هاي اخير بوده است. 
8- پاپريكا 

انيميشن فانتزي تاثيرگذار ساتوچي كن بيش از هر نمونه ديگر انيميشن ديجيتالي امسال، نمونه مثال زدني آزادي عمل در مديومي 
بدون محدوديت فيزيكي است. 

9- ترس هاي شخصي در مكان هاي عمومي(قلب ها) 
اين كمدي- درام زيبا درباره دشواري هاي به وجود آمدن عشق هاي تازه در اواخر عمر زندگي انسان است. آلن رنه هوشمندانه و با چنان دقتي فيلم را كارگرداني كرده كه فيلمسازان چند دهه جوان تر از او بايد از خود خجالت بكشند، 

فيلم جديد رنه از فيلم هاي ساختارشكنانه او در دوره موج نو قابل درك تر و ساده تر است.
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اين مستند غريب به يادماندني كه توسط داب كورنت و جاكوب يانگ كارگرداني شده است، داستان سه مرد است كه ادعا مي كنند كتيبه يي قديمي را در يك حراجي در ايالت تنسي يافته اند. ماه گذشته، اين فيلم در جشنواره بين المللي 
فيلم كوتاه آمستردام به نمايش درآمد، جايي كه نقدهاي مثبت فراواني نثار فيلم شد و بزرگاني چون ورنر هرتزوگ آن را تحسين كردند. 

اسكورسيزي به سينماي وحشت قدم مي گذارد  
 

فيلم مستند «وال لوتن؛ مرد سايه ها» به كارگرداني كنت جونز و تهيه كنندگي مارتين اسكورسيزي 
دوشنبه اين هفته از شبكه ترنر كالسيك موويز پخش شد. آسوشيتدپرس اعالم كرد اين فيلم حاصل 
و  آرشيو  مسوول  فيلم،  منتقد  جونز  و  امريكايي  نام  صاحب  فيلمساز  ميان  پراكنده  وگوهاي  گفت 
جنگ  دوران  در  خرج  كم  ترسناك  هاي  فيلم  كننده  تهيه  يك  آن  موضوع  و  جشنواره  ريز  برنامه 
خود  سلزنيك   ïا ديويد  مانند  ها  كارگردان  از  بسياري  هاي  صحبت  گواه  به  كه  است  دوم  جهاني 
را كامًال درگير پروژه ها مي كرد و مهر او به نوعي در تمام فيلم هايي كه تهيه مي كرد ديده مي 
شد.اسكورسيزي و جونز از سال 1991 همديگر را مي شناسند و در پروژه هاي ديگر نيز با هم كار 
كرده اند. اين اولين فيلمي است كه جونز به تنهايي آن را نوشته و كارگرداني كرده است. لوتن كه يك 
مهاجر روسي بود پس از مدت ها كار در هاليوود توانست مديريت واحد توليد فيلم هاي ترسناك كم 
هزينه RKO را به عهده بگيرد كه پيش از آن فيلم هاي اورسن ولز و از همه مهمتر «همشهري كين» 
را در بازار توزيع كرده بود.اسكورسيزي كه خود راوي فيلم است، از او به عنوان «نابغه يي ازدست 
رفته» ياد مي كند. اما در نهايت مشخص شد لوتن يك فيلمساز بسيار عالي بود. او با وجود در اختيار 
داشتن بودجه هاي بسيار ناچيز و به قول اسكورسيزي تهيه «فيلم هايي با عناوين بسيار بد» در 
دهه 1940 برايRKO يازده فيلم ساخت، از جمله فيلم «كالت» و اكنون كالسيك «آدم هاي گربه نما» 
(1942) و «با يك زامبي قدم زدم» (1943) كه هر دو را ژاك تورنور كارگرداني كرد.اسكورسيزي 
مي گويد؛ «لوتن واقعًا پشت بسياري از اين فيلم ها بود، اما شايد اين تلفيق لوتن و تورنور بود كه 
باعث شد در اين دو فيلم همه چيز در بهترين حالت باشد.» به اعتقاد جونز هر چند فيلم هاي لوتن 
بيشتر در حوزه سينماي وحشت طبقه بندي مي شود، اما اين فيلم ها كمتر وابسته به ژانر و بيشتر 
«واكنشي شخصي به آن چيزي بود كه اطراف او رخ مي داد»؛ جنگ جهاني دوم، تجربه مهاجرت و 
تالش براي رسيدن به موفقيت در هاليوود.اسكورسيزي با يادآوري تجربه خود از ديدن فيلم 1943 
«مرد يوزپلنگ» در نيويورك زماني كه 11 يا 12 سال بيشتر نداشت، مي گويد؛ «تنها فيلمي بود كه از 

شدت تنش روانشناختي آن ناچار شدم سالن سينما را ترك كنم.»  

جايزه  دريافت  نامزد  هاي  فيلم 
«اينگمار برگمان» معرفي شدند  

  
 نامزدهاي دريافت جايزه 
در  برگمان»  «اينگمار 
با  همراه  كه   2008 سال 
فيلم  جشنواره  برگزاري 
«گوته بورگ» به فيلمساز 
مي  اعطا  برگزيده 
جايزه  شد.  اعالم  شود، 
مختص  برگمان  اينگمار 

استعدادهاي نوظهور و كشف نشده فيلمسازي در عالم سينما 
است كه موفق به ساخت نخستين فيلم خود شده باشند و از سال 
2007 به آثار برگزيده اعطا مي شود. نامزدهاي دريافت جايزه 
اينگمار برگمان (TIBIDA) در سال 2008 عبارتند از؛ «ايلمار 
راگ» براي فيلم «شيشه» از كشور استوني، «جايم روسالز» با 
فيلم «قطعات منزوي» از اسپانيا، «سلين سكياما» با فيلم «آبي به 
لطافت ياس» از فرانسه، «آن - كريستين ريلز» با فيلم «سگ هاي 
شكاري» از آلمان و «استفان الفليور» با فيلم «اقليمي» از كشور 
افتخاري  رياست   2007 تا   1994 سال  از  كه  برگمان  كانادا. 
اين  اعطاي  درباره  داشت،  برعهده  را  بورگ»  «گوته  جشنواره 
فيلمساز  جوانان  تشويق  براي  راهي  است؛ «جايزه  گفته  جايزه 
و  برسانند  سرانجام  به  را  كارهايشان  موفقيت  با  آنها  تا  است 
اهميت آن را در خالل آثار يك فيلمساز نمي توان ناديده گرفت.» 
مراسم اعطاي جايزه اينگمار برگمان روز دوم فوريه (13 بهمن) 

در شهر «گوته بورگ» سوئد برگزار مي شود.  
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كاري كه برخي اهالي ورزش و هنر وسوسه اش را دارند 
 

بازي با آتش سياست 
 

مهدي تاجيك

بارها پيش آمده كساني كه نامشان هميشه سردر سينماها بوده يا روي سكوي قهرماني مي ايستاده اند يك 
باره راهشان را كج كرده و سر از دنياي سياست درآورده اند، وكيل و شهردار و فرماندار و رئيس حزب و 
حتي رئيس جمهور شده اند و دنيايي را كه مي گويند پدر و مادر ندارد بر ورزش و هنر ترجيح داده اند. از 
كشورهاي جهان سومي با فرهنگ نابالغ سياسي گرفته تا كشورهاي توسعه يافته. بوده و هستند هنرمندان و 
ورزشكاراني كه سوداي سياست آنها را وسوسه كرده و به آغوش بي رحم خودش كشيده است. براي كساني 
كه با سياست بيگانه اند اما هميشه اين سوال مطرح است كه چرا كساني، محبوبيت بي غل و غش خود را با 
پا گذاشتن به ميدان سياست به خطر مي اندازند و اجازه مي دهند كه سياست آنها را بدنام كند. شايد بدنامي 
بهترين تعبيري باشد كه مي توان به عنوان پيامد ناگزير حضور ورزشكاران و هنرمندان در عرصه سياست 
نام برد. اين بدنامي درست نقطه مقابل شهرتي قرار مي گيرد كه اهالي هنر و ورزش براي به دست آوردنش 
سال ها تالش مي كنند اما زماني كه عزم سياستمدار شدن را در سر مي پرورانند بايد بپذيرند كه بازي همه يا 
هيچ را آغاز كرده اند. آنان پيش از ورود به سياست به عنوان شخصيت هاي ملي همه جا مورد احترام قرار 
مي گيرند. رهبران سياسي براي آنكه بر محبوبيت خود بيفزايند به بهانه هاي مختلف از آنان تقدير مي كنند، 
مردم هم پوسترهايشان را مي خرند، مصاحبه هايشان را با عالقه مي خوانند و از كوچك ترين ناراحتي آنان 
ناراحت مي شوند اما وقتي نوبت به سياست مي رسد همه چيز فرق مي كند. سياست با آنكه به باور بسياري 
از دانشمندان اين رشته، جزء هنرها به شمار مي رود، هنر نفرين شده يي است؛ هنري است كه توده دوستش 
ندارد و به همين دليل سياستمداران بسيار سخت تر از ستاره هاي هنري و قهرمانان ورزشي مي توانند دل 
هر  از  بيش  نيست.  نامعلومي  و  پوشيده  چيز  هم  سياست  به  مردم  رغبتي  بي  دليل  آورند.  دست  به  را  مردم 
چيز تجربه تاريخي در فرهنگ توده اين باور را جا انداخته كه سياست با بي صداقتي و دروغ و دغل همراه 
است و سياستمداران هم انسان هاي قابل اعتمادي نيستند. اين باور آن چنان فراگير و جهان گستر است كه 
نمي توان آن را محصول تجربه شرقي يا تجربه غربي تصور كرد. بدنامي سياست اصوًال تجربه عام بشري 
است و فارغ از اينكه تا چه حد اين باور با واقعيت هاي تاريخي سازگاري دارد باور پذيرفته شده يي است كه 
تاكنون تغيير چنداني هم نكرده است. ولي مساله اينجاست افراد خوشنامي كه مي توانند بدون هيچ دردسري 
خوشنامي خود را حفظ كنند و عزيز توده باقي بمانند چرا ريسك رسوايي و بدنامي را به جان مي خرند و به 
ميدان سياست قدم مي گذارند. براي اين سودا هم داليل زيادي مي توان تراشيد كه جاه طلبي يكي از اصلي 
ترين هايش است. حس جاه طلبي زماني هنرمندان و ورزشكاران را اسير وسوسه سياستمدار شدن مي كند 
كه آنان مي بينند سياستمداران هميشه به دنبال كسب محبوبيت هستند و راه بقاي خود در قدرت را هم در 
محبوبيت بيشتر جست وجو مي كنند. محبوبيت درست همان چيزي است كه ورزشكاران و هنرمندان مشهور 
از آن بهره مندند و اين انگيزه براي آنكه آنان را به حضور در قدرت ترغيب كند كافي است. البته در بدو امر هم 
همه چيز خوب پيش مي رود، هنرمندان و ورزشكاران پا به سياست گذاشته، به راحتي مي توانند قلب مردم را 
تسخير كنند و سمت هاي سياسي را از آن خود كنند؛ سمت هايي كه يك سياستمدار حرفه يي براي در اختيار 
گرفتن آن ممكن است سال ها خون دل بخورد و به نتيجه هم نرسد. ولي به هر حال هنرمندان و ورزشكاران 
با استفاده از امتياژ ويژه «محبوبيت» مي توانند قفل دشوارترين دروازه هاي سياست را نيز باز كنند. درست 
مانند كاري كه رونالد ريگان، هنرپيشه نقش هاي كابوي دهه 70 ميالدي، موفق به انجامش شد و مردمي كه 
او را روي صحنه به عنوان يك امريكايي اصيل و مشغول اسب سواري مي ديدند، احساس كردند كه او مي 
تواند نماد امريكا در صحنه بين المللي هم باشد و به همين دليل هم رل به مراتب مهم تري را به او سپردند؛ 
رل رياست جمهوري اياالت متحده را. اما همين كه كابوي محبوب سينماها از اسب پياده و سوار ليموزين 

وارد محوطه كاخ سفيد شد، دنياي ديگري را تجربه كرد. دنياي واقعي را كه وقتي او كارش را درست انجام 
نمي داد، كارگرداني در كار نبود كه كات بدهد و صحنه را دوباره فيلمبرداري كنند. نتيجه اين شد كه وقتي در 
دوران رياست جمهوري اش، رسوايي تهران گيت پديد آمد، موقعيتش تا سرحد استيضاح شدن توسط كنگره 
هم سقوط كرد و محبوبيت دوران بازيگري اش را هم از دست داد. اما ريگان بازيگر بود. يك بازيگر توانا كه 
هنر اقناع مردم را خوب آموخته بود. او امريكايي را رهبري مي كرد كه در آن زمان احتياج به رهبري براي 

تحريك احساسات ملي گرايانه داشت. تنها يك امريكايي
تمام عيار از عهده اين كار برمي آمد و مهارت بازيگري ريگان نيز به اندازه يي بود كه بتواند رل يك امريكايي 
وطن پرست را به خوبي اجرا كند.تجربه پرفراز و نشيب رياست جمهوري ريگان كه بي شك بزرگ ترين نماد 
حضور هنرمندان در دنياي سياست است، حاوي اين آموزه بزرگ بود كه اگر زماني عقالنيت سياسي كارساز 
نشد مي توان روي هنر بازيگري حساب كرد و عواطف مردم را بسيج كرد. بعد از ريگان تمام هنرمندان و 
ورزشكاراني كه پا به عرصه سياست گذاشتند، تجربه ريگان را مغتنم شمردند، هر چند كه به اقتضاي شرايط 
مكان و زمان، تجربه هنرمندان و ورزشكاران سياستمدار شده هم متفاوت از آب درآمده است و نمي توان 
از وجود تجربه يي واحد در اين زمينه سخن گفت. شايد تنها نقطه اشتراك مهمي كه مي توان درباره حضور 
بخت  كند  مي  وسوسه  را  آنان  كه  است  محبوبيتي  كرد،  وجو  جست  سياست  دنياي  در  ورزش  و  هنر  اهالي 
ميان  كه  شود  باعث  نبايد  اما  اشتراك  نقطه  اين  بيازمايند.  نيز  قدرت  رسمي  دايره  در  حضور  براي  را  خود 
تجربه كشورهاي جهان سومي و كشورهاي توسعه يافته يي كه حضور ورزشكاران و هنرمندان در دنياي 
سياست را شاهد بوده اند، يكسان پنداري كنيم. اگر در جامعه يي چون اياالت متحده ريگان به نمايندگي از 
يا  خواسته  بايد  شود،  مي  جمهور  رئيس  و  ربايد  مي  خود  رقيبان  از  را  سبقت  گوي  خواه،  جمهوري  حزب 
ناخواسته مدافع ارزش هايي باشد كه حزب جمهوري خواه مروج آن است، يعني بايد مذهبي، طرفدار حفظ 
خانواده و سنت هاي امريكايي باشد و در سياست خارجي هم روي نمادهاي اقتدار امريكا تاكيد كند. در متن 
چنين استراتژي از پيش تعيين شده يي، رئيس جمهور حتي اگر سررشته چنداني هم از سياست نداشته باشد، 
به وسيله مشاوران حزبي هدايت مي شود و سواد اندك سياسي اش آشكار نمي شود. ولي در جوامع جهان 
يا  شوند  مي  قلمداد  مطلق  خدمتكار  يا  سياستمداران  و  است  سفيد  و  سياه  آن  در  سياست  دنياي  كه  سومي 
خيانتكار مطلق، ريسك سياستمداري به مراتب بيشتر است و هنرمندان و ورزشكاراني هم كه به دنياي سياست 
وارد مي شوند بايد خود را آماده پيامدهاي سنگين چنين انتخابي بكنند. البته در شرق هم مانند غرب به لطف 
گسترش رسانه ها، رسيدن ورزشكاران و هنرمندان به كرسي هاي سياسي كار سختي نيست، سختي ماجرا 
جايي است كه بر خالف كشورهاي توسعه يافته استراتژي از پيش تعيين شده يي سياستمداران را هدايت نمي 
كند و آنان بايد تنها به هوش خود و البته به بخت خود تكيه كنند واال قافيه را به راحتي مي بازند. مثًال امكان 
دارد كه يك اظهارنظر نابجا، ورزشكار تازه سياستمدار شده يي را براي هميشه به حاشيه براند به گونه يي 
كه ديگر نه ورزشكار باشد نه سياستمدار. درباره هنرمندان سياستمدار هم همين مساله صدق مي كند و ساده 
انگارانه است اگر آنان خيال كنند به لطف محبوبيتي كه دارند مي توانند حاشيه امني براي خود حفظ كنند و از 
گزندهاي سياست درامان بمانند.اين را تجربه كشورهاي جهان سومي نشان مي دهد هرچند كه در ايران هنوز 
ورزشكاران و هنرمنداني كه سياستمدار شده تاكنون هزينه بااليي را براي سياستمدار شدن پرداخت نكرده 
اند و از اين بخت برخوردار بوده اند كه به خيانت متهم نشده اند، اما هيچ تضميني وجود ندارد كه در آينده 
هم بخت با تازه واردان به دنياي سياست يار باشد. چرا كه بازي با سياست براي آنان كه با اين بازي آشنايي 
چنداني ندارند، چيزي در حد بازي با آتش است و اگر كسي ياد نگرفته باشد كه با اين آتش خودش را گرم كند، 

بي شك در اين آتش مي سوزد و شهرت و محبوبيت و آرزوهايش يك شبه برباد مي رود 

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

سياست و 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
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  سالن مجزاى رستوران ژينو
 با حداقل 80 نفرهمراه با

 موزيك زنده و رقص عربى
در چنين روزهايى

نوشيروان كيهاني زاده

روزي كه نواب صفوي و يارانش تيرباران شدند
سپيده دم 27 دي ماه 1334 مجتبي نواب صفوي رئيس جمعيت فداييان اسالم با خليل طهماسبي، مظفر ذوالقدر و 
محمد واحدي سه تن از اعضاي اين جمعيت در ميدان تير لشكر زرهي تهران تيرباران شدند. محاكمه آنان و سه 
تن ديگر از اعضاي اين جمعيت 12 دي ماه در يك محكمه نظامي آغاز شده بود. دو روز پيش از آغاز محاكمه، 
مجلس مصوبه قبلي پارلمان (زمان حكومت دكتر مصدق) مبني بر بخشودگي خليل طهماسبي را لغو كرده بود. 
خليل طهماسبي در سال 1329 سپهبد رزم آرا نخست وزير وقت را كه مخالف ملي شدن نفت ايران بود به قتل 
رسانده و زنداني شده بود. يك روز پس از آغاز محاكمه اين هشت تن كه مدعي العموم وقت ارتش هفتم دي ماه 
1334 برايشان تقاضاي كيفر اعدام كرده بود، چند سياستمدار، دو ناشر روزنامه و چند بازاري به اتهام داشتن 
ارتباط با آنان دستگير شدند كه پس از اعدام نواب و سه تن از يارانش آزاد شدند. حكم اعدام نواب صفوي و 
ديگران 24 دي ماه صادر شده بود. دو هفته پس از اعدام نواب صفوي آيت اهللا كاشاني به اتهام حمايت از اعضاي 
جمعيت فداييان اسالم و قدرداني از آنان، از سوي دستگاه قضايي ارتش دستگير و زنداني شد. براندازي 28 مرداد 

1332 امكان اين دستگيري ها و محاكمات را فراهم ساخته بود.

ماجراي قتل گريبايدوف در تهران
الكساندر گريبايدوف ديپلمات، نظامي، نمايشنامه نويس و طنزنگار روس 15 ژانويه 1795 در مسكو به دنيا آمد و 
11 فوريه 1829 در 34 سالگي در تهران به دست مردم كشته شد. گريبايدوف كه نمايشنامه هاي فكاهي اش هنوز 
كهنه نشده اند و در جريانند، سال ها در تفليس مامور تماس با ايران بود. وي بود كه پيش نويس قرارداد (ننگين) 
تركمنچاي را پس از امضاي فتحعلي شاه به سن پترزبورگ برد و به تزار وقت (نيكالي اول) داد. گريبايدوف كه 
در جريان جنگ روس و ايران، همه جا در كنار ژنرال پاسكويچ بود پس از دادن قرارداد تركمنچاي به تزار، از 
جانب او به سمت سفير روسيه (اصطالحًا وزير مختار) در تهران منصوب شد. وي در سفارت روسيه در تهران 
به يك خواجه حرمسراي فتحعلي شاه كه از مردم قفقاز بود، پناهندگي داد. اين خواجه فراري گريبايدوف را در 
جريان سرنوشت دختران قفقازي و به ويژه گرجي ها در حرمسراهاي شاه و شاهزادگان و مقامات ايران قرار داد 
و گريبايدوف كه تحت تاثير حرف هاي او قرارگرفته بود، با توجه به مفاد قرارداد تركمنچاي كه بازگشت قفقازي 
ها را از ايران به شهرهايشان (درصورت تمايل) شامل مي شد نخست به دو زن قفقازي كه از خانه يك شاهزاده 
قاجار فرار كرده بودند، پناه داد و سپس دستور داد درصورت لزوم براي پس گرفتن اين زنان كه در حرمسراها 
و احيانًا مادر فرزندان اعيان كشور بودند به زور متوسل شوند. انتشار اين تصميم در تهران، ايرانيان را كه از 
قرارداد تركمنچاي ناخشنود بودند، خشمگين ساخت و به نام جلوگيري از تعرض به حرمسراها و توقيف زوجه 
(نواميس) مردم به سفارت حمله بردند و با وجود مقاومت قزاق هاي سفارت وارد آن شدند و گريبايدوف، كاركنان 
سفارت، قزاق ها و حتي خواجه پناهنده شده را كشتند و جسد گريبايدوف را به ميان زباله ها افكندند كه سه روز 
بعد به دست آمد و به تفليس حمل شد. فتحعلي شاه از بيم آغاز جنگ سوم روسيه با ايران، نوه خود خسرو ميرزا 
را با جمعي از رجال كشور از جمله ميرزا تقي خان فراهاني (امير كبير) جهت پوزش خواهي به سن پترزبورگ 

فرستاد. تزار از اين رفتار راضي شد و حتي قسمتي از غرامت جنگ را به ايران بخشيد.

نگراني روزافزوني كه آيزنهاور آن را 47 سال پيش اعالم داشت
17 ژانويه سال 1961 ژنرال آيزنهاور رئيس جمهور وقت امريكا كه از دوران حكومت وي تنها سه روز باقي مانده 
بود در مراسم توديع با افسران ارتش اين كشور، نگراني خود را از گسترش نفوذ سياسي و قدرت گرفتن اصحاب 
و  صاحبان  كه  شود  داده  اجازه  اگر  گفت؛  و  داشت  اعالم  هستند -  غيردولتي  عمدتًا  كه  امريكا -  نظامي  صنايع 
مديران اين صنايع قدرتمندتر شوند و در تصميم گيري هاي حكومتي نفوذ بيشتري به دست آورند، حكومت امريكا 
اسير و گروگان آنان و فلسفه وجود دولت كه مسوول تامين آسايش، آرامش، امنيت و آزادي همه مردم است 
محدود خواهد شد. در آن زمان تفسيرنگاران تعجب خود را از شنيدن اين كلمات از دهان يك سرباز قديمي ابراز 
داشته بودند ولي بعداً «تاريخ» بر درستي نگراني ژنرال آيزنهاور مهر تاييد گذاشت. در جريان مبارزات انتخاباتي 
جاري امريكا، داوطلبان حزب دموكرات در هر نطقي به راي دهندگان وعده مي دهند كه اگر انتخاب شوند به نفوذ 

چنين كمپاني هايي در دستگاه دولت پايان خواهند داد.

دومين رئيس جمهور سوسياليست شيلي
16 ژانويه 2006 نتايج دور دوم انتخابات رياست جمهوري شيلي اعالم شد كه برنده آن پزشك سوسياليست 
دكتر ميشل باشلت بود. وي 53/5 درصد آرا را از آن خود كرده بود. انتخاب ميشل به اين سمت از اين جهت 
تعجب برانگيز شده است كه رقيبش به مردم گفته بود ميشله نسبت به «ثبت نكاح» بي اعتنا است و بيان چنين 
مطلبي در يك كشور شديداً مذهبي مانند شيلي مساوي است با شكست طرف ولي مردم اعتنا نكردند. ميشل كه 
يك سوسياليست دوآتشه است و زماني به چريك هاي چپگرا كمك مي كرد در عين حال يك عارف است و ساده 
زيستن را ترجيح مي دهد، خودش خريد و آشپزي مي كند، لباس ها را مي شويد و بچه هايش را به مدرسه مي 
رساند. پدر دكتر باشلت يك ژنرال نيروي هوايي شيلي و مشاور نظامي سالوادور آلنده (نخستين رئيس جمهور 
سوسياليست شيلي) بود كه پس از كودتا به زندان افكنده شده و بر اثر شكنجه مرده بود. عوامل پينوشه (پينوچت 
كه در 90 سالگي در اواخر سال 2006 در حبس خانگي درگذشت) ميشل و مادر او را زنداني كرده بودند تا پدرش 
را مرعوب كنند و از او اعتراف بگيرند كه چه روابطي آلنده با مسكو، چين و كوبا داشته بود. ميشل و مادرش 
پس از رهايي از زندان از شيلي گريختند و از طريق استراليا به آلمان شرقي (در آن زمان داراي دولت كمونيست) 
رفتند و ميشل در آنجا به تحصيالت پزشكي ادامه داد و دكتر شد. وي كه عالوه بر اسپانيايي، بر انگليسي و آلماني 

مسلط است، در رشته تاريخ نظامي (استراتژي و پاليسي) هم تحصيل كرده است.

با انتخاب او، جز مكزيك، كلمبيا و دو سه كشور كوچك، بقيه امريكاي التين در دست سوسياليست ها قرار گرفته 
است كه نسبت به دولت واشنگتن بدبين و متمايل به گسترش مناسبات با چين هستند.

www.iranianshistoryonthisday.com

تاريخ
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بازگشت همه به سوى خداست

با كمال تاسف و تاثر درگذشت
 نابهنگام هم ميهن خدمتگذار

آقاى ردولف آقابيگيان
 

را به خانواده و همه جامعه ى ايرانيان مقيم لندن 
تسليت مى گوييم و شادى روان آن مرحوم را از 

خداوند منان آرزومنديم

از طرف مديريت قنادى رضا 
رضا شيدى
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ايران همچنان دومى آسيا را 
يدك مى كشد

تازه ترين رده بندى فوتبال جهان اعالم شد كه طى 
عنوان  به  امتياز   1523 با  آرژانتين  فوتبال  تيم  آن 
بندى  رده  اين  صدر  در  جهان  فوتبال  تيم  برترين 
در  را  ايتاليا(1498)  و   (1502) برزيل  و  دارد  قرار 

تعقيب خود دارد. 
تيم ملى فوتبال ايران هم پايين تر از ژاپن در رده دوم 
برترين تيم هاى آسيايى قرار دارد. تيم ملى فوتبال 

كشورمان در رده چهل و يكم جهان قرار دارد.  
رده بندى 10 تيم برتر دنيا:

1- آرژانتين 1523 امتياز2- برزيل 1502 امتياز3- 
ايتاليا 1498 امتياز4- اسپانيا 1349 امتياز5- آلمان 
فرانسه 1243  امتياز7-  چك 1290  امتياز6-   1305

امتياز8- پرتغال 1241 امتياز
9- هلند 1170 امتياز10- كرواسى 1129 امتياز

رده بندى 5 تيم برتر آسيا:
كره  امتياز3-   663 ايران  امتياز2-   748 ژاپن   -1
امتياز5-   607 استراليا  امتياز4-   663 جنوبى 

عربستان571 امتياز
 

قطبي  از  نيكبخت  انتقاد 
50ميليون هزينه داشت

كميته ي انضباطي باشگاه پرسپوليس عصر روز سه 
شنبه تشكيل جلسه داد.در اين جلسه موضوع حذف 
برابر  در  پرسپوليس  باخت  و  فوتبال  حذفي  جام  از 
عليه  واحدي  نيكبخت  مصاحبه هاي  همدان،  پاس 
در  بازيكنان  برخي  غيبت هاي  و  تاخير  و  سرمربي 

تمرين بررسي و احكامي در اين باره صادر شد. 
عباس عليپور، دبير كميته ي انضباطي باشگاه درباره 
موارد  از  يكي  گفت:  جلسه  اين  در  شده  صادر  آراء 
بازي  گزارش  بررسي  جلسه،  اين  در  شده  مطرح 
داده  تشخيص  كه  بود  حذفي  جام  در  همدان  پاس 
بازيكنان  و  فني  كادر  از  اعم  تيمي  اشتباهات  شد 
موجب باخت پرسپوليس در اين بازي شده است و 
تمام  جريمه  انضباطي  نامه  آئين  در  كه  آنجايي  از 
گزارش  انضباطي  كميته  است،  نشده  بيني  پيش  تيم 
مديره  هيأت  به  را  باخت  داليل  و  بازي  اين  از  خود 
گيري  تصميم  اين باره  در  آنها  تا  مي كند  ارسال 
درباره  كميته  اين  راي  درباره ي  هم چنين  وي  كنند. 
سرمربي  عليه  واحدي“  ”نيكبخت  مصاحبه هاي 
بررسي  و  واحدي“  ”نيكبخت  مورد  گفت:«در 
بازبيني  و  روزنامه ها  با  بازيكن  اين  مصاحبه هاي 
فيلم برنامه 90 و اظهارات نيكبخت در اين برنامه و 
به دليل اين كه عملكرد وي برخالف موازين باشگاه 
تشخيص داده شد، وي به پرداخت مبلغ 50 ميليون 

ريال (5 ميليون تومان) جريمه نقدي محكوم شد. 
جلسه  اين  در  كه  ديگري  موضوع  افزود:  عليپور 
بررسي شد، بحث غيبت و تاخير تعدادي از بازيكنان 
شده،  صادر  راي  براساس  كه  بود  تمرينات  در 
و  كاري  حقوق  روز  يك  معادل  موجه  غيبت هاي 
غيبت هاي غيرموجه معادل دو روز كاري از حقوق 

بازيكنان مذكور كسر خواهد شد. 

به  يورو  هزار  درخت20  تنه 
رونالدينيو خسارت زد

در اثر وزش شديد باد و ريشه كن شد يك درخت، 
بارسلونا  فوتبال  تيم  برزيلي  مهاجم  مجلل  ويالي 

اسپانيا باخسارت 20 هزار يورويي مواجه شد.
به نقل از روزنامه اكسپرس، رونالدينيو كه با مشكل 
مصدوميت زانو مواجه بوده و از سوي رسانه ها و 
هواداران تيم بارسلونا به شدت تحت فشار است،  با 
اسپانيا  خبري  منابع  شد.  روبرو  جديدي  بدشانسي 
به  قديمي  و  بزرگ  درخت  يك  تنه  دادند،  گزارش 
كاستل  منطقه  در  واقع  وي  مجلل  ويالي  از  بخشي 
درخت  اين  است.  زده  صدمه  بارسلونا   شهر  فيلس 
در اثر وزش شديد باد، ريشه كن شد و روي ديوار 
 20 حداقل  حادثه  اين  در  افتاد.  رونالدينيو  ويالي 
برزيلي  مهاجم  اين  ويالي  به  خسارت  يورو  هزار 

007007رد شده است. SPORT 2007007وارد شده است. 

اشك ها و لبخندهاى ورزش 
جهان در سال 2007

مرورى بر مهم ترين رويدادهاى ورزشى سال 2007 ....   

ژانويه 
ناديا پترووا و دميترى تورسونوف، روسيه را براى نخستين بار قهرمان جام تنيس 
هاپمن كردند. روسيه بر اسپانيا، قهرمان سال 2002 اين جام، پيروز شد. ديويد بكهام 
تأييد كرد كه با قراردادى 250 ميليون دالرى، رئال مادريد، غول باشگاه هاى اسپانيا 
را به مقصد لس آنجلس گالكسى ترك خواهد كرد. اين جابه جايى يكى از جالب ترين 
نقل وانتقال ها در تاريخ فوتبال به شمار رفت. انتقال ديويد بكهام از رئال مادريد به 
لس آنجلس گالكسى، يكى از جالب ترين نقل و انتقال ها در تاريخ فوتبال به شمار رفت. 
ميشل پالتينى، كاپيتان پيشين تيم ملى فرانسه به عنوان رئيس يوفا، جامعه حاكم بر 
فوتبال اروپا انتخاب شد. او در رأى گيرى بر لنارت يوهانسون سوئدى، رئيس پيشين 
يوفا پيروز شد. سره نا ويليامز به آسانى بر ماريا شاراپووا، تنيس باز شماره يك زنان 
رقابت هاى اوپن استراليا پيروز و براى سومين بار قهرمان اين رقابت ها شد. راجر 
فدرر براى دهمين بار به مقام قهرمانى گراند اسلم رسيد و در3 ست پياپى بر فرناندو 

گونزالز پيروز شد تا براى سومين بار قهرمان تنيس اوپن مردان استراليا شود. 
فوريه 

براى  لهستان  بر  پيروزى  با  هندبال،  جهان  قهرمانى  هاى  رقابت  ميزبان  آلمان،  تيم 
سومين بار قهرمان شد. يان اولريش، قهرمان پيشين دوچرخه سوارى توردوفرانس، 
كه به دليل استفاده از مواد نيروزا از رقابت هاى سال پيش توردوفرانس محروم شده 

بود، در سن 33 سالگى كناره گيرى از رقابت هاى دوچرخه سوارى را اعالم كرد. 
مارس 

ديديه دروگبا، مهاجم چلسى و تيم ملى ساحل عاج، به عنوان مرد سال 2006 فوتبال 
آفريقا انتخاب و بر رقيبان آنها، مايكل اسى ين همبازى او در چلسى از غنا و ساموئل 

اتوئو، بازيكن كامرونى بارسلونا، پيروز شد. 
آوريل 

ميخائل فلپس آمريكايى نخستين شناگرى شد كه در رقابت هاى انفرادى برنده 7 مدال 
جهانى  تازه  ركورد   5 ها  رقابت  اين  در  همچنين  فلپس  شد.  جهان  قهرمانى  در  طال 
جايزه  برنده  پى  در  پى  بار  سومين  براى  فدرر  راجر  كرد.  برپا  استراليا  ملبورن  در 
كارديف  در  يوفا  اجرايى  كميته  شد.  الروس  سوى  از  جهان  مرد  ورزشكار  بهترين 
قهرمانى  هاى  رقابت  پايانى  مرحله  مشترك  ميزبان  اوكراين  و  لهستان  كه  كرد  اعالم 
فوتبال اروپا در سال 2012 خواهند بود. اين 2 كشور در رقابت با ايتاليا و همچنين 
ميزبانى مشترك كرواسى و مجارستان پيروز شدند. اينتر مدافع عنوان قهرمانى ايتاليا، 
در فاصله 5مسابقه تا پايان مسابقه هاى فصل فوتبال كشورش، براى پانزدهمين بار 

قهرمان رقابت هاى سرى A شد. 
مى 

بار  شانزدهمين  انگلستان  فوتبال  فصل  پايان  تا  بازى  فاصله2  در  يونايتد  منچستر 
قهرمان فوتبال اين كشور شد. در اين روز، چلسى به عنوان نزديك ترين تيم به منچستر 
يونايتد با آرسنال مساوى كرد تا دستيابى به پيشتاز برايش ناممكن شود. منچستر 
يونايتد براى شانزدهمين بار قهرمان انگلستان شد. سويا از الليگاى اسپانيا پس از رئال 
مادريد تنها تيمى شد كه با موفقيت از عنوان قهرمانى اش در جام يوفا دفاع كرد. اين تيم 
در مسابقه پايانى گالسكو، پس از 120 دقيقه نبرد با تيم 10نفرى بارسلونا، به تساوى 
2بر 2 رسيد و در ضربه هاى پنالتى 3 بر يك برترى يافت. اشتوتگارت پس از پيروزى 
بر تيم انرژى كوتبوس براى پنجمين بار قهرمان بوندس ليگاى آلمان شد. چلسى، با 
گلزنى دروگبا، مهاجم ساحل عاجى، در مسابقه پايانى جام حذفى انگلستان منچستر 
يونايتد را شكست داد و قهرمان شد. در مسابقه پايانى ليگ قهرمانان اروپا تيم ميالن 
2 بر يك ليورپول را شكست داد تا با انتقام گرفتن از شكست با ضربات پنالتى برابر 

سرخپوشان انگليسى در مسابقه پايانى ،2005 قهرمان 2007 اروپا شود. 
بالتر به اتفاق آرا بار ديگر به عنوان رئيس فيفا انتخاب شد. 

ژوئن 
ژوستين انين بلژيكى در رقابت هاى زنان تنيس اوپن فرانسه به عنوان تاريخى 3 بار 
قهرمانى پياپى دست يافت و در مسابقه پايانى در 2 « ست » پياپى آنا ايوانوويچ صرب 
را شكست داد. رافائل نادال با پيروزى بر راجر فدرر در تنيس تاريخ ساز شد و پس 
از بيورن بورگ سوئدى نخستين مردى بود كه 3 بار پياپى قهرمان تنيس مردان اوپن 
فرانسه شد. سن انتونيو اسپرز با پيروزى بر كليولند كاواليزر در مسابقه پايانى پلى 
آف، عنوان قهرمانى بسكتبالNBA » 2007 » را از آن خود كرد. رئال مادريد مسابقه 
يك بر صفر باخته را به پيروزى 3 بر يك بر تيم مايوركا بدل كرد و براى سى امين 

بار به قهرمانى اسپانيا رسيد . 
جوالى 

مسابقه  در  او  شد.  ويمبلدون  تنيس  زنان  قهرمان  بار  چهارمين  براى  ويليامز  ونوس 
پايانى با برترى 6 بر 4 و 6 بر يك بر ماريون بارتولى، به رؤياى قهرمانى تنيس باز 
 ، حماسى 7-6 (9-7)، 4-6  پيروزى  با  فدرر  راجر  داد.  پايان  جام  اين  آفرين  شگفتى 
6-7 (3-7)، 6-2 و 2-6 بر رافائل نادال، با5 بار قهرمانى پياپى در ويمبلدون با ركورد 
دهنده  تكان  نتيجه  با  قهرمانى  عنوان  مدافع  عنوان  به  برزيل  كرد.  برابر  بورگ  بيورن 
جام  قهرمان  و  داد  شكست  ريكا  آمه  كوپا  پايانى  مسابقه  در  را  آرژانتين  صفر  بر   3
يك  بر   2 پيروزى  با  آرژانتين  جوانان  فوتبال  ملى  تيم  شد.  جنوبى  آمريكاى  فوتبال 
بر تيم جوانان جمهورى چك، براى ششمين بار قهرمان فوتبال جوانان زير 20 سال 
فوتبال جهان شد. الكساندره وينوكورف از ازبكستان، كه ابتدا اميد قهرمانى دوچرخه 
سوارى توردو فرانس 2007 به شمار مى رفت، در انتقال خون هومولوگوس، آزمايش 
مثبت دوپينگ داشت و از دور رقابت ها اخراج شد. قهرمانى عراق در جام ملت هاى 
آسيا، ابعادى فراتر از يك پيروزى ورزشى پيدا كرد. ميخائل راسموسن، پيشتاز توردو 
ادامه  از  و  اخراج  تيمش  از  دوپينگ،  آزمايش  چند  انجام  از  خوددارى  از  پس  فرانس 
جام  قهرمانى  هاى  رقابت  از  پيش  كه  عراق،  فوتبال  ملى  تيم  شد.  داشته  باز  مسابقه 
ملت هاى آسيا اميدى به موفقيتش نمى رفت، در مسابقه پايانى اين جام يك بر صفر 
عربستان سعودى را شكست داد. قهرمانى اين تيم به عنوان يكى از مهم ترين رويدادها، 

گستره اى فراتر از اخبار فوتبال آسيا يافت. آلبرتو كونتادور از اسپانيا برنده نود و 
چهارمين دوره رقابت هاى دوچرخه سوارى توردو فرانس شد. اين پيروزى با كمترين 

فاصله با رقيبان در طول تاريخ نزديك به يك قرن اين مسابقه ها همراه بود. 
آگوست 

تيم ميالن با پاتو، بازيكن 17 ساله برزيلى قراردادى به ارزش 27 ميليون دالر امضا 
فوتبال  خيريه  لوح  برنده  چلسى  تيم  بر  صفر  بر   3 پيروزى  با  يونايتد  منچستر  كرد. 
انگلستان شد. اين لوح هر ساله در يك مسابقه به برنده مسابقه بين 2 تيم برنده جام 
حذفى و ليگ برتر اهدا مى شود. تايگر وودز، گلف باز صاحبنام جهان، با قهرمانى در 
هشتاد و نهمين دوره رقابت هاى پى جى اى، مجموع قهرمانى هاى خود در مسابقات 
بزرگ را به 13رساند. راجر فدرر، تنيس باز شماره يك جهان، پس از شكست دادن 
دوران  قهرمانى  مقام  پنجاهمين  به  مسترز،  سينسيناتى  پايانى  مسابقه  در  بليك  جيمز 
تنيس خود دست يافت. تايسن گاى آمريكايى، در مسابقه هاى قهرمانى دو و ميدانى 
فوتبال  بازيكن  پوئرتا،  آنتونيو  شد.  مردان  متر   100 مسابقه  برنده  اوزاكا،  در  جهان 
اسپانيا، در جريان يك مسابقه ليگ، دچار حمله قلبى شد و چند روز بعد درگذشت. اين 

بازيكن 22 ساله براى تيم سويا بازى مى كرد. 
سپتامبر 

فرناندو ماتوال، بازيكن بين المللى موزامبيكى، كه براى تيم بلك لئوپاردز ( پلنگ هاى 
سياه ) در آفريقاى جنوبى بازى مى كرد، در يك سانحه اتومبيل در گذشت. گيفت لره 
مى، بازيكن بين المللى آفريقاى جنوبى، كه براى تيم سان داونز، قهرمان آفريقا بازى 
مى كرد، در يك تصادف اتومبيل جان خود را از دست داد. آسافا پاول، ستاره دوهاى 
سرعت جامائيكا ركورد 100 متر جهان را وقتى شكست كه اين مسافت را در 74/9 
داد.  رخ  تى»  ايتاليايى «ريه  شهر  در  اى  مسابقه  در  شكنى  ركورد  اين  كرد.  طى  ثانيه 

نيجريه قهرمان مسابقه هاى جهانى زير 17 سال فوتبال جهان در سئول شد. 
اين تيم در مسابقه پايانى ، اسپانيا را در ضربات پنالتى 3 بر صفر شكست داد. فدرر 
با پيروزى بر نوواك جوكوويچ با نتيجه 6بر7 ، 6بر7 و 4بر6 برنده مسابقه هاى تنيس 
مردان اوپن آمريكا شد. اوثامه ملولى، قهرمان شناى جهان از تونس، به دليل آزمايش 
مثبت دوپينگ، عنوان خود را از دست داد و براى 18 ماه محروم شد. تيم فرمول يك 
مك الرن مرسدس به دليل استفاده از اطالعات فرارى و استفاده از آن مجرم شناخته 
بندى  رده  جدول  در  خود  امتيازهاى  همچنين  تيم  اين  شد.  جريمه  دالر  و 100ميليون 
رقابت ها را از دست داد. خوزه مورينيو، مربى پرتغالى تيم فوتبال چلسى، پس از يك 
برنده  النديس،  فلويد  كرد.  موافقت  لندنى  باشگاه  ترك  با  كننده  نااميد  نتايج  مجموعه 
مثبت  آزمايش  مورد  در  او  خواهى  فرجام  رد  از  پس  فرانس 2006  توردو  آمريكايى 
داد.  دست  از  را  ها  مسابقه  در  سال شركت  براى 2  و  محروم  خود  مقام  از  دوپينگ، 
هايله گلرسه السى از اتيوپى حدود نيم دقيقه ركورد جهانى ماراتن پل ترگات كنيايى را 
بهبود بخشيد. تيم ملى فوتبال بانوان آلمان با پيروزى 2 بر صفر بر برزيل در مسابقه 

پايانى، بار ديگر قهرمان جام جهانى فوتبال بانوان شد. 
اكتبر 

ماريون جونز، قهرمان پيشين دوهاى سرعت جهان و برنده 5 مدال از جمله 3 مدال 
آمريكا  فدرال  مأمور  به  دروغگويى  و  دوپينگ  عمل  به  سيدنى،   2000 المپيك  طالى 
محكوم شد. آفريقاى جنوبى با پيروزى 6 بر 15 بر تيم انگلستان، مدافع عنوان قهرمانى، 
واقع  فرانس،  دو  استاد  ورزشگاه  در  مسابقه  اين  يافت.  دست  راگبى  جهانى  جام  به 
جبران  با  فرارى  تيم  از  كونن  رايك  كيمى  شد.  انجام  پاريس  حومه  دونى  سن  در 
برزيل  پرى  گران  مسابقه  برنده   2007، رانندگى  قهرمانى  مسابقه  در  ماندگى  عقب 
درسائوپائولو شد. برزيل به عنوان ميزبان جام جهانى 2014 فوتبال برگزيده شد. اين 
بود كه طبق قانون ميزبانى  از منطقه اى  داوطلب  آمريكاى جنوبى تنها كشور  كشور 
چرخشى در كنفدراسيون هاى فوتبال بايد ميزبانى اين دوره را به عهده مى گرفت. اين 
قانون در مراسم مزبور لغو شد و از جام جهانى 2018 از ميان كشورهاى داوطلب، 
از  استفاده  هينگيز  شد.  خواهد  برگزيده  جغرافيايى،  موقعيت  به  توجه  بدون  ميزبان 

كوكائين را انكار كرد. 
نوامبر 

مارتينا هينگيز با چشمانى اشكبار استفاده از كوكائين را انكار كرد. اين انكار به هنگام 
دومين اعالم بازنشستگى او از بازى حرفه اى تنيس صورت گرفت كه پس از آزمايش 
هواخواه  يك  ايتاليا  در  شد.  اعالم  مطبوعاتى  احساسى  جلسه  يك  در  دوپينگ  مثبت 
فوتبال در راه بازگشت از يك بازى فوتبال از سرى A، توسط يك مأمور پليس كشته 
شد. مرگ او گسترش اغتشاش در سراسر اين كشور را به همراه داشت. راجر فدرر 
براى دومين سال پى در پى برنده جام مسترز تنيس شد. او در مسابقه پايانى با داويد 
فرر، در عرض 53 دقيقه با برترى 2-6 ، 3-6 و 2-6 بر حريف پيرو شد. آمريكا با 
برترى 6 بر 3 بر كوبا براى نخستين بار پس از سال 1974 قهرمان جام جهانى بيسبال 
شد و به 9 بار قهرمانى پياپى كوبا پايان داد. انگلستان در خانه اش 3 بر 2 از كرواسى 
استيو  بازماند.  در 2008  اروپا  فوتبال  قهرمانى  جام  در  حضور  از  و  خورد  شكست 
مك كالرن، مربى تيم ملى انگلستان به دنبال اين ناكامى و راه نيافتن به مرحله پايانى 
اين جام، از مقام خود بركنار شد. ايوان كالسنيچ از تيم وردر برمن آلمان پس از عمل 
جراحى پيوند كليه در اوايل سال ،2007 براى نخستين بار در بوندس ليگا يك بازى 
كرد. شهر ساحلى دوربان در آفريقاى جنوبى ميزبان قرعه كشى مسابقه هاى مقدماتى 
جام جهانى فوتبال 2010 بود. تايسن گاى، ستاره سرعت آمريكا و مسرت ديفار از 

اتيوپى، برگزيدگان دو و ميدانى سال 2007 جهان شدند. 
دسامبر 

يوفا، فهرست 26 مسابقه اى را به پليس داد كه مشكوك به تبانى توسط مافياى شرط 
با  و  داد  پايان  ديويس  جام  تنيس  در  ناكامى  سال   12 به  است.آمريكا  آسيايى  بندى 
صفر  بر  چراى 3  و  چون  بى  برترى  به  نفرى  مسابقه 2  در  برايان  برادران  پيروزى 
برنده  ميالن  برزيلى  هافبك  كاكا،  رسيد.  قهرمانى  و  پايانى  مسابقه  در  روسيه  تيم  بر 
جايزه مرد برتر فوتبال اروپا در سال 2007 شد. در قرعه كشى يورو 2008 ( قهرمانى 
فوتبال اروپا ) در لوسرن سوئيس، تيم هاى ايتاليا و فرانسه، فيناليست هاى جام جهانى 
پيش در گروه سوم با تيم هاى هلند و رومانى هماورد شدند. فدراسيون فوتبال برزيل 
اعالم كرد كه روماريو، بازيكن قديمى فوتبال اين كشور در استفاده از مواد غير مجاز 
استفاده كرد و از بازى محروم شد. آلمان، قهرمان هاكى جهان، براى نهمين بار برنده 
جام قهرمانان شد. آلمان در پيكار پايانى تيم استراليا را در كوآالالمپور يك بر صفر 

شكست داد.
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 مرد صدميليون پوندي 
 

انتقال «نيكالس آنلكا» به چلسي از او يك مهاجم صدميليون پوندي ساخت. اشتباه نكنيد، اين عدد 9 رقمي ارزش واقعي مهاجم فرانسوي يا 
مبلغ انتقال او از بولتون به چلسي نيست بلكه صدميليون پوند معادل مبلغ تمام انتقال هايي است كه آنلكا از آغاز فوتبال حرفه يي اش از 

باشگاهي به باشگاه ديگر داشته است.
پيراهن هاي آرسنال، رئال مادريد، پاري سن ژرمن، منچسترسيتي و بولتون پيش از پيراهن آبي چلسي يكي پس از ديگري بر تن او نشستند 
اما به جز پيراهن سرخ آرسنال نه هيچ يك برازنده او بودند و نه او حقيقتًا برازنده آنها. حاال مرد هميشه معترض فوتبال فرانسه اندكي پس 
از بازگشت به فوتبال ملي، به باالترين سطح فوتبال باشگاهي بازگشته اما آيا مي توان ادعا كرد چلسي اين بار هم طبق عادت سال هاي 
اخير، موفقيت را خريده است در حالي كه حتي مادر «نيكالس» هم نمي تواند مطمئن باشد كه او در «استمفوردبريج» به اندازه ديگر ورزشگاه 
لندني «امارات » دوام آورد كه سال هاي آغازين فوتبالش را در آن سپري كرد. حتي مي توان از همين حاال در بنگاه هاي شرط بندي جزيره 
اين مساله را كه آيا آنلكا مي تواند متجاوز از 18 ماه، يعني ميانگين حضورش در تك تك باشگاه هاي قبلي، در چلسي دوام آورد يا خير، 
به مسابقه گذاشت. حتي دوستداران قديم و جديد «بالل» - نام اسالمي نيكالس آنلكا- مي دانند كه اصًال بعيد نيست او قرارداد سنگينش با 
چلسي را تا پايان فصل با يك قرارداد جذاب ديگر عوض كند. او در تمام پيراهن هاي رنگ و وارنگ قبلي تالش كرد به يك ماشين گلزني 
بدل شود ولي هيچ گاه موفقيت آغازين او تحت هدايت آرسن ونگر تكرار نشد كه نشد و البته نمي توان منكر شد كه او در گلزني ناكام بود. 
او براي بولتون بحرا ن زده هم گل هاي حساسي به ثمر رساند. استخدام بازيكني مثل آنلكا بزرگ ترين طعنه ممكن به روالي است كه مالك 
ميلياردر روسي چلسي در سال هاي اخير در پيش گرفته؛ آوردن ستاره ها به استمفوردبريج و غرق كردن آنها در روياي ثروت تا بلكه 
آنها هم مالك باشگاه و هوادارانش را در روياي قهرماني غوطه ور سازند. آنلكا زماني مي آيد كه «ديديه دروگبا» قطعًا تا آخر فصل باشگاه 
را ترك مي كند و تازه قريب به يك ماه به خاطر درگيري با جام ملت هاي آفريقا از لندن دور خواهد بود. وضعيت «آندري شوچنكو»، 

«سالومون كالو» و «كلوديو پيزارو» هم بر كسي پوشيده نيست و بعيد است آنها با پيراهن آبي چيزي ببرند جز پول. 
آنلكاي تازه وارد كه روز جمعه از راه رسيده بود فرصت كافي نداشت كه براي داربي لندن «چلسي- تاتنهام» با تيم هماهنگ شود و به 
همين خاطر «آورام گرانت» جرات نكرد از ابتدا به تماشاگران اجازه دهد از رويارويي دو تن از جذاب ترين مهاجمان ليگ برتر آنلكا و 
ديميتار برباتوف لذت ببرند. ولي وقتي مهاجم اول تيم شما «كلوديو پيزارو» باشد ديگر نمي تواني حتي يك آنلكاي ناهماهنگ را بيش از 
45 دقيقه روي نيمكت بنشاني و مهاجم فرانسوي هم سرمربي خود را چندان نااميد نكرد. چلسي به نظر مي رسد پس از رفتن مورينيو 
هنر به وجد آوردن هوادارانش را بازيافته و آنلكا مي رفت كه در بدو ورود چنين كند اما «رادك سرني» دروازه بان تاتنهام او را ناكام 
گذاشت تا اينكه «شوان رايش فليپس» پنج دقيقه مانده به پايان جور ديگر مهاجمان را كشيد. تعريف و تمجيد گرانت از نخستين بازي آنلكا 
با پيراهن آبي در پايان بازي در تعريف و تمجيد گرانت از خودش گم شد اما هنوز جاي اين سوال باقي است كه آيا آنلكا پاسخي به نياز 
آبي هاي لندن بوده است يا خير؟ «مارسل دسايي» مدافع اسطوره يي چلسي و هموطن آنلكا خريد 15 ميليون پوندي جديد آبراموويچ را 
به چالش مي كشد. دسايي كه اصليت ساحل عاجي دارد و هموطن دروگبا نيز محسوب مي شود، مي گويد؛ «آنلكا در خط حمله چلسي 
با شوچنكو و ديگر مهاجمان رقابت خواهد كرد اما نمي تواند جاي خالي دروگبا را پر كند چون ديديه بهترين است. آنلكا نمي تواند خيلي 
در نوك حمله دوام بياورد و مدام به اين طرف و آن طرف منحرف مي شود در حالي كه دروگبا با رفتن از راست يا چپ سعي در جلب 

همكاري سايرين دارد. 
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برندگان جوايز گلدن گلوب معرفي شدند 

 بي مراسم، 

بي هيجان، بي جذابيت 
 

افشين ابراهيمي 

گلوب  گلدن  جوايز  اعطاي  «مراسم  شد؛  مي  شروع  جمله  اين  با  خبرها  سال  هر 

برگزار شد.» اما امسال اين طور نبود. مراسمي برگزار نشد. جوايز اعطا نشدند. 
اين  ايجاد  باعث  هاليوود  نويسندگان  اعتصاب  كردند.  اعالم  را  ها  برنده  نام  فقط 
فرصت شد كه جواب منصفانه يي به اين سوال داده شود كه «جايزه مهم تر است 
يا مراسم اعطاي آن؟» گذشته از مراسم اعطاي جوايز كه جاي خالي اش حس مي 
فيلمي  هيچ  امسال  كه  است  اين  اصلي  علت  بودند.  شورتر  كم  هم  ها  جايزه  شد، 
نتوانست با فاصله زيادي باالتر از ديگران قرار بگيرد و جوايز زيادي كسب كند. 
كسب  بر  عالوه  و  ايستاد  ديگران  از  باالتر  كمي  «تاوان»  درام،  هاي  فيلم  بين  در 
موسيقي  خاطر  به  هم  ديگر  جايزه  يك  درام»،  سينمايي  فيلم  «بهترين  مهم  جايزه 
متنش برد. در بين فيلم هاي كمدي يا موزيكال هم به همين ترتيب «سوئيني تاد» با 
اختالفي جزيي برنده اصلي جوايز بود. اين فيلم كه توسط تيم برتون كارگرداني 
شده، عالوه بر جايزه «بهترين فيلم سينمايي كمدي يا موزيكال»، يك جايزه بهترين 
نامزد  بار  هشتمين  براي  دپ  كرد.  دپ  جاني  نصيب  هم  اصلي  نقش  مرد  بازيگر 
جايزه گلدن گلوب مي شد و باالخره امسال آن را دريافت كرد. در رقابت نزديكي 
كه فيلم ها براي كسب گلدن گلوب داشتند، فقط دو فيلم ديگر توانستند در دو رشته 
جايزه كسب كنند؛ «جايي براي پيرمردها نيست» و «اتاقك غواصي و پروانه». اولي 
همگاني  و  زياد  تحسين  با  اخير  ماه  چند  طي  كه  است  كوئن  برادران  از  درامي 
منتقدها مواجه شده و ضمن اينكه نمايشش هنوز ادامه دارد تا امروز دومين فيلم 
براي  است. «جايي  بوده  كجايي؟»)  تو  برادر  از «اي  (بعد  كوئن  برادران  پرفروش 
پيرمردها نيست» عالوه بر جايزه بهترين فيلمنامه، گلدن گلوب بهترين بازيگر مرد 
نقش مكمل را هم نصيب خاوير باردم اسپانيايي كرد كه حاال ديگر با اطمينان مي 
توان او را يك بازيگر بين المللي محسوب كرد. «اتاقك غواص و پروانه» كه فيلمي 
فرانسوي است، مطابق انتظارها جايزه بهترين فيلم خارجي را برد. اما كمتر كسي 
انتظار داشت كه در بين برادران كوئن، تيم برتون، جو رايت و ريدلي اسكات اين 
جولين شنابل باشد كه به خاطر كارگرداني اين فيلم گلدن گلوب بهترين كارگردان 
را نصيب خود كند، نكته جالب ديگر جوايز امسال اين بود كه كيت بالنشت به خاطر 
ايفاي نقش يك مرد (باب ديلن) جايزه بهترين بازيگر زن نقش مكمل را دريافت كرد، 
البته در بين نامزدهاي جايزه بهترين بازيگر مرد نقش مكمل امسال هم جان تراولتا 
حضور داشت كه او هم در فيلم «اسپري مو» نقش يك زن را ايفاكرده بود، بالنشت 
«اليزابت؛  فيلم  در  بار  (اين  اول  اليزابت  ملكه  نقش  دوباره  ايفاي  خاطر  به  امسال 
دريافت  نامزد  درام  فيلم  يك  در  زن  بازيگر  بهترين  رشته  در  نيز  طاليي»)  عصر 
گلدن گلوب بود كه اين جايزه به جولي كريستي و فيلم «دور از او» رسيد. دنيل 
دي- لوئيس هم به خاطر فيلم «خون به پا مي شود» جايزه بهترين بازيگر مرد در 
يك فيلم درام را از آن خود كرد. از جمله وقايع دور از انتظار گلدن گلوب امسال 
هم اين بود كه فيلم هاي «گنگستر امريكايي»، «وعده هاي شرقي» و «مايكل كالتين» 
نتوانستند در هيچ يك از رشته هايي كه نامزد شده بودند، جايزه يي بگيرند و دست 
اندركاران آنها احتماًال خوشحال شدند امسال مراسمي در كار نبود تا دست خالي 
از آن به خانه برگردند. به هر حال حتي اگر از رقابت نزديك و بي هيجان فيلم ها 
هم بگذريم، بايد قبول كرد كه گلدن گلوب و اسكار بخش عمده يي از جذابيت شان 
را مديون مراسم شان هستند و با اين وصف، گلدن گلوب امسال چيزي كم داشت. 
خود اعطاكنندگان جوايز هم متوجه اين موضوع بودند و به همين خاطر بود كه در 
پايان اعالم اسامي برنده ها، رئيس انجمن روزنامه نگاران خارجي هاليوود اعالم 
كرد؛ «خيال تان راحت باشد كه سال آينده، گلدن گلوب بزرگ تر و بهتر از هميشه 

برخواهد گشت.» 

به ياد احمد عاشورپور 
 

او آرزوي بزرگي نداشت 
 

محمد رضايي راد

شايد  گرديم،  برمي  گرگان  از  داريم  و  ايم  نشسته  قطار  در  بابك  و  حسين  با 
يكي از ما دارد ترانه يي از عاشورپور را زمزمه مي كند، كه البد برمي گردم 
كنيم.  جمع  را  كارهايش  و  عاشورپور  سراغ  برويم  بياييد  گويم  مي  آنها  به  و 
هنوز ماهي نگذشته كه روبه روي پيرمرد نشسته ايم. اندكي پيش تر، يك عمل 
جراحي سخت را از سرگذرانده و به خاطر بيهوشي طوالني مدت كمي حافظه 
اش را از دست داده است. در طول مصاحبه چند بار چيزهايي را فراموش مي 
كند. هر بار كه چيزي را فراموش مي كند، آميزه يي از خشم و حسرت فرا مي 
گيردش. با لبخندي حسرت بار مي گويد؛ «هيچ يادم نمياد.» قول مي دهد جلسه 
بعد كه آمديم، اگر يادش آمد، براي مان بگويد و جلسه بعد هنوز به ياد نياورده 
است. گاهي از دست پيله كردن هاي ما كالفه مي شود، زيرا مي داند ديگر به 
ياد نخواهد آورد. مي داند كه بسياري از خاطراتش دارند مي ميرند و او نمي 
تواند آنها را گرد آورد. انگار خيلي دير سراغش رفته ايم. دير سراغش رفته ايم 
و مي خواهيم در همين جلسه همه عمرش را براي مان بريزد روي دايره. ما 
حق داشتيم كه پيله كنيم و او هم حق داشت كه كالفه شود. زود كالفه مي شد 
و زود از ياد مي برد. حسين قلق او را مي شناخت؛ مي دانست چگونه بايد او 

را خنداند و او چه زود به خنده مي افتاد.
در كتابي كه از آثارش و گفت وگويش جمع كرديم و نشر چشمه چاپ كرد 

(آفتاب خيزان، دريا توفان)، تنها 51 ترانه از او ثبت شده است. براي همين تعداد هم حسين حقاني و بابك ربوخه هر سوراخ سمبه يي 
را كاويده بود (و او از شنيدن برخي از آن ترانه هاي مهجور چقدر تعجب مي كرد و ذوق زده مي شد). تنها 51 ترانه و شايد چند تايي 
ديگر كه جايي ثبت و ضبط نشده، و همه اينها حاصل عمر 90 ساله عاشورپور كه تنها بازمانده انجمن موسيقي ملي ايران بود و هم 

نشيني صبا و خالقي را درك كرده بود.
خواننده يي كه تنها هجده سال خواند، از حدود 1320 تا 1338 با اين همه او حافظه موسيقي گيلك زبان ها و به خاطر ترانه هاي فارسي 
اش محبوب بسياري فارسي زبان ها است (يا بود). سابقه سياسي اش او را از خواندن در پيش و پس از انقالب محروم كرد. همين است 
كه او بيش از 60-50 ترانه نخوانده در كنسرتي كه بابك و حسين برايش در رشت ترتيب دادند، همچون كودكي هيجان زده بود؛ پس از 
سال هايي مديد داشت در سرزمينش و در برابر دوستدارانش مي خواند. پس از يكي از آن كنسرت هاي معدود برايش در شرق مرحوم 

يادداشتي نوشتم با عنوان؛ «پيرمرد هنوز مي خواند» فردايش به حسين پيغام داده بود كه به من بگويد؛ «پيرمرد خودتي».
و راست مي گفت انگار داشت جوان مي شد يا دست كم مي خواست جوان شود. در همان روزها فرهاد مهران فر هم به ما اضافه شده 
بود و داشت فيلمي از او مي ساخت كه هنوز تمام نشده و فرهاد بايد همين روزها آخرين پالن هاي فيلمش را در گورستان غازيان از پيكر 
بي جانش بگيرد. فرهاد تعريف مي كرد كه وقتي او را به بلوار انزلي بردند، تا فيلم بگيرند، گفته بود آرزوي بزرگش اين است كه روزي در 
همين فضاي باز رو به دريا براي مردم آواز بخواند. فرهاد از پشت دوربين گفته بود خب حاال بخوان و او خوانده بود، براي مردمي كه 
نبودند و با حنجره يي كه ديگر جوان نبود و يكي دو سالي مانده بود تا براي هميشه خاموشي بگيرد. راستي آيا واقعًا آرزوي بزرگي بود؟ 

اين تصوير، پيرمردي كه با حنجره يي لرزان براي جمعيتي ناپيدا مي خواند، براي من چكيده همه سرنوشت هنرمند اين ديار است. 

موسيقى رپ 
/ تاريخچه: 

RAP، فرهنگى كه خصوصًا به جوانان سياه و اقشار تحتانى در جوامع 
غرب تعلق دارد، از آمريكا سرچشمه گرفته و شورشگران سراسر جهان 
را تحت تاثير قرار داده است موسيقى RAP از تكامل اشكال ديگرى 
تا  و  نيويورك  برانكس  فقيرنشين  هاى  محله  در  سياهان  موسيقى  از 
حدودى هارلم شكل گرفته است. اين محالت، نقطه تمركز گروههائى از 
سياهان است كه سالها پيش تحت شرايط فالكت بار اقتصادى مجبور 
به مهاجرت از اياالت جنوبى به شهرهاى بزرگ نظير نيويورك شدند. 
در  انقالبى  مبارزات  ضربه  زير  آمريكا  كه  وقتى   ،1960 دهه  اواخر 
كشورهاى تحت سلطه اش، خصوصًا ويتنام، قرار داشت و انقالب چين 
بوددر  نهاده  تاثير  متحده  اياالت  در  انقالبيون  و  شورشگران  بر  نيز 
بورژوازى  با  سياه  ميان  طبقاتى  تضادهاى  آمريكا  بزرگ  شهرهاى 

امپرياليستى و پايه هاى اجتماعيش حدت و شدتى فوق العاده يافته بود. بين محالت فقير نشين سياه با ساير نقاط شهر نيويورك، چيزى 
شبيه به خط مرزى وجود داشت . خط مرزى شاهد درگيرى ميان دسته هاى متشكل سفيدهاى نژاد پرست و پليس از يكطرف با گروه 
هاى بزرگ و متشكل جوانان سياه بود . گروه هاى RAP از دل همين تشكالت شورشى سياه شكل گرفت.  در اينجا قسمتى از نخستين 
ترانه RAP اعتراضى كه از معروفيتى بين المللى برخوردار گشته و ”پيام“ نام دارد را ميخوانيم. اين ترانه از آثار ”گرند مستر فلش“ و 
گروه ”فوريوس فايو“ است. اين ترانه حكايت شرايط نابسامان طبقه هاى فقير نشين جامعه است. دستم را بروى اسلحه ام ميفشارم، چرا 
كه قصد جانم را كرده اند مرا هل ندهيد، ديگر جان به لبم رسيده مى كوشم به سيم آخر نزنم اينجا درست مثل يك جنگل است و بعضى 

وقتها تعجب ميكنم كه چگونه مى توان جان سالم بدر برد 
در همان سالهاى نخستين شكل گيرى رپ با دخالت قدرتمندان ، هدفهاى سياسى و اجتماعى گروه هاى سياهپوست، دستخوش نوعى 

تحريف گرديده و در نتيجه به ابزارى در دست سياستمداران و صيهيونيسم تبديل شدند. 
در طول مدتيكه رپ شكل مى گرفت ، عناوين مختلفى از اين نوع موسيقى توسط موزيسين ها بوجود آمد كه با پيوستن خوانندگان 

معروفى به اين گروه موسيقى رپ طرفداران زيادى را به خود جلب و جذب نمود . 
آن رپ نسبت به گروههاى ديگر طرفداران بيشترى دارد و جوانان عالقمند به موسيقى آن گوش ميدهند و براساس مدلهايى كه آنها به 

آنها القاء ميشود ، لباس مى پوشند و آرايشهاى ظاهرى رپ را برميگزينند . 
شلوارهايى كه پاچه گشاد آن بر روى زمين كشيده مشود ، مانتوهايى با آستين هاى بلند ، موهاى روغن زده و چسبيده بر سر ، عينك 
هاى دودى با قالب فلزى ، خط ريش پايين تر از گوش پسران و روسريهاى كوچك و معموال سفيد رنگ دختران ، ويژگى ظاهرى گروه 

رپ است. 
/ برخى از گروههاى زير مجموعه رپ عبارتند از : 

ASE OF BASE (1 :كه در سبك موسيقى پاپ از سال 1988 در آمريكا و اروپا برنامه اجرا مى كنند كه اعضاى اين گروه چهار خواننده 
سياهپوست هستند كه عموما محور اشعارشان پيرامون عشق و روابط آزاد غيراخالقى ميباشد . 

NEW KIDS OF THE BLACK (2 :كه از سال 1987 برنامه اجرا ميكنند ، آهنگهاى آنها بسيار تند و با مضامينى درباره عشق و 
زندگى اجرا مى شوند .خوانندگانى بنامهاى كوئين و جيمى به همراه دو سياه پوست ديگر كه همگى هم جنس باز هستند عضو اين گروه 

مى باشند. 
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پيشينه نام ايران!
نوشتهى: ديويد مكنزى -  رجمهى: داريوش كيانى

واژه ى ايران (Eran) براى نخستين بار در سنگنوشته هاى اردشير 
يكم - بنيانگذار دودمان ساسانى - گواهى شده است. وى در برجسته 
نگارى تفويض شاهنشاهى اش [از سوى اورمزد] در نقش رستم استان 
 Ardashir shahan shah Eran( ،فارس، و سپس در سكه هاى اش
به پارسى ميانه) و Shahan shah Aryan (به پارتى) ؛ ” اردشير، شاه 
شاهان آرياييها“ خوانده شده است. پسرش شاپور يكم، ضمن استفاده 
 Shahan shah eran ud از همان لقب براى پدرش، به خود با عنوان
 Shahan shah aryan ud anaryan و  ميانه)  پارسى  (به   aneran
كرده  اشاره  غيرآرياييها  و  آرياييها  شاهان  شاه  يعنى  ؛  پارتى)  (به 
است. همين شكل و شيوه، مورد استفاده ى شاهان بعدى ساسانى، از 
«نرسه» تا «شاپور سوم» بود. سنگنوشته ى سه زبانه ى شاپور يكم 
در كعبه ى زرتشت در استان فارس - كه در اين موضوع فقط نسخه 
هاى پارتى و يونانياش محفوظ مانده، اما نسخه ى پارسى ميانه ى آن 
نيز با اطمينان، بازسازى پذير است - براى نخستين بار حاوى واژه 
 Aryanshahr (به پارتى) EranShahr «ى پارسى ميانهى «ايرانشهر

است. بيان پادشاه مذكور در اين زمينه، چنين است: 
 ego» پارتى)،)  (به   «az … aryanshahr xwday ahem» ميانه)  پارسى  «an … eranshahr xwday hem»به   (
tou Arianon ethnous despotes eimi …» به يونانى)، يعنى : ” من سرور پادشاهى (در نسخه ى يونانى: ملت) 

 .(1.2 .Gk ,.1 . Parth ,[1] .SH.K.Z, Mid. Pers) آرياييان هستم
اين قاعده سازى، به دنبال لقب «شاه شاهان آريايى ها»ى شاپور يكم، اين نكته را به نظر بسيار پذيرفتنى ميسازد كه 
واژهى «ايرانشهر» به درستى، «شاهنشاهى» (empire) معنى ميگرديده، ضمن اين كه واژه ى Eran هنوز مطابق با 
ريشه شناسى اش (از واژه ى ايرانى كهن): aryanam*، به عنوان حالت جمع اضافى نام قومى «اير» » (Er) پارتى Ary؛ 
از ايرانى كهن: -arya؛ = آريايى) به معناى «ِ- ايرانيان» فهميده ميشده است. شكل مفرد اين واژه را شاپور در اشاره به 
پسرش «نرسه» مورد استفاده قرار داده است: Er mazdesn Narseh, shah Hind, Sagestan … (به پارسى ميانه) 

ary mazdezn Narseh … (به پارتى)، يعنى: «آريايى مزداپرست نرسه، شاه هند و سيستان و…. » 
از ديگر شاهان ساسانى، بهرام دوم نيز منحصراً، در برخى سكه هاى اش، اين واژه را به صورت يك پيشوند به سكه 
نوشته هاى معيارى كه از زمان اردشير يكم مورد استفاده بوده، افزوده است: «(آريايى) مزداپرست، خدايگان (بهرام)، 

شاه شاهان آرياييها و غير آرياييها 
تركيب «اريانام خشثره» -aryanam xshathra* [= شهريارى آرياييها] در هيچ يك از سنگنوشتههاى پارسى باستان 
 =” Anairiia danghawo و   Airiia ذكر  تنها  اوستا،  متأخر  يشتهاى  در  زمينه،  اين  در  است.  نشده  يافته  هخامنشى 

سرزمينهاى آريايى“ و ”غيرآريايى“ وجود دارد. بنابراين اصطالح «ايرانشهر» برساختهى ساسانيان بوده است. 
و  است  ديده  آسيب  كلى  به  تقريبًا  سنگنوشتهاش،  ميانهى  پارسى  نسخهى  در  شاپور،  فرمانُبردار  كشورهاى  فهرست 
تنها به گونهى ناقص در در نسخههاى پارتى و يونانى اين سنگنوشتهى سه زبانه محفوظ و باقى مانده است. البته اين 
سياهه را به يارى فهرست كوتاه ايالتهاى ايرانشهر (به معناى خاص) در سنگنوشتههاى پارسى ميانهى نقش رستم و 
جانشينان  عصر  برجستهى  روحانى   ،(Kerdir) «هوازدهى «كردير و  ديده  آسيب  شديداً  به سنگنوشتهى  توجه  با  نيز 
شاپور، ميتوان بازسازى نمود. فهرست يادشده شامل اين نامهاست: «پارس (فارس)، پهلو (پارت)، خوزستان، ميشان، 
رى،   * (اصفهان)،  سپاهان  (آذربايجان)،  آدوربايگان  آديابِنه)،   =  Nodshiragan) نودشيرگان  (سوريه)،  آسورستان 
(توران)،  تورستان  (خراسان)،  اََبرشهر  (هرات)،  هريو  مرو،  (گرگان)،  گورگان  (سيستان)،  سگستان  (كرمان)،  كيرمان 
َمكوران (مكران)، و كوشانشهر تا َپشكبور (پيشاور)». شاپور نام چند كشور ديگر را نيز افزوده است، شامل: ماى (ماد)، 
هيند (هند)، و َمزونشهر (عمان) ”در كنار دريا“ و ديگران؛ يعنى «ارمن (ارمنستان)، ويروزان (گرجستان)، آالن (اران)، و 
-aneran) «بالسگان تا كافكوف (قفقاز) و دروازهى آالنان»، كه كردير اين كشورهاى را صريحًا در داخل «انيرانشهر

shahr)، يعنى ”شهريارى غير آرياييها“، امپراتورى روم تا غرب و سرزمينهاى قفقاز، قرار داده است. 
با وجود تداول و كاربرد اصطالح «ايرانشهر» در سنگنوشتههاى سلطنتى، به شاهنشاهى ساسانى، پيش از اين، با شكل 

 « .(Aneran) اشاره ميشد، و به غرِب رومى نيز متقابًال و زودتر، با عنوان «انيران (Eran) «كوتاه شدهى «ايران
هر دوى اين اصطالحها، در متنى تقويمى به قلم مانى پيامبر - كه احتماًال، نخست در زمان اردشير يكم نوشته شده - 
يافته ميشود. در ديگر متون پارسى و پارتى مانوى، اصطالح «ايرانشهر» ديده نشده است. همين شكل كوتاه (Eran)، در 
Eran-xwarrah-Shabuhr :نامهاى شهرهايى كه شاپور يكم و جانشيناناش بنيان نهاده بودند، آشكار ميشود؛ مانند

عنوانهاى  در  اصطالح  اين  همچنين،  كرد.  آرام  را  ايران  كواد   = Eran-asan-kard-Kawad شاپور،  از  ايران  شكوه 
برخى از مأموران بلندپايهى ادارى و فرماندهان نظامى دوران ساسانيان متأخر به برجستگى نشان داده ميشود؛ مانند: 
دبيران  (رييس   Eran-dibirbad ديبيربد»  «ايران-  كشور)،  امورمالى  كل  (رييس   Eran-amargar آمارگر»  «ايران- 
 Eran-hambaragbad همبارگبد»  «ايران-  كشور)،  پزشكان  (رييس   Eran-drustbad دروستبد»  «ايران-  كشور)، 

(سرپرست كل انبارهاى كشور)، «ايران- سپاهبد») Eran-spahbad فرمانده كل سپاه كشور). 
براى  است.  مانده  محفوظ  آشكارا  ساسانى،  كهن  اصطالحات  ميالدى،  نهم  هجرى/  سوم  سدهى  پهلوى  كتابهاى  در 
 eran-spahbad (شاه ايران) و لقب shah-i eran تنها در عبارت Eran نمونه، در «كارنامهى اردشير بابكان» اصطالح
(ايران- سپاهبد) استفاده گرديده است. وگرنه، كشور [ايران] همواره «ايرانشهر» خوانده شده است. همين موضوع در 
كتاب «ارداويراز نامه» نيز صدق ميكند كه در آن جا عبارت eran dahibed ”= فرمانرواى آرياييها“ صرفًا در مفهومى 
فراتر از نام جغرافيايى «ايرانشهر» آشكار ميشود. در «دينكرد» هفتم نيز، عمومًا همان تفاوت ميان [مفهوم] «ايران» و 
 (eran dehan :جمع) er deh گذارده شده است. در اين جا، عبارت (يعنى: غيرآريايى ،aneran و نيز با) «ايرانشهر»
از ترجمهى پهلوى يشتها، گهگاه براى رساندن مفهوم «سرزمينهاى آريايى» استفاده شده است. البته، اين حقيقت كه 
اصطالح «ايران» Eran عمومًا به صورت جغرافيايى نيز فهميده ميشد، با ساخت صفت eranag ”= ايرانى“، كه نخست 

در كتاب «بندهش» و آثار معاصر آن گواهى گرديده، نشان داده شده است. 
در آثار كهن فارسى نو، به ويژه آنهايى كه وابسته به منابع پارسى ميانهاند، شكل «ايرانشهر» با «شهر ايران» جايگزين 
بعدى  نسخهنويس  شايد  يا  ق.)،   429 (درگذشتهى  شاعر  سيستانى  فرخى   .(6-7 ص  سيستان،  تاريخ  (مانند:  ميشود 
اشعارش، هنوز اين اصطالح را در تقابل با «توران» (سرزمين تورانيان) استفاده ميكند. با اين حال، قلمرو ايرانشهر در 
اين زمان، محدود و منحصر به بخش غربى پيشين امپراتورى [ساسانى] شده بود. در ”تاريخ سيستان“ چنين گفته شده 
است كه: «كل ناحيهى كشور به چهار بخش تقسيم شده بود: خراسان، ايران (خاوران)، نيمروز، و باختر؛ هر آن چه در 
جوار مرز شمالى واقع گرديده، ”باختر“ خوانده شده؛ و هر آن چه در نزديكى مرز جنوبى واقع بوده، ”نيمروز“ ناميده 
شده است؛ و ناحيهى ميانى به دو بخش تقسيم گرديده: آن چه در جوار مرز شرق واقع شده، ”خراسان“ خوانده شده، 
حال آن كه آن چه در غرب واقع است، ”ايرانشهر“ ناميده شده است». حتا در «نزهة القلوب» حمداهللا مستوفى ( به نقل از 
اصطخرى) گزارش گرديده كه «عراق عربى عادتًا دل ايرانشهر خوانده شده است». به هر حال، عنوان عمومى سرزمين 

ايرانيان از اين زمان، «ايران»، و [عنوان] اهالياش، «ايرانى» بود (1).

 1997 ,.Costa Mesa, Calif ,8 .David N. MacKenzie, “Eran, Eranshahr”: Encyclopaedia Iranica, vol (1)
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شانس اول جايزه منتقدان 

كتاب ملي امريكا 
«محفل  جايزه  داوران  هيات 
نامزدهاي  ملي»  كتاب  منتقدان 
در  شب  شنبه  را  خود  نهايي 
در  كرد.  معرفي  سانفرانسيسكو 
اين فهرست كه در دو بخش رمان 
جويس  شد،  اعالم  زندگينامه  و 
پوليتزر  برنده   - اوتس  كرول 
«دختر  جديدش  رمان  با   - ادبي 
«ژورنال  زندگينامه  و  گوركن» 
ها» از شانس زيادي براي برنده 

شدن برخوردار است.

«دونده»  دمي  جاناتان 
امير نادري را نقد مي كند 
«سكوت  كارگردان  دمي  جاناتان 
فيلم  مركز  در  دي   23 روز  ها»،  بره 
يي  جلسه  در  نيويورك  برنز  ژاكوب 
به تماشاي فيلم «دونده» امير نادري 
با  فيلم  اين  مورد  در  و  نشيند  مي 
گفت  و  بحث  امريكايي  تماشاگران 

وگو مي كند.

ژوزه 
ساراماگو 

بستري شد 
نويسنده  ساراماگو  ژوزه 
در  ادبيات  نوبل  برنده  و  پرتغالي 
النزاروته  جزيره  در  بيمارستاني 
اسپانيا بستري شد. برخي رسانه 
بيماري  علت  اسپانيا  داخلي  هاي 
شدن  بستري  مدت  و  ساراماگو 
وي را مشكل تنفسي اعالم كرده و 
گفته اند وي از اواسط ماه دسامبر 
در بيمارستان بستري شده است. 

حميد  شعرهاي  همه 
مصدق در يك كتاب 
كه  مصدق»  حميد  آثار  «مجموعه 
توسط  شد،  رونمايي  پيش  چندي 
انتشارات نگاه به بازار كتاب آمد. 

«در  سياه»،  خاكستري،  «آبي،  كاويان»،  «درفش  شعرهاي  مجموعه 
رهگذار باد»، «از جدايي ها»، «سال هاي صبوري»، «منظومه هستي» 
و «شير سرخ» كه هر يك در سال هاي جداگانه يي به چاپ رسيده 

اند در اين مجموعه گردآوري شده است
اوديسه هومر با ترجمه ابراهيمي  

 كتاب «اوديسه هومر» ترجمه زنده ياد حسين ابراهيمي الوند اواسط 
بهمن از سوي نشر افق منتشر مي شود. اين كتاب را ياروسال هوالك 
براي مخاطبان نوجوان نوشته است. «اوديسه هومر» در رديف يكي 
ساله  هزار  سه  قدمتي  با  جهان  كهن  هاي  منظومه  ترين  جاودانه  از 
ترجمه  ضمن  است  كرده  تالش  اثر  اين  در  ابراهيمي  حسين  است. 
كتاب براي نوجوانان به الگوي متن اصلي وفادار باشد. اين داستان 
با نوآوري و ابداعاتي در ترجمه همراه بوده تا براي مخاطب خود 
خواندني و جذاب به نظر بيايد. از اين مترجم فقيد طي ماه هاي گذشته 
مجموعه سه جلدي «چرخ گردون» به وسيله انتشارات قدياني منتشر 
عناوين  ترتيب  به  باد»  پاي  و «رد  اسب»  سفيد»، «چشم  شد. «جاده 
جلدهاي اول تا سوم اين مجموعه را تشكيل مي دهند. «چرخ گردون» 

را جميله گوين- نويسنده هندي- براي نوجوانان نوشته است.  

ادبياتى در خدمت مفهوم زن بودن 
 
 

سميه نوروزى    

 درس هايى از ادبيات فرانسه - سيدونى گابريل كولت 
  ...

 
قرن  فرانسوى  نويسندگان  ترين  شاخص  از  كه  كولت 
نوعى  به  آثارش  تمامى  در  رود،  مى  شمار  به  بيستم 
است.  پرداخته  عشق  دردهاى  و  ها  خوشى  توصيف  به 
و  ظرافت  با  و  ماهرانه  لطيف،  شاعرانه،  ها  توصيف  اين 
جزئيات خاصى بيان شده اند كه رمان هاى او را بسيار 

خواندنى و جذاب كرده است. 
ليون  شهر  در   1873 سال  در  كولت  گابريل  سيدونى 
با  همراه  را  اش  كودكى  دوران  و  آمد  دنيا  به  فرانسه 
او  گذراند.  كوچك  يى  دهكده  در  رويايى  مادرى  و  پدر 
در محيط خانوادگى گرم و صميمى بزرگ شد و طبيعت 
روستايى اطرافش را به دقت به خاطر سپرد. اما روحيه 
شايد  و  شد  مى  دار  خدشه  مادى  مشكالت  با  او  لطيف 
همسرش  داد.  زودهنگام  ازدواجى  به  تن  علت  همين  به 
ويلى (نام مستعار هانرى گوتيه - ويالر، 1931 - 1859)، 
رمان نويسى عامه پسند بود؛ او استعدادهاى كم درآمد 
را كشف مى كرد و موضوعات پيشنهادى خود را به آنها 
ارائه مى داد و در ازاى دستمزدى ناچيز، رمان را به نام 

خود منتشر مى كرد. يكى از اين استعدادها كولت بود. 
ويلى، سرخوش از كشف اين نبوغ، كولت را وارد جمع 
هاى ادبى و هنرى كرد و چندى بعد، به او پيشنهاد داد 

تا خاطرات كودكى خود را بنويسد. اين گونه شد كه كولت مجموعه كتاب هاى «كلودين در مدرسه»، «كلودين در پاريس»، «كلودين در خانه شوهر» 
و «كلودين مى رود» را در فاصله بين سال هاى 1900 تا 1904، و همچنين «مين» و «كج روى هاى مين» را يك سال بعد از آن نوشت. اما ويلى آنها 
را با نام خود منتشر كرد و پس از كش و قوس هاى فراوان، باالخره در سال 1955 با حكم دادگاه مقرر شد كه نام كولت هم در كنار ويلى، به عنوان 
نويسنده ثبت شود. اين كتاب ها با اقبال بسيارى روبه رو شده و بسيار مورد توجه مخاطبان قرار گرفت. بعدها كولت كتاب «هرزه ساده دل» را نوشت 

و ماجراهاى مين را با دستكارى هايى در آن آورد تا بتواند كتاب را به نام خود ثبت كند. 
در اين ميان، ويلى به زن يكى از همكارانش دل بست و از او صاحب فرزندى شد. كولت كه هم حس حسادتش برانگيخته شده بود و هم احساس مى كرد 
ويلى او را دست انداخته و از او سوءاستفاده مى كند، رفتارى آزادانه و بى قيد و بند در پيش گرفت و با كمك هاى ژرژ واگ به بازيگرى در نمايش هاى 
موزيكال مشغول شد. و باالخره در سال 1906 از ويلى جدا شد. اما در كنار اين ماجراها، كولت كار نويسندگى اش را با جديت ادامه مى داد و به پيشرفت 
هاى خيره كننده يى مى رسيد؛ او در اين سال ها «پيچك هاى تاك»،«عزلتگاه عشق»، «در سفر»، «پشت پرده موزيكال» و «آواره» را نوشت. كولت كه از 
ويلى جدا شده بود، در عزلتگاه عشق، اولين تجربه هاى تنهايى را همراه با سرخوشى ناشى از حس استقالل طلبى بيان كرده است. اين كتاب كه ادامه 

يى است بر مجموعه هاى كلودين، كودكى و طبيعت دوران نوجوانى كولت را به تصوير كشيده و بر تنهايى قهرمان كتاب اصرار مى ورزد. 
«كلودين (قهرمان كتاب) تنهاست و تنها به دنيا آمده و هيچ دوستى ندارد، مردى بر سر راهش قرار مى گيرد... تشويش ها و غم و اندوه و كمبودها سر 
باز مى كنند و...»1 كولت در اين كتاب هنوز از سبك عامه پسند ويلى متاثر است. اما در«آواره» با نويسنده يى مستقل روبه رو مى شويم كه بسيار 
صادقانه ماجراى زندگى خود را بيان مى كند؛ «رنه نره كه شخصيتى جديد، پس از كلودين در آثار اوست، همسر نقاشى به نام تياندى بوده كه سال 
ها آشكارا به زن خود خيانت كرده است. رنه اين جهنم را ترك مى كند و مى كوشد زندگى خود را با حرفه پانتوميم در سالن هاى نمايش از نو بسازد. 
اما آواره و اسير قراردادهاى هنرى است... كولت در اين كتاب مانند سابق، از صحنه هاى احساساتى و سوزناك و رقت هاى عاطفى پرهيز مى كند.» 
توجه بيش از حد كولت در كاربرد صحيح كلمات، به ويژه وقتى به ابراز احساسات درباره طبيعت مى پردازد به همراه لذتى كه هنگام ادعاى برترى 
جسم بر روح و نيز برترى حقوق زن بر مرد، آزادانه شكوفا مى شود، نقطه قوت سبك نوشتارى اين نويسنده است كه بايد براى آن ارزش و احترام 

خاصى قائل بود. 
كولت كه پس از جدايى از ويلى، زندگى كولى وارى در پيش گرفته و در«آواره» به تفصيل درباره اش نوشته بود؛ در سال 1912 با آنرى دو ژوونل، 
سياست مدار و روزنامه نگار و سردبير روزنامه «لو متن»، آشنا شده و با او ازدواج كرد. اين پيوند باعث شد كولت گزارش ها و نوشته هايى را در آن 
روزنامه منتشر كند. او از اين ازدواج صاحب تنها فرزندش به نام بل گازو شد. در همين سال ها و در دهه چهل عمر كولت، شاهكارهاى ادبى اش يكى 
پس از ديگرى منتشر شدند؛ كولت كه نقش پيشوا و راهنماى پسر هفده ساله آنرى را بر عهده داشت، از اين تجربه نهايت استفاده را كرد و رمان «گندم 
نارس» را بر اساس همين تجربه نوشت. اين رمان ماجراى دختر و پسرى است كه با هم بزرگ شده و دوستان بسيار خوبى هستند. اما زمانى كه دوره 
كودكى را پشت سر مى گذارند، دوستى آنها با مشكالت زيادى روبه رو مى شود. كولت در اين كتاب سعى در اثبات اين نكته دارد كه؛ «عشق محدوديت 

سنى ندارد، و آن دختر جوان پانزده ساله نيز يك زن است، با تمام رنج ها و نيروى بلوغ. 
پس در مقابل شخصيت منطقى، خودخواه، و تا حدودى سنگين مرد، از حساسيت ظريف و سخاوتمندى زن تجليل مى شود.» او در رمان بعدى اش 
(عزيز) هم به تجليل و ستايش روح زنانه مى پردازد. عزيز نوعى خيالپردازى است كه رنگ واقعيت به خود مى گيرد، چرا كه كتاب در سال 1920 منتشر 
شد، اما مفهوم و محتواى آن به جريانات سال 1912 باز مى گردد؛ درست چند سال پيش از ارتباط با برتران ژوونل، پسر آنرى. در سال 1923 كولت 
بار ديگر به زندگى زناشويى اش با آنرى پايان داد. او همان طور كه در كتاب «كارآموزى هاى من» از ويلى انتقام گرفت، در«ژولى دو كارنى هان» نيز 
همان بال را بر سر همسر دومش آورد. در «كارآموزى هاى من» از گذشته خود از سال 1900 شروع كرده و ازدواج و دلبستگى و جدايى اش از ويلى 

را شرح مى دهد. 
وقايع دو سال بعد از اين واقعه تلخ را نيز در كتاب «عروسى» آورده است. كولت كه به موسيقى عالقه بسيارى داشت، از سال 1924 تا 1931 با همكارى 
موريس راول كتاب تغزلى «كودك و افسون ها» را در مونت كارلو اجرا كرد. اين كتاب يادآور دنياى ساده و افسانه يى آندرسون است و اين بار مفهوم 
مادر بودن را مورد ستايش قرار مى دهد؛ «در پايان كتاب، پنجره يى روشن مى شود و كودك حمايت مادر را طلب مى كند... در اين وقت موسيقى ناب 

و ماليمى برمى خيزد و با آرامش گسترده مى شود و با كلمه «مامان» پايان مى گيرد...» 
در سال 1935 با موريس گودو ازدواج كرد و در همان سال به آكادمى سلطنتى بلژيك راه يافت. در اين سال ها و تا آغاز جنگ جهانى دوم رمان هاى 
متعددى نوشت؛ «پايان عزيز»، «زوج»، «گربه» و... اما با آغاز جنگ، شوهر سومش كه يهودى بود، اسير آلمان ها شد و كولت با دشوارى فراوان توانست 

او را نجات دهد و تا پايان عمر با او زندگى كند. 
پس از جنگ نيز از شهرت كولت كاسته نشد و در سال 1947 عضو هيات آكادمى گنكور و پنج سال بعد به رياست اين هيات رسيد. سال بعد نشان 

افتخار لژيون دونور فرانسه را هم از آن خود كرده و به نوشتن آثار ديگرى ادامه داد. او در سال 1954 درگذشت. 
ديگر آثار كولت عبارتند از پاى بند، تولد روز، خانه كلودين، ژى ژى، ستاره شب، فانوس آبى، كاله كپى، زن پنهان، بال - ويستا، اتاق هتل، سن شكوفايى، 
گفت و شنود جانوران، آرامش در نزد جانوران، بهشت هاى زمينى، زندان ها و بهشت ها، جانوران ديگر، نيمكت، چگونه آگاهى به سراغ دختران مى 

آيد و... 
از كولت تنها كتاب «پايان عزيز» با عنوان «سرانجام شرى» در سال 1369 از انگليسى به فارسى برگردانده شده و توسط نشر نيلوفر منتشر شده 

است.
  پى نوشت؛

1- جمالت داخل گيومه برگرفته از مقاالت كتاب فرهنگ آثار است به سرپرستى رضا سيدحسينى، انتشارات سروش.  
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«دندان گرگ» ميرصادقي  
 جمال ميرصادقي كه به تازگي رمان «دختري با ريسمان نقره يي» را منتشر كرده، قصد دارد «دندان گرگ» را هم به چاپ برساند. او پيش تر به واسطه دشواري هاي اخذ مجوز اين رمان را نزد خود نگه داشته بود. او در اين رمان 
به روايت زندگي يك معلم تازه استخدام در رژيم شاه مي پردازد؛ معلمي كه به واسطه شباهت اسمي با كسي ديگر از سوي ساواك تحت تعقيب قرار مي گيرد و در نهايت دستگير و شكنجه مي شود و با آزاد شدن از زندان ساواك، 
ديدگاه هاي خود را تغيير مي دهد...«دندان گرگ» كه به وزارت ارشاد رفته، قرار است توسط نشر مجال وارد بازار كتاب شود. وي همچنين تاليف كتاب «راهنماي داستان نويسي» را بعد از دو سال به پايان برده است. وي در اين اثر 
به شرح تمام مباحثي كه به شكل اجمالي در كتاب «عناصر داستان» به آنها اشاره كرده، پرداخته است. نويسنده رمان «دختري با ريسمان نقره يي» درباره «راهنماي داستان نويسي» گفت؛ اين يك كتاب نظري است كه مي تواند براي 
افرادي كه قصد دارند كار داستان نويسي را آغاز كنند مفيد واقع شود. در اين كتاب مخاطب با عناصري چون آغاز داستان، پايان بندي، شكل، محتوا، ساختار، معنا و... آشنا مي شود. بخش هاي پاياني «راهنماي داستان نويسي» نيز به 
مخاطب مي آموزد كه براساس چه معيارهايي به نقد، داوري و قضاوت درباره يك اثر داستاني بپردازد. ميرصادقي ادامه داد؛ همچنين ضميمه يي به كتاب اضافه كرده ام كه مشتمل بر جمالت قصار و حتي باالتر از قصار نويسندگان 
جهان، درباره هنر نوشتن است. به عنوان مثال يك نويسنده آلماني در جايي مي گويد؛ «نوشتن براي نويسندگان دشوارتر از آدم هاي عادي است.» من طي اين سال ها با مطالعه اينگونه جمالت توانسته ام به تجربيات تازه يي در عرصه 

نويسندگي دست يابم.  

خريد خانه با %100 وام مسكن  - مشاورين امالك آوا  02089599390
از زبان يوسا درباره فلوبر در كتاب «عيش مدام» 
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محمدحسن شهسواري

بر  سارتر»  پل  «ژان  ميزان  به  فردي  هيچ  دوم،  جهاني  جنگ  از  پس 
روشنفكران تاثير نداشت. اساسًا گمان نكنم فضاي جهاني در آينده به 

گونه يي رغم خورد كه ديگر كسي بتواند واجد چنين نفوذي ميان اين 
قشر شود. يكي از وجوه سارتر كه بالشك تا مدت ها بر ذهن روشنفكراًن 
و  اگزيستانسياليسم  انديشه  در  ريشه  (كه  گذارد  اثر  خود  از  پس  نسل 
بود  امري  كرد)  مي  ياد  روشنفكر  تعهد  نام  به  آن  از  سارتر  كه  چيزي 
كه شايد بتوان به آن جامع االطراف بودن گفت. در ايران مثًال جالل آل 
احمد نماينده چنين نگاهي بود. در اين نگاه، روشنفكر بايد در برابر همه 
دهد؛  نشان  العمل  عكس  فراگرفته،  را  او  پيرامون  فضاي  كه  چيزهايي 
مجهز  اعتقاد،  اين  نتيجه  ورزش.  حتي  و  اجتماع  سياست،  ادبيات،  هنر، 
اگر  است.  كار  اين  در  سعي  حداقل  يا  علوم  بيشتر  به  روشنفكر  شدن 
است  متعدد  او  كاوش  هاي  حوزه  بينيم  مي  بازگرديم،  احمد  آل  به  باز 
كه البته به درستي، به اعتقاد برخي در بيشتر آنها كمي سطحي ورود 
حوزه  و  علوم  غريب  گستردگي  سبب  به  حاضر  زمانه  در  است.  كرده 
نه  ديگر  روشنفكران)  يافته  فزون  تواضع  البته  (و  بشري  فعاليت  هاي 
امكان چنين جامع االطراف شدني وجود دارد و نه انگار تمايلش. البته 
در  كه  دارد  ديرينه  ريشه  ايراني  فرهنگ  در  شدن  االطراف  جامع  سنت 
فرهنگ تذكره نويسي در برابر آن كلمه «حكيم» قرار مي گرفت كه باز 
خود از يونان باستان سرچشمه گرفته بود. حكيم كسي بود كه استاد 
و  هنر  چه  و  نقلي  چه  عقلي،  علوم  چه  بود؛  علوم  تمام  در  خود  زمانه 
ادبيات؛ مانند ارسطو و افالطون در يونان و خيام و ابن سينا در ايران. 
جالب اينكه توقع و جايگاه رمان نويس در حوزه فرهنگ عمومي امريكاي 
التين، چيزي نزديك به مفهوم حكيم در فرهنگ ما است. به همين سبب 
است كه رمان نويسان هم نسل «ماريو بارگاس يوسا» يا حتي شاعران، 
«ارنستو  «فوئنتس»،  مانند  اديباني  هستند.  االطراف  جامع  هنرمنداني 
ساباتو»، «بورخس» يا ... همچنان كه به كار ادبي مي پردازند، يك سر 
در سياست دارند، به نقد ادبي مي پردازند، روزنامه نگارند، تدريس مي 
كنند، سري هم در پژوهش تاريخي دارند و شنيده ام مثًال يوسا مقاله يي 
كشاف درباره مارادونا نوشته است. از يوسا پيش از اين دو مجموعه 
مقاله به نام هاي «واقعيت نويسنده» و «موج آفريني» به فارسي ترجمه 
شده كه خوانندگان ما را با عمق و گستره حيرت آور اين بهترين رمان 
نويس زنده دنيا، آشنا كرده بود. اينك عيشي مدام در «عيش مدام» ي كه 
استاد «عبداهللا كوثري» مقدماتش را به ظرافت فراهم كرده فرا روي عالقه 
استادش  سروقت  يوسا،  استاد  بار  اين  است.  گرفته  قرار  ادبيات  مندان 
«گوستاو فلوبر» (و استاد همه نويسندگان مدرن پس از خود) رفته است. 
هيچ چيز مثل خواندن خود كتاب شما را از كنكاشي چنين ژرف از سوي 
يك انسان درباره هنر انساني ديگر به وحشت نمي اندازد. حتي برخي 
معتقدند كتاب يوسا درباره فلوبر از پژوهش سه هزار صفحه يي سارتر 
به نام «ابله خانواده» در مورد فلوبر و آثارش، اقناع كننده تر است. براي 
دوباره  اينكه  سواي  چيز،  همه  از  تر  جالب  كتاب،  اين  خواندن  البته  من 
خواني يي بود بر مادام بواري، شناخت خود يوسا بود و اينكه دهليزهاي 

ذهن اين مرد از كجا سرچشمه مي گيرد و به كجا ختم مي شود. 

ويژه  به  بواري،  مادام  رمان  خود  به  تنها  كتابش  اول  بخش  در  يوسا 
«اًما»، فارغ از تاثيرات و تاثرات آن مي پردازد. او در ميانه كارزار دفاع 
جنبش  از  را  خود  طعن  نيش  و  كند  مي  گويي  داستان  از  شورانگيزي 
«رمان نو» دريغ نمي دارد. وجوه بررسي يوسا از شخصيت اًما بواري، 

به ويژه به عنوان يك زن، گستره عظيمي از نگره هاي روان شناسي، 
تاريخي، جنسيتي و جامعه شناسي را در برمي گيرد. 

در بخش دوم (كه بخش هايي از آن، خود، رمان نفس گير و قدر اولي 
است) به صورت كامًال تاريخي به پيدايش رمان مادام بواري نزد فلوبر 
مي پردازد. اينكه شعله مادام بواري چگونه پس از يك مالقات دوستانه 
فلوبر با دو دوست شعله ور مي شود. مالقاتي كه در پي آن، دوستان 
رمان نويس سختكوش ما، رمان در دست نگارش او به نام «وسوسه 
آنتوان قديس» را جالب نمي دانند و استاد را به سرخوردگي دچار مي 
درباره  است  نويسنده  يك  هاي  نويسي  ظريف  بخش،  اين  ادامه  كنند. 
نويسنده يي ديگر كه مدت چهار سال و هفت ماه و يازده روز صرف 
نگارش رمانش كرد. پس از رمان تاريخي يوسا درباره فلوبر، به مايه 
هاي فكري و مفاهيم پايه يي مادام بواري از نگاه يوسا برمي خوريم. 
نويسنده «گفت وگو در كاتدرال» مادام بواري را از وجوه مختلفي مانند 
عشق، شيء وارگي، پول و... مي كاود. يوسا در اين بخش هنوز چيزهايي 
براي مدهوش كردن ما دارد. از جمله پرداختن به مادام بواري از جنبه 
در  فلوبر  سبك  اساسًا  و  راوي  تغييرات  روايت،  چهارگانه  هاي  زمان 

مادام بواري. 

در بخش سوم كه البته كوتاه ترين بخش كتاب است، يوسا قصد دارد 
به خوانندگانش ثابت كند چرا مادام بواري نخستين رمان مدرن تاريخ 
به  منجر  كه  فلوبر  دوستان  كننده  تعيين  مالقات  آن  در  است.  ادبيات 
نويسنده  به  دوستان  حرف  ترين  مهم  شد،  بواري  مادام  شدن  نوشته 
رمانش  براي  «معمولي»  موضوعي  است  بهتر  كه  بود  اين  ما  محبوب 
انتخاب كند. يوسا در بخش سوم كتاب سعي مي كند با حمله به رمانتيك 
ها كه زندگي را حد افراطي احساس هاي متضاد مي دانند، معمولي بودن 
در همه چيز، حتي احساسات و به ويژه احساسات را اثبات كند و ميان 
مايگي به معناي رئاليستي و نه ارزشي اش را (كه جانمايه تفكر و زندگي 
«انكار  است؛  معتقد  فلوبر  خود  كند.  اعتقاد  اين  جايگزين  است)  مدرن 
وجود عواطف ولرم، به اين علت كه ولرم هستند، مثل انكار خورشيد در 
ساعتي غير از صالت ظهر است. در رنگ هاي سايه روشن همان قدر 
كند  مي  ثابت  يوسا  ادامه  در  تند.»  هاي  رنگ  در  كه  است  نهفته  حقيقت 
چگونه فلوبر در نگارش رماني با موضوعي معمولي، با استفاده از قدرت 
كلمات، چيزي چنان درخشان مي آفريند تا ارزش بنيادي جهان مدرن را 

قوام دهد و به نمايش بگذارد.

باري مطالعه عيش مدام به ما مي گويد اگرچه داستان كوتاه ايراني، در 
ايراني  رمان  اما  است  كرده  فتح  را  رفيعي  نسبت  به  قلل  وجوه،  برخي 
براي چنين فتحي عالوه بر آنكه به نويسندگان مانند فلوبر نياز دارد، به 
نويسندگان ريز بين و درشت منظري مانند يوسا هم محتاج است. پس 
كاله را قاضي كنيد و ببيند چه تعداد صفحه از تقويم را بايد ورق زد تا 
چنين سلسله يي متبرك از رمان نويسان در افق رمان ايراني پديد آيند 
ادبيات  قلل  برخي  فراز  بر  فارسي  زبان  پرچم  افراشتن  به  آن  پي  از  تا 

جهاني اميدوار بود؟ 

رويداد بي سابقه و شگفت انگيز: 26 دسامبر اكبر رادي زادروز بهرام بيضايي را نوشت و 27 دسامبر بيضايي خبر درگذشت رادي را 
در همان روزنامه!

نوشيروان كيهاني زاده

دهها  تاكنون  و  آمده  دنيا  به  تهران  در  دسامبر 1938  ما 26  وطن  بنام  كارگردان  و  نويس  نمايشنامه  بيضايي  بهرام      
نمايشنامه و داستان نوشته و بيش از 17 فيلم را كارگرداني كرده و در تكامل هنر تئاتر ايران كوشش بسيار بعمل آورده 

است.
    امسال (دسامبر 2007) اكبر رادي نمايشنامه نگار و درام نويس گيالني مقيم تهران كه در وطن شهرت فراوان دارد به 
مناسبت زادروز بهرام بيضايي مقاله مفصل و جالبي نوشته بود كه در شماره 26 دسامبر 2007 روزنامه پرتيراژ و حرفه 
اي «اعتماد» چاپ تهران، در صفحات اول و آخر چاپ شده بود. درست در لحظه انتشار اين روزنامه در بامداد 26 دسامبر، 
اكبر رادي (نويسنده مقاله) در تهران درگذشت و در شماره روز بعد «اعتماد» ـ شماره 27 دسامبر، اين بهرام بيضايي بود 
كه مقاله شيوائي درباره درگذشت «اكبر رادي» و خدمات ادبي و هنري او به وطن نوشته بود. اين مقاله كه صفحات اول 
و آخر روزنامه «اعتماد» را فراگرفته بود سبب شد كه روزنامه تا ساعت 9 بامداد ناياب شود. تهراني ها اين دو نوشته را 

رويدادي «شگفت انگيز» و «بي سابقه» توصيف كرده اند.
     اكبر رادي كه يكم سپتامبر 1939 در رشت به دنيا آمده بود از 11 سالگي در تهران زندگي مي كرد. وي عالوه بر درام 

نويسي، دهها سال ادبيات و فنون نگارش تدريس كرده بود.
     روزنامه اعتماد بازمانده روزنامه هاي حرفه اي چند سال اخير تهران است. پس از توقيف «شرق» و «هم ميهن»، اعتماد 
تيراژ (مخاطبان) آنها را به دست آورده است. سردبير اين روزنامه، دكتر بهروز بهزادي، از روزنامه نگاران قديمي ايران 
است كه قبال سردبير روزنامه ايران بود. وي كه تحصيلكرده آمريكاست در دوران نظام سابق مدير اخبار راديو و دبير 

خبر در روزنامه اطالعات بود. بهزادي مدير و سردبير مجله «ايران جوان» بود كه توقيف شده است. 
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بروز مشكالت گوارشي بر اثر مصرف زياد آدامس 

مصرف بيش از اندازه سوربيتول ، يك ماده شيرين كننده كه در آدامس هاي 
شديد  گوارشي  مشكالت  بروز  موجب  است  ممكن  رود،  مي  كار  به  قند  بدون 
زيادي  مقادير  مصرف  از  پس  كه  بيمار   2 مشاهده  با  آلماني  پزشكان  شود. 
سوربيتول ( 15 تا 20 آدامس در روز) دچار اسهال ، درد شكم و كاهش شديد 
وزن شده بودند درباره مصرف زياد آدامس هاي بدون قند حاوي سوربيتول 
هشدار دادند.سوربيتول كه تحت عنوان E420 نيز شناخته مي شود، بخوبي 
به وسيله روده كوچك جذب نمي شود و به صورت ملين عمل مي كند. عالوه 

بر تاثير سيستم گوارشي ، سوربيتول باعث كاهش وزن نيز مي شود، در حالي 
كه اكثر افراد نسبت به اين تاثيرات بي توجه اند. 

 

زنان باردار زياد با تلفن همراه حرف نزنند 
پزشكان توصيه كرده اند كه زنان باردار روزانه بيشتر 
در  كه  الكترومغناطيس  امواج  معرض  در  8ساعت  از 
رايانه، تلفن همراه، دستگاه هاي مايكروويو و به ميزان 
اين  نگيرند.  قرار  دارد،  وجود  تلويزيون  در  كم  بسيار 
امواج ممكن است بر روي رشد جنين تاثير گذار باشد. 
وجود  رايانه  در  كه  امواجي  داده  نشان  تحقيقات  حتي 
دارد مي تواند بر كيفيت اسپرم مردان نيز تاثير بگذارد 
اين  رايانه  از  استفاده  شود.  آنها  شدن  عقيم  باعث  و 
روزها يكي از الزامات زندگي شده است، استفاده از اين 
دستگاه نه فقط در محيطهاي كاري بلكه در خانه ها هم 

به شدت افزايش پيدا كرده است.
رايانه با تمام كارگشايي كه براي بشر داشته ضررهايي را هم به جسم او وارد مي كند. كارشناسان بهداشت 
به  مي توان  آنها،  مهم ترين  جمله  از  دارد،  همراه  به  عوارضي  رايانه  با  كار  معتقدند  ارگونومي  و  حرفه اي 
مشكالت بينايي براي كاربر، عوارض مفصلي و عضالني، استرس و تنفس گازهاي مضر متصاعد شده از 

رايانه اشاره كرد.  

اضطراب و افسردگي زمينه 
ابتال به بيماري قلبي 

افسردگي  و  اضطراب  مي دهد  نشان  جديد  تحقيقات 
ميان  در  جدي  قلبي  مشكالت  بروز  در  موثر  عوامل 
به  هستند.  پايدار  كرونر  عروق  بيماري  به  مبتاليان 
كانادا  مونترال  دانشگاه  محققان  رويترز،  گزارش 
اختالل  و  شديد  افسردگي  مشكل  دو  هر  دريافته اند 

اضطراب فراگير در اين بيماران شايع تر است.
مهم تر اين كه اين دو وضعيت، نشان مي دهند احتمال 
دو برابر شدن خطر مشكالت قلبي شديد طي دو سال 

بعد وجود دارد.به گفته اين محققان هر دو اختالل افسردگي شديد و اختالل اضطراب فراگير خطر 
وقوع يك مشكل قلبي جدي را افزايش مي دهند و از اين ميان اختالل افسردگي شديد بيشترين تاثير 
را نشان داده است بنابراين اين دو حالت را مي توان به عنوان شاخص هاي افزايش خطر مشكالت 
قلبي در نظر گرفت و در نظر داشت كه بيماران عروق كرونر بايد تحت مراقبت و كنترل مناسب 

قرار گرفته بهترين درمان را دريافت كنند.
 

با پسته آرامش بگيريد
پسته  مغز  است.  موثر  خوني  كم  درمان  در  و  اعصاب  شده  و  قلب  آرامش  سبب  پسته  مصرف 
غذايي  ارزش  مي باشد.  امالح  و  ويتامين ها  چربيها،  پروتئيني،   مواد  از  سرشار  و  نيروزا  ماده اي 
 A ، B ، D ويتامين  مثل  ويتامين هايي  از  مقاديري  حاوي  و  بوده  بيشتر  آجيل ها  ساير  از  پسته 
و E مي باشد. از جمله خواص درماني پسته، تقويت قلب و حافظه، تقويت معده، درمان اسهال، 
و  رحمي  و  مقعدي  دردهاي  درمان  دهان،   بويي  خوش  و  دهان  جوش هاي  درمان  لثه ها،  تقويت 
درمان ريزش موي سر مي باشد. از آن جا كه پسته حاوي آهن فراوان قابل جذب است در درمان 
كم خوني ناشي از فقر آهن موثر مي باشد. پوست نازك درون پسته در درمان دردهاي كبدي، 

روده اي و حالت تهوع و سرفه هاي مزمن مفيد است. 

عسل سرفه را از بين مي برد
 تحقيق نشان داد عسل براي مبارزه با بيماري هاي سينه ، سرفه ، شكم و معده مفيد است. به 
دانشكده  از  عمومي  بهداشت  و  اطفال  پزشكان  و  محققان  آنالين،  عرب  اينترنتي  پايگاه  گزارش 
قاشق  يك  نوشيدن  گفتند  است.محققان  زيادي  بسيار  فوايد  داراي  عسل  گفتند  پنسلوانيا  پزشكي 
عسل پيش از خواب باعث بهبود فعاليت تنفسي كودكان مي شود.پزشكي سنتي نيز طي ساليان 

قبل معتقد بود استفاده از عسل براي سرفه و التهابات تنفسي مفيد است.

شناسايي عوامل ژنتيكي موثر در چاقي 
 فرانك فراهاني جم

 
موادغذايي موجود در روغن زيتون داراي اثري مشابه آنتي اكسيدانت هاست و بنابراين به عنوان ماده 

اي ضد درد و التهاب از انسداد عروق قلبي جلوگيري مي كند. 
به  ابتال  احتمال  زيتون  روغن  غذاخوري  3قاشق  2تا  روزانه  مصرف  شود  مي  گفته   ، اساس  اين  بر 
بيماري هاي قلبي و عروقي و سرطان را كاهش مي دهد. روغن زيتون خالص با توجه به تاثيري كه 
غيراستروئيدي  ضدالتهابي  داروهاي  براي  مناسبي  جايگزين  تواند  مي  دارد،  درد  و  التهاب  كاهش  در 

مانند ايبوپروفن باشد. همچنين روغن زيتون 
سوزش و درد ناشي از سوختگي را كاهش 
مي دهد و از بروز تاول در محل سوختگي 
جلوگيري مي كند. محققان دانشگاه كارولينا 
نيز از تاثير جويدن آدامس در جلوگيري از 

تمايل افراد به خوردن خبر داده اند.
مرخصي  يا  سن  افزايش  دليل  به  كه  افرادي 
خانه  در  را  بيشتري  زمان  زايمان  از  پس 
خوردن  به  بيشتري  تمايل  كنند،  مي  سپري 
مشكل  با  مدتي  از  پس  نتيجه  در  و  دارند 
حالي  در  اين  شوند.  مي  مواجه  وزن  اضافه 
است كه با جويدن آدامس تمايل اين گروه از 
افراد به خوردن موادغذايي كم و پيش بيني 
به  نيز  آنها  وزن  زمان  گذشت  با  شود  مي 

مراتب كاهش يابد.
درباره  بتازگي  كه  مطالعاتي  براساس 
توانمندي سلول هاي مغزي انجام شده است 
فعاليت  يك  دادن  انجام  براي  انسان  مغز   ،
سلول  تريليون  يك  ميان  از  دائما  مشخص 
آنها  از  كدام  هر  كه  شده  بندي  طبقه  مغزي 
وظيفه مشخصي را به عهده دارند، تنها يك يا 
تعدادي از سلول هاي عصبي را انتخاب مي 
يا  مغزي  هاي  سلول  از  يك  هر  اهميت  كند. 
خوشه هاي سلولي در چگونگي عملكرد مغز 
موضوعي است كه ذهن بسياري از محققان 
و دانشمندان را به خود مشغول كرده است.

پيش از اين تصور مي شد كه در هنگام احساس يا ادراك يك عامل محرك ، گروه بزرگي از سلول هاي مغزي 
در بخش مشخصي از مغز فعال مي شوند. اين در حالي است كه براي شكل گيري رفتار ما انسان ها در برابر 

يك عامل محرك ، فعال شدن تعداد اندكي از سلول هاي مغزي در حدود 50 سال كافي است.
محققان دانشكده پزشكي نيويورك نيز اعالم كرده اند ژن هايي را كه سلول ها از آنها براي ذخيره چربي 
استفاده مي كنند، شناسايي كرده اند. آنها اميدوارند براساس اين يافته ها بتوانند به روش هاي جديدي در 
درمان چاقي دست يابند. اين عوامل ژنتيكي ، پروتئين هايي توليد مي كنند كه در ذخيره چربي نقش مهمي را 
به عهده دارند. در صورتي كه مقدار اين پروتئين در سطح سلول ها كاهش يابد، اين سلول ها توانايي ذخيره 

چربي را از دست مي دهند.
اين سلول ها چربي را به صورت انرژي ذخيره و در موقع نياز از آن استفاده مي كنند. اين عملكرد نشان 
دهنده ، نقش مهم پروتئين ها در فرايندهاي اساسي و بنيادي مورد نياز بدن است كه در سير تكاملي انسان 
ها اين نقش همچنان محفوظ نگاه داشته شده است. به گزارش انجمن بيماري هاي سرطاني امريكا در سال 
2007 ، 12 ميليون بيمار مبتال به توده هاي سرطاني بدخيم در سراسر دنيا شناسايي شدند كه 7,6 ميليون 
نفر از آنها به علت ابتال به اين بيماري جان خود را از دست داده اند. بنابراين مي توان نتيجه گيري كرد كه 

سرطان همچنان به كشتار گروه وسيعي از انسان ها در سراسر دنيا ادامه خواهد داد.
و  دنيا  سطح  در  سرطان  درمان  و  پيشگيري  هاي  روش  گسترش  لزوم  بر  است  تاكيدي  شده  اعالم  آمار 
همچنين افزايش آگاهي افراد درخصوص اين بيماري خطرناك كه مي تواند آنها را در معرض خطر مرگ 
و نابودي قرار دهد. با توجه به اين كه اميد به زندگي در ميان سالمندان افزايش يافته است و بيماري هاي 
سرطاني نيز بيشتر گروه سني سالمندان را هدف قرار مي دهد، بنابراين مي توان گفت افزايش تعداد بيماران 

سرطاني در سراسر جهان اجتناب ناپذير خواهد بود.
اين درحالي است كه بسياري از محققان نيز تغيير در شيوه زندگي در كشورهاي در حال توسعه را مهمترين 
علت شيوع سرطان دانسته اند. محققان دانشگاه استنفورد نيز موفق به شناسايي اجداد مشترك گروه هاي 
خوني شده اند. اين يافته ها مي تواند به كشف روش هاي درماني موثري در برابر بيماري سرطان خون و 
ديگر بيماري هاي خوني منجر شود. اين سلول منشا اوليه سلول هاي بنيادي سازنده خون در مغز استخوان 
است كه منبع همه سلول هاي خوني است. همچنين به نظر مي رسد ايجاد نوعي جهش يا تغييرات شديد در 
سلول سبب مي شود فرد به سرطان خون مبتال شود. با مقايسه اين سلول و سلول هاي بنيادي مبتال به 
سرطان خون مي توان به تفاوت موجود در ميان آنها پي برد و به روش موثري براي درمان اين بيماري 

دست يافت.
به گفته محققان ، حلزون دريايي مي تواند سالح بالقوه جديدي در برابر انتشار انگل ماالريا باشد. اين موجود 
دريايي پروتئيني به نام لكتين توليد مي كند كه در گسترش اين عامل بيماري زا ايجاد اختالل مي كند. همان 
طور كه مي دانيد، ماالريا ساالنه 500 ميليون نفر از مردم سراسر جهان را به بيماري مبتال مي كند و سبب 
مرگ بيش از يك ميليون نفر از مبتاليان مي شود. در صورتي كه در روده پشه ناقل ماالريا اين پروتئين 
توليد شود، سبب از بين رفتن عامل بيماري زا خواهد شد. با انتقال عامل ژنتيكي موثر در توليد اين پروتئين 
از حلزون دريايي به پشه ناقل ، پروتئين لكتين در بدن پشه توليد مي شود. لكتين به عنوان يك ماده سمي 

در مراحل اوليه زندگي عامل بيماري زا سبب نابودي آن خواهد شد. 
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هرآنچه مى خواهيد در زير يك سقف مى يابيد

سوپر سهند
 

در قلب فينچلى سنترال

74 Ballards Lane, Finchley Central N3   Tel: 020 8343 3279

 تا 30 پوند خريد، تحويل رايگان در محل تا شعاع 2 مايلى

ميوه و سبزى
كاست و سى دى- فيلم 

مجموعه هايى از شيرينى و آجيل 
كنسرو از مارك هاى معروف
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ساخت بزرگترين تلويزيون 
پالسماى جهان

پالسماى  تلويزيون  بزرگترين  ساخت  از  ژاپنى  شركت  يك 
در  پاناسونيك  شركت  داد.  خبر  اينچ   150 ابعاد  در  جهان 
جريان گشايش نمايشگاه جهانى CES در الس وگاس آمريكا 

از اين تلويزيون غول پيكر رونمايى كرد.
 AVC هاى  شبكه  شركت  رئيس  ساكاموتو  توشيهيرو 

پاناسونيك گفت: اين تلويزيون Life Screen نام دارد و با 

استفاده از آن مى توانيد شكوه و عظمت يك فيل را همانطور 
گزارش  اساس  بر  بياوريد.  خود  خانه  به  هست  واقعا  كه 
خبرگزارى فرانسه، وى تماشاى مسابقات المپيك در صفحه 

غول پيكر اين تلويزيون را رويايى تصور كرد. 
به گفته وى Life Screen معناى جديدى به ”تلويزيون“ داده 
منازل  راهى  نوين  فناورى  اين  شود  مى  بينى  پيش  است. 
شود.شفافيت  جهان  ثروتمند  و  مرفه  شخصيتهاى  مسكونى 
شده  عنوان  پيكسل   4000 در   2000 پالسما  تلويزيون  اين 

است و معادل 9 تلويزيون پالسماى 50 اينچ ابعاد دارد. 

بلوتوث 10 ساله شد
سالروز  دهمين  بلوتوث  فناورى 
نمايشگاه  در  را  خود  تولد 
مصرفى  الكترونيكى  محصوالت 
آمريكا  وگاس  الس  در   2008

جشن گرفت. 
فناورى بلوتوث كه يك استاندارد 
بى  ارتباطات  عرصه  در  جهانى 
اين  است،  اشعه  طريق  از  سيم 
را  خود  زندگى  سال  دهمين  هفته 
تولد  جشن  و  گذاشت  سر  پشت 
محصوالت  نمايشگاه  در  را  خود 
الكترونيكى مصرفى (CES) كه از 

7 ژانويه در الس وگاس آمريكا آغاز به كار كرده است، برگزار كرد. 
شايد كمتر كسى بداند كه اين فناورى 10 سال قبل متولد شده است، چرا كه 
از  استقبالى  چنان  با  و  شد  بازار  وارد   2000 سال  از  آن  محصوالت  اولين 
سوى كاربران اين محصوالت مواجه شد كه تنها در مدت 8 سال 1/5 ميليارد 
دستگاهى كه مجهز به اين فناورى بوده اند، در بازارهاى جهانى به فروش رفته 
اند. به طورى كه (SIG) گروه اصلى ارائه دهنده ليسانس بلوتوث امروزه در 

حدود 10 هزار شركت عضو دارد.
فناورى بلوتوث را نخستين بار شركت اريكسون سوئد توسعه داد و در پى 
شركتهاى  همكارى  با  كه  گروه  اين  حقيقت  در  شد.  تاسيس   SIG گروه  آن 
فعاليت  شد،  اندازى  راه  نوكيا  و  توشيبا  اينتل،  ام،  بى  آى  اريكسون،  سونى 
خود را رسما از 20 مى 1999 آغاز كرد و بعدها شركتهاى ديگرى كه تمايل 
به استفاده از فناورى بلوتوث را در محصوالت خود داشتند، به عضويت اين 

گروه درآمدند.
اول  آرنولد  شاه  نام  از  بلوتوث  عنوان  پديا،  ويكى  آزاد  دانشنامه  نوشته  به 
پادشاه دانمارك گرفته شده است كه با لقب «دندان آبى» (بلوتوث) شناخته مى 
شد. «مخترعان اين فناورى به اين مساله اعتقاد داشتند نامى كه براى محصول 
كه  باشد  داشته  پروتكلى  براى  مناسب  عنوانى  بايد  گيرند  مى  نظر  در  خود 
توانايى برقرارى ارتباط ميان ابزارهاى مختلف را دارد. بنابراين لقب پادشاه 

واحد جمعيت هاى مختلف شبه جزيره اسكانديناوى را برگزيدند.»
خانگى  عادات  و  مردم  زندگى  شيوه  در  تغيير  ايجاد  حال  در  بلوتوث  امروزه 
آنها است. اولين كابل هاى دنياى امروز براى اتصال رايانه به چاپگر، نمايشگر، 
صفحه كليد و ماوس مورد استفاده قرار گرفتند. سپس كابل ها براى اتصال 
كمك  به  اتصاالت  اين  بعد  و  شدند  گرفته  بكار  همراه  هاى  تلفن  و  ها  رايانه 
بلوتوث و ديگر فناورى هاى فرستنده هاى راديويى ممكن شد و به زودى در 

بسيارى از لوازم خانگى گسترش يافت. 

چه كسى لوگوى گوگل را طراحى كرد؟
نرم افزار  استفاده  با  گوگل  بنيان گذاران  از  يكى  برين  سرگئى  را  گوگل  اوليه  لوگوى 
 Ruth طراحى كرد، اما نسخه جديد لوگوى گوگل را خانمى به نام راث كدار Gimp

Kedar طراحى كرده است.

كه  زمانى  همان  يعنى   99 سال 
و  برين  سرگئى  به  كدار  راث 
لوگو  طراحى  براى  پيج  لرى 
معرفى شد، وى مدرس طراحى 
از  بود.  استنفورد  دانشگاه  در 
ايده هاى  كه  شد  خواسته  او 
اوليه اش را براى لوگوى گوگل، 
شيوه  و  راهبرد  كند.  ارائه 

طراحى خانم كدار مورد پسند رؤساى گوگل قرار گرفت و او استخدام شد.
اينترنتى  مهم  شركت هاى  ساير  از  متمايز  لوگويى  كه  مى خواست  زمان  آن  در  گوگل 
ان زمان داشته باشد، شركت هايى مانند Yahoo, Excite, HotBot, LookSmart و 
Lycos. به عالوه گوگل مى خواست كه لوگويش نشان دهنده نگاه ممتاز اين شركت باشد. 
همه شركت هاى رقيب گوگل در آن زمان در درجه اول پورتال هاى تجارى بودند و در 
درجه دوم خدمات جستجو ارائه مى كردند، اما گوگل مى خواست كه به عنوان يك موتور 

جستجو شناخته شود و لوگويش هم بايد اين مطلب را مى رساند.
طرح هاى زيادى براى لوگوى گوگل پيشنهاد شد و در نهايت لوگوى كنونى به داليل 

زير انتخاب شد:
- لوگو نمايى سرزنده دارد و در عين حال ساده دارد. خواندن آن بسيار ساده است، 

بافت و سايه اى كه به هر حرف لوگو داده شده است، هر حرف را از برجسته نشان مى دهد و در همان حال به آن وزن و شفافيت مى دهد. 
- در آن زمان فونت Times-Roman، فونت مورد پسند و انتخابى در وب بود و فونت sans-serif، فونت مورد قبول رسانه هاى كاغذى بود. 
راث مى خواست فونتى انتخاب كند كه هم خوانا باشد و هم يك حس نشاط و سرزندگى را القا كند، در نهايت او فونت Catull را انتخاب كرد كه 

نوع قديمى فونت serif بود. 
خانم راث كدار متولد برزيل است، او برنده چندين جايزه طراحى است و نمايشگاه طراحى هايش در آمريكا و كشورهاى ديگر به نمايش گذاشته 

شده است.

آموزشگاه و مركز فرهنگى صمد بهرنگى
( كانون ايرانيان)

كالس هاى آموزش زبان فارسى از آمادگى تا دانشگاه
(GCSE & A Level) 

با پيشرفته ترين شيوه هاى آموزش ، با پانزده سا ل سابقه، كتابخانًه مجهز، ثبت 
رسمى  

OCR    براى برگزارى آزمون  GCSE & A Level
و برآيند قبولى صد در صد با باالترين نمره

همراه با كالسهاى آموزشى مختلف 
زمان : روزهاى شنبه از ساعت 11 تا 2 بعد از ظهر 

مكان : 
H argrave Park School, Hargrave Park Road, N5 19JN

 41-43-271-263-143-210
Archway Station  نزديكترين آندرگراند 

تلفن هاى آگاهى و ثبت نام : 0207000341و 07840275265 
شهريه ساالنه 130 پوند 

GCSE & A Level پوند 170
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به ياد داشته باشيد با صرافى هاى معتبر پولهاى خود را ارسال نمائيد
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 آگهى هاى شما به
 كيفيت و استمرار اين
 هفته نامه يارى مى

رساند

خانه و خانه دارى

املت كالباس 

مواد الزم:
6 عدد تخم مرغ
150 گرم قارچ

150 گرم پنير پيتزا
9 تا 10 ورق پپرونى يا هر نوع كالباس 

1 عدد پياز
1 تا 2 پر سير

1 تا 2 عدد فلفل سبز 
3 تا 4 قاشق سوپ خورى شير يا آب

روغن يا كره به مقدار كافى

طرز تهيه:
سانتيمتر  يك  اندازه هاى  به  و  بشوييد  را  ها  قارچ 
هم  را  سبزها  فلفل  كنيد.  خورد  سانتيمتر  يك  در 
بشوييد و بعد آنها را خرد كنيد. پنير پيتزا را رنده 
كنيد. تخم مرغ ها را داخل كاسه بشكنيد شير يا آب 
را به آن بيفزاييد پنير رنده شده را هم اضافه كنيد 
نمك و فلفل به اندازه كافى بزنيد و با چنگال خوب 

هم بزنيد. اينها را به حال خود رها كنيد. 
پياز را خورد كنيد و آنرا در ماهى تابه سرخ كنيد 
سرخ  پياز  با  كمى  كرده  خورد  هم  را  سير  سپس 

كنيد. فلفل و قارچ را به آن بيفزاييد و سرخ كنيد.
مخلوط تخم مرغ و ديگر مواد را كه با هم مخلوط 
كرده بوديد در ماهى تابه بريزيد و خوب هم بزنيد 
در  كه  بصورتى  آن  روى  را  كالباس  يا  پپرونى 
كم  را  شعله  دهيد.  قرار  مى كنيد  مشاهده  تصوير 
كنيد و در ماهى تابه را ببنديد. املت را تا زمانى كه 

سفت شود روى شعله ماليم طبخ كنيد. 

رابطه روز تولد و شخصيت شما!
روان شناسان شخصيتي براين عقيده اند كه شماره تولد، شما را از آن 
چيزي كه مي خواهيد باشيد دور نمي كند ، بلكه مانند رنگي است كه 

نوع آن و زيبايي اش براي افراد مختلف متفاوت است . 
به مثال زير توجه كنيد :

براى مثال: من متولد 23 دى 1356 هستم . دى ماه دهم (10) سال است 
پس: 

1356+10+23=1389
1389=1+3+8+9=21

21=1+2=3
شماره تولد من 3 است و اكنون مي توانم آنچه راكه مربوط به اين شماره 

است با خود مطابقت دهم .
 تفسير اعداد

1- خالق و مبتكر :
” يك ” ها پايه و اساس زندگي هستند . هميشه عقايد جديد و بديع دارند و 
اين حالت در آنها طبيعي است. هميشه دوست دارند تمامي كارها و مسائل 
بر حول محوري كه آنها مي گويند و تعيين مي كنند در گردش باشد و 
چون مبتكر هستند، گاهي خود خواه مي شوند. با اين حال ” يك ”ها بشدت 
صادق و وفادارند و به خوبي مهارتهاي سياسي را ياد ميگيرند .هميشه 
چون  هستند،  فرمانده  و  رهبر  غالبا  و  بزنند  را  اول  حرف  دارند  دوست 
عاشق اين هستند كه ” بهترين ” باشند. در استخدام خود بودن و براي خود 
كار كردن بزرگترين كمك به آنهاست ولي بايد ياد بگيرند عقايد ديگران 

ممكن است بهتر باشد و بايد با رويي باز آنها را نيز بشنوند.
2- پيام آور صلح :

” دو ” ها سياستمدار به دنيا مي آيند! از نياز ديگران خبر دارند و غالبا 
پيش از ديگران به آنها فكر مي كنند. اصال تنهايي را دوست ندارند. دوستي 
به  را  آنها  تواند  مي  و  است  مهم  بسيار  برايشان  ديگران  با  همراهي  و 
موفقيت در زندگي رهنمون سازد. اما از طرف ديگر، چنانچه در دوستي با 
كسي احساس ناراحتي كنند ترجيح مي دهند تنها باشند. از آنجايي كه ذاتا 
خجالتي هستند بايد در تقويت اعتماد به نفس خود تالش كنند و با استفاده 

از لحظه ها و فرصت ها آنها را از دست ندهند.
 3- قلب تپنده زندگي :

و  رمانتيك  جذاب،  اجتماعي،  فعال،  بسيار  هستند،  آليست  ايده  ها   ” سه   ”
بسيار بردبار و پر تحمل. خيلي كارها را با هم شروع مي كنند اما همه آنها را پيگيري نمي كنند. دوست دارند كه ديگران شاد باشند و براي اين كار تمام تالش 

خود را به كار مي گيرند. بسيار محبوب اجتماعي و ايده آليست هستند اما بايد ياد بگيرند كه دنيا را از ديد واقعگرايانه تري هم ببينند.
4- محافظه كار :

” چهار ”ها بسيار حساس و سنتي هستند. آنها عاشق كارهاي روزمره، روتين و پيرو نظم و انضباط هستند و تنها زماني وارد عمل مي شوند كه دقيقا بدانند 
چه كاري بايد انجام دهند. به سختي كار و تالش مي كنند. عاشق طبيعت و محيط خارج از خانه هستند . بسيار مقاوم و با پشتكار هستند. اما بايد ياد بگيرند 

كه انعطاف پذيري بيشتري داشته و با خود مهربانتر باشند .
5- ناهماهنگ با جماعت :

” پنج ”ها جهانگرد هستند و كنجكاوي ذاتي، خطر پذيري و اشتياق سيري ناپذير آنها به جهان هستي و ديدن محيط اطراف خود، غالبا برايشان درد سر ساز 
مي شود. آنها عاشق تنوع هستند و دوست ندارند مانند درخت در يك جا ثابت بمانند . تمام دنيا مدرسه آنهاست و در هر موقعيتي به دنبال يادگيري هستند. 
سواالت آنها هرگز تمام نمي شود. آنها به خوبي ياد گرفته اند كه قبل از اقدام به عمل، تمامي جوانب كار را سنجيده و مطمئن شوند كه پيش از نتيجه گيري، 

تمامي حقايق را مد نظر قرار داده اند.
 6- رمانتيك و احساساتي :

اي  ويژه  اهميت  از  آنها  براي  محكم  بسيار  خانوادگي  رابطه  .يك  كنند  بودن  مفيد  احساس  كه  شوند  مي  خوشحال  زماني  و  هستند  آليست  ايده  ها   ” شش   ”
برخوردار است. اعمالشان بر تصميم گيري هايشان موثر است و آنها حس غريب براي مراقبت از ديگران و كمك به آنها دارند. بسيار وفادار و صادق بوده و 
معلمان بزرگي مي شوند . عاشق هنرو موسيقي هستند. دوستاني صادق و در دوستي ثابت قدم هستند. ”شش“ ها بايد بين چيزهايي كه مي توانند آنها را تغيير 

دهند و چيزهايي كه نمي توانند، تفاوت قائل شوند .
7- عاقل و خردمند :

”هفت ” ها جستجو گر هستند. آنها هميشه به دنبال اطالعات پنهان و مخفي بوده و به سختي اطالعات به دست آمده را با ارزش حقيقي آن مي پذيرند . احساسات 
هيچ ارتباطي با تصميم گيري هاي آنها ندارد . با اينكه در مورد همه چيز در زندگي سوال مي كنند اما دوست ندارند مورد پرسش واقع شوند و هيچگاه كاري 
را ابتدا به ساكن با سرعت شروع نمي كنند و شعارآنها اين است كه به آرامي مي توان مسابقه را برد . آنها فيلسوفهاي آينده هستند ؛ طالبان علم كه به هر چه 
مي خواهند مي رسند و سوال بي جوابي ندارند . مرموز هستند و در دنياي خودشان زندگي مي كنند و بايد ياد بگيرند در اين دنيا چه چيزي قابل قبول است 

و چه چيزي نه !
8- آدم كله گنده :

” هشت ” ها حالل مشكالت هستند . اساسي و حرفه اي سراغ مشكل رفته و آن را حل مي كنند . قضاوتي درست دارند و بسيار مصمم هستند و طرحها و نقشه 
هاي بزرگي دارند و دوست دارند زندگي خوبي داشته باشند . مسووليت افراد را بر عهده مي گيرند و مردم را با هدف خاص خود مي بينند . با شرايط ويژه 

اي اين امكان رابه وجود مي آورند كه ديگران هميشه آنها را رئيس ببينند .

 9- اجرا كننده و بازيگر :
” نه ” ها ذاتا هنرمند هستند . بسيار دلسوز ديگران و بخشنده بوده و آخرين پول جيب خود را نيز براي كمك به ديگران خرج ميكنند . با جذابيت ذاتي شان 
اصال در دوست يابي مشكلي ندارند و هيچ كـس براي آنها فرد غريبه اي به حساب نمي آيد . در حاالت مختلف شخصيت هاي متفاوتي از خود بروز مي دهند 
و براي افرادي كه اطرافشان هستند شناخت اين افراد كمي دشوار به نظر مي رسد . آنها شبيه بازيگراني هستند كه در موقعيت هاي مختلف رفتارهاي متفاوتي 
نشان مي دهند . افرادي خوش شانس هستند اما خيلي وقتها از آينده خود بيمناك و نسبت به آن هراسان هستند . آنها براي موفقيت بايد به يك دوستي و عشق 

دو جانبه كه مي تواند مكملشان در زندگي باشد دست يابند .
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بدن هم ساعت دارد؟
ساعت  يك  ما  از  كدام  هر  مى گويد:  مونيخ  دانشگاه  پزشكى  روانشناسى  بخش  پروفسور  روننبرگ  تيل 
درونى داريم، مثل همين ساعت واقعى. براى چه از ساعت استفاده مى كنيم؟براى اينكه، مثال مى خواهيم 
بدانيم چه وقت بايد راه بيافتيم تا سر ساعت به محل كارمان برسيم. ساعت درونى مان هم تقريبا همين طور 

كار مى كند. 
مثال زمان مشخصى بايد حرارت بدن باال برود يا ترشح هورمون هاى مخصوصى افزايش پيدا كند تا بدن 2 
ساعت بعد آماده برخاستن از خواب شود. ساعت درونى در واقع پاسخ تكامل به تحوالت نورى و حرارتى 
پيرامون ماست. به زبان ساده  تنظيم فعاليت هاى بدنى مناسب در روز و شب، محصول هدايت و تنظيم اين 

ساعت ژنتيك است، به همين خاطر در هر كدام از ما متفاوت عمل مى كند.
مثال اين ساعت مشخص مى كند كه چه وقت بدن ما نياز به خواب دارد يا چه وقت زمان برخاستن از خواب 
است. برنامه ساعت درونى آدم هاى سحرخيز با برنامه ساعت درونى آدم هاى شب زنده دار متفاوت است. 
روننبرگ اضافه مى كند: تفاوت زمانى ساعت درونى ميان آدم هاى خيلى سحرخيز و آدمهاى خيلى شب 
زنده دار گاه حتى تا 12 ساعت هم مى رسد، طورى كه گاه وقتى يكى به رختخواب مى رود ديگرى تازه از 
خواب بلند شده است. اما اين ساعت درونى يكنواخت كار نمى كند. يكى از نكات مهم در تنظيم اين ساعت، 
سن است. مثال بچه هاى كوچك، شايد براى اينكه به پدر و مادرشان نشان بدهند بچه دارى يعنى چه! صبح 
اول وقت بيدارند! با افزايش سن اين ساعت عقب مى رود. در سنين نوجوانى شب زنده دارى به اوج مى رسد. 

اما از20 سالگى به بعد هرچه كه سن باالتر مى رود تحمل بدن براى شب زنده دارى كمتر مى شود.
برنامه  وقتى  مى كند،  صدق  يا  شب زنده دار  سحرخيز  آدم ها،  هر 2دسته  مورد  در  نكته   يك  ميان  اين  در 
زندگى مان با اين ساعت تنظيم نيست، بدن در حالت استرس قرار مى گيرد. كارشناسان در اين زمينه مثل 
روننبرگ معتقدند: « وقتى من ساعت درونى اى دارم كه دو سه ساعت عقب تر از ساعت بيرونى كار مى كند 

مثل اينكه بخواهم در مسكو كار كنم درحالى كه در مونيخ زندگى مى كنم.»
اين تفاوت زمانى فشارى است كه به مرور زمان خود را نشان مى دهد. نكته جالب توجه اينجاست كه اين 
فشار موجب بروز عاداتى مثل سيگارى شدن مى شود. هر چقدر اين تفاوت زمانى بيشتر باشد احتمال اينكه 
فرد سيگارى شود بيشتر است. نتيجه بررسى ها نشان مى دهند افرادى كه ساعت درونى شان با ساعت 

معمول از 4 ساعت بيشتر تفاوت دارد 60 درصد بيشتر از افراد ديگر سيگارى مى شوند.
اما، تنظيم اين 2 ساعت با هم گاهى مقدور نيست، وقتى بايد ساعت7صبح سر كار باشيم ولى تا ساعت9 

هنوز گيج خوابيم چاره چيست؟
دريافت  نور  كافى  اندازه  به  ما  بيشتر  كه  است  اين  واقعيت  زندگى.  محل  و  كار  محيط  در  بيشتر  نور   .1
نمى كنيم. كمبود نور يعنى سحرخيزها؛ سحر خيزتر مى شوند، شب زنده داريها هم صبح ديرتر از خواب 

بلند مى شوند.
 2. سعى كنيم عادات و روش زندگى مان را تا جايى كه مقدور است با ساعت درونى مان تنظيم كنيم. 

روننبرگ معتقد است: تنظيم ساعت كار با ساعت درونى قدم بزرگى است. مى دانيد اين گونه خالقيت و 
سازندگى نيروى كار جامعه چقدر باال مى رود. البته براى باال بردن خالقيت كه نمى توان نظام اجتماعى را 
بر هم زد. مثال فكر كنيد براى باال بردن خالقيت نوجوانان ، از 14 سالگى به بعد دانش آموزان به جاى ساعت 

8 صبح ساعت9 يا10 به مدرسه بروند! 

شكالت تلخ ، نه خيلي تلخ و نه چندان مفيد 
قلب  سالمت  براي  و  بوده  سالم  كامال  تلخ  شكالت  كه  ادعا  اين 
مفيد است باعث شده بسياري از افراد به مصرف زياد آن روي 
آورند.  محققان مي گويند مصرف شكالت تلخ به لحاظ داشتن 
تركيبات فالونول ، مواد شيميايي گياهي كه به نظر مي رسد به 
تحت  آنچه  اما  است  شده  توصيه   ، كنند  مي  كمك  قلب  سالمت 
تركيبات  اين  فاقد  شود  مي  عرضه  تيره  يا  تلخ  شكالت  عنوان 
است. طبق اظهارات محققان در نشريه لنست، توليد كنندگان اين 
محصوالت، تركيبات فالونول را به علت مزه تلخشان از شكالت 
قند  و  چربي  حاوي  شكالت  انواع  متاسفانه  و  كنند  مي  خارج 
هستند كه هردو براي سالمت قلب و عروق مضرند.حتي شكالت 

هاي تيره با ظاهر فريبنده اي كه دارند معموال فاقد تركبات فالونول هستند و متاسفانه در اكثر موارد برچسب محصوالت 
داراي اطالعات صحيح مربوط به اجزاء تشكيل دهنده آن نيست.

حتي در صورت وجود فالونول ها در شكالت ،  مصرف كنندگان بايد به ساير اجزاء تشكيل دهنده محصول توجه كنند. 
بدترين و ناسالم ترين بخش هاي شكالت چربي ،  قند و كالري هاي موجود در آن است. بنابراين به افراد توصيه مي شود 
اگر شكالت تلخ هم مصرف مي كنند حتي االمكان مصرف ساير مواد و غذاها را كه بر دريافت كالري اضافي مي افزايد ، 

محدود كنند.  
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داستانكداستانك
قسمت آخر

خونه.  رسيدم  كى  نفهميدم  اصال  كه  بودم  بهار  فكر  تو  انقدر 
ماشين و پارك كردم و رفتم تو. خيلى گرسنه بودم و اشتها به 
غذا نداشتم. يه ليوان آب برداشتم و رفتم تو اتاقم. ليوان آب و 
روى ميز گذاشتم و روى تخت افتادم. فكر بهار حتى يه لحظه ولم 
نمى كرد. كتاب نيمه بازم رو از روى ميز برداشتم و شروع كردم 
همش  فهميدم.  نمى  چيزى  خوندم  مى  چى  هر  ولى  خوندن.  به 
صورت معصوم بهار جلوى چشمام بود. احساس خوبى نداشتم. 
وقتى به رفتارم با بهار فكر مى كردم از خودم بدم ميومد. هرچند 
كه حق با من بود، ولى برخوردم اصال درست نبود. غرق همين 

افكار بودم كه خوابم برد.
تا چشمامو باز كردم اولين چيزى كه ديدم ساعت روى ديوار بود. 
ساعت از 9 هم گذشته بود. هوا كمى روشن بود ولى اين بارون 
و  برداشتم  رو  كتم  و  شدم  بلند  سريع  نداشت.  اومدن  بند  خيال 
كه  همونجايى  رفتم  و  شدم  ماشين  سوار  بيرون.  زدم  خونه  از 
ديشب بهار رو پياده كرده بودم. روبروى در خونه پارك كردم و 
توى ماشين نشستم. به در خونه زل زده بودم و هر لحظه منتظر 
بودم كه بهار از در بياد بيرون. دقيقه ها و ساعت ها گذشت و از 
بهار خبرى نشد. با خودم گفتم: «اين دختر حتما رفته سر كار!» 

كمى  نبود.  بهار  از  خبرى  ولى  بود  گذشته  هم  ظهر  از  ساعت 
دلشوره داشتم. به خودم غر زدم كه چرا ديشب شماره ى تلفنش 

رو ازش نگرفتم! دو دل مونده بودم كه چى كار كنم كه يهو چيزى 
يادم افتاد ... كليد ! بهار ديشب كليد خونه رو از زير آجرى توى 
باغچه درآورد و گفت كه هميشه كليد رو ميذاره اونجا. زود از 
ماشين پياده شدم و به طرف باغچه رفتم. اميدوار بودم كه كليد 
ببينمش.  تونستم  مى  و  بود  خونه  بهار  اينجورى  نباشه.  اونجا 
چندتا از سنگ ها و آجرهاى توى باغچه رو جابجا كردم تا اينكه 
كليد رو زير يه پاره آجر پيدا كردم. پس بهار خونه نبود. كليد رو 
برداشتم و به طرف در خونه رفتم. چند بار زنگ زدم ولى كسى 
در رو باز نكرد. كليد رو انداختم تو در و چرخوندم. در باز شد. 
رفتم تو و در رو بستم. از توى خونه بوى خيلى خوبى ميومد. 
آب  پارچ  يه  توى  ياس  گل  دسته  يه  غذاخورى  ميز  روى  ديدم 
گذاشتن و اين بو ماِل همون گل هاست. آشپزخونه سمت راست 
من بود و چون اوپن بود توش به راحتى ديده مى شد. هيچ چى 
روى گاز و ظرفشويى نبود. انگار سال هاست توى اين خونه نه 

غذايى پخته شده و نه ظرفى شسته شده.
كنار آشپزخونه يه اطاق ديگه بود كه درش نيمه باز بود. وقتى 
وارد اطاق شدم كم مونده بود از تعجب شاخ در بيارم. يه اطاق 
پر از تابلو هاى نقاشى، يه كتابخونه ى خيلى بزرگ با كتاب هاى 
اكثرا قديمى و يه بوم نقاشى وسط اتاق. تصور اين كه بهار با 
اون شغل غير معمولش اهل كتاب و هنر باشه برام دشوار بود. 

اى  ديگه  اتاق  زدم.  قدم  حال  توى  كمى  بيرون  اومدم  اتاق  از 
روبروى آشپزخونه بود كه درش بسته بود. فضاى خونه خيلى 
تاريك بود ولى نمى خواستم چراغ رو روشن كنم چون احساس 
اون  بشه  روشن  چراغ  اگه  كه  هست  اونجا  آرامشى  كردم  مى 
آرامش از بين ميره. به طرف اتاقى كه درش بسته بود رفتم. در 
رو باز كردم و به آرومى وارد اتاق شدم. پرده ها كشيده بود و 
تقريبا نمى تونستم درست جايى رو ببينم. در حالى كه با دستم 

روى ديوار دنبال كليد برق مى گشتم، احساس كردم پام به يه 
چيزى خورد. روى ميز كنار تخت خواب يه آباژور كوچيك بود. 
دستم رو به طرف آباژور دراز كردم و روشنش كردم. به محض 
اينكه اتاق روشن شد، از ترس سِر جام ميخكوب شدم. چيزى رو 

كه مى ديدم اصال باور نمى كردم. 
همه  بود.  زده  دستشو  رگ  تيغ  با  و  بود  افتاده  تخت  روى  بهار 
نمى  بود.  شده  خونى  منم  هاى  كفش  حتى  بود.  خون  اتاق  جاى 
چند  بكشم.  نفس  تونستم  نمى  حتى  بكنم،  حركتى  هيچ  تونستم 
تيكه  يه  بهار  راست  دست  توى  گرفتم.  فاصله  تخت  از  قدمى 
كاغذ مچاله شده بود. با هر زحمتى بود كاغذ رو از دست بهار 
درآوردم. از اتاق اومدم بيرون و به سرعت از خونه خارج شدم 
و رفتم سوار ماشين شدم.. كاغذ رو كه با خونى هم شده بود باز 
كردم. روى كاغذ دو تا جمله نوشته شده بود. يكيش مربوط مى 
شد به 5-6 ماه پيش: «به خاطر كسى كه زندگى را از من گرفت.» 
يكى ديگه هم ديشب نوشته شده بود: «به خاطر كسى كه زندگى 

را به من برگرداند.»
*                        *                        *    

با سرعت هرچه تمام توى كوچه پس كوچه ها رانندگى مى كردم. 
هم  به  دندونامو  انقدر  خواستم  مى  بود.  دستم  تو  خونى  كاغذ 
سرعت  همون  با  داشتم  دوست  بشه.  خورد  فكم  تا  بدم  فشار 
خودمو بزنم به ديوار. هم اشك چشمام و هم قطره هاى بارون 
روى شيشه ى ماشين نمى ذاشت درست جايى رو ببينم. از دور 
ديدم يه دخترى با چتر كنار خيابون وايستاده. چقدر شبيه بهار 
بود! كنار دخترك نگه داشتم و شيشه ى ماشين رو آوردم پايين. 
بهار نبود. دختِر كنار خيابون اومد نزديكتر و سرشو از شيشه 

آورد تو و گفت: «بريم !؟»
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اگر فكر مي كنيد كل اين حرف ها مزخرف است 
و به هيچ جا بند نيست، اشتباه مي كنيد (همچنين 
اگر فكر كنيد كل اين حرف ها حقيقت دارد و به 
همه جا بند است). كافي است خصوصيات افراد 
متولد ماه هاي مختلف را بخوانيد و با خودتان 
خيلي  بفهميد  تا  كنيد  مقايسه  بري ها  و  دور  و 
راحت هم نمي شود سوت زد و از كنار مسأله 

گذشت.

دنبال  به  خودتان  در  فروردين:  متولدين 
تغيير باشيد. اكنون كه مسائل كاريتان به راحتي پيش 
مي روند، درست نيست كه به نيازهاي خود رسيدگي 

نكنيد. دوست داريد براي ديگران برنامه ريزي كنيد.

متولدين ارديبهشت: هميشه نگاه به آينده    
خوب است اما به عقب و سال هاى قبل هم نگاه كنيد. 
مورد  كه  تغييرى  است  باشد.الزم  مفيد  توانيد  مى 
خواهيد  مى  واقعاً   آيا   . شود  ايجاد  شماست  عالقه 
ركود داشته باشيد؟ هيچ وقت فكر نكنيد آن قدر خوب 
نيستيد كه به بهترين ها دست يابيد. به زودى متوجه 

مى شويد كه مى توانيد اين كار را بكنيد.

متولدين خرداد: امروز ونوس به برج حوت 
مي رود، اگر كار هنري انجام مي دهيد حتمًا كارتان 
به  دائمًا  كنيد  مي  مالقات  كه  افرادي  باشد.  مي  عالي 
شما كمك مي كنند. شايد هم كار با مسائل رمانتيك 

تركيب شود.

افزايش  شما  خالقيت  امروز  تير:  متولدين   
جديدى  سرگرمى  تا  گيريد  مى  تصميم  كند  مى  پيدا 
براى خود پيدا كنيد.اگر اين سرگرمى ثبت نام در يك 
كالس باشد كه چه بهتر.چيزى كه در حال حاضر به 
آن احتياج داريد ديدن افراد جديد است.شايد در كالس 

از يك نفر خوشتان بيايد،شايد هم خود معلم باشد!

داراي  شما  طبيعي  طور  به  مرداد:  متولدين 
اعتماد به نفس هستيد، شير زنده اي كه از بودن در 
وسط صحنه لذت مي برد: اما امروز شما به سادگي 
مي  انرژي  از  ، خالي  اطرافتان  مردم  برخي  توسط 
شويد و به زودي شروع به احساس دلسوزي براي 
بودن  قرباني  احساس  كه  اين  از  قبل  كنيد.  مي  خود 
نحوه  از  افراد  اين  كه  كنيد  يادآوري  خود  به  كنيد، 
انجام  تعمداً  را  كار  اين  و  نيستند  مطلع  خود  رفتار 

نمي دهند. آن عده از شما كه اخيراً در فكر به وجود 
آوردن تغييراتي در خانه بوده ايد، اكنون مي توانيد 

به آن بپردازيد.

متولدين شهريور: امروز فوق العاده دوست 
داريد به خريد برويد يا روحيه تان عوض كنيد يا هر 
بى  زود  بمانيد  جايى  در  مدام  شويد  مجبور  دو!اگر 
حوصله و خسته مى شويد و در اين زمان احتياج به 
تنوع داريد.سفرهاى كوتاه و خريد البته اگر همراهى 
داشته باشيد لذت بخش مى باشد.شما را سرگرم مى 
كنند البته شما را تشويق به پول خرج كردن هم بكنند 

كه البته اين خوب نيست.

متولدين مهر: احساسات شما بسيار صحيح 
و منطقى عمل مى كند و شما دقيقًا مى دانيد كه چه 
چيزى را مى خواهيد.هم چنين از اين كه عاقالنه رفتار 
مى كنيد بسيار احساس غرور خواهيد كرد و راضى 
بوده و جاى هيچ خطرى و ريسكى وجود ندارد.بحث 
با كسى كه مورد تحسين شماست مطلب جديدى،براى 
فكر كردن مى دهد و يكبار ديگر متوجه مى شويد كه 

اين شخص تا چه اندازه داراى عقل سليم مى باشد.

برج  عالمت  در  ماه  امروز  آبان:  متولدين 
عقرب،برج شما مى باشد.نسبت به افرادى كه دوست 
اين  باشيد  هستيد.مراقب  دل  هم  و  احساساتى  داريد 
نيز  آنها  نهايت  در  نكند،زيرا  نااميد  را  شما  فكر  طرز 

بشر هستند.

 متولدين آذر: امروز ممكن است بهتر باشد 
كه قدمي به عقب برداريد و از جنگ و دعوا خود را 
دور كنيد. شما گاهي اوقات دست به عملي مي زنيد 
يا حرفي مي زنيد كه نسنجيده است. البته هميشه يك 
در  احيانًا  اگر  ولي  رويد،  مي  در  زيرش  از  جوري 
شخص يا برنامه اي كه آلوده اش هستيد  مورد يك 
بيرون  دهانتان  از  حرفي  است  ممكن  ايد،  شده  گيج 

بپرد و كسي را عصباني يا خجالت زده كنيد.

پنهان  در  شما  كه  آنجايي  از  دى:  متولدين   
به  قادر  ديگران  داريد،  مهارت  احساساتتان  كردن 
تشخيص حساسيت هاي شما نيستند. اين طور به نظر 
اخيراً  را  شما  دوستانتان  از  ياگروهي  يك  آيدكه  مي 
آنها  با  كه  نباشد  بد  است  ممن  باشند،  كرده  ناراحت 
برخورد كنيد، ولي قبل از انجام هر كاري خوب فكر 
كنيد.آيا واقعًا نيازي هست كه آن قدر به اين موضوع 
را  موضوع  حد  از  بيش  شما  كه  اين  يا  دهيد  اهميت 
جدي گرفته ايد؟ به خاطر داشته باشيد كه در چنين 

زماني شما فوق العاده حساس هستيد

با  كارتان  محل  در  اگر  بهمن:  متولدين 
و  كرد  عصبانى  را  شما  كه  شديد  روبرو  موضوعى 
كنترل خود را از دست داديد. سعى كنيد عقب بايستيد 
و خودتان را از هر اتفاقى كه مى افتد دور نگه داريد. 
در اين زمان كار بيش از حد فكر خوبى نيست و مى 
تواند فرصت هاى موفقيت تان را به خطر بيندازد.اگر 
امشب بيرون مى رويد كارى را انجام دهيد كه موجب 

آرامشتان مى شود.

  متولدين اسفند:   فنا شدن توسط احساس 
ايده آل شماست و شانس ديدار در تمام عمر يك بار 
متاسف  كنيد  ريسك  شما  اگر   . بياد  پيش  تواند  مى 
پشيمان  عمر  يك  نكنيد  ريسك  اگر  اما  بود  نخواهيد 

مى شويد .

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

جواب هفته قبل
Ne7+  Nxe7 -  Qc4+  Kd6 - Bf4++ 

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

جواب هفته قبل
     Nxc6    Any move  Ne7      mate

آموزش و تعمير 
كامپيوتر در محل

07908898896
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برگرفته از وب سايت روزنامه ايران

شوخى با مطبوعات ايران
   صمد شكارچى

روزه   45 ايران  در  گذارى  سرمايه  براى  ها  خارجى 
مجوز مى گيرند. (جرايد)

بيچاره خارجى ها فكر كرده اند على آباد هم يك شهر 
است!

مى  ارائه  زودى  به  معتادان  درمان  كشورى  پروتكل 
شود.(جرايد)

تا پروتكل بيايد ارائه شود معتادان يا مرده اند يا ايدز 
گرفته اند!

حقوق كارگران زير چكمه سرمايه دارى لگدكوب شده 
است.(جرايد)

ز سم ستوران در آن پهن دشت   حقوق فقيران لگدكوب 
گشت!

مى  خانوادگى  خشونت  قربانى  زن  يك  ثانيه   18 هر 
شود.(جرايد)

پس بى زحمت هر 18 ثانيه يك فاتحه بخوانيد!
زكرياى رازى فروردين ماه به شيراز مى آيد.(جرايد)

تا  دوره  اين  هاى  مرده  قديم،  هاى  مرده  هم  مرده 
قبرستان هم نمى توانند بروند!

وبا به زندان رفت.(جرايد)
به درك حقش اعدامه!

زلزله جنوب فارس را باز هم لرزاند.(جرايد)
بلرزاند، ما كه توى شماليم جامون هم محكمه، محكمه!

       

حرف هاى بى حساب و كتاب 
از صمد شكارچى

آسايش آنقدر دور بود كه نتوانستم رويش را ببينم!
ستاره شناسى كه با ناهيد ازدواج كرده بود از دست 

اختر دق مرگ شد!
رو سياهى بى بى از بى چادرى نبود از بيچارگى بود!

رجب و شعبان ماه نو را به رمضان تبريك گفتند!
اين روزها پيراهن عثمان و تنبان فاطى را هم مى 

فروشند!
جوش شيرين و فرهاد را آشفته كرد!

 اين روزها ميزان تحصيالت هم پاره سنگ دارد!
راستى نوارغزه جزو نوارهاى مجاز اعالم شد!

اسب عربى شالق نمى خورد!
چون ميخ شده بودم، با چكش بر سرم كوفتند!

با ميخ نگاهم چرخ فلك را هم پنچر مى كنم!
عاشق از كوى عشق كه سقوط كرد قلبش شكست!

چون دهانش لق بود دندانهايش ريخت!
چون كف مى زد دستش را بريدند!

چون حرف نداشت برايش حرف درآوردند!
چون پايش برهنه بود پا توى كفش اين و آن مى كرد!

چون زير سوال بود له شد!
از بس گرسنه بود فعل گذشته را صرف مى كرد!

جوش شيرين فرهاد را آشفته كرد!

شعرى از فرشته اورنگ

قصه ى خوش

گل قاصد اگر منظور همان نامه رسان مى باشد
نامه ات در دستم قصه ات مى خوانم

مى خوانم اين قصه ى خوش را به تراتيب قلم
در دلم آشوب است

نامه پايان رسيد   قصه ات را خواندم
چه بسا هشيارم

شده ام مست از اين خواهر دور

همه ى احساسم شده است اوج غرور
اين قصه كه خوش بود برايت دل من را سوزاند

قطرات اشكم شدن هم بستر هر نقطه ى آن

اشك هايم جارى
صورتم شد قرمز

سفرى كردم به آن دوران
خاطراتش خوش باد

آن زمان كه من و تو ما بوديم
مى پوشيديم جامه ى هم   مى خورديم آب
از همان چشمه ى دور   از همان آب روان

مى دويديم خاموش
در ميان راه عمر

جاده اش لغزان بود
ليكن در دل ما استوارى جا بود

جاده اتمام رسيد    راه را گم كردم
تو در آن سو به دنبال من و
من در اين سو به دنبال خدا

تو مرا مى خندى و من
در پس كوچه ى تنهايى خود پى ردى از تو

روزى از اين روزها من و ت  بوديم ما
اما افسوس كه در كوچه ى تنهايى اه را گم كردم

من و تو سالهاست
كه در اين جاده ى دور

پى هم مى گرديم

كاش مى شد دوباره نفس عمر كشيد
كاش باز مى گشتيم به همان بيشه ى دور

به همان آب روان
به همان بيد كهن

تا كه در سايه ى عشقش به تو من مى گفتم
كه چقدر تنهايم

ولى اكنون گل من
به تو مى انيشم
و زمان پيوند

”  آن زمان كه من و تو ما شويم  ”
 

اردالن انصافيان
الهى

گم كرده رهم                                  نده آزارم
دانم كه بد كرده ام                            توبه دگر دارم

از بخشش تو آگهم                           دگر بار بگير دستم
اسيرى در بندم                                غرق در گردابم
گه دورى از يادم                              ذره اى هيچم

سراپا دردم                                     نبود شور.كه خموشم
با تو غرق نورم                              سراپا شادم و شورم

همدل و همرازم                               يكدست ويكسازم
مهربان يارم                                   ياورو غمخوارم

از توست آوازم                               جاريست در روح و روانم
نه دگر به خود ننازم                          دگر خود .نبازم

هستم بر اين پيمانم                           كه به جهد يافته ام راهم

همراه با خوانندگان هفته نامه

 معرفى كتاب

غلبه بر نوسانات اخالقى
نوشته يان اسكات

مترجم : دكتر سياوش جمالفر
 ديگر آثار:

فشار  كاهش  روشهاى   -1
روانى 

2 - اصالح رفتار كودكان، يودا 
گالس،

روان شناس  راس.ا.آلن.   -3
شخصيت (نظريه ها و فرايندها)

  و....
 لطفا براى تهيه كتاب هاى فوق 
مراجعه  اندن  فرهنگسراى   به 

فرمائيد

هفته نامه پرشين 
از مطالب 

ارسالى شما 
خوانندگان 

عزيز، اعم از 
شعر، داستان و 
مقاله استقبال 

مى كند و 
مطالب ارسالى 
شما در همين 
صفحه و با نام 

خودتان به چاپ 
خواهد رسيد.
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 info@persianweekly.co.uk  صفحه شما
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 هستم26 ساله خواهان آشنايى و دوستى صادقانه با خانمى ايرانى.
ماتيو07919002476

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

جوانى 27 ساله از كاونترى خواهان آشنايى با دختر خانمى ايرانى مى باشم. 
لطفا با ايميل من تماس بگيريد.

cv_hy@yhaoo.co.uk 

I would like to meet a nice girl about 22-28. I am from turkish
Baran 07706946060

پيام هاى دوست يابى ومهربانى رايگان
info@persianweekly.co.uk 
لطفا پيام هاى خود را ايميل نمائيد

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   Elite

نيازمنديم.  
 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

خدمات لوله كشى و ساختمانى كاگل
020 8346 2457
07830247338

به يك نفر خدمت 
كار خانم

جهت كار در خانه 
ترجيحا ميانسال 

مسلط به آشپزى با 
حقوق مكفى براى 

كار روزانه
 هفته اى 3 روز

07960484077 



41 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشين

 info@persianweekly.co.uk  

18 Jan 2008  -  1386 جمعه 28  دى  
سال اول -  شماره بيست وهشتم



42
www.persianweekly.co.uk
  جمعه 28  دى Jan 2008  -  1386 18هفته نامه پرشين

سال اول -  شماره بيست وهشتم

 info@persianweekly.co.uk   با يار Afghanistan & Tajikistanآشنا
فرهنگ  از  چراغى 
افغانستان خاموش شد

دكتور محمد ظاهر عزيز

گر راه عدم دانم گيرم سر راه خلق
كاى نامدگان آنجا آسوده نشين بهتر

و  مشهور  خوان  آواز  مردمى،  و  توانا  شاعر   ، قاريزاده  ضيا  احمد 

دلپذير ، به عمر 85 سالگى به ساعت 7 صبح 23 جدى 1386 مطابق 
13 جنورى 2008 در تورنتو – كانادا، وفات نمود. به يقين كه با مرگ 
اين مرد بزرگ فرهنگى ، چراغى از فرهنگ كشور ما ، خاموش شد

ميان  در  و  فرهنگى  جامعه   ، مطبوعات  در  كه  قاريزاده  ضيأ  احمد 
مردم كشور ما بنام ضيا قاريزاده معروف است، در سال 1301 هـ 
ش در يك خانوادهء ديندار ، صاحب فرهنگ و روشنفكر ، در شهر 
كهنهء كابل متولد گرديد. احمد ضيأ در طفوليت يتيم شد و از نعمت 
نوازش و دانش پدر ، قارى دوست محمد ، محروم شد. قارى دوست 
كه قرانكريم را حفظ داشت و يكى از صاحب نظران و روشنفكران 
كشور بود، از طرفداران فعال و جدى نهضت فرهنگى ، اجتماعى و 
سياسى شاه امان اهللا به شمار ميرفت. قارى دوست محمد در دورهء 

تاريكى فرهنگى حبيب اهللا كلكانى ، به امر او تير باران شد
شهادت و نبود پدر ، بر احمد ضيأ كه بعداً ” قاريزاده“ تخلص نمود، 
بار  بار  او  اشعار  و  ها  نوشته  در  ضايعه  اين  و  نمود  عميق  تاثير 

منعكس گرديده است 
” ز درد بى پدرى هر زمان دلم تنگ است --- بهار عشق يتيمان بداغ 

خون رنگ است“
ضيا قاريزده در سال 1307 هـ ش در ليسهء امانى (نجات) شامل شد 
استعداد  به  نظر  نمايد.  تكميل  را  مكتب  او  كه  نگذاشتند  متاسفانه  اما 
خوبيكه داشت ، بعداً در همان مكتب بحيث معلم زبان و ادبيات درى 

، ايفاى وظيفه مى نمود
 ، گو  طنز  صحبت،  خوش   ، تيزفهم   ، دانشمند  مرد  قاريزاده  ضيا 
مجلسى ، ضعيف البنيه و كوتاه قد بود كه خانوادهء او ، وى را بنام 
ادب  و  سخن  شاهى  مقام  به  كه  براستى  و  ميكردند  ياد  آغا“  شاه   ”

درى و فرهنگى رسيد. 
داراى  و  بزرگ  اندام  و  قد  صاحب  كه  خويشاوندان  از  يكى  روزى 
صداى نازك ” ميين“ بود بمنزل آمد ، همه به او سالم دادند و گفتند: 
” مانده نباشى خورد آغا“ . قاريزاده به او ديد و گفت : ( لقبيكه بمن 
بدهند ، به او داده اند. بهتر است بمن بگوئيد ”خورد آغا“ و او را ” 

كته آغا“ نام دهيد)
زمانى ، بعمر 45 سالگى به صفت مشاور ادبى در وزارت اطالعات 
حاضرى  كتاب  و  رفت  نمى  بوزارت  اما  داشت  ماموريت  فرهنگ  و 
مى  ميگويد،  شعر  كه  ميگفت  قاريزاده  كرد.  نمى  امضا  را  مامورين 
نويسد، غلطى هاى طباعتى روزنامه هاى انيس و ديگر روزنامه ها 
را اصالح كرده به ادارات مربوط مى فرستد و حاضر است از طريق 
به  كه  ضرورت  چه  پس   ، بدهد  نيز  ادبى  مشورت  وزير  به  تلفون 
وزارت برود و حاضرى مامورين را امضا نمايد. بعد از چند ماه ، 
قاريزاده را بر اساس حكم ماده (..) متقاعد ساختند و به او نوشتند 
كه بر حسب ماده (..) به تقاعد سوق داده شده ايد. قاريزاده خنديد و 
به وزيراطالعات و فرهنگ نوشت : ” جناب وزير مرا بر حسب ماده 
(..) متقاعد ساختيد ، مطمين باشيد كه چندى بعد به حكم نر(..) دوباره 
مقرر خواهم شد. براستى زمانيكه مرحوم ميوندوال ، آن مرد بزرگ 

كشور ، صدر اعظم شد، قاريزاده را دوباره مقرر كرد.

وقتى مرحوم روشان ، معين وزارت اطالعات و فرهنگ بود به ضيأ 
قاريزاده پيشنهاد نمود كه مديريت ” طبع كتب ” را بپذيرد. قاريزاده ، 

به مرحوم روشان نوشت : بعد از اظهار امتنان و محبت :

” مدير طبع كتب نمى شوم روشان --- اگر مرا از ..... بكنى آويزان 
”

ضيأ قاريزاده اثرى هم دارد بنام ” طنزهاى ادبى و تاريخى ” كه در 
فرانكفورت المان در سال 1997 م به طبع رسيده است.

بحيث  يا  كشور  فرهنگ  خدمت  در  را  خود  عمر  تمام  قاريزاده  ضيا 
كارمند دولت در وزارت اطالعات و فرهنگ ، معارف و انجمن تاريخ 
و يا به صفت نويسنده ، شاعر آزاد گفتار و آواز خوان خوش آواز 
سپرى نمود و در اين راه گل هاى ادبى و فرهنگى صاحبقدر به گلشن 
ادب و فرهنگ كشور ، با صداقت ، پاكى ضمير و احساس وطنخواهى 

عظيمى تقديم نمود 
افغانستانرا  اشغال  قاريزاده  ضيأ  هموطن  زن  و  مرد  هزاران  مانند 
ضيأ  نمود.  مبارزه  وطنش  اشغال  با  قلم  و  سخن  با  و  كرد  تقبيح 
قاريزاده از بدبختى ها و دهشت دههء هشتاد و نود در وطن و دوره 
تاريكى فرهنگى و جنگ هاى داخلى رنج مى برد. با عشق و محبتى 
كه به كشورش داشت تا آن زمانى به كابل ماند كه خانم مهربان او 
فوت كرد. با انكه تنهائى و بيكسى او را رنج ميداد چونكه پنج دختر 
و دو پسر او افغانستانرا ترك نموده بودند ، او هنوز در كابل تك و 

تنها زندگى مينمود.

قاريزاده زمانى مجبوراً و با تكاليف بيش از حد وطنش را ترك گفت 
كه خانهء او را به راكت بستند ، كتب و نوشته هاى او را آتش زدند 
همكارى  و  كمك  با  قاريزاده  دزديدند.  داشت  زندگى  در  هرچه  و 
وقتى  گفت.  ترك  را  وطنش   ، محفوظى  نسبتًا  راه  از  خود  خانوادهء 
من او را در پاريس استقبال كردم ، قاريزاده نهايت ضعيف و مريض 
بود و يك بكس كهنهء بزرگ چرمى با خود داشت. بكس را برداشتم 
، فهميدم كه چيزى در آن ندارد ، محض يك پيراهن كهنه و سه جلد 
كتاب داشت كه گاهى اينطرف و انطرف بكس لول ميخوردند. اين بود 
همه داراى و حيات مادى قاريزاده كه در ميان يك بكس چرمى كهنه 

از افغانستان بيرون آورده بود.

قاريزاده بعد از شش ماه به تورنتوى كانادا مهاجرت كرد، جايكه سه 
دختر و دو پسر او مهاجرت نموده بودند. بازيافتن دختران و پسران 
مادى  نعمت  با  عمر  آخر  تا  و  بخشيد  دوباره  حيات  قاريزاده  براى 
محبت  از  دايمًا  او  نمود.  زندگى   ، بود  ميسر  مهاجرين  براى  آنچه   ،

فرزندانش برخوردار بود ، شكر خداوند را بجاى مى اورد.

هاى  چشم  روشنائى  آهسته   ، آهسته  قبل  سال  چهار  قاريزاده  ضيا 
خود را از دست داد تا آنجا كه شاعر و آوازخوان، كور شد اما عقل 
كامل ، دانش معنوى و حافظه قوى را گاهى از دست نداد. دو هفته قبل 
از مرگش ، در طرف ديگر سيم تلفون با چنان بزرگوارى ، دانشمندى 
زمانى  باشد.  ساله  سى  جوان  گوئى  كه  ميزد  حرف  رسا  صداى  و 
مصاحبهء او را در شروع سال 2007 با BBC شنيدم ، افتخارم بر 
وجود قاريزاده ، هم براى خانواده او و هم براى كشورش باالتر از 

بيشتر شد.

را  مرگ  خود  او  چونكه  مرد  (ج)  خداوند  خواست  با  قاريزاده  ضيا 
آرزو نموده بود.

” بيا اى مرگ بارى وارهان زين شور و سر گوشم
ـَر تــا قيامت زير سر گوشم ” بـنــه چــون بــالـش پ

و  است  نموده  دنيا  ترك   ” مجنون  اشك   ” شعر  پارچه  در  قاريزاده 
خود را به رحمت حق پيوسته.

” گــذشـتيم از همه دنيا گذشتيم --- ز دنــيــا و زمـا فيها گذشتيم
خبر از حال خود ديگر نداريم --- ضيا امروز از فردا گذشتيم“

مانند اكثر دانشمندان صاحب عقيدت، ضيا قاريزاده مرثيهء خود را 
بنام ” مرثيه شاعر“ سروده بود.

مــا كــه مــرديم هايهو نكيند
هيچ در مرگ من غلو نكنيد

بــيـصــدايـم بـخاك بسپاريد
مــرگــم اعـالن راديو نكنيد
در شـب سـه چـلو پلو نپزيد
گــرم بــزم مى و سبو نكنيد
خير وخيرات الزم فـقراست 
قــرض از خـشــو ننو نكيند
بـچــه را زيــر پــا نـگذاريد
آب ايــن دجـله تـا گلو نكنيد

زادگاهش  و  بوطن  عظيمى  محبت  و  عالقه   ، عشق   ، قاريزاده  ضيأ 
داشت و گاهى روح او آرام نبودى اگر در خاك ميهنش دفن نشدى. 
بوطنش  را  او  جنازهء  كه  بود  نموده  جدى  توصيهء  قاريزاده  ضيأ 
نمايند.  دفن  باوفايش  خانم  و  عزيز  مادر  پهلوى  در  و  دهند  انتقال 
بزادگاهش   ، نبود  دور  وطنش  از  هيچگاه  شاعريكه   ، قاريزاده  ضيأ 

باز ميگردد.

درباره «بادبادك باز» 

 عصر معصوميت 
 

هومن حاتمي

«بادبادك باز» در چند سال و چند ماه 
حواشي  درگير  آنقدر  اخير  هفته  چند  و 
و شايعات و اخبار ويژه و خاص بوده 
است كه ديگر واقعًا كمتر كسي پيدا مي 
فيلم  يا  حسيني  خالد  رمان  نام  شود 
نخورده  گوشش  به  فورستر  مارك 
باشد. رمان خالد حسيني در سال 2003 
عنوان  به  زمان  همان  از  و  شد  منتشر 
اولين رمان يك نويسنده افغان به زبان 
اعتباري  و  محبوبيت  چنان  به  انگليسي 
رتبه  در  سال 2005  در  كه  يافت  دست 
متحده  اياالت  پرفروش  كتاب  سومين 
قرار گرفت و آرام آرام و البته نه چندان 
از  نسخه  ميليون  هشت  صدا  و  سر  بي 
آن در طول سه سال به فروش رفت و 
به يكي از مطرح ترين محصوالت ادبي 

سال هاي اخير بدل شد. ساخت نسخه سينمايي رمان «بادبادك باز» چندان دور 
از ذهن نبود و بسياري از خوانندگان رمان مشتاق بودند به رسم اين سال هاي 
هاليوود هرچه زودتر امير و حسن و ماجراي دور و دراز آن دو در افغانستان 
سال هاي جنگ شوروي و سلطه طالبان را بر پرده نقره يي به تماشا بنشينند. 
داشت،  اختيار  در  را  حسيني  رمان  از  اقتباس  حقوق  كه  پارامونت  استوديوي 
تصميم گرفت اقتباس از اين رمان پرطرفدار را هم مانند ديگر رمان هاي مشهور 
زير  و  سابقه  خوش  نام،  خوش  كارگردانان  از  يكي  به  ها  سال  اين  معروف  و 
چهل سال هاليوود بسپارد تا هر چه زودتر نان خود را به تنور طرفداران رمان 
بچسباند، چيزي نگذشت كه مارك فورستر از سوي استوديوي پارامونت مامور 
هاي  فيلم  باز»  «بادبادك  از  پيش  فورستر  مارك  شد.  باز»  «بادبادك  از  اقتباس 
قابل قبول و قابل بحثي همچون «عجيب تر از قصه»، «در جست وجوي نورلند» و 
«ضيافت هيوال» را در كارنامه داشت و شايد يكي از معقول ترين انتخاب ها براي 

كارگرداني رماني در حد اندازه «بادبادك باز» به شمار مي رفت.
تهيه كنندگان و سازندگان فيلم مي دانستند كه ساخت فيلمي درباره افغانستان 
خود  در  وجه  هيچ  به  امريكايي  گروهي  با  البته  و  افغاني  هاي  شخصيت  با  و 
افغانستان ممكن نيست و به همين دليل از ميان لوكيشن هاي شبيه به لوكيشن 
اطراق  آنجا  در  فيلمبرداري  گروه  تا  كردند  پيدا  را  چين  كشور  در  جايي  اصلي 
كرده و به دور از خطرات احتمالي فيلمبرداري را شروع كنند.پروسه فيلمبرداري 
فيلم  داشتند  قصد  فيلم  كنندگان  توزيع  كه  زماني  درست  و  شد  طي  سرعت  به 
از  احتمالي  خطرات  دهند،  نمايش  جهان  هاي  سينما  در  نوامبر  دوم  در  را  شان 
از  متاثر  كنندگان  تهيه  و  كنندگان  توزيع  و  شد  تر  پررنگ  فيلم  مخالفان  سوي 
همين تهديدات و جنجال هاي مطبوعاتي و رسانه يي پيرامون آن تصميم گرفتند 
تاريخ اكران را چهل و دو روز عقب بيندازند تا در اين فاصله كمي محكم كاري 
بازيگر  هاي  پسربچه  پارامونت  فيلم شان مطمئن شوند.  از امنيت اكران  و  كنند 
فيلم را كه به دليل سكونت شان در افغانستان بيشتر از بقيه عوامل در معرض 
خطر بودند با صرف هزينه يي پانصد هزار دالري به امارات منتقل كرد تا حداقل 
اين بازيگران كم سن و سال و خانواده هايشان از كانون خطر دور شوند. فيلم 
در  گسترده  چندان  نه  صورتي  به  گذشته  سال  دسامبر  چهاردهم  در  نهايت  در 
سالن هاي سينماي امريكا اكران و با واكنش هاي متفاوت و متناقضي از سوي 
مخاطبان و منتقدان مواجه شد. شايد براي فيلمي كه بيست ميليون صرف توليد 
آن شده است فروش كم دوازده ميليون رقم چندان خوشايندي نباشد اما ظاهراً 

تهيه كنندگان فيلم تاكنون از همين رقم اندك هم راضي بوده اند.
هر چند كه مطمئنًا پيش بيني نمي كردند فيلم شان با چنين اقبال كم فروغي مواجه 
شود.ظاهراً تفاوت هاي هر چند جزيي فيلم و رمان و عدم استفاده از جاذبه هاي 
بومي افغانستان در نسخه سينمايي، چندان به مذاق مخاطبان خوش نيامده است 
و نتوانسته اكثر آنان را راضي روانه خانه هايشان كند. منتقد نام آشنايي همچون 
راجر ايبرت فيلم را ستايش كرده و آن را در فهرست بهترين هاي 2006 قرار 
داده است. اما در مقابل منتقد سخت گير تري مانند منوال دارگيس فيلم را شعاري 

دانسته و ارزش چنداني برايش قائل نشده است. 
متاثر  كه  است  هايي  فيلم  آن  از  باز»  «بادبادك  هايي  اظهارنظر  چنين  از  فارغ 
رو  روبه  مخاطبان  اقبال  با  خودمان  ايران  در  حداقل  بدش  يا  خوب  حواشي  از 
مي شود. تا آنجا كه مي توان حتي مطمئن بود در هفته هاي آتي يكي از همين 
شبكه هاي تلويزيوني وطني هم با كلي تبليغات نسبت به پخش نسخه يي از آن 
اقدام كند،از جمله عوامل سرشناس ديگر فيلم مي توان به ديويد بنيوف و آلبرتو 
ايگلسياس اشاره كرد. بنيوف فيلمنامه نويس 37 ساله فيلم است. او با اينكه تنها 
چهار فيلمنامه را در كارنامه خود دارد، ولي به خوبي اثبات كرده كه كيفيت كار 
او در حد بااليي است. ساعت بيست و پنجم و تروا از جمله آثار او به شمار مي 
آيند. با دقت به بار مضموني و ساختار كلي نوشته هايش كه گاهي تاريخي، گاهي 
تخيلي و گاهي هم رئاليستي است، مي توانيم متوجه قدرت و توانايي هاي قصه 
گويي و داستان پردازي او بشويم. فيلم بمان هم اولين همكاري او با فورستر 
باالي  درك  و  است  برخوردار  روايت  در  فراواني  هاي  پيچيدگي  از  كه  است 

نويسنده از سينماي مدرن را به نمايش مي گذارد.
آلبرتو ايگلسياس يكي از چهره هاي بسيار شناخته شده سينماي اسپانيا است 
كه به خاطر آهنگسازي براي فيلم هاي پدرو آلمودوبار بيشتر او را مي شناسند. 
نقش او در فيلم غيرقابل انكار است. فضايي كه او به فيلم بخشيده به خصوص 

در سكانس مسابقه بادبادك ها، در پيشبرد داستان نقش مهمي دارد. 
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موغام  هاى 
آذربايجان

مسعود فيوضات

آقاى عالءالدين حسينى در ترجمه خود عنوان كتاب را ”موسيقى مقامى 
آذربايجان“ (موقام) گزارده اند. هنگام رويت كتاب اين سوال براى همه 
اى  مجموعه  چرا  كه  آيد  مى  پيش  ملى  هنر  دوستداران  و  موسيقى  اهل 
كه آذربايجانيها به آن ”موغام“ اطالق مى كنند به شكل ”موقام“ درآمده 
است؟ آقاى حسينى در مقدمه مترجم (صفحه 9 كتاب) چنين مى نويسند:

” عنوان موقام تلفظ محلى واژه مقام است و شايد بهتر بود به صورت 
مقامMogam   نوشته شود  اما به جهت اينكه تشخيص دو واژه مقام (با 
ضمه) و ُمقام (با فتحه)كه در موسيقى آذربايجان به دو مفهوم متفاوت 
به كار مى روند براى خواننده آسان باشد از اين طرز نگارش استفاده 

شد.“
مترجم در پاورقى همان صفحه توضيح بيشترى مى دهد.

”البته در تلفظ و امالى آذربايجانى ”موغام“ درست تر است ، اما براى 
حفظ قرابت اماليى آن با مقام ، به شكل موقام آمده است.“

ظاهرا به نظر مى رسد كه آقاى حسينى چنان به حفظ اين قرابتها مايل 
هستند كه حتى اگر ماهيت واژه اصلى هم بى اعتبار و بى هويت گردد زياد 
اهميتى نخواهد داشت. ايشان حتى نام مولف را هم ”رامز زهراب اف“  قيد 
كرده اند در حاليكه روزنامه ها و نشريات فارس زبان هم چنين كارى 
به  راجع  خبرى  يا  اى  مصاحبه  هروقت  مثال  حال  به  تا  يعنى  اند.  نكرده 
هنرنمايى هنرمند بزرگ و تارزن مشهور ”راميز قلى يف“ در اين نشريات 
خصوص  در  اما  و  است.  شده  درج  ”راميز“  همان  ايشان  نام  شده  درج 
واژه جديد الخلقه ”موقام“ و نظر مترجم بايد اظهار داشت كه برخالف نظر 
آقاى حسينى واژه موغام هيچ  ارتباطى به واژه مقام (درعربى به معناى 
جايگاه و رتبه) ندارد و بهيچوجه تلفظ باصطالح محلى واژه مقام نيست.

البته پروفسور راميز زوهراب اف در بخش ”آذربايجان موغامي“ (صفحه 
69 متن اصلى و صفحه 99 ترجمه ) مى نويسد:

گؤره  تلفوظه  يئرلى  سؤزو  ”ماكام“  آلينميش  دن  عربجه  آذربايجاندا   ”
”موغام“ كيمى سسله نير.“  

ترجمه :” در آذربايجان به واژه ”ماكام“ كه از زبان عربى اخذ شده با تلفظ 
محلى ”موغام“ گفته مى شود.“

آقاى حسينى اين جمله را چنين ترجمه كرده است:
” لفظ مقام برگرفته از عربى ، در آذربايجان با تلفظ محلى موقام ناميده 

مى شود.“   
همانگونه كه مالحظه مى شود كلمه ”موكام“ در ترجمه آقاى حسينى به 

. اين در حالى است كه اساسا در موسيقى  شكل ”موقام“ درآمده است 
شفاهى - حرفه اى عربها به اين مجموعه همان ماكام اطالق مى شود نه 
مقام. حال چرا عربها به اين مجموعه ماكام و آذربايجانيها موغام گفته و 
ساير ملل از اسامى ديگر شبيه آن استفاده مى كنند در بحث ذيل بطور 

خالصه تشريح مى گردد. 
استاد  و  موسيقى  پژوهشگر   ، دانشمند  ايمرانى“  ”رافيق  پروفسور 
كتاب  اول  جلد  در  آذربايجان  جمهورى  موسيقى  دولتى  كنسرواتوار 

”تاريخ موغام“ مى نويسد: 
” اين موضوع كه هنر موغام بسيار قبل از دوران اسالم در اراضى ايران 
انتشار يافته و چندين قرن بعد با عنوان ماكام ناميده شده نشان مى دهد 
اراضى  با  محض  بطور  بلكه  نبوده  عرب  دنياى  موغام  هنر  خاستگاه  كه 

ايران پيوند دارد.“(صفحه24)
به  بلكه  مقام  مفهوم  از  نه  موغام  اينكه  احتمال  شده  انجام  تحقيقات  ”از 
ميدان  به  باشد  آمده  بوجود  ديگر  اى  واژه  اساس  بر  اتيمولوژيك  لحاظ 

مى آيد.(ص25)
”از فاكتها ى قيد شده چنين منطقى به ميان مى آيد كه موسيقى حرفه اى 

و شفاهي- سنتى كه در [منطقه] مغان توسط ”مغ ها“ نواخته و خوانده 
از  واقعى  زمينه  اساس  بر  محض  بطور  را  خود  اصلى  ريشه   ، شده  مى 
اعصار  در  موغام  هنر  است.  گرفته  سومر  يافته  شكل  و  پيشرفته  تمدن 
داده  مى  ادامه  خود  حيات  به  ها  مغ  طرف  از  ميالد  از  قبل  دهم  و  نهم 

است.“(ص28)
بنابراين پژوهش ها و تحليل هاى انجام شده در زمينه اتيمولوژى واژه 
بوضوح  را  مغ  كاهنان  و  درآذربايجان  مغان  منطقه  به  آن  تعلق  موغام 
همايش  اولين  در  خود  سخنرانى  طى  ايمرانى  پروفسور  كند.  مى  آشكار 
بين المللى علمي- هنرى موسيقى آذربايجان در تهران (آبان 81) در اين 

خصوص تصريح مى كند:
اين   … ميباشد  بيشترى  ديرينگى  داراى  ماكام  به  نسبت  موغام  واژه   ”
بوجود  هاي-م)  هواهاى (نغمه  اول  هزاره  طى  كه  است  اين  نشانگر  فكر 
آمده توسط طايفه هاى قديم ماق- موغ در تشكيل ريشه هاى قومى ملت 
فراگيرى تاريخ موغام ها  آذربايجان نقش ويژه اى بازى كرده است… 
اند،  آمده  بوجود  سومريها  دوران  در  اينكه  ضمن  آنها  كه  كند  مى  ثابت 
دوره پيشرفت بزرگ آنها مصادف با هزاره اول قبل از ميالد در تمدن 
مادها مى باشد“.(مقاله:” موغام ها به كدام تمدن منسوب هستند؟ فلسفه ، 
گذشته و حال آنها“ مجموعه مقاالت اولين همايش بين المللى علمي- هنرى 

موسيقى آذربايجان – در آستانه چاپ)
”پژوهش هاى اوليه نشان مى دهد كه در مدارك علمى مربوط به قرون 
قومى  اصالت  لحاظ  به  كه  ماغ  موغ-  هاى  طايفه  وجود  ميالدى   4-6
آذربايجانى بوده اند و فاكت مرتبط با موغام ”مزدكاني“ كه به قهرمان 
ملى ”مزدك“ مربوط مى گردد ، حضور الحان موسيقى موغام در قرن 5 
ميالدى را تصديق مى كند… فاكتهاى ارائه شده وجود الحان موغام (كه 
با مزدك و كاهنهاى مغ بستگى داشته) بالواسطه وجود موغام ها را در 
سنتهاى ديرين هنر موسيقى آذربايجان ثابت مى كند… ايفاگران موغام 
موغام“  هنر  تاريخى  هاى  ”ريشه  هستند.“(مقاله:  ها  موغ  قطع  بطور  ها 

مجموعه مقاالت همايش موسيقى آذربايجان)
ترجمه  در  كه  است  اين  در  حسينى  عالءالدين  آقاى  اشتباه  براين   بنا 
كتاب پروفسور زوهراب اف بجاى واژه ماكام از مقام استفاده كرده و 
به اين نتيجه گيرى غيرصحيح دست يازيده است. از سوى ديگر نظريه 
پروفسور زوهراب اف مبنى بر اخذ واژه موغام از ماكام عربى كه عموما 
با  است  بوده  ميالدى   90 دهه  ابتداى  تا  آذربايجانى  صاحبنظران  تلقى 
ارائه نظريات جديد علمى توسط پژوهشگران جوانتر بخصوص پروفسور 
رافيق ايمرانى كه در دهه 90 مطالعات و تحقيقات گسترده و ارزشمندى را 
در ريشه شناسى تاريخ فرهنگ موسيقى موغام به انجام رسانيده اند، به 
مثابه يك سلسله  تفكرات  سنتى عمال بى اعتبار شده است. عالقه مندان 
و پژوهشگران مى توانند به آثار پروفسور ايمرانى بخصوص مجموعه 
12 جلدى تاريخ موغام كه فعال يك جلد آن انتشار يافته ، جلدهاى دوم 
و سوم براى چاپ آماده شده و جلدهاى بعدى نيز تدريجا چاپ خواهد 

شد مراجعه نمايند.
بدليل  آذربايجان)  نويد   289 (شماره  شده  ارائه  مقاله  دوم  قسمت  در 
عموم  براى  اطالعات  اين  اينكه  گرفتن  نظر  در  با  و  مطالب  بودن  فشرده 
احتمال  لذا   ، موسيقى  متخصصان  نه  شده  تهيه  دوست  فرهنگ  جامعه 
سردرگمى خوانندگان و آگاهى از اينكه باالخره موغام هاى آذربايجان 
كدامها بوده و تعدادشان چقدر مى باشد بسيار است. مثال خواننده اى كه 
اين مطلب را خوانده بود مى پرسيد كه باالخره موغام هاى آذربايجان آن 
6 دستگاه است (طبق مقاالت ميرمحسن نواب) يا آن 12 موغام ( موغام 
است)  درآورده  نت  به  را  آنها  اف  بيگ  حاجى  اوزئير  كه  كالسيك  هاى 
يا آن 13 موغام (زير عنوان دستگاههاى موغامي).در واقع بحث بسيار 
ميشد  ممكن  شكل  ترين  ساده  در  كه  شده  حذف  خالصه  اين  در  مهمى 
مفهوم  ميان  تفاوت  از  است  عبارت  آن  و  كرد  تشريح  خوانندگان  براى 

دستگاه و موغام . اثر موسيقايى چند قسمتى ( نئچه حيصه لي) دستگاه 
و اثر وكال-  انسترومنتال (آوازي- سازي) يك قسمتى (بير حيصه لي) 
بندى  تقسيم  يك  در  آذربايجان  هاى  موغام  بنابراين  باشد.  مى  موغام 
علمى در وحله نخست بر اساس الد (مد)Mode مشخص گرديده اند. هفت 

مد اصلى موسيقى شفاهى حرفه اى آذربايجان عبارتند از:
راست ، شور ، سه گاه ، چهارگاه ، شوشتر ، بيات شيراز و همايون.

اى  حرفه   – شفاهى  موسيقى  ژانر  اصلى  فونداسيون  ”مد“  سيستم  اين 
است كه دستگاهها بر روى آنها بنا مى شوند. بنابراين دستگاههايى كه 
بخشهاى مختلف موغامى آنها به شرط همگون و هماهنگ بودن با يكديگر 
 . آذربايجان  موسيقى  حيات  به  نگاهى  مقاله  اف-  بيگ  حاجى  (اوزئيير 
شماره هاى 1و2 – مجله معارف و مدنيت) آنها را ساخته اند به صورت 
همان 13 دستگاه موغامى ياد شده شكل گرفته اند. براى شناخت بيشتر 
موضوع مى توان به صفحات 123 الى 126 ترجمه كتاب موغام پروفسور 

راميز زوهرا ب اف مراجعه نمود.
بهرحال در مقاله چاپ شده مدها و دستگاههاى موغامى بدنبال هم نام 
برده شده و شرح كوتاهى در خصوص آنها داده شده است. در خصوص 
دستگاه راست كه دستگاهى مهم و ديرين به حساب مى آيد هيچ اشاره 
در  حاليكه  در  نشده  آن  هاى  گوشه  و  ها  شعبه  تركيب  آخرين  به  اى 
و  قاجار  بيات   ، ميانى  ماهور   ، هندى  ماهور  شامل  ”راست“  واريانتهاى 
دوگاه اين امر صورت گرفته است. ليكن در خصوص بيات قاجار و دوگاه 
بجاى معرفى آخرين تركيب آن ، جدول ميرزا فرج تارزن كه مشتمل بر 
شعبه ها و گوشه هاى اين دستگاههاى موغامى در قرن نوزدهم مى باشد 
معرفى شده است . در خصوص شعبات و گوشه هاى دستگاه شور نيز 
30 شعبه و گوشه ميرزا فرج را آورده در حالى كه شور در حال حاضر 
شامل 11 شعبه و گوشه مى باشد. اين مساله در مورد سه گاه زابل ، 

چهارگاه ، شوشتر ، بيات شيراز و همايون نيز به همين صورت است .
مراحل تكوين و تكامل موغام ها پروسه اى طوالنى را تشكيل مى دهد. با 
قبول اينكه سنتهاى موسيقى شفاهى - حرفه اى در هر دوره اى به مثابه 
يك واسطه بيانى متناسب با شرايط و مقتضيات حيات و معيشت اجتماعى 
 ، فرمگيرى  كه  برسيم  قناعت  اين  به  توانيم  مى  يابد  مى  تحول  و  تغيير 
تلخيص و جمع و جور شدن نهايى شعبه ها و گوشه ها و ساير عناصر 
دستگاهها مانند رنگها ، ديرينگيها و غيره نتيجه طبيعى اين پروسه منطقى 

بوده است.
مطاله تاريخ تكامل هنر موسيقى موغام آذربايجان تكوين اين ژانر را طى 

مراحل و مقاطع ذيل مشخص مى سازد:
سومر  مدنيت  بخصوص  النهرين  بين  تمدنهاى  شامل  ديرين  دوران    -1
ماننا  تمدن  مانند  آذربايجان  اراضى  در  موجود  تمدنهاى  نيز  و  ايالم  و 

و ماد.
2-   دوران پس از اسالم و ظهور دانشمندانى مانند ابن سينا و فارابى و 

نظريه پردازى در خصوص موغام هاى دوازده گانه كالسيك .
3-   دوران سده هاى ميانه و درخشيدن موسيقيدانهاى نابغه آذربايجان 
مانند صفى الدين ارموى  و عبدالقادر مراغه اى ، ايجاد تحول اساسى در 

موغام هاى كالسيك و تئوريزه شدن نوين آنها.
در  بخصوص  نوزدهم  قرن  دوم  نيمه  از  گرفته  صورت  تحوالت       -4

منطقه قره باغ آذربايجان .
با  ترك  موسيقى  هنرستان  شرق  شعبه  اساتيد  شوراى  تشكيل       -5

مديريت ع. حاجى بيگ اف در سال 1925.
احمد  سرپرستى  به  موسيقى  هنرستانهاى  اجرايى  برنامه  6-تدوين 

باكيخانف در سال 1952.
7- تدوين برنامه تنظيمى اجراى موغام ها توسط كامل احمد اف ، سليم 

آقايف و ديگران در دهه 1980.
قرن  بيست  دهه  از  دستگاهها  تركيب  شدن  كاملتر  و  پيشرفت  سرعت 
بيستم  به دليل قرار گرفتن در پروسه علمى – تكنيكى قابل توجه است. 
در  كه  گرفته  صورت  تركيبها  اين  در  دقيقى  بسيار  سازى  اصالح  طبعا 
نتيجه آن شعبات و گوشه هايى كه با جريان و سيستم كلى مدها در تضاد 
بخصوص  و  مقاالت  مطالعه  اند.  گرديده  حذف  آنها  تركيب  از  اند  بوده 
آذربايجان  نابغه  موسيقيدان  اف  بيگ  حاجى   . ع  ارزشمند  بسيار  كتاب 
تئوريك  گيرى  سمت  آذربايجان“  ملى  موسيقى  هاى  پايه   ” عنوان  تحت 
اين پروسه را نمايان مى سازد. وا قعيت غير قابل انكار ديگر اين است 
آن  سريع  پيشرفت  نيز  و  معاصر  مدرن  جامعه  ايجاد  با  كلى  بطور  كه 
اند.  گرفته  قرار  تحول  معرض  در  نيز  ديرين  سنتهاى  از  بسيارى  طبعا 
. عزير  موسيقى موغام آذربايجان نيز از اين روند مستثنى نبوده است 
و همفكرانش به روشنى مى دانستند كه اگر موسيقى ملى با روند علمى 
موسيقى اروپا تطبيق نگردد شنونده اى نداشته و به تاريخ خواهد پيوست. 
نتيجه اين تفكر خلق آثارى حرفه اى مانند اپراهاى ملى با تركيب موغام ، 
ترانه ها و رقص هاى ملى ، فانتازياهاى شور و چهارگاه ، آثار سمفونيك 
– موغام و ديگر آثار توسط عزير ، مسلم و دوستان و شاگردانشان بود.

عزير معتقد بود كه براى پيشبرد موسيقى ملى الزم است كه به تحصيل 
موسيقى علمى پرداخته شود.(آرشيو مركزى دولتى آذربايجان قفسه 57 

شماره 5 پوشه 5 برگ 42)
و  گرديده  كمتر  ها  موغام  حجم  كه  نبود  انتظار  از  دور  اساس  اين  بر 
متناسب با سيستم مدها تنظيم گردد. ديگر انتظار نمى رفت كه اجراهايى 
دو ساعته مانند اجراى ”راست“ در قرن 19 در دوران معاصرنيز تكرار 

گردد.
بهرحال مطاله و بررسى اين روند تاريخى وظيفه موسيقى پژوهان عزيز 
است و بايد كه با تحرير مقاالت متعدد اطالعات صحيح و ارزنده اى در 

اختيار خوانندگان قرار گيرد.  

گذرى بر فرهنگ و ادبيات آذربايجان
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Iran Still in Search  
Of Head Coach
Despite recent reports about Artur Jorge taking over the Iranian football team 
as coach, the new head of Iran Football Federation (IFF) has announced that 
the Portuguese is not under consideration.

With the start of the World Cup qualifiers less than four weeks away, Iran’s 
national team is still without a coach, according to Persian Football. 
Ali Kaffashian also told state television that Jorge wasn’t the man for Iran, de-
spite the fact that he has coached the national teams of Portugal, Switzerland 
and Cameroon. 
“Jorge does not have the proper conditions to lead the national team for the 
World Cup and bring us victory,“ he said. 
Amir Qalenoei vacated the hot seat after Iran’s disappointing performance in 
last July’s Asian Cup. 
Iran have been drawn in Group E of the third round of World Cup qualifiers 
with Syria, Kuwait and UAE. 
The opening game will be held against Syria on February 6 in Tehran.

Iranian girls win Olympiad 
art awards
Two Iranian girls have won honorary diplomas at the 
3rd Olympiad Artworks organized by the Interna-
tional Child Art Foundation (ICAF). 
Melika Rabiei, aged 8, and Shahrzad Salehi, aged 12, 
are members of the Institute for the Intellectual De-
velopment of Children and Young Adults (IIDCYA). 
More than three million children from 100 countries 
submitted their artworks in the competition which 
had the central theme of “My Favorite Sport.” 
The program was organized to help encourage chil-
dren to develop their talents. 
The competition was held in Washington from June 22-26, 2007 and the winners were selected by a board that 
included many prominent educationalists and artists. 
ICAF is a nonprofit making organization which celebrates and promotes children’s art, imagination and creativity 
on a global basis. 

4 Films at Goteborg Fest
Four Iranian films ’Unfinished Stories’, ’10 + 4’, ’Hafez’ and ’Buddha 
Collapsed Out of Shame’ will be screened in the 31st Goteborg Inter-
national Film Festival in Sweden, which is to be held from January 25 
to February 4.
According to MNA, some 450 films from 67 countries will be featured 
at the event. The agenda will also include 40 seminars as well as a 
number of concerts.
The festival will focus on Swedish cinema and all 29 films from the 
Scandinavian country featured in the earlier rounds, seven new films, 
a TV series as well s 106 short films will be screened in the peripheral 
section ’Svenska Bilder ’. This year’s event will also include a section 
take a special look at Mexican cinema with the screening of 12 films 
from that country. 10 + 4 ’ directed by Mania Akbari and ’Unfinished 
Stories’ by Pouria Azarbaijani will be screened three times in the world 
section which will also feature 39 films from other countries. ’Hafez’ 
by Abolfazl Jalili and ’Buddha Collapsed Out of Shame’ by Hana 
Makhmalbaf will be featured in favorite films and first film sections 
respectively. These sections will focus on 11 and 21 films respectively.

Bani-Etemad  
Donates Awards 
Noted Iranian director Rakhshan Bani-Etemad donated 53 international and national awards as well as several books 
and scripts to Cinema Museum.
According to MNA, the prizes, covering the period from 1986 to the present, were presented for nine of her feature films, namely: ’Off-Limits’, ’Canary Yellow’, ’Foreign Currency’, ’Narges’, ’Blue Scarf ’, ’Un-
der the Skin of the City’, ’Our Times’, ’Gilaneh’ and ’Mainline’.
Bani-Etemad received her first award at the Italian Comic Films Festival for her first feature film ’Off-Limits’ in 1986 while she took her last prize, the Asia-Pacific Screen Award, in 2007 for her film ’Mainline’.
During an artistic career spanning 34 years, Bani-Etemad, who also won the title of the best woman director at New Delhi Festival, made several documentaries.
In a note submitted with the awards to Cinema Museum, she wrote that at one point she wanted to sell all her prizes and set up a foundation to support women breadwinners. “This is still my wish and I 
request the museum to materialize the idea once the grounds are prepared for that.“
Bani-Etemad was born in Tehran in 1954. She earned her Bachelor of Arts degree in film directing from the Faculty of Dramatic Arts, Tehran University and began her career as a documentary filmmaker for 
IRIB, (Islamic Republic of Iran Broadcasting). Social themes dominate her works and women play the lead role in most of her films.
She has also been on the panel of jury in several local and international festivals. She is the wife of the film producer Jahangir Kowsari and the mother of budding actress Baran Kowsari.
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2008, 2009 Named After 
Ghazzali, Roudaki
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) has designated 2008 and 2009 
respectively as the ’Year of Ghazzali’ in honor of the noted Iranian philosopher and ’Year of Roudaki’ to com-
memorate a famous Iranian poet.
According to CHN, based on the UN cultural agency’s artistic-cultural program, all member states are urged 
once every two years to announce the centenary and millennium of their luminaries to the entity to enable it 
to register it on global heritage list and organize commemoration ceremonies.
Iranian officials introduced Abu Hamed Mohammad Ibn Mohammad Ghazzali and Abdullah Jafar Ibn Mo-
hammad Roudaki to UNESCO for the purpose.
During the 2008-09, UNESCO will organize commemoration ceremonies for the two figures as well as Sheikh 
Bahaei, a noted Iranian mathematician, and Seyyed Jamaleddin Asadabadi, an Iranian revolutionary figure.
Iran, Afghanistan, Tajikistan and Kazakhstan will also hold ceremonies to commemorate Roudaki. It added 
that 67 special ceremonies are on UNESCO’s agenda on these occasions.
Ghazzali was a Muslim theologian, jurist, philosopher, and mystic of Persian origin and remains one of the 
most celebrated scholars in the history of Sufi Islamic thought.
Roudaki was a Persian poet, and the first great literary genius of modern Persian language. He is considered a 
founder of classical Persian literature.

Kiarostami to 
Attend PEN Forum 
Acclaimed Iranian film director Abbas Kiarostami will join Nobel Prize 
Laureate Gabriel Garcia Marquez and at the world’s first international 
forum on natural disasters and culture in Japan.
According to ISNA, the forum will be held on February 22-25 in To-
kyo, Japan.
The Japan PEN Club, an international association of Japanese writers, 
has also invited New Orleans songwriter Susan Cowsill and modernist 
Chinese Photographer Liu Zheng to the event.
This event will be a gathering of artists and writers from all over the 
world who have written or produced works about natural disasters. 
The goal of PEN is to promote the ideal that art and literature know 
no frontiers and should remain a common currency among nations, 
especially in times of political or international conflicts.

Film on Ali Daei 
Planned
Naqi Nemati, an award-winning director at Locarno Film Festival, plans 
to produce a documentary on the noted Iranian footballer and coach Ali 
Daei.
According to Fars news agency, Nemati said that he has had the idea for a 
long time but now he is seriously pursuing the initiative.
“Production of the film depends on his full approval of the project. Since 
he is very busy, I have not yet managed to talk to him about it,“ he said.
Commenting on the production of the film, director of the film ’Those 
Three’ further said that given that the documentary will encompass all as-
pects of his character, it will take one year to complete.
On the reasons for the decision, Nemati said he has a strong affinity to him 
as he is his fellow citizen.
“I saw a film about Zinedine Zidane at Cannes Film Festival and I felt it 
was thought provoking. Then I wondered why the Iranian cinema should 
not deal with famous sports figures,“ he said.
Cinema can introduce famous Iranian footballers to the world.
Nemati has so far participated in more than 40 international festivals with ’Those Three’ and won numerous awards.
He also has plans to produce the film ’Those Two’ in Sabalan Mountains, Ardebil province, whose plot will center on the relationship between an old man 
and a conscript.
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