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جشن 
بهمنگان

وداع با 
خنياگر پير

همه مرده ها 
يك پوست 

دارند! 

سرايت بحران 
اقتصادي 

امريكا به آسيا 
پرسپوليس از 

نفت انرژي گرفت

شما ميوه چه 
درختي هستيد ؟

.....  ما تاكنون احساس مى كرديم هويت ملى و فرهنگمان تنها از ناحيه فرهنگ غرب تهديد مى شود ولى   
اينك مشخص شده خطر به مراتب بيشتر و گسترده تر است و اين بار از جانب كشورهايى كه زمانى در حوزه 
فرهنگ و تمدن ايران قرار داشته اند، است. بعضى از اين كشورها خود را ابداع كننده عيد نوروز مى دانند، 
گروهى مى خواهند نام خليج هميشه فارس را تغيير دهند. يكى مى گويد مولوى رومى است و ديگرى ادعا مى 
كند بوعلى سينا عراقى است! اين كشورها از شرايط خاص ايران در زمان حاضر و فشارهاى خارجى به ايران 
بيشترين استفاده را مى برند و با تبليغات گسترده و تحريف تاريخ مى كوشند هويتى براى خودشان دست و 

پا كنند. ...
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پشت پوست نازك حجاب تن
چه پنهان كرده اى

 اى نيم تنه عريان برنزى
 كه شاعرى خيره به تو

حماسه كتاب آفرينش را مى سرايد

پشت پوست نازك حجاب تن
چه پنهان كرده اى 
اى نيم تنه عريان

جوانى تكيه بر تو تصويرى 
بر خيال خود مى بافد 

تا بر قاب چوبى اتاق عريانش  بياويزد

فاحشه اى  در كنار تو روزيش
 را مى شمارد تا كودك 
آينده اش را راهى .......

به تو مى انديشم
 روزى 

بر اندام شيرين 
ونوس يا دخترى كه از محله احساس من

 عبور ميكرد
زيبنده بودى

اكنون  بر تو مى نگرم 
اى نيم تنه برنزى

فرزند همان 

فاحشه دوره گرد را مى بينم 
كه در كنار آن حجم سرد

عكسى تكيه بر تو براى آن قاب چوبى 
در كنار عكس 

مادر نهاد
..........................
عباس نجفى
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سرآغاز

تخت  سنگهاى  بر  شده  حكاكى  تصاوير  در 
هيچكس  نيست.  عصبانى  هيچكس  جمشيد 
سوار بر اسب نيست. هيچكس را در حال تعظيم 
نمى بينيد. هيچكس سرافكنده و شكست خورده 
و  نيست  برتر  ديگر  قوم  بر  قومى  هيچ  نيست 
از  ندارد.  وجود  آن  در  خشنى  تصوير  هيچ 
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.

مرگ تلخ است و شنيدن خبر مرگ نزديكان از آن تلخ تر و كنار آمدن با اين واقعيت كه كسى كه تا ديروز بود و 
حاال ديگر نيست از آن دردناك تر. وقتى مى فهمى، كسى كه تا ديروز در كنارش بودى و در كنارش خاطراتى را 

تجربه كردى به يكباره ديگر نيست، چه خاليى سراسر وجودت را فرا مى گيرد. 
تا همين چند وقت پيش بود كه آقاى رادولف بابت پاره اى از كارها، به دفتر هفته نامه آمد و شد داشتند. در عين 
داشتن چهره اى جدى و مهربان از شوخ طبعى خاصى برخوردار بودند و با وجود خستگى ناشى از كار، همواره 

اميدوارانه و با قاطعيت از برنامه ها و هدفهاى آيندشان صحبت مى كرند. 
وقتى شنيديم كه در بيمارستان بسترى شدند براى بهبودى حالشان از خداوند طلب شفا كرديم. اما ناگهان پس از 
گذشت چند روزى كه خبر از بهبودى حالشان داشتيم، يكباره خبر ناگوار مرگشان را شنيديم. در عين ناباورى 
بسيار متاثر شديم. تنها مى توانيم بگوييم روحشان شاد و طلب صبرو بردبارى براى خانواده و بازماندگانشان 

كنيم. 

عباس نجفى

باغ ايراني در مركز مطالعات آكسفورد احداث مي شود 
 .

به منظور انجام مطالعات اوليه در زمينه احداث باغ ايراني در دانشگاه آكسفورد، رئيس پژوهشكده ابنيه و بافت و رئيس 
صندوق احيا و بهره برداري از آثار تاريخي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري هفته آينده عازم انگليس 

خواهند شد. 
به گزارش روابط عمومي پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي وگردشگري، اين باغ در مركز مطالعات دانشگاه 

آكسفورد و با نظارت انجمن مطالعات ايراني ساخته مي شود. 
”دكتر احمد خوشنويس“ رئيس پژوهشكده ابنيه و بافت با بيان اين مطلب گفت: براساس توافقات اوليه قرار است دو باغ ايراني 

دراين مركز ايجاد شود. 
وي با تاكيد بر اينكه اين باغها با هويت و نماد باغ هاي ايراني ساخته خواهد شد اظهار داشت: يكي از اين باغها بر روي بام 
اين مركز مشرف به شهر تاريخي آكسفورد و ديگري در فضاي روبروي ساختمان اصلي با دو معماري تلفيق باغ و منظر 

شهري و فضايي براي آرامش احداث خواهد شد. 
بنابر اين گزارش، ديدار با دكتر فرحان نظامي رئيس مركز مطالعات به منظور كسب نقطه نظرات آنها براي احداث باغهاي ياد 
شده، انجام بررسي هاي اوليه نظير جمع آوري اطالعات الزم، تهيه نقشه، عكس، گزارش، تحقيق در خصوص خاك، آب وهوا 

و نوع گياهان مناسب باآن شرايط آب و هوايي و گونه هاي درختي از اهداف اين سفر عنوان شده است. 
به گفته خوشنويس، طراحي دو باغ ياد شده از سوي كارشناسان پژوهشكده ابنيه و بافت و اجراي كار بر عهده مشاوران 

بخش خصوصي پس از بازبيني شرايط الزم خواهد بود. 
چهارباغ اصفهان در زمان شاه عباس اول، باغ دلگشاي شيراز، باغ ارم، باغ نظر، باغ فين كاشان، باغ چهل ستون، باغ عباس 

آباد بهشهر، باغ شازده ماهان و باغ دولت آبادي از جمله مهمترين باغ هاي ايران محسوب مي شوند. 

سركار خانم فرشته كديور 
همكار محترم هفته نامه پرشين

ما را در غم خود شريك بدانيد. مصيبت وارده را به شما تسليت 
طلب  درگذشته  تازه  روح  براى  منان  خداوند  از  و  نموده  عرض 

آمرزش و براى شما و خانوادتان صبر و شكيبايى خواستاريم.

هفته نامه پرشين
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شغل دوم؛ خروس بازي  
نقاط  از  بعضي  در  ها  خروس  جنگ  البته  ديلي؛  چاينا 
اما  است،  درآمد  كسب  براي  سودآور  روشي  جهان 
بخش  كارمند  واقع  در  كه  چيني  ساله  يوكاي 54  ديائو 
نگهباني يك شركت است آن را به عنوان شغل دوم خود 
من  اما  گفت  طور  اين  بشود  است؛«شايد  كرده  انتخاب 
از اين راه پولي به دست نمي آورم. مي دانيد در چين 
خروس جنگي از مد افتاده است، اما من براي دل خودم 
خروس ها را تربيت مي كنم. هر چند محلي براي نمايش 
اين  آينده  در  اميدوارم  ندارد.  وجود  آنها  هاي  توانايي 

رشته هواداران خودش را بيابد.»
ديائو هر روز 21 خروس خود را تمرين مي دهد و حتي بعد از هر تمرين آنها را ماساژ مي 
دهد تا دچار كوفتگي نشوند، درست است كه مسابقه يي در كار نيست، ولي خب هر كس 

سرگرمي براي خودش دارد،  

دعوت از دزد براي همكاري  
الكتريكي  لوازم  تعمير  مغازه  يك  صاحب  ديلي؛  چاينا   
برقي در تانگوا واقع در ايالت جيلين چين از يك سارق 
دعوت كرد تا در فروشگاه او استخدام شود. ظاهراً سارق 
مذكور چندين بار اموال موجود در مغازه را به سرقت 
برده است. در نتيجه صاحب مغازه به اين نتيجه رسيد 
فروشگاهم  در  او  به  بدهد؛«من  كار  پيشنهاد  وي  به  كه 
كاري خواهم داد. اگر واقعًا از بيكاري و بي پولي دست 
به سرقت مي زند مي تواند اينجا شاغل شود.» اين ايده 
روز دوشنبه به ذهن مرد خطور كرد، هنگامي كه مغازه 

اش براي چندمين بار مورد سرقت قرار گرفت؛«من ناچار خواهم شد مغازه ام را تعطيل كنم، 
زيرا او همه ابزارهاي مرا دزديده است و من هيچ كاري نمي توانم انجام بدهم.»  

 كار از عنوان مهم تر است  
 

مدارس انگليس ديگر حق ندارند دانش آموزان درسخوان را براي تحصيل در رشته هاي 
طراز اول دانشگاه ترغيب كنند بلكه آنها بايد بر اساس قوانيني كه به تازگي تصويب شده 
بچه ها را به سمت درس خواندن در رشته هايي كه قصد دارند در آينده با آن كار كنند، 

هدايت كنند.
البته وضع اين قوانين به اين معني نيست كه نمايندگان 
اين كشور قصد بي توجهي به رشته هاي دانشگاهي كه 
مي  محسوب  اول  طراز  و  عالي  بسيار  ها  انگليسي  نزد 
را  آموزان  دانش  خواهند  مي  تنها  آنها  دارند.  را  شود 
است. مفيد  آنها  آينده  براي  كه  دهند  سوق  مسيري  در 
مردم  همه  نبايد  كه  باورند  اين  بر  انگليسي  نمايندگان 
عقيده  به  بشكنند.  دست  و  سر  دانشگاه  به  ورود  براي 
آنها ديپلم دبيرستان هم بايد از اعتبار برخوردار باشد 

و نياز دانش آموزاني كه قصد ورود به بازار كار را دارند برطرف كند.دولت به مشاوران 
مدارس دستور داده دانش آموزان را به سمت مطالعه در رشته يي كه به آن عالقه دارند، 
سوق دهند. اين امر باعث خواهد شد رقابت براي ورود به رشته هايي خاص كاهش پيدا كند 
و دانشجويان هم زحمت چهار سال درس خواندن در رشته يي كه از آن بيزار بوده و تنها 
به خاطر شهرتش در آن ثبت نام كرده اند را متحمل نشوند.معلمان مدارس بر اساس مصوبه 
جديد دولت حق ندارند نظرات شخصي خود را به دانش آموزان منتقل كنند. آنها همچنين 
موظف هستند دانش آموزان را با كليه رشته هايي كه در راستاي عاليق آنها است آشنا كنند.

وضع اين قوانين باعث خواهد شد دانش آموزان درسخوان مدارس براي ثبت نام در رشته 
هايي خاص كه از نظر معلمان طراز اول است، تحت فشار قرار نگيرند.  

 8 ميليارد دالري كه دور ريخته مي شود  
 

ساالنه بيش از 8 ميليارد دالر غذا در انگليس دور ريخته مي شود. يك مطالعه نشان داده يك 
سوم مواد غذايي خريداري شده توسط انگليسي ها از سطل آشغال سر درمي آورد.

برنامه تالش براي حفظ منابع كه توسط دولت انجام مي شود، نشان داده كه بيش از 6/7 
ميليون تن غذا در انگليس دور ريخته مي شود. اين رقم تنها ميزان غذايي كه از خانه ها دور 
ريخته مي شود را نشان مي دهد و اگر قرار بود ميزان اسراف رستوران ها و ديگر نهاد هاي 
تجاري اين كشورمحسوب شود اين رقم سر به فلك مي كشيد.از هر سه كيسه مواد غذايي 
خريداري شده از مغازه ها يك كيسه آن از سطل آشغال سردرمي آورد. محققان بر اين 
باورند علت دور ريخته شدن غذاها اين است كه مردم آنها را براي مدت طوالني در يخچال 
و كابينت نگه مي دارند زيرا ميزان مواد غذايي خريداري شده توسط آنها بسيار بيشتر از 
ميزان مورد نيازشان است.دولت پيش بيني كرده اگر مردم در دور ريختن مواد غذايي كمي 
مالحظه كنند توليد دي اكسيد كربن 15 ميليون تن كاهش پيدا مي كند كه معادل كاهش يك 

پنجمي آلودگي هوا ناشي از تردد خودروها در خيابان ها در انگلستان است.
در جشن و تعطيالت سال نو بيش از 230 هزار تن غذا به ارزشي معادل 275 ميليون پوند 
دور ريخته شد. تحقيقات نشان داد 0/9 مردم هيچ دركي از ميزان و ارزش مواد دور ريخته 
گازهاي  توليد  افزايش  باعث  غذايي  مواد  ريختن  دور  هزينه،  بر  عالوه  ندارند.  خود  شده 
گلخانه يي مي شود. اكثر مواد غذايي دور ريخته شده در زير خاك دفن شده و در آنجا گاز 
متان از خود آزاد مي كند كه گاز گلخانه يي مخربي است.محققان بيان داشتند انرژي صرف 
شده براي توليد، بسته بندي، حمل و نقل و تحويل محصوالت معادل توليد 15 ميليون تن دي 
اكسيد كربن در سال است.دولت در تالش است توجه مردم را به صرفه جويي و جلوگيري 
از دور ريخته شدن مواد غذايي در انگلستان جلب كند. انگليس همچنين سايتي خبري ايجاد 

كرده كه به مردم آموزش مي دهد چگونه در مصرف مواد غذايي صرفه جويي كنند.  

جوان ترين خلبان انگليس  
 

از  تا  اند  بسته  را  كمربندهايشان  كه  مسافراني  احتماًال   AFP:
فروگاه استن سن پرواز كنند، حتي به ذهن شان هم خطور نمي 
كه  است  اين  واقعيت  اما  باشد،  نوجوان  يك  شان  خلبان  كه  كرد 
كند  مي  آرزو  خوب  سفري  مسافران  براي  كه  آرام  صداي  اين 
متعلق به اد گاردنر، جوان ترين خلبان حرفه يي بريتانيا است. اد 
فرداي روز فارغ التحصيلي اش در خطوط هوايي تيتان استخدام 
كه  هواپيمايي  در  خدمه  عنوان  به  بارها  نيز  آن  از  پيش  و  شد 
جوان  خلبان  بود.  كرده  كار  بود  آن  خلبان  گاردنر،  باب  پدرش، 
 14 از  را  پرواز  «من  گويد؛  مي  شده  ساله  بيست  تازگي  به  كه 
سالگي شروع كردم. اين كمترين سن مجاز براي آموزش پرواز 
است. در 16 سالگي من مي توانستم به تنهايي پرواز كنم و در 
17 سالگي مدرك خلباني خصوصي ام را گرفتم. پدرم هرگز مرا 

به چيزي وادار نكرد اما هنگامي كه به او گفتم مي خواهم 
شغل او را دنبال كنم بسيار خوشحال شد.» عالقه گاردنر 
رانندگي  گرفتن  ياد  از  پيش  او  كه  بود  چنان  پرواز  به 
براند.  را  هواپيما  يك  توانست  مي  آن  گواهينامه  اخذ  و 
رومنس،  هلنا  مدرسه  در  مقدماتي  هاي  آموزش  از  بعد 
گاردنر به دانشگاه متروپوليتن لندن رفت و توانست در 
هاي  دوره  او  نهايت  در  شود.  پذيرفته  آزمون  نخستين 
شد  موفق  و  كرد  طي  را   737 بوئينگ  راندن  مخصوص 
مسافربري  هواپيماي  خلباني  مدرك  اخذ  از  پس  درست 
حال  در  او  شود.  كار  به  مشغول  اول  خلبان  عنوان  به 
حاضر با 20 سال سن، پروازهاي درون قاره يي (اروپا) 
و  دارد  برعهده  را  آفريقا  به  اروپا  پروازهاي  همچنين  و 
معتقد است دليل موفقيت اش به عنوان جوان ترين خلبان 
هواپيماي مسافربري در انگلستان اين است؛ «من تنها در 

زمان درست، كار درست را انجام دادم.»  

نوشيدني يا گازوئيل  
  

آسوشيتدپرس؛ يك مرد امريكايي پس از آنكه يك بطري 
دچار  شدت  به  گرفت،  اشتباه  نوشيدني  با  را  گازوئيل 
سوختگي شد و آپارتمان خود را نيز به آتش كشيد. اين 
مرد 56 ساله پس از نوشيدن يك جرعه از بطري دريافت 
هنگام  او،  بد  بخت  از  اما  است  گازوئيل  آن  محتواي  كه 
بيرون ريختن مايع از دهانش سيگاري روشن در دست 
سوختگي  به  منجر  شعله  با  گازوئيل  برخورد  و  داشت 
شديد او و بخشي از آپارتمانش شد. مداوا روي اين مرد 

ادامه دارد.  

جيره ويتامين براي زندانيان  
  

ها  زندان  كنندگان  اداره  تلگراف،  ديلي  گزارش  به   AP:
قصد دارند براي كاهش ميزان خشونت در ميان زندانيان 

غذايي  هاي  مكمل  ساير  و  ويتامين  آنها  غذايي  رژيم  در 
گذاري  سرمايه  زمينه  در  دادگستري  وزارت  بگنجانند. 
جوانان  رفتار  و  غذايي  رژيم  ميان  ارتباط  بررسي  براي 
پرخاشگر و ضداجتماعي جزء نهادهاي پيشرو در اياالت 
متحده است. اين مطالعات درصدد اثبات اين نكته است كه 
چگونه يك رژيم غذايي مناسب به همراه مكمل ها مي تواند 

در رفتارهاي مجرمان تاثير مثبت بگذارد. بسياري از دانشمندان 
معتقدند رژيم غذايي كه داراي مواد معدني و ويتامين باشد مي 
و  خشن  رفتارهاي  بروز  موجب  جوانان  و  كودكان  در  تواند 
سوءرفتار شود. حال مسووالن زندان درصددند با آزمايش روي 
زندانيان صحت اين موضوع را بسنجند. در مرحله مقدماتي اين 
آزمايش روي زندانيان در مركز جوانان بزهكار انجام خواهد شد. 
در يكي از اين مراكز به زندانيان ويتامين، مواد معدني و اسيدهاي 
آمينه داده مي شود و در زندان ديگر به زندانيان شبه داروهايي 
از  گروهي  عهده  بر  پروژه  مديريت  شود.  مي  خورانده  اثر  بي 
افراد  از  يكي  گش  برنارد  است.  آكسفورد  دانشگاه  دانشمندان 
اغلب  دوره  اين  در  غذايي  هاي  رژيم  گويد؛  مي  گروه  اين  عضو 
مواد  از  اما  دارند  خود  در  افزودني  و  چربي  شكر،  زيادي  مقدار 
معدني الزم عاري هستند و اين عامل مي تواند جزء فاكتورهاي 

موثر در خشونت و رفتارهاي ضداجتماعي باشد.  

زبان هاي مهجور جهان نابود مي شوند  
 

رويترز؛ زبان شناسان نپالي به زن 82 ساله يي برخورده اند كه 
آخرين شخص در جهان است كه به زبان «دورا» سخن مي گويد. 
اين زن اميدوار است پيش از مرگش بتواند اين زبان را حفظ و از 
نابودي آن جلوگيري كند. «سومادوي دورا» منبعي غني از آوازها 
و داستان هاي عاميانه اين زبان و مادر شش فرزند است. او كر 
و كور است و وضعيت جسماني اش چندان رضايت بخش نيست. 
كدار بيالش ناگيال كه تاكنون براي رساله دكترايش 2300 كلمه از 
كلمات اين زبان را جمع آوري كرده است، مي گويد؛ «او همچون 
متزلزل  بسيار  دورا  زبان  آينده  بميرد،  اگر  است.  بام  لب  آفتاب 
خواهد بود يا حتي شايد آينده يي براي اين زبان وجود نداشته 
باشد.» اين زن در روستاي دورا داندا در كوه هاي هيماليا در 80 
كيلومتري كاتماندو زندگي مي كند. تنها كسي كه گفته مي شد، مي 
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ناخنك به وجدان
بوده ايم.  درگير  وجدان  با  هميشه  شكر  را  خدا  ما  همه 
اين  بلكه  داده ايم،  گير  وجدان  به  كه  نبوده ايم  ما  اين  البته 
وجدان بيكار كه بعضي آن را بيدار مي نامند به ما گير داده 
است! بعد از گذشت اين همه سال نوري و صوتي هنوز ما 
نفهميده ايم كه اين عنصر نجيب قلقك دهنده از كجا آمده؟ 
اصًال براي چي آمده؟ وجود دارد يا مثل همه چيز، خودمان 
اين  كه  حاال  آورده ايم؟  وجود  به  خود  سرگرمي  براي 
سؤال ها جواب ندارد، من هم بي خيال مي شوم. اصًال از هر 
كجا كه آمده، آمده باشد به من و شما چه ربط دارد؟ فعًال 
كه يقه ما را گرفته است و ول نمي كند. هر كار كه مي كنيم 
چه مثبت، چه منفي خود به خود جلو چشمان باباقوري ما 
ظاهر شده و خودي نشان مي دهد. خوش به حال آنان كه 
اصًال او را تحويل نمي گيرند و حتي با يك چشم هم به او 
نگاه نمي كنند! اين عده فقط وقتي كه گير مي افتند يا هنگامي 
كه قصد دارند سر من و امثال من را شيره بمالند، آن هم 
از نوع ماليري، از وجدان مايه گذاشته و چند بار او را جلو 

چشممان مي آورند.
وقتي كه با اين ننه من غريبم بازي، ما را خام كردند، دوباره 
وجدان را در قوطي سيگار خود مي گذارند تا در روز مبادا 

دوباره از آن استفاده بهينه كنند!
وجدان كاري

يك عمر است دارم جان مي كنم و انواع و اقسام كارها را 
با نهايت پختگي به انجام مي رسانم، اما هنوز وجدان كاري 

پيدا نكرده ام!
خوش به حال بعضي ها كه نمي دانند وجدان خوردني است 

يا پوشيدني؟! 
عمل  هماهنگ  كامًال  كاري  وجدان  با  كه  هستند  كارمنداني 
مي كنند! از صبح كه سر كار حاضر مي شوند با هماهنگي 
وجدان دست به سياه و سفيد نمي زنند، سر برج هم بيشتر 
از آن مبلغي كه بايد بگيرند، مي گيرند و غرغرزنان پول هاي 
به  نسبت  شمردند،  را  پول ها  كه  بعد  مي شمارند.  را  خود 
وجدان، نمك نشناسي كرده و او را زير مشت و لگد متلك 
كار  وجدان  با  نبايد  مملكت  اين  تو  مي گويند  دائم  و  گرفته 

كرد!
انرژي  كاري  نوع  هر  براي  كه  من  همكار  مثل  ديگر  يكي 
نامحدود دارد اال كاري كه بايد براي روزنامه انجام دهد، 
چون وقتي پا به دفتر روزنامه مي گذارد، خود به خود بدون 

اينكه كاري صورت دهد، انرژي اش محدود مي شود!
دلش  كه  باليي  هر  من،   دوستان  از  يكي  مثل  ديگر  بعضي 
خواست سر صاحب ناخنك در مي آورد و بعد وجدان درد 
مي گيرد! يعني هر كاري كه به نفعش باشد، وجدانش كامًال 
بيدار است، اما وقتي به ضررش باشد، چند بار روي كمر 
وجدان باال و پايين مي پرد، بعد كه خسته شد، روي كاناپه 
پاهايش را دراز مي كند و با حسرت كه دل من ناخنك زن 
وجدان  مي گويد:  مي كند،  كباب  را  من  مثل  دل هاي  باقي  و 
درد گرفتم! وقتي كه وجدان دردش كمي التيام يافت، پاي 
كامپيوتر مي رود و براي دوستان ديده و نديده اش پيام هاي 
آنچناني مي فرستد و دوباره به وجدانش قسم مي خورد كه 

اين حرف ها را از ته دل زده است!
من ناخنك زن اين وسط مانده ام كه چه كنم؟ گاهي وجدان 
دارم و گاهي ندارم. يعني طبق نظر امروزي ها ندارم، چون 
اگر در اين دوره و زمانه درست و شانه به شانه وجدان كار 
كنم، مورد لعن و نفرين قرار مي گيرم كه وجدان ندارم. چرا 
كه وجدان مانند بقيه حسنات درعصر كامپيوتر و ارتباطات 
معناي خود را از دست داده و استفاده هاي بهتري از آن 
بلدند،  كه  آنان  حال  به  خوش  نيستم!  بلد  من  كه  مي شود 

چون وضعشان توپ توپ است. خدا شانس بدهد!
اگر بخواهيد نمونه هاي خوبي از وجدان امروزي را ببينيد، 
آن قدر  بزنيد.  سينما  و  تلويزيون  عالم  به  سري  مي توانيد 
كنيد!  نگاه  يك  كدام  به  نمي دانيد  كه  است  ريخته  وجدان 

مطمئن باشيد اگر دروغ گفتم دماغم دراز مي شود.

خريد خانه با %100 وام مسكن  - مشاورين امالك آوا  02089599390
تواند با اين زن به زبان دورايي صحبت كند، زني در روستايي مجاور بود كه 
در آگوست گذشته درگذشت. در هر دو هفته به طور متوسط يكي از 6500 

زبان موجود در جهان نابود مي شود. سومادوي در حال حاضر با خانواده 
و دوستانش به زبان نپالي يا گارانج سخن مي گويد. در نپال بيش از 100 
اقليت زباني وجود دارد، اما اغلب آنها در خطر نابودي قرار دارند زيرا زبان 
رسمي در مدارس نپالي يا انگليسي است. ناگيالي 38 ساله مي گويد؛ «زماني 
كه من به مدرسه مي رفتم دو دوست دورايي داشتم كه به زبان نپالي حرف 
استثناي  يك  سومادوي  دانستند...  نمي  هيچ  خودشان  زبان  از  و  زدند  مي 
شگفت انگيز است. ناگيال ابتدا قصد داشت سومادوي را به كاتماندو ببرد و 
تحت مراقبت هاي پزشكي قرار دهد اما پول كافي براي اين كار را نداشت. 
ناگيال اميدوار است بتواند با مدون ساختن اين زبان، كودكان قوم پنج هزار 
نفري دورا بتوانند زبان قوم خود را بياموزند؛ «اين امر مي تواند ميراث يك 

قوم در آستانه نابودي را نجات دهد.»  

50 سال زندان، بدون محاكمه  
 

 :AP يك مرد سريالنكايي كه بي آنكه مورد محاكمه قرار گرفته باشد، 50 
سال زنداني شده بود به تازگي آزاد شد. دي پي جيمز كه اكنون 80 ساله 
است، در آگوست 1958 با كاردي به پدرش حمله و او را زخمي كرد. او در 
سن 30 سالگي به زندان فرستاده شد. او پس از مدتي به يك بيمارستان رواني 

جمله  از  همه  آن،  از  پس  گويي  و  شد  بازگردانده  زندان  به  دوباره  و  منتقل 
مقامات قضايي او را كامًال به فراموشي سپردند. وكيل او، دارويماجايا سنه 
ويراتنه معتقد است كه موكلش كه هرگز به دادگاه نرفته قرباني بوروكراسي 
زنداني  سالگي   30 در  «جيمز  است؛  شده  زندان  ناكارآمد  اداري  سيستم  و 
شده. تمام سال هاي جواني اش را از دست داده است و اكنون پيرمردي 80 

ساله است با موهاي سفيد و چشماني كه به سختي مي بيند.»
مقامات زندان ماه گذشته كه جيمز بيمار شد، تازه متوجه حضور او شدند. 
وي در بيمارستان كلمبو بستري شد و مقامات ناچار شدند به مداركي كه او 
در زندان داشت مراجعه كنند و به اين ترتيب دريافتند چه اتفاقي روي داده 
است. به گفته وكيل جيمز او در واقع در روستاي كوچكي در 100 كيلومتري 
خود،  اجتماعي  حقوق  و  قوانين  از  اش  ناآگاهي  دليل  به  و  شد  متولد  كلمبو 
هرگز به اين سال هاي طوالني زندان اعتراض نكرد. هفته گذشته يك دادگاه 
محلي وي را به قيد ضمانت آزاد كرد و بابت اين اتفاق عجيب و بي سابقه از 
او عذر خواست. به گفته وكيل اين مرد دادگاه در حال محاسبه رقم غرامت 

براي پرداخت به اين مرد است.
هزار   14) روپيه  ميليون   1/5 مرد  اين  وكيل  درخواست  مورد  غرامت  رقم 
دالر) است كه به گفته سنه ويراتنه صرف درمان و ساير احتياجات اين مرد 
كهنسال خواهد شد. اين رقم به اين معناست كه به ازاي هر سال زندان به 
او 280 دالر پرداخت مي شود. در ازاي عمري كه از دست رفته است، مبلغ 

زيادي محسوب نمي شود، نه؟  

زنده ماندن با خوردن يخ  
يخبندان  در  هفته  يك  از  بيش  كه  ژاپني  كوهنورد  يك  آسوشيتدپرس؛   
ماسايوكي  بماند.  زنده  برف  خوردن  با  توانست  بود،  شده  گم  كوهستان 
ناكامورا در 30 دسامبر گذشته به كوه هاي آزوما در 240 كيلومتري توكيو 
رفت و به دوستانش گفت دوم ژانويه باز خواهدگشت، اما در برف راهش را 
گم كرد و بيش از يك هفته در كوه ها سرگردان شد، در حالي كه موبايلي به 
همراه نداشت و ذخيره غذايي اش نيز در چند روز اول تمام شده بود. پس 
از چند روز كاركنان يك پيست اسكي او را يافتند و بالفاصله براي درمان 
مي  سعي  كه  گفت  پزشكان  به  او  كردند.  منتقل  بيمارستان  به  سرمازدگي 
كرد با خوردن برف خود را سير كند و افزود؛ «ديگر هرگز به كوهنوردي 

نخواهم رفت.»  

با كمال تاسف و تاثر درگذشت مرحوم 

آقاى نصرا... حميدى 

از هنرمندان دوبلور قديمى ايران را به اطالع دوستان
 و آشنايان و جامعه هنرمندان اير ان مى رساند. 

به همين منظور مراسم سوگوارى ايشان روز دوشنبه 28 ژانويه ساعت 15/45 در محل 
Stag Lane, Puteney Vale, SW15  3DZ برگزار خواهد شد.

جهت اطالعات بيشتر با شماره تلفن 07962360305 تماس حاصل فرمائيد.
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 گزارش براى مشاهده هفته نامه بصورت رنگى به وب سايت مراجعه نمائيد
وزارت  نام  به  جديدى  وزارتخانه  فرانسه  جمهور  رئيس  تازگى  به 
تشكيل  مشترك»  توسعه  و  ملى  هويت  اجتماعى،  جذب  «مهاجرت، 
داده است. در حالى ساركوزى اقدام به تأسيس وزارتخانه اى براى 
حفظ هويت ملى فرانسه كرده كه پيش از اين در ميان بخش هاى 
تابعه وزارت دفاع اين كشور بخشى به نام هويت ملى وجود داشته 
است. انگيزه ساركوزى از تشكيل اين وزارتخانه هر چه كه باشد 
جدى  چالشى  به  ملى  هويت  شدن،  جهانى  روند  با  دهد  مى  نشان 
براى همه ملت هايى كه حوزه فرهنگى و تمدنى بزرگى براى خود 
دارند ، تبديل شده است. كشور ما هم به عنوان كشورى با تاريخ 
هويت  حفظ  دغدغه  با  وسيع  فرهنگى  نفوذ  حوزه  و  طوالنى  تمدن 

خود روبه روست.
چه بسا نگرانى هاى ايران به مراتب بيشتر است. چون كشور ما در 
استعمارگران  از  شده  مستقل  تازه  و  كوچك  كشورهاى  محاصره 
قرار دارد كه هر يك زمانى در مالكيت ايران بوده اند و يا بشدت از 
فرهنگ و تمدن ايران تأثير پذيرفته اند. حاال اين كشورها مى خواهند 
هويتى براى خودشان دست و پا كنند و به ثبات و استقرار برسند 
در نتيجه داعيه مالكيت به گوشه اى از فرهنگ يا مشاهير ايران را 
به  كه  چرا  حساسند.  آن  به  بشدت  ايرانيان  كه  موضوعى  دارند. 
هزاران سال تاريخ فرهنگ و تمدن خود كه در سايه همزيستى اقوام 
مختلف به وجود آمده بشدت مى بالند. بنابراين وقتى كشورى نظير 
وزارتخانه  تشكيل  به  اقدام  هايى  دغدغه  چنين  بدون  حتى  فرانسه 
هويت ملى كرده است، ما نبايد هر چه زودتر به فكر تأسيس مركزى 
ملى  هويت  آن  در  كه  باشيم  ملى  هويت  مختص  و  نام  به  مستقل 
تعريف شود و در موقع لزوم راهكارهايى براى دفاع از آن انديشيده 

شود 
هويت  حفظ  جهت  خاصى  وزارت  تشكيل  داليل  درباره  ساركوزى 
ملى فرانسه گفته است: «فرانسه كشورى با تاريخى طوالنى است. 
وجود  به  خود  براى  شخصيتى  تاريخ،  طول  در  كه  است  كشورى 
آورده كه بايد مورد احترام قرار گيرد و نمى توان آن را زدود و 
ناديده گرفت. اين هويت ملى از هويت فردى افراد تشكيل شده است 

و هر كس به اين هويت ملى بخشى را افزوده است...»
اين درحالى است كه مى دانيم سابقه تاريخى و فرهنگى فرانسه به 
چند قرن اخير مى رسد و با اين همه از كسانى كه مى خواهند تبعه 
كشور  در  ولى  گيرند.  مى  را  فرانسه  تاريخ  امتحان  شوند  فرانسه 
بشريت  تمدن  بنيانگذاران  ديگر  معدود  كشور  چند  كنار  در  كه  ما 
شمرده مى شود، حتى افراد تحصيلكرده هم نمى توانند سلسله هاى 

ايران را نام ببرند!
* ملت ها براى توسعه دنبال هويت مى گردند

ما تاكنون احساس مى كرديم هويت ملى و فرهنگمان تنها از ناحيه 
فرهنگ غرب تهديد مى شود ولى اينك مشخص شده خطر به مراتب 
بيشتر و گسترده تر است و اين بار از جانب كشورهايى كه زمانى 
در حوزه فرهنگ و تمدن ايران قرار داشته اند، است. بعضى از اين 
كشورها خود را ابداع كننده عيد نوروز مى دانند، گروهى مى خواهند 
نام خليج هميشه فارس را تغيير دهند. يكى مى گويد مولوى رومى 
است و ديگرى ادعا مى كند بوعلى سينا عراقى است! اين كشورها از 
شرايط خاص ايران در زمان حاضر و فشارهاى خارجى به ايران 
بيشترين استفاده را مى برند و با تبليغات گسترده و تحريف تاريخ 

مى كوشند هويتى براى خودشان دست و پا كنند.
سعيد توكلى كارشناس جامعه شناسى سياسى مى گويد: «از جهتى 
اين قبيل رفتارها نشان مى دهد كه حوزه فرهنگ و تمدن ايران چه 
اندازه گسترده است و تا چه اندازه روى اين كشورها نفوذ داشته 
و داريم. تا حدى كه كشورى نظير تركيه هم خود را ناچار مى بيند 
براى استحكام هويت ملى اش از مولوى استفاده كند. ولى از جهت 
ديگر نشان مى دهد ما خودمان براى حفظ هويت ملى مان و تبليغ 
كه  است  اين  واقعيت  ايم.  كرده  اهمال  جهان  به  آن  شناساندن  و 
جهان امروز به شكلى درآمده كه ملت ها درباره قوميت و گذشته 
تمدنى  و  فرهنگ  چه  ببينند  خواهند  مى  دارند.  هايى  پرسش  شان 
داشته اند و چه نقشى در تمدن بشرى ايفا كرده اند. طبيعى است كه 
كشورهايى كه تأثيرى انكارناپذير و دائمى به تمدن بشر داشته اند 
اندك اند و يكى از آنها ايران است. بنابراين كشورهايى كه در حوزه 
نفوذ ايران قرار داشته اند ناچارند از فرهنگ ايران براى پاسخ دادن 
به پرسش هاى ملت هايشان استفاده كنند و به اين وسيله موجوديت 
شان را اثبات كنند. از آن براى پيشرفت و توسعه آينده استفاده كنند 
و بقايشان را در اين جهان تضمين كنند.» آنچه كه دست و پا كردن 

هويت ملى را تبديل به مسابقه كرده جهانى شدن است.
گزارش  كتاب  «در  گويد:  مى  مديريت  ارشد  كارشناس  راد  سوده 
جهانى فرهنگ كه در سال 1998 توسط يونسكو منتشر شد، آمده 
كه نه تنها مى توان آن گونه كه غرب باور داشت با چيزهاى نوين 
نوآورى كرد، بلكه مى توان با چيزهاى كهنه هم نوآورى كرد و با 
بسيج منابع فرهنگى و اجتماعى هركشور آن كشور را براى ورود 
به نظام اقتصادى جهانى توانمند كرد. از طرفى بسيارى از كشورها 
كوشند  مى  شدن  جهانى  سوى  به  دنيا  شتابان  حركت  شرايط  در 
اثبات كنند راه هاى توسعه جوامع مختلف با يكديگر متفاوت است. 
تجربه هم نشان داده فرهنگ بر موفقيت و يا شكست توسعه در يك 
كشور مؤثر است و ارزش هاى فرهنگى ملى و محلى در مديريت 

اقتصادى ايفاى نقش مى كند. همين ها نشان مى دهد كه اين تصور 
كه در جهانى شدن جهان روبه يكى شدن مى رود اشتباه است. بلكه 
هاى  ويژگى  بر  گذشته  از  بيش  كشورها  شده  باعث  شدن  جهانى 
منحصر به فرد خود تأكيد كنند و به تعريف هويت خويش و ايجاد 
تحرك در ملت هايشان از طريق فرهنگ و هويت ملى بپردازند. به 
شرقى  آسياى  كشورهاى  و  ژاپن  بينيم  مى  كه  است  همين  خاطر 
ها  سنت  هم  و  كنند  مى  نوسازى  را  شان  اقتصادى  هاى  نظام  هم 
و فرهنگ خاص خودشان را حفظ مى كنند و اصوًال معتقدند كسب 
هويت از طريق پيروى از ارزش هاى فرهنگى و همگامى با جهانى 

شدن در يك راستا هستند.»
*گام اول براى حفظ هويت ملى تعريف آن است

در برخى دايرة المعارف هاى بزرگ آمده: «ايران از زمان پيش از 
تاريخ محل سكونت انسان ها بوده و كشفيات اخير مى تواند نورى 
بوده.  چه  شبيه  ايران  باستانى  فرهنگ  كه  كند  مشخص  و  بيفشاند 
يعنى قرن ها پيش از آن كه اولين تمدن ها در حوالى بين النهرين 
سر برآورند.»يا «كوروش كبير استوانه كوروش را به وجود آورد 
كه به نظر مى رسد اولين بيانيه حقوق بشر جهان باشد. عقايد مهم و 
اساسى كوروش بعداً بر حقوق بشر تأثيرات بزرگى به جا گذاشت. 
«ترس»  جاى  به  «عشق»  گزينش  با  كوروش  دارى  حكومت  قواعد 
بنيان قانون اساسى اياالت متحده آمريكا را تحت تأثير قرار داد. در 
مناطقى  اى،  گسترده  طور  به  ايرانى  فرهنگ  ساسانيان  دوره  طول 
بسيار فراتر از مرزهاى امپراتورى را تحت تأثير قرار داد. به طورى 
كه دامنه اين تأثير به اروپاى غربى، آفريقا، چين و هند مى رسد و 
در  هم  وسطايى  قرون  هنر  به  دادن  شكل  در  را  اى  برجسته  نقش 
اروپا و هم در آسيا ايفا مى كند. اين تأثير بعداً به جهان اسالم هم 

گسترش مى يابد ...

ايران از اعراب شكست خورد و به امپراتورى عرب ضميمه شد اما 
نوع  به  رسيدن  و  خودش  استحاله  و  تغيير  اش  نتيجه  آن  شكست 
ويژه اى از پيروزى بود. ادبيات، فلسفه، پزشكى و هنر ايرانى فعال 
شدند تا عنصر اصلى تمدن اسالمى از كردوبا تا دهلى، از قونيه تا 
بر برترى روشنفكرى بدون بحث ايرانيان،  سمرقند بشوند. عالوه 
و  هنرى  و  صنعتى  برترى  از  ايران  تمدن،  سال  هزاران  نتيجه  در 
پيشه ورى خود سود برد و از تسهيالت آن بهره مند شد... در طول 
اين دوره، ايران و دانشمندان ايرانى يك دوره طاليى اسالمى را به 
وجود آوردند. ايران در اين نقطه از تاريخ يك مركز جهانى پژوهش 
علمى، با فالسفه، دانشمندان، مهندسان و مورخان بود كه با دادن 
درارتقاى علمى  هداياى بى شمارى به فناورى، علم و پزشكى بعداً 

اروپا در دوره رنسانس تأثيرگذار شد.»
همين ها نشان مى دهد دين اسالم سوار بر فرهنگ ايرانى، زايش 
هاى علمى فراوانى بر جاى گذاشته و ايران حوزه نفوذ فرهنگى و 
هويت  كه  دهد  مى  نشان  همچنين  و  دارد  و  داشته  عالمگير  تمدنى 
ايرانى  هويت  كه  كسانى  هم  بنابراين  دارد.  گسترده  تعريفى  ايرانى 
را به پيش از اسالم منحصر مى كنند و هم كسانى كه هويت ايرانى 
هويت  چون  اشتباهند.  در  دو  هر  كنند  مى  انكار  را  اسالم  از  پيش 
ايرانى هر دوى اينها را در برمى گيرد و ضمن اين كه بسيار منعطف 
گذارد.  مى  جا  به  ديگران  بر  را  خود  تأثير  همواره   ، پذيراست  و 
را  ايرانى  هويت  تعصبى  هر  بدون  ابتدا  در  كه  است  الزم  بنابراين 
تعريف كنيم و بپذيريم كه اين هويت از چند هزار سال پيش آغاز 
شده. همچنين بپذيريم كه اين هويت متعلق به همه اقوام ايرانى است 
و مثًال صحبت از نژاد آريا براى هويت دادن به همه ايرانيان كارى 
تعداد  از  آنها  نيستند.  نژاد  يك  از  همه  ايرانيان  چون  است.  اشتباه 
زيادى از نژادها، اقوام، مذاهب و زبان ها تشكيل شده اند كه از اين 
نظر ايران در رده سوم جهانى است و هر يك از اين ها بر هويت 
باستان  كه  است  همين  خاطر  به  اند.  گذاشته  جا  به  تأثيرى  ايرانى 
شناسان مى گويند هر نقطه از ايران را كه كاوش كنيم اثرى تاريخى 
هر  هم  معاصر  درتاريخ  و  شود  مى  پديدار  آن  هاى  خاك  زير  از 
يك در شكل دهى به اين هويت مشترك نقش داشته اند. اگر رستم 
اسطوره ايرانى از خطه سيستان هدفش را دفاع از ايران قرار داده 
بود، خطه آذربايجان زرتشت و انقالب مشروطه و مردم ساالرى را 
به هويت ايرانى تقديم كرد. در مناطق مركزى بى بديل ترين معمارى 
ها ساخته شد و از شمال ايران، كردستان و خوزستان و خراسان 
ارزش ها و مؤلفه هاى فرهنگى بى شمارى از علم، هنر و شعر و 
موسيقى و معمارى و زبان به هويت ايرانى وارد شد تا ايران، ايرانى 
باشد كه هنگام جنگ تحميلى همه اقوام به دفاع از خاك آن بپردازند. 
ايرانيانى كه بر سر قبر مولوى مى روند براى جهانگردان شعر او 
و  ها  نقشه  در  فارس  خليج  نام  كه  هنگامى  بخوانند،  فارسى  به  را 
موزه ها به خليج عربى تغيير مى كند از هر نقطه از جهان اعتراض 
خارج  در  كه  ايرانى  هر  خانه  به  و  دهند  تغيير  را  رويه  اين  و  كنند 
از كشور ساكن است برويد مى بينيد خانه اش را فرش كرده و به 
فرزندانش آداب و رسوم ايرانى مى آموزد. اما بايد به خاطر داشته 
باشيم كه اين هويت چند هزارسال حفظ شده و ما هم بايد نقشى 

در حفظ آن ايفا كنيم.

ما، 
ايرانى 
هستيم

] حميده احمديان راد ]
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تشنگى جهان را فرا مى گيرد
 مترجم: اسد شكورپور 

غذا  المللى  بين  آژانس  اعالم  براساس 
صرف  جهان  هاى  آب  درصد   70
صنعت  صرف  درصد   20 كشاورزى، 
خانگى  مصارف  صرف  درصد   10 و 
مى شود. براساس پژوهش هاى انجام 
احتمالى  هاى  جنگ  بروز  اثر  در  شده 
 180 به  خاورميانه  در  خصوصًا 
ميليارد دالر براى حل بحران آب نياز 
خواهد بود. پژوهش ها نشان مى دهد 
هر شخص براى زنده ماندن روزانه به 
5 ليتر آب براى نوشيدن، 50 ليتر براى 
نياز  بهداشتى  هاى  استفاده  و  خدمات 

دارد اما بيشترين آبى كه انسان مصرف مى كند مربوط به غذاهايى است كه توليد مى نمايد. 
به عنوان مثال برنج در بسيارى از كشورهاى فقير و در حال توسعه از جمله مواد غذايى 
اين  در  آسيا  شرق  جنوب  پرجمعيت  كشورهاى  خصوصًا  كه  رود  مى  شمار  به  اساسى 
خصوص قابل ذكرند و براى توليد مصرف روزانه برنج اشخاص مقادير زيادى آب الزم 
است. در كشورهايى همچون كشورهاى آمريكاى جنوبى كه گوشت بيشتر مصرف مى كنند 

رقم مصرف آب براى توليد آن در سطح بااليى است.
اگرچه كره زمين مملو از مقادير زيادى آب است اما با اين وجود خطر كم آبى جامعه بشريت 
را تهديد مى كند. پديده كم آبى در آمريكا و آفريقا بيشتر نمود دارد به طورى كه در كشور 
ليبى آ ب هاى عمق صحرا با هدف انتقال به مناطق مسكونى مكيده مى شود و دركشور 
چين نيز براى يافتن آب هاى سالم حفارى هاى هزار مترى صورت مى گيرد. همچنين تعداد 
زيادى از درياچه هاى جهان در حال خشك شدن هستند و يا اين كه كامًال خشك شده اند. 
براى مثال درياچه چاد كه مقدار زيادى از آبش صرف كشاورزى مى شد به سرعت در حال 
خشك شدن است. درياچه وال نيز كه داراى آب شور بوده به طور كامل خشك و از نقشه 
جهان حذف شده است. اكنون خشك شدن درياچه هاى جهان به يك معضل اصلى تبديل 
شده كه رودخانه ها و چشمه ها نيز از اين تهديد در امان نيستند. كارشناسان بشدت بر 

ضرورت متوقف كردن اسراف آب و جلوگيرى از نابودى جنگل ها تأكيد مى كنند.
يكى ديگر از مسائل قابل توجه درباره كاهش آب ها خطر مرگ انسان ها به علت تشنگى 
و يا گرسنگى است كه اكثر انسان ها به اين مسأله توجهى ندارند و يا اين كه اصًال احتمال 
وقوع چنين مسأله اى را احساس نمى كنند اما كارشناسان درباره اين مسأله نيز هشدار 

مى دهند.
در عين حال ميانگين مصرف آب توسط انسان ها سال به سال افزايش مى يابد. براى مثال 
مصرف آب در سطح جهان طى سال هاى 2000 الى 2005 سه برابر افزايش يافته است. 
بنابراين با توجه به افزايش جمعيت فعلى و احتمال اضافه شدن  5/2 ميليارد نفر ديگر به 
جمعيت جهان چه اتفاقى خواهد افتاد. خصوصًا با توجه به انفجارهاى جمعيتى كه در چين، 
هند، آفريقا، خاورميانه و آمريكاى التين رخ مى دهد و همچنين شيوه هاى كشاورزى كه با 

مصرف زياد آب همراهند در حال افزايش اند.
از جمله مناطقى كه بشدت تهديد مى شود منطقه خاورميانه است كه از موريتانى در غرب 
شروع و به شبه جزيره عربى در غرب خاتمه مى يابد. نكته قابل توجه درباره اين منطقه 
ذخيره  سال 1950  در  اند.  داده  تشكيل  صحراها  را  آن  اراضى  از  درصد  كه 87  است  آن 
ساالنه قابل دسترسى براى هر فرد 4000 متر مكعب بوده كه امروز به كمتر از 1000 متر 
مكعب رسيده است و انتظار مى رود اين رقم تا سال 2050 به 577 متر مكعب آب كاهش 

خواهد يافت.
كارشناسان آب جهان عرب اعالم مى كنند جهان عرب 5 درصد ساكنان جهان يعنى 385 
ميليون نفر را در خود جاى داده است اين در حالى است كه فقط يك درصد منابع آبى جهان 
را در اختيار دارد. اگرچه در منطقه عربى آب هاى زيرزمينى وجود دارد اما آنها نيز به علت 
افراط در استخراج و افزايش شورى در معرض تهديد و خشك شدن قرار دارند. همچنين 
50 درصد آب منطقه عربى از رودخانه هايى تأمين مى شود كه خارج از مرزهاى منطقه 
سرچشمه مى گيرند از جمله نيل، دجله و فرات. بنابراين تكيه بر آنها در وضعيت متزلزلى 
قرار دارد زيرا عواملى همچون عدم استقرار سياسى و درگيرى ها توسعه زيرساخت هاى 
آبى را با موانع جدى روبه رو مى كند. توزيع آب در ميان كشورهاى عربى نيز وضعيت 
آب  به  دستيابى  در  فارس  خليج  همكارى  شوراى  كشورهاى  كه  حالى  در  دارد  نابسامانى 
هاى آشاميدنى از وضعيت خوبى برخوردارند اما اوضاع توزيع آب در سومالى، فلسطين 
و يمن بسيار ضعيف است. شايان ذكر است كشور عربستان در سال 2002 ، 7 درصد از 

درآمدهاى نفتى خويش يعنى 34 ميليارد را در بخش آب سرمايه گذارى كرد.
قرار است براى حل معضل آب در جهان در سال 2009 تركيه در استانبول ميزبان كنفرانس 
جهانى آب باشد كه وزرايى از 120 كشور جهان و 20 هزار نماينده از سراسر جهان در آن 

شركت خواهند داشت.
براساس آمارهايى كه روزنامه اينديپندنت انگليس منتشر كرده اگر  1/1 ميليارد نفر ديگر آب 
آشاميدنى مناسب نداشته باشند يك سوم ساكنان كره زمين با بحران هايى مواجه خواهند 
شد. اين در حالى است كه هم اكنون در سطح جهان افراد زيادى به علت عدم مصرف آب 
سالم راهى بيمارستان ها مى شوند و روزانه 34 هزار نفر به علت عدم مصرف آب سالم و 
بهداشتى مى ميرند. در حال حاضر حدود  5/1 ميليارد انسان كه اكثرشان در نيمه جنوبى 
كره زمين واقع اند به آب آشاميدنى سالم دسترسى ندارند. گفتنى است آب هاى سالم  5/2 
درصد از مجموع كل آب هاى كره زمين را تشكيل مى دهند كه دوسوم اين آب ها يخ زده 
هستند و نسبت آب هاى موجود در درياچه ها ، رودخانه ها و عمق زمين نيز در حال كاهش 
به  نظامى  هاى  بحران  زمين  كره  دماى  افزايش  استمرار  نتيجه  در  رود  مى  احتمال  است. 
وقوع بپيوندد. از جمله جنگ ها و درگيرى هاى احتمالى در آينده مى توان به درگيرى ميان 
اسرائيل، اردن و فلسطين، تركيه و سوريه، چين و هند، آنگوال و ناميبيا، اتيوپى و مصر، 

بنگالدش و هند اشاره كرد.

سرايت بحران اقتصادي امريكا به آسيا 
 بسياري از صاحبان سهام و سرمايه داران و كساني كه در بازارهاي داغ و فعال آسيا به خريد و فروش و مبادله سهام اشتغال دارند 
ديروز (دوشنبه) آرزو مي كردند كاش صبح سه شنبه امريكا شروع نشود و كاش تعطيالت ملي امريكا در روز دوشنبه و به يادبود 
مارتين لوتركينگ در روز سه شنبه نيز ادامه مي يافت. وحشت سهامداران و سرمايه داران از عكس العمل بورس نيويورك نسبت به 
كاهش شديد ارزش سهام بازارهاي مالي و پولي شرق آسيا است. بسياري از بازارهاي سهام كه مبادالت آنها شاخص ارزش سهام 
شرق آسيا هستند، از جمله بازار توكيو، هنگ كنگ، سنگاپور و هند طي روز دوشنبه و سه شنبه با كاهش شديد ارزش سهام مواجه 
بودند. نگراني از آن است كه در اثر كاهش شديد ارزش سهام اين بازارها، ارزش سهام واحدهاي اقتصادي حساس وال استريت دچار 

افت شديد شود و در اثر اين فعل 
سهام  ارزش  در  منفي  انفعال  و 
شرق  بازارهاي  استريت،  وال 
شاهد  چهارشنبه  روز  در  آسيا 
آزاد  سقوط  دوباره  موج  يك 
باشند.در  خود  سهام  ارزش  در 
روز سه شنبه بازار سهام ژاپني 
كاهش  درصد   5/65 شاهد  نيكي 
كه  حالي  در  بود  سهام  ارزش 
درصد   3/86 نيز  دوشنبه  روز 
داشت. سهام  ارزش  كاهش 

 8/65 نيز  كنگ  هنگ  شاخص 
كه  حالي  در  يافت  كاهش  درصد 
روز دوشنبه نيز 5/49 درصد از 
ارزش سهام هنگ كنگ افت كرده 
نوسان  باالترين  شاهد  بود.هند 
بود و بازار مبادالت سهام بمبئي 
در روز سه شنبه و تقريبًا با باز 
شدن اين بازار سهام، سهامداران 
ارزش  كاهش  درصد   11/5 با 
ها  هندي  شدند.  مواجه  سهام 

براي مقابله با فضاي رواني حدود يك ساعت مبادله را متوقف كردند اما شوك ناشي از اين سقوط بي درنگ وزير دارايي هند را به 
يك كنفرانس خبري كشاند. پي چيدابرام در حالي كه سعي داشت شوك ناشي از كاهش ارزش سهام را تخفيف دهد، گفت؛« فقط يك 
توصيه دارم و آن اينكه فعًال آرام باشيد.» وي افزود؛ اقتصاد هند با رشدي معادل 9 درصد در سال جاري و 8/5 درصد در سال 
آينده مواجه است، در نتيجه اين شوك را مي توان درمان كرد. با اين حال وقتي ساعت كاري بازار سهام بمبئي به پايان رسيد اين 
شاخص به 12 درصد رسيد و بعد در ساعات پاياني اندكي بهبود يافت و در سطح 8/38 درصد باقي ماند.از چند روز پيش اخبار 
پراكنده يي از احتمال بروز ركود در اقتصاد امريكا بازارهاي مالي را تحت تاثير قرار داده بود. بازار امريكا يكي از مهمترين منابع 
مصرف مواد خام و مصنوع است كه از بازارهاي آسيا روانه امريكا مي شود. بروز بحران اقتصادي در امريكا به اين مفهوم است كه 
آسيايي ها شانس فروش و صادرات مواد اوليه و خام و نيز مصنوعات كمتري را به امريكا خواهند داشت. به عبارتي وقتي جامعه 
امريكا رونق خود را از دست مي دهد كسادي اين بازار بي درنگ به شرق آسيا منتقل مي شود كه بزرگ ترين مركز توليد، فرآوري، 
ساخت و مبادله توليدات در جهان است.هفته گذشته دولت بوش اعالم كرد در تدارك طرحي براي كاهش 145 ميليارد دالر از ماليات 
دريافت شده از شهروندان است. مبلغ فوق معادل 1/2 درصد توليد ناخالص داخلي امريكا است. بسياري از كارشناسان و كساني كه 
با نظام اقتصادي امريكا آشنا هستند معتقدند تخفيف مالياتي 145 ميليارد دالري براي مقابله با ركود بازارهاي امريكا كفايت نمي كند 
و احتماًال دولت امريكا تدابير ديگري را نيز بايد مورد مالحظه قرار دهد. در واقع مطرح شدن پيشنهاد بوش در كنگره و نهايي شدن آن 
به مباحث كارشناسي نياز دارد كه زمان قابل توجهي را نيز مصروف مي دارد. با اين حال مطرح شدن پيشنهاد بوش حاكي از جدي 
شدن بحران در اقتصاد امريكا است. بي درنگ پس از مطرح شدن پيشنهاد بوش قيمت برخي اقالم اساسي و معيار از جمله نفت خام 
و مس كاهش يافت و اين مالكي براي نشان دادن حساسيت بازار هاي جهاني نسبت به فعل و انفعال هاي اقتصادي در امريكا است. 
از چندي پيش بازار مسكن در امريكا به عنوان يكي از اصلي ترين شاخص هاي اقتصاد امريكا دچار بحران شده بود. مشكل از آنجا 
ناشي مي شد كه بسياري از مردم امريكا همانند ديگر كشورهاي صنعتي براي خريد مسكن از وام هاي بانكي استفاده مي كنند. طي 
چند ماه گذشته درصد قابل توجهي از دريافت كنندگان امريكايي وام مسكن از بازپرداخت اقساط وام خود بازماندند و همين امر بانك 
ها را براي پرداخت وام هاي جديد دچار مشكل كرد. باال بودن نرخ بهره يكي از علل اساسي ناتواني صاحبان مسكن براي بازپرداخت 
اقساط شان بود. خالي شدن جيب مصرف كنندگان امريكايي باعث كاهش ارزش سهام بانك ها، موسسات اعتباري و برخي شركت 
هاي سرمايه گذاري در بازارسهام شد. گردش مالي بازار مسكن در امريكا يكي از بزرگ ترين بخش هاي اقتصادي در امريكا است 

و رونق يا ركود آن بي درنگ در بقيه بخش هاي اقتصادي تاثير مي گذارد.
طي دو روز اخير بسياري از بازارهاي مالي جهان نسبت به فعل و انفعال هاي جديد بازار مسكن در امريكا عكس العمل نشان داده 
و با مداخله بانك هاي مركزي تالش كردند مانع اختالالتي شوند كه از اقتصاد امريكا به اقتصادهاي محلي سرايت مي كند. بانك 
مركزي اروپا با بيش از 200 ميليارد دالر و بانك مركزي ژاپن با حدود هشت ميليارد دالر تزريق ارز نمونه هايي از دخالت دولت ها 
در بازارهاي مالي براي جلوگيري از گسترده شدن بحران مالي و جهاني شدن آن است. ده سال پيش برخالف شرايط فعلي بحران 
مالي از بازارهاي شرق آسيا به امريكا سرايت كرد ولي اين بار برعكس است. بحران سهام ده سال پيش به «سرايت آسيايي» شهرت 
يافت و آنچه در حال حاضر رخ داده «سرايت امريكايي» نام گرفته است.نيويورك تايمز معتقد است؛ آنچه در حال حاضر ممكن است 
«سرايت امريكايي» نام بگيرد به اين علت است كه اقتصاد امريكا بعد از حدود ده سال هنوز نتوانسته است بحران مالي اعتباري 
1998 - 1997 را فراموش كند. استريد اسميت رئيس يك گروه مطالعه استراتژي هاي سرمايه گذاري به نام ABN مي گويد؛ هنوز 
خيلي زود است پيش بيني كنيم كه آ نچه در امريكا در حال رخ دادن است يك ركود است و بيشتر احتمال مي رود حتي اگر مشكل 
اقتصادي امريكا ركود باشد، ركودي ماليم و نسبي خواهد بود. در نتيجه تاثير آن در بازارهاي جهاني نيز ماليم و نسبي خواهد بود. 
يك كارشناس ديگر به نام ديويد كوتوك رئيس يك گروه سرمايه گذاري در شركت كامبرلند ادوايزر معتقد است؛ مردم ترسيده اند 
و رفتار آنها ناشي از وحشت رواني است. تاثير اين وحشت را در مبادله سريع سهام مي توان ديد. برخي ديگر معتقدند نبايد فقط 
ركود و بحران بازارهاي مالي شرق آسيا را مشاهده كرد. اين بازارها ذاتًا دچار بحران هستند و نسبت به هر پديده اقتصادي عكس 
العمل نشان مي دهند. برخي از اين بازارها و توليدكنندگان رشد حباب گونه يي طي چند سال گذشته داشته اند. برخي از شركت هاي 
چيني مستقر در شانگهاي طي سه سال گذشته پنج برابر شده اند و با خودشان وحشت از تركيده شدن يك حباب را تداعي مي كنند. 
طبيعي است كه چنين حبابي خيلي زود دچار بحران شود و تركيدگي را تجربه كند، در حالي كه برخي از اقتصادها مانند اقتصاد 
اروپا از ثبات نسبي برخوردار است و احتمال اينكه تنش هايي مانند هنگ كنگ يا شانگهاي را شاهد باشد، بسيار كم است. برخي از 
اقتصاددانان مي گويند؛ اتفاقًا اگر بحران مالي در شرق آسيا رخ دهد، ممكن است مطلوب باشد. در بدترين شرايط بحران اقتصادي 
جهاني باعث كاهش صادرات چيني ها مي شود، در حالي كه چيني ها خود تصميم داشتند براي ثبات و استحكام بازارهاي خود تا 
حدودي صادرات را كاهش دهند. طي يك دهه گذشته چين شاهد رشد سرسام آور صادرات به امريكا و اروپا بوده است و اين روند 
روبه رشد صادرات عمًال امكان تداوم نداشت. در حال حاضر چين از رشد اقتصادي 11/5 درصد برخوردار است و چين براي حفظ 
اين رشد نياز به كاهش صادرات داشت. كاهش صادرات به اقتصاد چين كمك مي كند تا تورم در اين كشور كه در حال حاضر 6/9 

درصد است، تخفيف يابد. 
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كاروانسراى مرنجاب

 بنايى در قلب كوير
خلق  با  ما،  پدران  واال  زمان  اين  مردم  خاص  است  اي  پديده  زيبا،  و  بكر  طبيعتهاي  به  مهري  بي 
يادگارهايي در دل كوير، بي ريا و بدون آنكه خودنمايي كنند به طبيعت احترام گذاشتند و تفاوتي ميان 
جنگلهاي سرسبز و كوير ساكت و آرام قائل نشدند. قلعه ها، كاروانسراها و دهها مكان ديدني ديگر كه 

در مناطق كويري ايران ساخته شده است از جمله كاروانسراي مرنجاب دليل اين مدعاست. 
قلعه مرنجاب، در واقع كاروانسرايي است در كوير كه در مسير راه ابريشم قرار دارد و كاروانها براي 
سفر به خراسان، اصفهان، ري و بالعكس از اين مسير مي گذشتند. نام كاروانسرا بر اساس نام منطقه 

كه به كوير مرنجاب شهرت دارد، گذاشته شده است.
‘7و    34ْ عرض جغرافيايي و ‘48و ْ  51  طول جغرافيايي،  كاروانسراي مرنجاب در موقعيت جغرافيايٍيِ
در ارتفاع 810 متري از سطح درياي آزاد در حاشيه جنوبي درياچه قم واقع شده است. مرنجاب از 
دهستان كويرات شهرستان آران و بيدگل و در 50 كيلومتري شمال شرق مركز اين شهرستان قرار 

دارد. 
وجود  با  عباس  نقل است كه شاه  درياچه نمك،  در كنار  قلعه و كاروانسرا  دليل ساخت اين  درباره 
ايجاد كاروانسرا و قلعه هاي متعدد در سراسر كشور، در اين منطقه تأسيسات دفاعي تعبيه نكرده 
بود، چون تا آن زمان دشمنان به خاطر درياچه نمك و گستره كوير، از اين سمت به پايتخت هجوم 

نبرده بودند.
حمله ازبكها و افغانها از طريق درياچه نمك به كاشان كه تا اصفهان پيش رفتند، شاه عباس را به 
جلوي  و  كند  ايجاد  منطقه  اين  در  نظامي  پايگاه  يك  سريعًا  قمري  سال 1012  در  تا  انداخت  صرافت 
تهديد را بگيرد. باالي كاروانسرا به شكل سنگرهاي ديدباني است و ذكر شده است كه هميشه 500 
پاسدار مسلح در قلعه حضور داشتند و امنيت عبور كاال از چين به اروپا و بالعكس را در اين منطقه 

تأمين مي كردند. 
قنات كنار كاروانسرا كه بركه بزرگي به وجود آورده است، آب شيرين دارد و اين در كوير نمك و 

شوره زار يك معجزه است. معجزه اي بي مانند كه رازش را هنوز نمي دانند. شور نبودن آب قنات 
كاروانسراى مرنجاب همه ساله بسيارى از گردشگران داخلى و خارجى را به سوى خود مى كشاند. 
كاروانسراى مرنجاب ميزبان دوست  داران تاريخ و طبيعت است كه به آن جا مى آيند تا در سكوتى 
وصف ناشدنى به گردش در كوير مرنجاب بپردازند و چند ساعتى را به دور از زندگى شهرى سپرى 
كنند.  مى  سفر  كاروانسرا  اين  به  كه  هستند  نيز  ديگرى  گروه  آنها  جز  به  اما  كنند.  سفر  تاريخ  به  و 
كاروانسرا  اين  به  هستند  گريزان  آن  گستردگى  و  شهرها  نورى  آلودگى  از  كه  آسمان  دوست داران 
مى آيند تا در بام اين بنا و در زير آسمانى صاف و تاريك شبى را به رصد بپردازند. سكوت كوير و 

شب تاريك،فرصت بسيار مناسبى براى برگزارى يك شب رصدى است.
يكي از معروفترين و بزرگترين ريگزارهاي ايران، منطقه بادرفتي وسيعي است كه جوالنگاه تپه هاي 
ماسه اي متحرك مي باشد. اين منطقه معروف به «بندريگ» است كه از شمال و شمال شرق شهر آران 
و بيدگل تا ساحل جنوبي درياچه قم، جايي كه مرنجاب احداث شده، تقريبًا تمام شهرستان را پوشانده 
است. در منطقه كويري آران و بيدگل، باد مثل هر منطقه كويري ديگر، يك عامل تعيين كننده اقليمي 
است. باد، هم در شكل دهي به وضعيت طبيعي كوير و هم در شيوه زندگي انسان بيابان نشين تأثير 
تعيين كننده دارد. بادهاي نامطلوب بزرگترين آفت كوير و باد مطلوب، نسيمي از بهشت است كه كوير 
تفتيده را شاداب و با طراوت مي كند. متأسفانه در اين منطقه جز دو باد شهرياري و باد شمال، ساير 
بادها چون باد خراسان، باد قبله، باد طوفان، باد سياه و بويژه باد لوار از بادهاي نامطلوب محسوب 
مي شوند. در منطقه آران و بيدگل همه چيز شكل و نمود كويري دارد و هر پديده اي، طبيعي يا انساني، 
آيينه كوير است. همين جا بايد بيان داشت كه كوير را با همه پديده هاي بيشمار ديدني و تأمل انگيز 

و حيرت آور، نمي توان آنچنان كه شايسته آن است، توصيف كرد. 
معمارى بنا 

نقشه كاروانسراى مرنجاب مربع شكل است. كاروانسرا از چندين اتاق و شاه نشين تشكيل شده كه 
به دور حياطى در ابعاد 30×20 متر قرار دارند. كاروانسرا با گچ و آجر ساخته شده و داراى اتاق ها 
و اصطبل هاى متعدد و 6 برج است. در ضلع جنوبى كاروانسرا استخر آبى در ابعاد تقريبى 10×4 
متر قرار دارد. آب اين استخر از چشمه اى كه در زير خود آن وجود دارد پر مى شود كه آب مصرفى 
درخت  چندين  همراه  به  زاللى  و  آب  پر  چشمه  چنين  وجود  است.  چشمه  همين  از  نيز  كاروانسرا 

بلند قامت در ميان كويرى خشك، نعمتى بس بزرگ و شگفت انگيز است كه موجب حيرت و تعجب 
رصدگاه هاى  مهم ترين  از  يكى  مرنجاب  كاروانسراى  مى آيند.  كاروانسرا  اين  به  كه  است  مسافرانى 
ايران است كه عاشقان آسمان را از نقاط مختلف كشور به سوى خود جلب مى كند. گروه هاى نجومى 

در بام كاروانسرا مستقر مى شوند و تلسكوپ ها و دوربين هاى دوچشميشان را به سوى آسمان نشانه 
مى روند تا بتوانند زيبائيهاى آسمان را در سكوتى زيبا رصد كنند. دماى هواى منطقه در نيمه دوم 
سال به صفر درجه و به ندرت به يكى،دو درجه زير صفر هم مى رسد. در فاصله تقريبا 12 كيلومترى 
از شرق كاروانسرا، تپه هاى روان شنى وجود دارد كه از جاذبه هاى بسيار زيباى كوير مرنجاب است. 
اين تپه هاى شنى در محدوده اى تقريبا وسيع و با شيب هاى تند مكان بسيار مناسبى براى آن دسته از 
عكاسانى است كه به سوژه هاى بديع و جذاب در طبيعت عالقمندند. البته در فصل تابستان، مارهاى 
غير سمى و گهگاه سمى در اين تپه هاى شنى ديده مى شوند كه ممكن است براى آن ها مشكل آفرين 
شود. از تپه هاى شنى به سمت شمال شرقى، جاده خاكى اى وجود دارد كه از شرق درياچه بزرگ 
نمك مى گذرد و به كاروانسراى قصربهرام در شمال درياچه مى رسد. عرض جاده بسيار باريك است 
و گاهى اوقات بر اثر وزش بادهاى كويرى قسمت هايى از جاده به طور كامل ناپديد مى شود. از اين 
مسير تنها خودروهايى همچون جيپ مى توانند عبور كنند. در طول مسير هيچ نشانى از تمدن وجود 
ندارد و تنها چيزى كه به چشم مى خورد خاك و شن است. در شمال كاروانسراى مرنجاب رشته كوه 
كوچك سياه كوه قرار دارد. ارتفاع قله سياه كوه 1865 متر است. زمين هاى اطراف سياه كوه باتالقى 
است و تنها از چند نقطه خاص و با كمك راهنماى محلى خبره مى توان به اين قله صعود كرد. آب و 
هواى كوير مرنجاب در فصل تابستان گرم است و به خصوص در طول روز دماى هوا بسيار باال 
مى رود.اين امر باعث مى شود كه حيوانات موذى همچون عقرب، رتيل و گهگاه مار به كاروانسرا بيايند 
و براى ساكنان كاروانسرا مشكالتى ايجاد كنند. البته به خاطر مرمت و بازسازى كه در چند سال قبل 
انجام شده است كل كاروانسرا و به خصوص پشت بام آن به طور كامل سم پاشى شده است و هر 
چندمدت يك بار اين كار تجديد مى شود. پيشنهاد مسئوالن كاروانسرا اين است كه گروه هايى كه شب 
را در اين بنا به سر مى برند در بام كاروانسرا استراحت نكنند. كاروانسراى مرنجاب، تپه هاى شنى، 
دشت بى انتهاى كوير، سياه كوه و طلوع و غروب زيباى خورشيد در افق باز كوير به همراه آسمان 
پرستاره اش به عالوه ده ها جاذبه طبيعى ديگر سوژه هاى بسيار زيبايى براى عكاسان طبيعت است كه 

عازم اين منطقه از ايران زمين هستند. 

چگونه به مرنجاب برويم؟
جاده آران و بيدگل به مرنجاب و دستكن يكي از راههاي ارتباطي بوده كه اصفهان را به شهرهاي 
كاشان، يزد، مشهد و تهران متصل مي ساخته است. در زمان صفويه مسير اصفهان(پايتخت) و مشهد 

برخوردار  خاصي  اهميت  از 
مرنجاب،  مسير  است.  بوده 
كاشان  طريق  از  را  اصفهان 
به جاده سنگفرش اصفهان-

ساخته  مي  متصل  مشهد 
گرمسار  از  مسير  است.اين 
به طرف پايين منحرف شده 
و تا سياهكوه ادامه مي يابد 
و به جاده دستكن متصل مي 
شود. دستكن در ادامه مسير 
مرنجاب، محل انشعاب جاده 
به  را  كاشان  كه  بوده  اي 
مرتبط  ورامين  و  گرمسار 
به  اي  شاخه  و  ساخته  مي 
اي  شاخه  و  اردستان  طرف 
به جانب يزد ادامه مي يافته 
مسيرها  اين  مجموعه  است. 
فرعي  هاي  جاده  عنوان  به 
براي اتصال به جاده ابريشم 
به  را  دامغان  كه  بخشي  در 
عمل  نموده،  مي  متصل  ري 

مي كرده است.
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حكايت نصراني
نصراني گفت: اي ملك، وقتي كه من بدين شهر آمدم بضاعتي گران با خود آوردم و به حكم تقدير در اينجا توقف كردم و تولد من در شهر مصر 
بوده و در همانجا َنشو و نما يافته ام و پدرم سمسار بود. چون پدرم بمرد من در جاي او به سمساري نشستم. روزي از روزها جواني زيبا روي كه 
جامه اي فاخر در برداشت نزد من آمد و مرا سالم داد. من به تعظيم او برپاي خاستم. دستارچه به در آورد كه قدري ُكنِجد در آن بود. با من گفت كه: 
خرواري از اين كنجد به چند مي ارزد؟ من گفتم: به يك صد درم ارزش دارد. با من گفت: مشتري برداشته در باب الَنْفر به سوي كاروانسراي َجوالي 
بيا كه مرا در آنجا خواهي يافت. پس دستارچه را كه نمونة كنجد در آن بود به من داده برفت. من از بهر مشتري بگشتم. خرواري از آن كنجد را به 
يك صد و بيست درم بفروختم. با مشتريان به سوي او روان شدم. او را ديدم كه به انتظار من نشسته. چون مرا بديد برخاسته مخزني را در بگشود. 
پنجاه خروار كنجد از آن مخزن بپيمودم. آن جوان گفت: در هر خرواري ده درم مزد سمساري تو است، از مشتريان قيمت جمع آورده نگاه دار، هر 
وقت من از َبيع محصول خويش فارغ شوم نزد تو آمده درمها بستانم. من دست او را بوسه داده بازگشتم و آن روز هزار درم در آن معامله سود 
كردم و آن جوان تا يك ماه از من غايب بود. پس از آن باز آمده با من گفت: درمها كجاست؟ گفتم: اينك درمها حاضر است. من برخاسته درمها حاضر 
آوردم. گفت: نگاه دار. اين بگفت و برفت. من به انتظار او نشستم. ماهي از من غايب بود. پس از آن باز آمده گفت: درمها كجاست؟ من برخاسته درمها 
حاضر آوردم و به او گفتم: چه شود كه در نزد من طعام بخوري؟ او دعوت من اجابت نكرد و با من گفت: درمها نگاه دار تا من بازگردم. دو ماه ديگر 

از من غايب بود. پس از دو ماه باز آمد و جامه اي فاخر در برداشت و به آفتاب همي مانست و بدانسان بود كه شاعر گفته:
بوستاِن سرو و َسرو اندر َقباي ُششتري ُترِك من دارد شكفته ُگلِْستان َبر مشتري    

از َشَبه بر ارغوان صد حلقة انگشتري  بر َسَمن يك حلقة انگشتري دارد ز لعل   
َهست  چون  پرواِز شاهين بر َسِر كبكِ  َدري بر دل مِسكين من پرواِز مِشكيْن زلف او   

چون من او را ديدم دست او را بوسيدم و او را دعا گفتم و درمها پيش آوردم. گفت: درمها نگاه دار تا من از كارهاي خويش فارغ شوم. اين بگفت و 
روان شد. من با خود گفتم اين جوان در َسخا و كرم بي نظير است، هر وقت كه آيد مهمانش كنم، از آنكه از درمهاي او سود بسيار برده ام.

پس، چون آخر سال شد آن جوان باز آمد و ِحلّه اي فاخرتر از ِحلّه هاي نخستين در برداشت. من او را به مهماني سوگند دادم. گفت: بَِشرط آنكه از مال 
من َصرف كني. گفتم: آري چنان كنم. پس او را بنشاندم و طعام و شراب اليِق مهيا كرده و در برابر او فرو چيدم. آنگاه به سفره نزديك شد و دست 
چپ دراز كرده با من طعام خورد. من از او در عجب شدم. چون از خوردن فارغ شديم به حديث گفتن مشغول شديم. من به او گفتم: اي خواجه، گره 

از دل من بگشا و با من بازگو كه از بهر چه با دست چپ طعام خوردي؟ چون آن جوان سخن من بشنيد آهي بركشيده اين دو بيت برخواند: 
ُمهر َبر لْب زده خون مي خورم و خاموشم گر چه از آتش دل چون ُخِم مِي  ميجوشم   
تو مرا بيْن  كه در اين كار به جان مي كوشم قصدِ جان است طمع در لِب جانان كردن    

 پس از آن دست از آستين به در آورد ديدم دست او از ساعد بريده است. از آن حالت شگفت ماندم. با من گفت: شگفت مدار كه بريده شدن دست 
من سببي عجيب دارد و آن اين است كه من از اكابرزادگان بغدادم و در ايام جواني از سياحان و بازرگانان نام مصر شنيده و همواره شوق آن مرا 
در خاطر بود. چون پدرم درگذشت خواسته اي بي ُشَمر برداشته بضاعتي گران از متاعهاي بغداد و موِصل خريده بار سفر به سوي اين شهر بستم 

و همي آمدم تا به اين شهر رسيدم. اين بگفت و گريان شد و اين ابيات برخواند: 
كه در اين دامگه حادثه چون افتادم  طائِر گلشِن قدسم چه دهم شرِح فراق   
آدم آورد در اين َدير خراب آبادم  من َملَك بودم و فردوِس َبرين جايم بود   

كه چرا دل به جگر گوشة َمرُدم دادم گر خوَرد خوِن دِلَم َمرُدَمِك ديده رواست   
پس گفت: چون به شهر اندر شدم در كاروانسراي ُسرور فرود آمدم و بارها بگشودم و دَِرمي چند به خادم دادم كه خوردني از بهر ما بياورد. چون 
خادم خوردني آورد من طعام و شراب خورده بخفتم. چون بيدار شدم با خود گفتم به بازار روم و از كار شهر آگاه شوم. آنگاه بقچه اي از متاعهاي 
خود به خادم دادم و همي رفتم تا به قِيَصرّية جرجيس رسيديم. سمساران بر من گرد آمدند. متاع مرا برداشته ندا در دادند و به قيمت رأس المال هم 
نخريدند. شيِخ دّالالن با من گفت: اي فرزند من ترا چيزي بياموزم كه سود تو در آن باشد و آن اين است كه بضاعت خود را تا وعدة ُمَعيَّن بفروش 
ت بستان و خودت در مصر و رود نيل تفرج كن. گفتم راي َرزين همين  ت بستان و گواه بگير و روز پنجشنبه و دوشنبه قسطي از َوجهِ ُحجَّ و ُحجَّ
است. پس دّالالن را با خود برده بضاعت به قِيَصرّيه آوردم و به بازرگانان بفروختم و از ايشان َوثيقه گرفتم و به َصيَرفي سپردم و خود به منزل 

بازگشتم.
روزي چند بنشستم و همه روزه قدحي شراب و راني گوشت حاضر آورده به كامراني بسر مي بردم تا ماهي كه در آن ماه مرا هنگام قسط گرفتن 
بود برسيد. آنگاه من در روزهاي پنجشنبه و دوشنبه در دّكه هاي بازرگانان مي نشستم و َصيَرفي درمها از بازرگانان جمع كرده نزد من مي آورد. تا 
اينكه روزي از روزها كه از گرمابه به در آمده بودم به منزل رفته قدحي شراب بنوشيدم و بخفتم و از خواب بيدار گشته چاشت خوردم و خويشتن 

با گالب معطر ساخته به دّكة يكي از بازرگانان كه َبدرالّدين نام داشت برفتم.
چون مرا بديد بر من سالم داد و با من در سخن شد. ساعتي نرفته بود كه زني خوبرو بيامد و در پهلوي من بنشست و رايحة ِطيِب او بازار را معطر 
كرد. آنگاه با بدرالدين در سخن پيوست. چون من سخن گفتن او بديدم محبت او در دلم جاي گرفت. پس با بدرالدين گفت:  ترا َتفصيله اي هست كه 
از َزِر خالص بافته باشند؟ بدرالدين َتفصيله به در آورد. آن زن گفت: اين َتفصيله ببرم و قيمت از بهر تو باز فرستم. بازرگان گفت:  اي خاتون ممكن 
نيست، از آنكه اين جوان كه نشسته خداوند َمتاع و از وام خواهان من است. آن زن گفت: َبدا بر تو، مرا همواره عادت همين است كه َمتاع را به هر 
قيمتي كه گوئي بخرم و ِربِح آن را زياده بر آنچه مي خواهي بدهم و قيمت آن از بهر تو مي فرستم. بازرگان گفت:  آري چنين است ولكن من امروز به 

قيمت محتاجم. آن زن تفصيله بينداخت و گفت: گروه بازرگانان َكس را قدر نشناسد. پس از آن برخاسته آهنگ بازگشتن كرد. 
من گمان كردم كه رواِن من با او برفت. در حال برخاسته با او گفتم: اي خاتون قدم رنجه دار و گامي دو باز گرد. في الفور بازگشت و تبسم كرده با من 
گفت: از بهر تو بازگشتم. پس با بدرالدين گفتم: قيمت اين تفصيله چند است؟ گفت هزار و يك درم. گفتم: يكصد درم سوْد نيز ترا بدهم، برخيز ورقه اي 
بياور تا قيمت آن از بهر تو بنويسم. پس من ورقه اي به خط خود بنوشتم و تفصيله از او گرفته بدان زن دادم و گفتم: برو، اگر خواهي قيمت از بهر 
من بياور و اگر خواهي آن را به هديه از من قبول كن. آن زن گفت: خدا ترا پاداش نيكو دهاد و مال مرا روزي تو كناد. من با او گفتم: اي خاتون، اين 
تفصيله از آن تو باشد و مانند اين تفصيله اي ديگر ترا بدهم ، بشرط آنكه َمقَنعه به يكسو كني تا روي ترا ببينم. ماهروي مقنعه از رخ به يكسو كرد. 

چون رويش بديدم شيفتة محبت او شدم و ِخَردم به زيان رفت و هوشم از تن بپريد. 
آنگاه مقنعه فرو آويخت و تفصيله را برداشته برفت. من تا هنگام عصر در بازار نشستم ولي ِخَرد از من بيگانه بود. هنگام برخاستن حال آن زن را 
از بازرگان جويا شدم. بازرگان گفت:  او زني است خداوند مال و دختر اميري است كه پدر او مرده و مالي بميراث گذاشته. پس من او را وداع گفته به 
منزل بازگشتم. چون خوردني بياوردند نتوانستم خورد و آن شب را تا بامداد نخفتم. َعلي الَصباح برخاسته جامه اي بهتر از جامة روز پيش پوشيدم 
و قدحي شراب نوشيدم و اندك چيزي خورده به دكان بدرالدين آمده بنشستم. در حال آن زهره جبين درآمد. چادري فاخرتر از روز نخستين بر سر 
داشت و كنيزكي نيز با او بود. پس مرا سالم داد و به زباني َفصيح و كالمي َنْغز گفت: َكس با من بفرست كه هزار و دويست درم قيمت تفصيله بستاند. 
من با او گفتم: شتاب از بهر چيست؟ گفت:  شايد دگر بارت نبينم. آنگاه من به سوي او اشارتي كردم،  دانست كه وصل او همي خواهم. به وحشت اندر 
شد و زود برخاست. مرا دل بر وي آويخته بود. برخاستم و از پي او از بازار به در شدم كه ناگاه كنيزكي نزد من آمده و گفت: اي خواجه خاتون 
من با تو سخني دارد. من در عجب شدم و گفتم مرا در اين شهر كس نمي شناسد! كنيزك گفت: چه زود خاتون مرا فراموش كردي كه امروز در دكان 

فالن بازرگان بوديد. پس من با كنيزك تا بازار َصيَرفيان رفتم.
چون مرا بديد به سوي خويشتنم خواند و با من گفت: اي حبيب من، بدانكه محبت تو در دل من جاي گرفته و از آن لحظه كه ترا ديده ام خواب و خور 
بر من حرام گشته. من گفتم: « مرا محبت و محنت هزار چندين است ». آن زهره جبين گفت:  من نزد تو آيم يا تو نزد من آئي؟ گفتم: من مردي غريبم، 
جز كاروانسرا منزلي ندارم، اگر من نزد تو باشم مرا َحّظ كاملتر خواهد بود. گفت: راست گفتي، فردا چون نماز َپسين بگذاري سوار گشته به سوي 
ُجّبانّيه روان شو و خانة ابوالَبَركاِت َنقيب را بازپرس كه من در آنجا ساكنم و دير مكن كه من در انتظار تو نشسته ام. من فرحناك گشتم و به منزل 

آمده آن شب از شوق بيدار بودم. 
چون بامداد شد جامة فاخر پوشيده خود را با عطر و گالب معطر ساختم و پنجاه دينار به دستارچه فروبسته به دروازة َرذيله رفتم و به خري نشسته 
به ُجّبانّيه رفتم. به صاحب خر گفتم از خانة نقيب بازپرس. چون از خانة نقيب پرسيد با من گفت فرود آي. من فرود آمدم و او به راهنمائي من پيش 

افتاد و همي رفتيم تا به خانة نقيب رسيديم. من نصِف ديناِر زر بدو داده گفتم: فردا بدين مكان بيا و مرا بازگردان. او نصف دينار گرفته بازگشت. 
من در بكوفتم. دختر دوشيزة خوبروئي در بگشود و گفت به خانه اندر آي كه دوش چشم خاتون در انتظار تو نخفته. من به خانه اندر شدم. خانه اي 
ديدم كه بخوبي، َرشِك نگارخانة چين بود. در سر چهار سوي آن خانه ايوانهاي زرنگار و بر آن ايوانها فرش حرير گسترده بودند و منظرة ايوانها 
به باغي همي نگريست و در آن باغ گونه گونه ميوه ها و چشمه هاي روان بود و در ميان باغ، حوضي ديدم از مرمر كه فرشهاي حرير در چهار سوي 

حوض گسترده بودند. چون من داخل شدم بنشستم.
 چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست.                                                                                     ادامه دارد....
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صرافى آسان
انتقال سريع ارز به تمام نقاط ايران و بلعكس فقط دريك روز

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

.اطمينان و سرعت هدف ماست

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

Mobile    077 3704 2007
Tel/Fax     011 3324 4205

Registration Number  12269534
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«اليور استون» زندگي جورج بوش را 

به تصوير مي كشد

كه  هاليوود  نامدار  كارگردان  استون»  «اليور 
درباره  فيلمهايي 
و  كندي»  اف  «جان 
نيكسون»  «ريچارد 
جمهور  روساي 
امريكا ساخته است 
فيلمي  دارد  قصد   ،
درباره جورج دبيلو 
بوش رييس جمهور 
امريكا  كنوني 

بسازد.
رويترز،  گزارش  به 

فيلم  (بازيگر  برولين»  «جاش  استون  اليور 
جورج  نقش  براي  را  ندارند)  كشوري  پيرمردها 
انتخاب  مورد  در  وي  است.  كرده  انتخاب  بوش 
برولين گفت:“او خوش قيافه تر از بوش است ولي 
در حال حاضر بهترين گزينه من است.“ استون 
را  پروژه  اين  برداري  فيلم  كه  است  كرده  اعالم 
پروژه  درباره  وي  كند.  مي  آغاز  آوريل  ماه  از 
جواني  بوش،  پدر  زندگي  فيلم  گفت:اين  جديدش 
وي  بوش  جورج  خود  اعتراف  (به  بوش  آرام  نا 
در جواني مشروب خور قهاري بوده است) و رو 

آوردن او به مسيحيت را شامل مي شود.
«نيكسون»  و   (1991) كندي»  اف  «جان  فيلم 
استون  اليور  جوالي»  چهارم  «متولد  و   (1996)

هر 3 نامزد دريافت جايزه اسكار بوده اند.

«AFI» ده فيلم برتر تاريخ سينماي 
جهان را معرفي مي كند

تاريخ  برتر  فيلم  ده   (AFI) امريكا  فيلم  انستيتو 
وسترن،  جمله  از  متفاوت  ژانرهاي  در  سينما 
گانگستري،  تخيلي،  علمي،  فانتزي،  انيميشن، 
و  حماسي  كارتون،  كمدي،  رمانتيك،  ورزشي، 
خواهد  معرفي  و  انتخاب  را  اسرارآميز  جنايي - 

كرد.
به گزارش هاليوود ريپورتر، انستيتو فيلم آمريكا، 
در  جهان  سينماي  برتر  آثار  نيز  پيش  سال   10
گونه هاي متفاوت را انتخاب و معرفي كرد و فيلم 
بهترين  صدر  در  ولز)  كين» (اورسن  «همشهري 

فيلم هاي امريكايي ايستاد.
سينمايي  گونه  هر  در  فيلم   50 گزارش  بنابراين 
بهترين  نامزدهاي  جزء  فيلم   500 مجموع  در  و 
 1500 حدود  هستند.در  مختلف  ژانرها  در  فيلم 
سينماگر شامل كارگردان، بازيگر، منتقد و ساير 
رشته ها با دادن راي اقدام به انتخاب ده فيلم در ده 
رشته مورد نظر مي كنند. عناوين برندگان نهايي 
در ژانرهاي ده گانه در ماه ژوئن (اواسط خرداد) 

طي مراسمي در (CBS) اعالم خواهد شد. 
«پينوكيو»  فيلم  انيميشن ها  بهترين  بخش  در 
(1941) و «شرك 1 »(2001)، در ژانر اسرارآميز 
در  كنگ»و  «كينگ   ، حلقه ها»  «ارباب  سه گانه 
بخش آثار علمي تخيلي «جنگ دنياها» (1953) و 
«ماتريكس»(1999)، از جمله مهم ترين نامزدها به 

شمار مي روند.

مشاور كوبريك به ايران مي آيد
تهيه  ويتالي،  لئون 
«بچه  فيلم  كننده 
و  كوچك»  هاي 
دستيار  و  مشاور 
استنلي  شخصي 
مهمان   ، كوبريك 
ششمين  و  بيست 
جشنواره بين المللي 

فيلم فجر است. 

فجر،  فيلم  جشنواره  عمومي  روابط  گزارش  به 
ويتالي متولد 1948 انگلستان، پس از تحصيل در 
هنرهاي  و  موسيقي  آكادمي  در  بازيگري  رشته 
دراماتيك لندن ، كارنامه اي موفق در عرصه هاي 

تئاتر، تلويزيون و سينما به جاي گذاشته است.
وي از سال 1975 با بازي در فيلم «بري ليندون» 
با  را  خود  همكاري   ، كوبريك  استنلي  ساخته 
اين فيلمساز آغاز كرد و سپس در مقام دوست 
در  توليد  مراحل  تمام  در  وي  دستيار  و  نزديك 

آثار اين فيلمساز برجسته به فعاليت پرداخت.
وي در زمينه انتخاب بازيگر، بازيگرداني ، امور 
و  ويدئويي  هاي  نسخه  تهيه   ، رنگ  و  البراتوار 
تلويزيوني ، بازاريابي ، آماده سازي مواد تبليغي 
كمپاني  و  كوبريك  با  آثار  ترجمه  بر  نظارت  و 
شده  گفته  است.  داشته  همكاري  وارنر  برادران 
دني  نقش  بازيگر  انتخاب  براي  تنها  ويتالي  كه 
كودك   4000 از  بيش  از  تاللو)  فيلم  (پسربچه 

تست بازيگري گرفت.
كمپاني  سوي  از   ، كوبريك  مرگ  از  پس  وي 
و  نگاتيوها  مرمت  مسووليت  وارنر  برادران 
حاشيه هاي صوتي فيلم هاي كوبريك از «لوليتا» 

تا «غالف تمام فلزي» را به عهده گرفت. 

كيميايي رمان «حسد» را براي 
انتشار به نشر ثالث سپرد 

كيميايي»  «مسعود 
رمان  نويسنده 
پايان  از  «حسد» 
تحويل  و  نگارش 
خبر  ناشر  به  آن 
«مسعود  داد. 
گفت  در  كيميايي» 
وگو يى با يكى از 
اظهار  خبرگزاريها 
نگارش  داشت؛ 
به  «حسد»  رمان 
آن  و  رسيد  پايان 

رمان  دادم.  ثالث  نشر  تحويل  انتشار  براي  را 
جديد «مسعود كيميايي» پس از رمان پرمخاطب 
«جسد هاي شيشه يي» در همدان و در زمان عين 
القضات همداني اتفاق مي افتد و خود شخصيت 

عين القضات هم در آن حضور دارد.

«تارانتينو» يك فيلم كالسيك 
را بازسازي مي كند 

كالسيك  فيلم  بازسازي  تارانتينو»  «كوئنتين 
«پيشي را سريع تر بكشيد» را بر عهده گرفت. به 
فيلم «پيشي را سريع  اوليه  گزارش ايسنا نسخه 
ميرز»  «راس  توسط   1965 سال  در  بكشيد»  تر 

ساخته شده است.

الي»  فرهادي «درباره  اصغر 
را فروردين ماه مي سازد 

اين  فرهادي  اصغر 
پيش  مشغول  روزها 
سينمايي  فيلم  توليد 
نام  با  جديدش 
است  الي»  «درباره 
فروردين  را  آن  كه 
ماه 87 مقابل دوربين 
اين  فرهادي  ببرد. 
فيلمنامه  كه  را  فيلم 
و  قبلي  نام  با  را  اش 

بود  درآورده  به نگارش  الهويه»  موقت «مجهول 
قصد دارد به تهيه كنندگي خودش بسازد.

رقابت ليندسي لوهان و ادي مورفي 
 

اعالم نامزدهاي بدترين هاي سينمايي سال 
 

در حالي كه تا چند روز ديگر فهرست 
خواهد  اعالم  اسكار  نامزدهاي  نهايي 
نامزدهاي  ميدان  طرف  آن  در  شد، 
تمشك  همان  يا  راتزي  ساليانه  جوايز 
شده  معرفي  سال  هاي  بدترين  طاليي 
ممتاز  هاي  فيلم  تعداد  امسال  البته  اند. 
كه  است  زياد  آنقدر  شده  تحسين  و 
فقط  سال  هاي  بدترين  موضوع  اين 
از  پيش  باشد  تفريحي  زنگ  تواند  مي 
اما  و  اسكار.  سوي  به  ها  گام  آخرين 
و  مورفي  ادي  لوهان،  ليندسي  امسال 
فيلم هايشان در صدر فهرست بدترين 
جاي  و  اند  گرفته  قرار  سال  هاي 
مانند  جايزه  اين  هميشگي  برندگان 
گرفته  را  آرنولد  و  استالونه  سيلوستر 
اند. ليندسي لوهان امسال در فيلم «مي 
نقش  دو  در  كشته»  مرا  كسي  چه  دانم 
دو  هر  توانند  مي  هم  كه  كرده  بازي 
يكي باشند و هم نه، اين فيلم به نوعي 
«تاوان» فهرست بدترين ها است و در 
شده  طاليي  تمشك  نامزد  رشته   «9»
ادي  آن  در  كه  «نوربيت»  فيلم  است. 
در  هم  كرده  نمايي  هنر  واقعًا  مورفي 
اين فهرست جايگاه ويژه يي دارد. جان 

ويلسن به عنوان سردمدار اين جايزه (يا ضد جايزه) سينمايي اعالم كرده چون مجموعه نقش ها و مسووليت 
هاي ادي مورفي در اين فيلم كامًال زمخت و تو ذوق زننده است واقعًا حيف مي شد اگر همه را اعالم نمي 
كرديم. مورفي در اين فيلم سواي نقش اصلي، به عنوان يكي از بد ترين بازي هاي زن مكمل، بازي مرد مكمل 
و همكار فيلمنامه نيز نامزد است. لوهان و مورفي رقيب سرسختي براي جوايز راتزي امسال هستند. ويلسن 

در مورد لوهان معتقد است او از سوفيا كاپوالي پدرخوانده سه هم بدتر است.
جيم كري براي شماره 23، نيكالس كيج براي روح سوار، آدام سندلر و كوبا گودنيگ جونيور (برنده اسكار) 
ديگر رقيبان ادي مورفي براي بد ترين بازيگر مرد سال هستند. جسيكا آلبا و جسيكا بيل هم به ترتيب رقباي 
اصلي لوهان در فهرست بد ترين بازيگر زن و بد ترين بازيگر زن مكمل هستند. اين فهرست يك روز قبل از 
فهرست نهايي نامزدهاي اسكار معرفي شده و برندگان نهايي تمشك طاليي هم يك روز قبل از اعالم اسامي 

برندگان اسكار معرفي خواهند شد. 
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به ياد داشته باشيد با صرافى هاى معتبر پولهاى خود را ارسال نمائيد

نشست مطبوعاتي بهرام بيضايي درباره «افرا» 
 

زندگي مبتني بر تك گويي 
 

؛در حالي كه چهارده شب از اجراي «افرا» سپري شده و 22 شب از اجراي آن 
باقي مانده است، بهرام بيضايي ديروز در يك نشست خبري دو ساعته از «افرا» 

و نمايش «سهراب كشي» كه آرزوي اجراي آن را دارد سخن گفت و انتقاد كرد 
فيلم  ساخت  شرايط  كه  كرد  اميدواري  اظهار  و  شهر  تئاتر  بازسازي  نحوه  از 
است؛  معتقد  بيضايي  ايسنا،  گزارش  به  شود.  فراهم  خوابيم»  در  همه  «وقتي 
نمايش «افرا» به فرهنگي تعلق دارد كه در آن گفت وگو وجود ندارد. نويسنده و 
كارگردان نمايش «افرا» ادامه داد؛ از زمان نوجواني اين حس در من وجود داشت 
كه فرهنگ ما مبتني بر تك گويي است و برخالف تئاترهاي فرنگي كه ديالوگ 
محور نمايش است، نمايش هاي ما بر تك گويي مبتني است. او خاطرنشان كرد؛ 
اعتقاد وجود داشت كه سكوت بزرگ ترين خداي ما  در گذشته هاي دور اين 
ايرانيان است و هنوز هم ما در همين شرايط به سر مي بريم. از تولد تا مرگ 
خود نمي توانيم افكارمان را همان گونه كه هستند، بيان كنيم و بيشتر زندگي ما 
تك گويي هاي ما با خودمان است. اين چنين است كه تعدادي از نمايشنامه هاي 
من همانند «افرا» بر تك گويي شخصيت ها مبتني است. به گفته بيضايي؛ اگر در 
نمايش «افرا» ديالوگي برقرار مي شود، اتفاقي است. اين كارگردان تئاتر ادامه 
داد؛ ما صاحب تئاتر توانا و بسيار بزرگي بوديم كه رشد نكرد و نتوانست مقدمه 
زيرزمين،  امكانات  كمترين  با  ما  تعزيه  چراكه  باشد،  بعدي  دوره  در  ما  كاري 
زمين و عرش را به يكديگر پيوند مي زند و «افرا» هم از همين آثار بهره گرفته 
است. بيضايي در پاسخ به پرسشي درباره منسوخ شدن مفاهيم مطرح شده در 
«افرا» هم مطرح كرد؛ اگر فكر مي كردم اين مفاهيم منسوخ و كهنه شده اند، اين 
نمايش را اجرا نمي كردم، اما معتقدم كه مفاهيم هرگز قديمي نمي شوند و آن 
چه در «افرا» روايت مي شود به امروز تعلق دارد، هرچند زمان اين نمايش به 
سه چهار دهه قبل بازمي گردد. او با رد همكاري سوسن تسليمي در نگارش 
نمايشنامه «افرا» توضيح داد؛ اوايل سال 58 نمايشنامه يي با عنوان «نوشته هاي 
ديواري» به نگارش در آورده بودم كه بيش از 30 قطعه بود و هركدام از آنها 
يك تك گويي محسوب مي شدند، اما شرايط اجراي اين نمايش هرگز پديد نيامد 
و سعي كردم تك گويي هاي ديگري را كه قابل اجرا باشند، جايگزين آن كنم. بر 
همين اساس يكي دو پيشنهاد از سوي خانم تسليمي ارائه شد تا اين كه سال ها 
بعد يكي از مسووالن ارشاد به من گفت؛ «كسي با كارگرداني تو مشكلي ندارد 
و با نوشته هاي توست كه مشكل دارند.» به همين دليل فيلمنامه يي براساس آن 
نوشتم و به نام خانم تسليمي ارائه كردم، اما پس از آن، ساخت فيلم هم منتفي 
شد تا اين كه سال ها بعد نمايش «افرا» به شكل فعلي به نگارش درآمد. در ادامه 
نشست خبري «افرا»، بهرام بيضايي اظهار اميدواري كرد بتواند نمايش «سهراب 

كشي» را به صحنه ببرد. 
او ادامه داد؛ اين نمايش زماني مي تواند اجرا شود كه بازيگران مورد نياز آن 
بتوانند سه ماه كامل وقت خود را صرف تمرين و آماده سازي آن كنند و آلوده 
هاي  سايت  از  يكي  قول  نقل  ادامه  در  بيضايي  نشوند.  تلويزيوني  هاي  پروژه 
ايراني خارج از كشور را كه از زبان او اعالم كرده بود، نمايش «سهراب كشي» 
توقيف شده تكذيب كرد و گفت؛ هرگز در هيچ گفت وگويي اعالم نكرده ام كه 
اين نمايش توقيف شده است، همچنان كه نمايشنامه آن منتشر شده و در بازار 
موجود است. بيضايي تاكيدكرد؛ هر زمان كه كار من سانسور شد به صراحت 
نمايش «افرا»  كه  كنم  مي  اعالم  صراحت  همين  با  هم  اكنون  هم  و  كردم  اعالم 

اصًال دچار مميزي نشده است.» 

او سپس با انتقاد از وضعيت بازسازي مجموعه تئاترشهر توضيح داد؛ در حال 
نداشت  لزومي  و  است  شده  ها  چلوكبابي  شبيه  تئاترشهر  راهروهاي  حاضر 
كه ديوارهاي آن چنين تغييراتي بكنند. تئاترشهر نيازمند پروژكتور و امكانات 
نوري و صوتي بود زيرا تجهيزات آن به 30 سال پيش متعلق است و از آن زمان 
تاكنون تغييري نكرده است، درحالي كه بايد وسايل و امكانات آن به روز شود. 
بهرام بيضايي در پايان اظهار اميدواري كرد به زودي بتواند ساخت فيلم «وقتي 
همه در خواب بوديم» را آغاز كند و گفت؛ در صورتي كه شرايط براي ساخت 
اين فيلم فراهم نشود، شايد به نوشتن اثر ديگري بپردازم. به گزارش ايسنا اين 
نشست دوساعته به همت انجمن منتقدان و نويسندگان خانه تئاتر ايران با اجراي 

حسين شاكري از اعضاي هيات مديره اين انجمن برگزار شد. 

هيث لجر درگذشت مرگ جوكر 
 

 «براي مرگ آماده هستم چرا كه اكنون مي توانم در وجود فرزندم زندگي كنم.» اين جمله را لجر در 
واپسين ماه هاي سال گذشته ميالدي بيان كرد و به احتمال زياد فكرش را هم نمي كرد كه حضور او 
در اين دنيا به همين زودي ها به پايان خواهد رسيد.جنازه هيث لجر، بازيگري كه اين اواخر و به ويژه 
به خاطر بازي در فيلم هايي چون «كوهستان بروكبك» داشت موقعيت ممتازي را براي خود دست و 
پا مي كرد، سه شنبه شب در آپارتمانش در منهتن پيدا شد. علت مرگ لجر به احتمال زياد به خاطر 
مصرف بيش از حد دارو (قرص خواب) اعالم شده است. مل گيبسون كه در فيلم «ميهن پرست» نقش 

پدر لجر را بازي كرده، گفته است؛ «به او اميد زيادي داشتم. از دست دادن او در اين سن بسيار تراژيك است.»هيث لجر در سال 1979 و در پرث 
استراليا به دنيا آمد. مادرش به خاطر عالقه يي كه به كتاب «بلندي هاي بادگير» نوشته اميلي برونته داشت، نام هيث را براي او انتخاب كرد.لجر در 
سن 16 سالگي درس و مشق را به عشق سينما و بازيگري ترك كرد و روانه عالم سينما توگراف شد. جنازه لجر حدود سه ساعت پس از پيدا شدن 
با برانكارد و در حالي كه درون يك كيسه سياه قرار داشت براي انجام تحقيقات بيشتر به سردخانه منتقل شد. جمعيتي حدود 300 نفر در اين صحنه 
حضور داشتند. لجر چندي پيش يكي از مهم ترين نقش هاي زندگي سينمايي خود را بازي كرد ولي متاسفانه خودش فرصت ديدن اين فيلم را براي 
هميشه از دست داد. شواليه شب قسمت بعدي فيلم «بتمن» است كه كريستوفر نوالن آن را كارگرداني كرد و اكنون در مراحل پاياني قرار دارد.و اما 
لجر در دومين همكاري خود با تري گيليام در فيلم «خياالت دكتر پارناسوس» بازي كرده كه به احتمال زياد بايد كسي را جايگزين او كنند يا از نقش 
او همان قدري كه فيلم گرفته اند استفاده كنند.تا قبل از كوهستان برو كبك لجر به خاطر نقش هاي مكمل شناخته مي شد و از اين بين حضورش در 

فيلم بالماسكه هيوال، از بهترين ها است.هيث لجر 28 ساله، اكنون در بين رفتگان است. 

اعالم نامزدهاى 
هشتادمين دوره 
جوايز اسكار

اسامى  سينمايى  هنرهاى  و  علوم  آكادمى 
اسكار  رقابت هاى  از  دوره  اين  نامزدهاى 
را اعالم كرد. به گزارش هاليوود ريپورتر، 
سيد  حضور  با  كنفرانسى  در  فهرست  اين 
گانيس رييس اجرايى مراسم و كتى بيتس 
 2007 سال  زن  اول  نقش  بازيگر  نامزد 
شود»  مي  پا  به  خون  شدند.«آنجا  معرفى 
«پيرمردها  و  اندرسون  تامس  پل  ساخته 
برادران  كارگردانى  به  ندارند»  كشوري 
صدر  در   ، رشته   8 در  نامزدى  با  كوئن 

نامزدهاى اسكار هشتادم قرار دارند.
بر اين اساس نامزدهاى بخش هاى مختلف 

به شرح زير معرفى شدند:
بهترين فيلم

جونو
مايكل كاليتون

كفاره
پيرمردها كشوري ندارند 
آنجا خون به پا مي شود

بهترين مستند  كوتاه
سلطنت  وانساروس)،  (واد  مطلق  مالكيت 
(آماندا ميچال و ايزابل وگا)، سليم بابا (تيم 

استرنبرگ)، مادر سارى (جيمز النگلى).
بهترين انيميشن كوتاه

(جوش  كردم  مالقات  را  وارلوس  من 
(كريس  پوتلى  توتلى  مادام  راسكين)، 
مى رود  بهشت  به  پيگونز  حتى  الويس)، 
(آلكساندر  من  عشق  تورنكس)،   (ساموئل 

پترف)،  پيتر و گرگ (سوزى تمپلتون).
بهترين فيلم كوتاه داستانى

آسمان  سن)،  كريستان  (كريستان  شب  در 
موتزارت  جوبلين)،  (آندرى  ايتاليا  سينماى 
تيس)،   (گوئيدو  آرژانتينى  پولت)،  (فليپ 

زنان تونتو (ليتل مو و رز هاسكنى. 
بهترين مستند بلند

آدرى  و  فرگوسن  (چارلز  بى پايان  منظره 
(ريچاد  خانه  به  بازگشت  عمليات  مارس)،  
تاريك  طرف  براى  تاكسى  رابينز)،  اى 
نيكس  (آندرآ  رقص  جنگ،  گيبنى)،   (آلكس 

فاين و شان فاين).
بهترين انيميشن 

ساتراپى،  (مرجان  پرسپوليس 
وينست پارنو)، راتاتوى (براد برد)،  سورف 

آپ (آش  برانون).
بهترين كارگردانى

اشنابل)،  (جوليان  پروانه  و  شيرجه  زنگ 
كليتون  مايكل  ريتمن)،  (جيسون  جونو 
ندارند  كشوري  پيرمردها  گيلروى)،   (تونى 
مي  پا  به  خون  آنجا  كوئن)،   اتان  و  (جوئل 

شود (پل تامس اندرسون).
بهترين بازيگر مرد نقش اول
جورج كلونى (مايكل كليتون)

دنيل دى لوئيس (آنجا خون به پا مي شود)
جانى دپ (سوينى تاد)

تامى لى جونز (در دره  االه)
ويگو مورتنسن (قول هاى شرقى)
بهترين بازيگر مرد نقش مكمل

كيسى افلك (ترور جسى جيمز)
خاوير باردم (پيرمردها كشوري ندارند)

چارلى  (جنگ  هافمن  سيمور  فيليپ 
ويلسون)

هال هالبروك (به سوى وحش)
تام ويلكينسون (مايكل كليتون) 

بهترين بازيگر زن نقش اول
كيت بالنشت (عصر طاليى: اليزابت)

جولى كريستى (دور از او)
ماريون كوتيالر (زندگى به سوى رز)

الرا لينى (وحشى ها)
الن پيج (جونو) 

بهترين بازيگر زن نقش مكمل
كيت بالنشت (من آنجا نيستم)
روبى دى (گانگستر آمريكايى)

سائوريس رونان ( كفاره)
امى ريان (رفته عزيزم رفته)

تيلدا سوينتون (مايكل كليتون)
بهترين فيلمنامه غيراقتباسى

دختر  و  الرس  كودى)،  (ديابلو  جونو 
واقعى (نانسى اليور)، مايكل كليتون (تونى 
وحشى ها  برد)،  (براد  راتاتوى  گيلروى)، 

(تامارا جنكينز).
بهترين فيلمنامه اقتباسى

از  دور  هامپتون)،   (كريستوفر  كفاره 
پروانه  و  شيرجه  زنگ  پولى)،  او(ساراه 
(رونالد هاروود)، پيرمرد ها كشوري ندارند 
مي  پا  به  خون  آنجا  كوئن)،  اتان  و  (جوئل 

شود (پل تامس اندرسون).
بهترين تدوين

زنگ  رز)،  (كريستوفر  بورن  اولتيماتوم 
شيرجه و پروانه (ژوليت ولفينگ)، به سوى 

كشوري  پيرمردها  كاسدى)،  (جى  وحش 
ندارند (روردريگ جانيس)، آنجا خون به پا 

مي شود (ديالن تيچنور).
بهترين فيلم خارجى

منگول
12

بدل ساز
بيوفورت

كاتين
بهترين جلوه هاى ويژه

دزدان  فينك)،  (مايكل  طاليى  قطب نماى 
كنول)،  (جان  دنيا  پايان  كارائيب:  دريايى 

ترنسفورمرز (اسكات فارار). 
بهترين طراحى صحنه

تاوان  ماكس)،  (آرترو  آمريكايى  گانگستر 
(دينس  طاليى  قطب نماى  گرين وود)،  (سارا 
گاسنر)، سوينى تاد (دانلت فرتى)، آنجا خون 

به پا مي شود (جاك فيسك).
بهترين فيلمبردارى

كفاره  ديكينز)،   (روجر  جسى جيمز  ترور 
و  شيرجه  زنگ  مك گاروى)،   (سيموئز 
پيرمردها  كامينسكى)،   (جانوسز  پروانه 
كشوري ندارند (روجرد ديكينز)، آنجا خون 

به پا مي شود (رابرت السويت).
بهترين گريم

زندگى به سوى رز (ديدير الورگن)، نوربيت 
كارائيب:پايان  دريايى  دزدان  باكر)،  (ريك 

دنيا (نيل و مارتين ساموئل).
بهترين طراحى لباس

كفاره  ولسكى)،  (آلبرت  جهان  ميان  از 
طاليى  عصر  اليزابت:  دوران)،   (ژاكلين 
رز  سوى  به  زندگى  بايرنه)،  (الكساندر 

(مارتى آلن)،  سوينى تاد (كولن آتوود).
بهترين موسيقى متن

كفاره (داريو ماريانلى)، بادبادك باز (آلبرتو 
(جيمزنيوتون  كليتون  مايكل  ايگلسيا)، 
قطار  گياچينو)،  (مايكل  راتاتوى  هوارد)، 

3:10 به  يوما (ماركو بلتارمى).
بهترين ترانه

ماركتا  و  هنسارد  (گلين  آهسته  سقوط 
منكن)،  (آلن  شاد  كارهاى  ترانه  ايرگلووا)،  
خيلى نزديك (آلن منكن)، همان قدر كه شما 

مى دانيد (آلن منكن).
بهترين تدوين صدا

پيرمردها  باكر)،  (كارن  بورن  اولتيماتوم 
كشوري ندارند (اسكيپ ليوسكى)، راتاتوى 
خون  آنجا  سيلورز)،   مايكل  و  توم  (راندى 
ترنسفورمرز  وود)،  (ماتيو  شود  مي  پا  به 

(ون در رين و مايك هاپكينز).
بهترين آهنك ميكس شده

اولتيماتوم بورن (اسكات ميالن)، پيرمردها 
كشوري ندارند (اسكيپ ليوسكى)، راتاتوى 
به  يوما   دقيقه   3:10 قطار  توم)،  (راندى 
او  (كوين  ترنسفورمرز  ماسى)،  (پائول 

كانل).
فوريه   14 روز   ،  2008 اسكار  برگزيدگان 
لس آنجلس  در  هاليوود  كداك  سالن  در 

معرفى خواهند شد
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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

براون؛ نهادهاي بين المللي نيازمند تحول بنيادي هستند  
 

 خبرگزاري فرانسه؛ گوردون براون نخست وزير انگليس روز گذشته 
خواستار اصالحات بنيادي در نهادهاي بين المللي شد تا اين نهادها 
بتوانند از عهده چالش هاي جديد قرن 21 برآمده و پديده رشد آسيا را 
بهتر هضم كنند. براون در خالل سفر دوروزه اش به دهلي به رهبران 
اقتصادي گفت كه براي انجام تغييرات بايد از افراد آينده نگر پس از 
جنگ الهام گرفت، يعني از كساني كه سازمان ملل و ساير نهادها نظير 
صندوق بين المللي پول و بانك جهاني را بنيان گذاشتند. وي در همين 
حال افزود كه «نظم نوين جهاني» بايد بيش از پيش بيانگر بزرگ ترين 
تغيير توازن قدرت اقتصادي در جهان طي دو قرن گذشته باشد يعني 

رشد سريع اقتصادي كشورهاي آسيايي از قبيل هند.  
 

لغو ممنوعيت رانندگي زنان در عربستان  
 

يك روزنامه انگليسي نوشت عربستان سعودي قرار است قانون ممنوعيت رانندگي زنان را لغو كند. 
به گزارش روزنامه ديلي تلگراف، مقامات دولتي اين تصميم مهم 
را تاييد كرده و قصد دارند تا پايان سال قانوني را در اين زمينه 
تصويب كنند. اين اقدام به منظور ممانعت از جنبش هاي آزادي 
به  خودرو  راندن  شامل  اخيراً  كه  شود  مي  انجام  زنان  طلبانه 
جان  دادن  دست  از  و  دستگيري  تهديد  رغم  به  اعتراض  نشانه 
شان بوده است. خانواده سلطنتي پيش از اين از ارائه گواهينامه 
عمومي  حمايت  مورد  اقدام  اين  كه  ادعا  اين  با  زنان  به  رانندگي 
زمان  به  زنان  رانندگي  ممنوعيت  كردند.  مي  خودداري  نيست، 
ايجاد اين كشور در سال 1932 بازمي گردد اگرچه اخيراً موضع 
سالمه  بن  عبدالعزيز  است.  شده  تضعيف  زمينه  اين  در  دولت 
معاون وزير اطالع رساني عربستان به روزنامه «تلگراف» گفت؛ 
اين  زيرا  گرفته  ممنوعيت  اين  لغو  به  تصميم  سلطنتي  «دادگاه 
نتيجه حاصل شد كه با توجه به حضور دختران در مدارس از 
دهه 1960، آنها توان رانندگي را هنگام بزرگ شدن دارند. ما به 

زودي در اين باره اعالميه يي صادر مي كنيم.»  

 مشرف درصدد رفع «سوءتفاهم»  
 

سفر  پاكستان  جمهوري  رئيس  مشرف  پرويز  سي؛  بي  بي 
هشت روزه خود به اروپا را با هدف پرداختن به دو موضوع 
دموكراسي و مبارزه با تروريسم در ديدار با رهبران اتحاديه 
اروپا آغاز كرد. سفر مشرف از بروكسل پايتخت بلژيك آغاز 
و  فرانسه  انگليس،  از  ديدار  به  نوبت  آن  از  پس  و  شود  مي 
كنفرانس جهاني اقتصاد در سوئيس مي رسد. اين نخستين سفر 
خارجي مشرف از زمان انتخاب مجدد او به رياست جمهوري و 
قتل بي نظير بوتو رهبر اپوزيسيون پاكستان به شمار مي رود. 
مشرف گفت كه هدف از اين سفر رفع «سوءتفاهم ها»ي حوادث 
اخير پاكستان است. ناظران امور مي گويند كه محبوبيت مشرف 
در داخل كشور به شدت كاهش يافته و اعضاي جامعه مدني و 

احزاب سياسي اپوزيسيون رهبري او را قبول ندارند.  

 تعويض هاي پي درپي در فرماندهان پنتاگون  
 

عالي  فرمانده  پترائوس  ديويد  ژنرال  ميالدي  جاري  سال  در  دارد  نظر  در  پنتاگون  تايمز؛  نيويورك 
نيروهاي امريكايي در عراق را به فرماندهي عالي ناتو منصوب كند. در صورت قطعي شدن اين انتصاب 
ژنرال پترائوس در دولت آينده امريكا مقام برجسته يي خواهد داشت اما طرح اين مساله نگراني هايي 
را درباره تعويض هاي پي درپي فرماندهان به وجود آورده است. يك مقام ارشد پنتاگون گفت كه 
در حال سبك و سنگين كردن مقام جديد پترائوس است و احتماًال اين مقام جديد مقام فرماندهي ناتو 
خواهد بود. پرسش مربوط به آينده پترائوس در حالي مطرح مي شود كه پنتاگون در حال بررسي 

چندين انتصاب جديد در سطوح عالي در سال جاري است.  

پرچم جديد عراق  
كشور  اين  جديد  پرچم  عراق  پارلمان  نمايندگان  الجزيره؛ 
تصويب  به  راي   160 مجموع  از  موافق  راي   110 با  را 
رساندند. پرچم جديد با تغييراتي در پرچم گذشته و بدون 
داشتن عالمت ستاره ها براي مدت يك سال تاييد شد تا 
در صورتي كه مورد توافق همه عراقي ها بود به صورت 
سفيد  قرمز،  پرچم  اصلي  هاي  رنگ  شود.  تصويب  دائمي 

و سياه است و سه ستاره مركز آن كه نشانه «وحدت، آزادي و سوسياليسم» بود و شعار حزب بعث 
محسوب مي شد از آن حذف شد. همچنين عبارت «اهللا اكبر» كه ابتدا با دست خط صدام حسين روي 
پرچم نوشته شده بود، به خط كوفي و در مركز پرچم نوشته شده است. قرار است اين پرچم جديد از 

فوريه (ماه آينده ميالدي) در منطقه كردستان نيز نصب شود.  

جدال سياسى بين كلينتون و اوباما 
 

نامزدهاي  اوباما  باراك  و  كلينتون  هيالري   
مقدماتي  هاي  رقابت  در  دموكرات  حزب  پيشتاز 
شب  دوشنبه  امريكا  جمهوري  رياست  انتخابات 
پنج روز مانده به انتخابات مقدماتي دموكرات ها 
در ايالت كاروليناي جنوبي يكديگر را به باد انتقاد 
و اتهام گرفتند به طوري كه دامنه اتهام ها از امور 
در  گيري  موضع  چگونگي  قبيل  از  سياسي  مهم 
اين  شخصي  تاريخچه  و  رفت  فراتر  عراق  جنگ 
انتخابات  دربرگرفت.  نيز  را  برجسته  رقيب  دو 
مقدماتي روز شنبه در كاروليناي جنوبي كه بيش 
آن  در  را  دادن  راي  شرايط  واجدين  از  نيمي  از 
از  اوباما  براي  دهند،  مي  تشكيل  سياهپوستان 
اهميت فوق العاده يي برخوردار است. اوباما در 

نخستين انتخابات انجمن هاي حزبي آيوا به خوبي درخشيد اما در انتخابات مقدماتي نيوهمپشاير و انتخابات انجمن 
هاي حزبي نوادا از رقيبش هيالري عقب ماند. نظرسنجي ها از برتري آشكار موقعيت اوباما در كاروليناي جنوبي 
حكايت مي كند. وي در صورت پيروزي در اين ايالت بايد خود را براي رقابت جدي در انتخابات همزمان 22 ايالت 

امريكا در پنجم فوريه آماده كند.

در مناظره تند دوشنبه شب سناتور اوباما رقيب خود هيالري كلينتون و همسرش بيل كلينتون را متهم كرد كه 
بارها مواضع او را تحريف كرده اند. خانم كلينتون نيز اوباما را به شانه خالي كردن از مسووليت كارنامه خود 
متهم كرد. اين مناظره كه از شبكه هاي تلويزيوني سراسري امريكا پخش مي شد از همان آغاز رنگ شخصي به 
خود گرفت. اوباما، هيالري و بيل كلينتون را متهم كرد كه اظهاراتش را درباره رونالد ريگان و ديدگاه هاي حزب 
جمهوريخواه و نيز درباره جنگ عراق سوءتعبير كرده است. خانم كلينتون با واكنشي شديد گفت؛ «مناظره اصولي 
كه  زماني  بحث  خالل  در  گيريد.»  نمي  برعهده  را  خود  نظرات  مسووليت  گاه  هيچ  زيرا  است  سختي  كار  شما  با 
نامزدهاي رقيب درباره طرح محرك اقتصادي براي مقابله با ركود اقتصادي احتمالي در امريكا سخن مي گفتند، 
اوباما سابقه چندين ساله فعاليت اجتماعي خود در شيكاگو را يادآوري و خانم كلينتون را متهم كرد كه در همان 

زمان در مقام يك وكيل در حال دفاع از منافع شركت

متهم  شيكاگو  در  رزكو  توني  مستغالت  و  امالك  منافع  از  دفاع  به  را  او  پاسخ  در  نيز  هيالري  بود.  مارت»  «وال 
كرد.نقل قول اخير بيل كلينتون از اوباما درباره ريگان و جنگ عراق يكي ديگر از مسائلي بود كه خشم اوباما را 
برانگيخت. كلينتون يكشنبه شب گذشته با اشاره به گزيده هايي از يك مصاحبه اوباما گفته بود كه وي رونالد 
ريگان رئيس جمهوري اسبق امريكا را موتور نوآوري قلمداد كرده و جمهوريخواهان را ستوده است. اما اوباما از 

اين نقل قول برآشفت و گفت كه اظهارات او تحريف شده است. 
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  سالن مجزاى رستوران ژينو
 با حداقل 80 نفرهمراه با

 موزيك زنده و رقص عربى

تاريخ

در چنين روزهايى
نوشيروان كيهاني زاده

پيمان دولت صفوي با لويي چهاردهم
24 ژانويه سال 1704 ميالدي (304 سال پيش، در روزي چون امروز) لويي 14 پادشاه فرانسه تصميم خود را 
داير بر انعقاد يك پيمان دوجانبه با ايران اعالم داشت. تمايل لويي 14 در همين سال توسط فرستاده او به ايران، 
به امضاي دو پادشاه رسيد كه  در اصفهان به اطالع شاه سلطان حسين صفوي رسيد. اين پيمان تنظيم و بعداً 

سند جالبي است.

مجازات اعدام براي سران حزب توده ايران
يك محكمه نظامي تهران سران حزب كمونيستي توده را سال ها پس از فرار از زندان قصر غيابًا محاكمه و 13 
تن از آنان را به اعدام محكوم كرد. اين حكم كه در اين روز در سال 1344 هجري خورشيدي (24 ژانويه 1964) 
انتشار يافت غيرقطعي و تجديدنظرپذير بود. اسامي محكومان طبق گزارش روزنامه هاي آن روز تهران از اين 
قرار است؛ دكتر رضا رادمنش، ايرج اسكندري، دكتر فريدون كشاورز، احسان طبري، رضا روستا، عبدالصمد 
كامبخش قزويني، آرداشس آوانسيان، علي امير خيزي، پتروس شمعوني، غالمحسين فروتن، يوسف جماراني، 
محمود بقراطي و غالم بابازاده.اينان پس از فرار از زندان قصر با كمك افسران زندان، به خارج از كشور رفته 

بودند و عمدتًا در آلمان شرقي به سر مي بردند.

قاضي محمد در مهاباد
دوم بهمن 1324 (22 ژانويه 1946) قاضي محمد (رئيس وقت كومله) با اطمينان از حمايت نيروهاي شوروي كه 
(به رغم پايان جنگ جهاني دوم و تعهدي كه استالين سپرده بود) هنوز شمال غربي ايران را در اشغال نظامي 
داشتند و كمك هاي مالي و سازماني آن دولت، در شهر مهاباد جمهوري اعالم و نخست وزير تعيين كرد. مصطفي 
بارزاني كه با صدها فرد مسلح از طايفه خود از عراق آمده بود عمًال فرمانده نيروهاي قاضي محمد بود. قاضي 
محمد كه قبًال يك سردفتر اسناد رسمي بود پس از ديدار با كنسول شوروي در تبريز و يك مقام ارشد آن كشور 
در باكو، در 24 آذر1324 (15 دسامبر 1945) خواهان خودمختاري و ايجاد ساويت در مهاباد شده بود. سران 
طوايف منطقه از اقدام قاضي محمد حمايت نكردند و به نوشته مورخان، حامي و محرك او تنها شوروي بود كه 
براي خاورميانه صاحب نفت و اخراج غرب از اين منطقه مهم و حساس جهان نقشه ها درسر داشت.در پي خروج 

نيروهاي شوروي از شمال غربي ايران تحت فشار بين المللي (ايران 
ضد شوروي به شوراي امنيت متوسل شده بود)، واحدهاي ارتش ايران كه نيروهاي شوروي در قزوين مانع 
حركت آنها به سوي شمال غربي وطن خود بودند پس از پايان دادن به غائله گروه جعفر پيشه وري در تبريز، 15 
دسامبر 1946 (24 آذر 1325) وارد مهاباد شدند، مصطفي بارزاني با جمعي از افرادش در امتداد مرز به سوي 
شوروي عقب نشيني كرد، قاضي محمد و تني چند از همدستانش (ازجمله سيف قاضي و صدر قاضي) كه حمايت 
محلي نداشتند دستگير شدند و بعداً پس از محاكمه در دادگاه سيار نظامي، در23 دي ماه به جرم شورش مسلحانه 
و تجزيه گوشه يي از كشور محكوم به اعدام و سي ام مارس 1947 (دهم فروردين 1326) در ميدان اصلي شهر 
مهاباد اعدام شدند. سران آن دسته از عراقي هايي هم كه پس از ورود ارتش به مهاباد به كشور خود بازگشته 
بودند در آنجا اعدام شدند. مصطفي بارزاني پس از عقب نشيني به شوروي بيش از يك دهه در اين كشور بود 
و سپس به ميان طايفه خود در عراق بازگشت. او سال ها بعد پس از درگير شدن مسلحانه با دولت حزب بعث 
عراق به ايران پناهنده شد و مدت ها در كرج سكونت داشت. مصطفي بارزاني پس از انتقال به امريكا جهت درمان 

بيماري، در واشنگتن درگذشت و جنازه اش جهت تدفين به خاورميانه انتقال يافت.

در  بار  دو  و  ساخت  را  محل  تاج  كه  جهان»  «شاه 
قندهار از ايران شكست نظامي خورد

22 ژانويه 1666 «شاه جهان» پنجمين امپراتور تيموري (گوركاني) هند درگذشت. وي در سال 1592 متولد شده 
بود. شاه جهان بود كه عمارت «تاج محل» را به يادبود همسرش ارجمندبانو (ممتاز محل) ساخت. شاه جهان دو 
بار تالش به تصرف قندهار كرده بود كه از ارتش ايران شكست خورد. شكست سال 1653 او آن چنان سخت 
بود كه انديشه تعرض به قلمرو ايران را از سر بيرون كرد. وي پس از جهانگير، اكبر، همايون و بابر امپراتور هند 
شده بود. حكومت تيموريان بر هند از 1526 تا 1857 طول كشيد و از اين سال، پادشاه انگلستان امپراتور هند 
(هندوستان = همه شبه قاره هند از ميانمار تا مرز ايران) اعالم شده بود (بريتيش راج) كه از جانب خود تا سال 
1947 نايب السلطنه به دهلي مي فرستاد. بابر از اعقاب اميرتيمور گوركان و نخستين پادشاه هند با تاييد و كمك 
دولت وقت ايران امپراتور هند شده بود. وي قبًال با حكم شاه صفوي ايران حكمران كابل شده بود. همايون نيز 
با كمك ارتش شاه طهماسب صفوي تخت و تاج خود را به دست آورده بود. در دوران گوركانيان، پارسي زبان 
رسمي دربار هند بود و پارسيان هند كه اين كشور را صنعتي و تكنولوژيك كرده اند در آن زمان مديريت ها 
را برعهده داشتند.طراح عمارت تاج محل كه در ژانويه سال 1653 ميالدي تكميل شد استاد عيسي معمار بزرگ 
ايراني بود. استاد عيسي براي ساختن اين عمارت باشكوه ده ها معمار و تزيين كار را از ايران (عمدتًا از شهرهاي 
اصفهان، كرمان و شيراز) به هند برده بود. بيشتر تزيين كاران از شيراز بودند. قسمتي از سنگ هاي مرمر اين 
عمارت از ايران (معادن كوه هزار واقع در شهرك «راين» استان كرمان) و ايران خاوري (سرزميني كه انگليسي ها 

بعداً نامش را افغانستان گذارده اند و در آن زمان قطعه خاوري ايران بود) به محل حمل شده بود.
نقش سرود ميهني و اشعار مهيج

«كايتانو خوزه رودريگز» روزنامه نگار، مولف و شاعر آرژانتيني 21 ژانويه سال 1823 در 62 سالگي درگذشت. 
ويراستار  كه  اند  نوشته  مورخان  از  (برخي  است  آرژانتين  كشور  استقالل  اعالميه  نوشتن  او  مهم  كارهاي  از 
اعالميه بود،) رودريگز عضو كنگره يي بود كه در سال 1815 قانون اساسي آرژانتين را نوشت. كار جاودانه ديگر 
او گفتن سرودي ميهني (مشابه سرود «اي ايران») به هنگام تعرض انگليسي ها به آرژانتين بود كه با خواندن 
آن جوانان آرژانتيني به حركت درآمدند و انگليسي ها را شكست و فراري دادند. رودريگز اشعاري هم در ذم 
«برده داري» نوشت كه باعث الغاي برده داري در اين كشور امريكاي التين شد. رودريگز مدت ها سردبيري يك 

روزنامه را در وطن خود برعهده داشت.



18
www.persianweekly.co.uk
  جمعه 5  بهمن Jan 2008  -  1386 25هفته نامه پرشين

سال اول -  شماره بيست ونهم

 info@persianweekly.co.uk  به ياد داشته باشيد با صرافى هاى معتبر پولهاى خود را ارسال نمائيد

جشن بهمنگان

بهمن ، فرشته 
پاسدار حيوانات

چنان كه مي دانيد، از دير و دور تاكنون هر روز و هر ساعت در اين دنياي 
پهناور پيش آمدهايي روي داده و صفحات تاريخ و نوشته ها آن رويداد را 
در سينه خود ثبت و نگهداري كرده است. تاريخ كشور ايران و دين زرتشتي 
در  رويدادها  از  برخي  كه  است  رخدادها  اين  از  بسياري  گوياي  خود  نيز 

بهمن ماه بوده است. از آن جمله مى توان جشن بهمنگان را نام برد.
دومين روز از بهمن ماه باستانى، مصادف با 26 دى ماه خورشيدى هر 
از  بهمن  است.  بهمنگان  جشن  روز  باستان،  ايرانيان  باورهاى  طبق  سال، 
واژه اوستايى وهومن VOHUMAN، به معنى انديشه نيك است. وهمن 

يكى از امشامسپندان يا فرشتگان نزديك به درگاه اهورا مزدا است. 
زرتشيان  گفته  به  و  باستان  ايران  راستگويى  پيامبر  بزرگ،  زرتشت 
استو زرتشت، در اوستا براى دريافت پيام  هاى اهورايى از وهومن يارى 

مى  گيرد. 
و  سودمند  حيوانات  كشتار  از  بهمنجه،  يا  بهمنگان  جشن  در  زرتشيان 
خوردن گوشت آنها خوددارى مى  كنند و برخى از زرتشيان اين كار را در 
تمام روزهاى بهمن ادامه مى  دهند. اين جشن در حمايت از مردان درستكار 
برگزار مى  شود. ايرانيان قديم اين روز را به احترام آن جشن مى گرفتند و 
شادى مى كردند و خود را براى پيروى از صفات پسنديده آن كه راهنماى 

پيشرفت و سعادت است، آماده مى ساختند. 
ايرانيان باستان، براى هر ماه از سال جشن داشتند. شادى را بسيار گرامى 
فرهنگ  در  غم  واژه  مى  دانستند.  مزدا  اهورا  آفريده  را  آن  و  مى  پنداشتند 
سالروز  حتى  آنها  بود.  اهريمن  واژه  با  مترادف  و  نداشت  معنى  پارسيان 
وفات زرتشت بزرگ را نيز به شيون و عزادارى نمى  پرداختند و تنها در اين 

روز ياد و راه او را كه فرستاده اورمزد بود، گرامى مى داشتند.
فرخش باد و خداوند فرخنده كناد/عيد فرخنده و بهمنجه و بهمن مه را

فرخى سيستانى
در اين روز آشى به نام «آش بهمنگان» يا «آش دانگو» به صورت گروهى 
سنت  همين  از  برگرفته  «دانگى»  يا  «دانگو»  نام  كه  است  شده  مى  پخته 
جشن  ويژگيهاى  از  يكى  كه  است  معتقد  رجبى  دكتر  است.  آن  اشتراكى 
همسايگان  از  يك  هر  رسد  مى  نظر  به  و  است  آن  بودن  تعاونى  بهمنگان 
براى پختن آش دانگ خود را به خانه اى كه آش در آن پخته مى شد مى 
داده است و به اين معنى نام آش را دانگو بكار مى بردند و به اين ترتيب در 

آشى كه فراهم مى آمده است همه همسايگان سهيم بودن. 
ابوريحان بيرونى در كتاب «التفهيم» درباره بهمنجه مى نويسد :

بهمنجه بهمن روز است از بهمن ماه، ايرانيان در اين روز بهمن سفيد (نام 
گياهى است كه در كرانه خراسان و جاهاى ديگر ايران مى رويد) با شير 
خالص پاك مى خورند و مى گويند حافظه را زياد مى كند و فراموشى را از 
بين مى برد، ولى در خراسان هنگام اين جشن مهمانى مى كنند و بر ديگى 
كه در آن از هر دانه خوردنى و گوشت حيوان حالل گوشت و تره و سبزى 
ها پديدار است، خوراك مى پزند و به مهمانان خود مى دهند و براى هريك 

از داده هاى خدا سپاس به جاى مى آورند.
در آثارالباقيه نيز آورده است :

بهمن ماه روز دوم آن روز بهمن، عيد است كه براى توافق دو نام آن را 
بهمنجه ناميده اند، بهمن نام فرشته موكل بر بهايم است كه بشر به آن ها 
براى عمارت زمين و رفع حوايج نيازمند است و مردم فارس در ديگ هايى 
از جميع دانه هاى ماكول با گوشت غذايى مى پزند و آن را با شير خالص 
مى خورند و اين روز را در چيدن گياهان و كنار رودخانه ها و جوى ها و 
روغن گرفتن و تهيه بخور و سوزاندنى ها خاصيتى مخصوص است و بر 
اين گمانند كه جاماسب وزير گشتاسب اين كارها را در اين روز انجام مى 

داد و سود اين اشيا در اين روز بيشتر از ديگر روزهاست.
در ترجمه خرده اوستا نيز بر موكل بودن بهمن بر چهارپايان اشاره اى 
شده است بدينگونه كه: در جشن بهمنگان، براى اينكه امشاسپند بهمن در 
جهان مادى نگهبان چارپايان سودمند است، از خوردن گوشت پرهيز مى 

كنند.
چنان كه از نوشتار ابوريحان و اسدى توسى برمى آيد گياهى هم به نام 
امشاسپند بهمن خوانده مى شود كه در بهمن ماه يا زمستان باز مى شود 
و در پزشكى اين گياه معروف است و در تحفه حكيم مؤمن و بحرالجواهر، 
بيخى سفيد يا سرخ رنگ مانند زردك و خوشبو با اندك صالبت و كجى و 
خارناك تعريف شده است.همين گياه است كه در فرانسه «Behen» خوانده 
در  سفيد  بهمن  و  سرخ  بهمن  نام  به   را  آن  ريشه  گذشته  در  و  شود  مى 

داروخانه هاى اروپا به كار مى بردند.

•ريشه اسطوره اى بهمن 
است  بيشمار  نيك  هاى  فروزه  داراى  اهورامزدا  اوستا،  هاى  نوشته  برابر 
صفات  اين  از  يك  هر  به  كه  هستند  تر  برگزيده  صفت  آنها 6  ميان  از  كه 
جزء  سه  از  كلمه  گويند.اين  مى  امشاسپندان  آنها  مجموع  به  و  امشاسپند 

تشكيل شده است: اَ: حرف نفى، مشه: از ريشه مر به معنى مرگ (جمع اين 
يعنى  امشاسپندان  پاكان.   _ مقدسان  َسَپنته:  مرگ)  بى  اَمَِشه:   = بخش  دو 
نام  امرداد  خرداد،  سپندارمذ،  شهريور،  ارديبهشت،  مرگ.بهمن،  بى  پاكان 

هاى 6 امشاسپند است. 
وهومن  كلمه  اين  اصلى  صورت  و  است  امشاسپند  برترين  و  اولين  بهمن 
و  نيك  معنى  به  (وهو)  است.  كلمه  دو  از  مركب  كه  است   (Vohumana)
(من) به معنى ضمير و وجدان و مصدر انديشه و به عبارت ديگر وجدان 
نيك و خرد كامل و آن دو لفظ مصطلح اخير هم مركب از دو كلمه است.1- 
از  و  وجدان  و  ضمير  من:  نيك،  وه:  وجدان2-  و  ضمير  من:  نيك،  وهو: 
روايات اوستا چنان استنباط مى شود كه صحت و سعادت و نيكى تمام 
ضماير و قلوب به اين امشاسپند مربوط است و ستودن و تمجيد نمودن 
اين امشاسپند عبارت از استقبال نيك ضميرى و صاحب وجدان نيك شدن 
است و در روايات اوستا مى آيد كه وهومن امشاسپند از هر كس ناخشنود 
باشد در دنيا سعادت و در آخرت، بهشت و درجات عالى نصيب آن شخص 

نخواهد شد.
و  سالمتى  و  صحت  و  تهذيب  امشاسپند  آن  رضايت  تحصيل  از  غرض 
صفاى وجدان و ضمير است كه انسان را از هرگونه ذلت و نكبت و مرتبه 
نشيب رهانيده و به درجات عالى رهبرى نموده رستگارى خواهد بخشود. 
او در گاهان نيز همين مقام را دارد. او كردار مردمان را در واپسين داورى 
مى سنجد، بهشت خانه اوست. زرتشت از طريق اوست كه به نزد اهورامزدا 
بار مى يابد.بهمنگان بر همه ايرانيان و به خصوص مردان ايستاده و پدران 

پرتالش فرخنده باد. 

 بهمن ، فرشته پاسدار حيوانات 
پذيرد. در ادبيات پهلوى  بهمن راست كرداران پرهيزگار را به بهشت مى 
به  را  زرتشت  كه  است  بهمن  يعنى  اهورامزداست.  آفريده  نخستين  بهمن 

هنگام زادن نگهبانى مى كند و از آسيب ديوان رهايى مى بخشد.
بزرگ  ايزد  مهر،  جانشين  زرتشت  درگاهان  بهمن  كه  است  اين  بر  گمان 
آريائيان شده است. او پشتيبان حيوانات سودمند در جهان است و با ايشان 

نيز سروكار دارد. (شناخت اساطير ايران/ جان هيلنز/ ص 73) 
چون بهمن پاسبانى چارپايان سودمند در عالم جسمانى را به عهده دارد، 
آنان  گوشت  خوردن  و  حيوانات  كشتار  از  بهمنجه  يا  بهمنگان  جشن  در 
خوددارى مى شود. زرتشتيان روزهاى وهمن(دوم)، ماه (دوازدهم)، گوش 
هر  و  نامند  مى  َنُبر  روزهاى  را  يكم)  و  رام(بيست  (چهاردهم)،  گئوش  يا 
ماه در چهار روز نامبرده نبر نگه مى دارند.به اين معنى كه در اين روزها 
گوسفند و ديگر حيوانات سودمند را ذبح نمى كنند و گوشت آنها را نمى 
خورند. (مراسم مذهبى و آداب زرتشتيان/ موبد اردشير آذرگشسب/ ص 
239) در رواياتى آمده است كه جشن بهمنگان جشن پدران و مردان درست 
كردار است. پدران و مردانى كه همواره در تخصيص روزها و بزرگداشت 
ها ناديده گرفته شد ه اند. اينك همه تالش ها و راست كردارى هايشان را 
پاس مى داريم به پاس جشنى كهن و باستانى كه نياكان ما هيچ گاه مادران 
و پدران را از ياد نبرده بودند. بسيارى از دانشمندان و مورخان از دين 
زرتشت به عنوان نخستين دينى كه به حفظ محيط زيست توجه كرده است، 
ياد مى كنند به طورى كه وسواس ايرانيان زرتشتى در پاك نگه داشتن آب، 

خاك و آتش همواره زبانزد يونانيان بوده است. 
و  آلوده  چيز  هيچ  ايرانيان  نويسند:  مى  آن  درباره  گزنفون  و  هرودوت 
مراقبت  زمين  و  خاك  داشتن  نگاه  پاك  در  و  ريزند  نمى  آب  در  را  كثيفى 
مى كنند. دكتر فرهنگ مهر در كتاب «فلسفه زرتشت» به شش فروزه بزرگ 
اهورامزدا در گات ها اشاره مى كند كه به صورت گروهى«امشاسپنتا» نام 
دارد و فرشته هاى پاسداران محيط زيست و آدميان نام گرفته اند و هر 
يك پشتيبان يكى از عناصر و يا موجودات طبيعى و حامى چيزهاى متعلق 
به آدمى شده اند. اولين فرشته «وهومن» يا بهمن فرشته پاسدار «حيوانات» 
و نگهدارنده «سالمت انديشه» در آدمى است. «اشا» پاسدار آتش، «خشترا» 
پاسدار فلز، «آرميتى» يا اسفند پاسدار زمين، «هاروتات» يا خرداد پاسدار 
ساله  همه  اند.ايرانيان  گرفته  نام  گياهان  پاسدار  مرداد  يا  و «امرتات»  آب 
يا  نام «بهمنگان»  به  جشنى  بهمن  ماه  در  بهمن  روز  همزمانى  مناسبت  به 
بهمنجه برپا مى كردند و از آنجا كه معتقد بودند فروزه پاك و جاويد بهمن 

در جهان مادى موكل حيوانات است در اين جشن بيش از هر جشن و آئين 
توجه  آنها  گوشت  خوردن  از  پرهيز  و  حيوانات  حقوق  رعايت  به  ديگرى 

نشان مى دادند.
اگرچه برخى از آداب و رسوم اين جشن زيبا از ياد رفته و به ما نرسيده 

مكتوب  آثار  واسطه  به  مراسم  اين  از  اى  عمده  بخش  خوشبختانه  ولى 
بيرونى،  ابوريحان  همچون  اسالمى  دوره  نويسندگان  و  نگاران  تاريخ 
اسدى توسى، فرخى، منوچهرى و عثمان مختارى در گذر زمان از ياد 
نرفته چنان كه از اين آثار برمى آيد، اين جشن تا پيش از حمله مغول 
در ايران به صورتى فراگير موسوم بوده و آداب و تشريفات آن رواج 
عام داشته و حتى پس از آن دوران نيز به صورت پراكنده برگزار مى 

شده است. 
هاى سفيد بر تن مى كردند و با پوشيدن لباس سفيد در  مردم لباس 
حقيقت با اين عمل سمبليك بيزارى و برائت خود را از هرگونه ناپاكى و 
پليدى، خونريزى و كشتار و آزار و اذيت حيوانات نشان داده و با دسته 
هاى گل سفيد به ديدار يكديگر مى رفتند و اين گل ها را به يكديگر تقديم 
مى كردند. نشان يا آرم ويژه اين روز خاص «خروس» بود چون باور 
داشتند كه از ميان حيوانات اين خروس است كه همانند سروش با بانگ 
هوشيارى دهنده و بيداركننده خود نويدبخش روزى روشن با انديشه 
اى روشن و سپيد بوده و آنان را به سپيدى، روشنى و پاكى در انديشه 
و عمل و بيزارى از خونريزى و كشتار حيوانات و پايمال نكردن حقوق 
آنها فرامى خواند. جشن بهمنگان جشن بزرگ و با اهميتى بود كه تنها 
يكى از جلوه ها و ويژگى هاى آن توجه به حقوق حيوانات بود و اين به 
خاطر ژرفنا و گستردگى اين فروزه و نيز گوناگونى جلوه هاى مادى و 
معنوى بسيارى است كه بهمن آنها را در برمى گيرد. در كتاب اوستا به 

ترتيب در هات 39 ، 49 و 71 درباره اين روز آمده است: 
اينچنين مى ستاييم ... روان هاى چهارپايان را كه مايه زندگى ما هستند 

كه ما براى آنهاييم و آنها براى مايند. روان هاى جانوران سودمند دشتى 
را مى ستاييم (هات 39) آب هاى روان و مرغ پران را مى ستاييم ... (هات 
49) همه جانوران آبى و زمينى و پرنده و رونده و چرنده را مى ستاييم. 
خواستار ستايشم روان جانوران آبزى، جانوران زمينى، پرندگان، جانوران 

دشتى و چرندگان را ... 
 

•تاريخچه حمايت از حيوانات در ايران 
حمايت از حيوانات در ايران به بيش از 2000 سال قبل از ميالد مسيح مى 
رسد و در قوانين آن زمان آمده است كسانى كه حيوانات را نگهدارى كرده 
و از آنها كار سخت مى كشند بايد مجازات شوند. در اوستا كتاب مقدس 
زرتشتيان نشانه هاى زيادى در خصوص حيوانات و فلسفه خلقت آن بيان 
شده است. در كتاب تاريخ پزشكى ايران به نقل از اوستا آمده: «بر مومنان 
يك  به  چهارپا  خواه  و  دوپا  خواه  باردارى  موجود  هر  به  كه  است  واجب 
به  سگ  از  كه  باشد  شرقى  كتاب  تنها  اوستا  واقع  به  شايد  بنگرند.»  چشم 

نيكى ياد كرده است.
است.  بوده  الزم  سگ  حضور  ايرانيان  آداب  و  مراسم  از  در بعضى  حتى 
وقتى سگى بيمار مى شد وظيفه صاحبش بود كه اقدام به درمان او كند و 
از جراح و پزشك كمك بگيرد. افراد مى بايستى همچنان كه تا هفت سالگى 
از كودكان مراقبت مى كردند از سگ هاى توله هم تا شش ماهگى مواظبت 
در  علمى  اطالعات  و  دانش  كمبود  كه  بينديشند  اى  عده  كردند.شايد  مى 
حيوان  اين  به  زمان  آن  در  كه  شده  باعث  اينگونه  سگ  آلودگى  خصوص 
طب  كه  دهد  مى  شهادت  ايران  پزشكى  تاريخ  ولى  شود  پرداخته  اينچنين 

زرتشتى در آن موقع به عالى ترين حد خود در سطح جهان رسيده بود.
هارى از جمله بيمارى هاى اوليه بوده كه توجه زرتشتيان را به خود جلب 
كرده است و زرتشت نيز به خوبى از اين بيمارى آگاه بوده است. از طرفى 
حفظ بهداشت محيط چنان بااهميت بوده كه انداختن استخوان هاى سگ يا 
انسان كه از آن چربى و مغز استخوان خارج مى شود بر زمين مستوجب 
مثًال  بود.  وابسته  استخوان  بزرگى  به  مجازات  آن  شدت  و  بود  مجازات 
اگر استخوان به اندازه مفصل بااليى انگشت كوچك بود، تنبيه آن فقط 30 

ضربه شالق مى شد.
اين مستندات نشان مى دهد كه ايرانيان زرتشتى در ميان ملل مختلف از 
پيشگامان و بنيانگذاران قوانين و دستورات مربوط به حقوق حيوانات حتى 
گياهان بوده اند و برخالف آنچه كه تاريخ نگاران و نظريه پردازان غربى 
و حتى بعضًا خودى در ترويج آن مى كوشند ايرانيان قرن ها زودتر از 
آنها در اين قوانين و دستورات ريشه دار به مسائل مربوط به حيوانات و 
محيط زيست آنها توجه كرده و همه ويژگى ها و حقوق آنها را به رسميت 

شناخته اند. 
بحث حمايت از حيوانات در ساير اديان جهان نيز بعداً جايگاه ويژه اى يافت 
از يهوديت و مسيحيت و كنفوسيوسى و هندو گرفته تا سنن بومى، شينتو، 
تائو، بودا و جانيى و باالخره اسالم. رسم و شفقت نسبت به حيوانات قرن 
اين  نهايت  در  ولى  ماند  برجاى  باستان  ايرانيان  افكار  سقوط  از  پس  ها 

نگرش كمرنگ شد. 
بهمنگان تنها يكى از اعياد و جشن هاى زرتشتى است كه به مرور زمان از 
شكوه ويژه اين روز و برگزارى آن در سطح ملى كاسته شده است. دكتر 
فرهنگ مهر در كتاب فلسفه زرتشت از تالش اهريمنانى ياد مى كند كه طى 
سده ها در كنار گذاشتن جشن هاى ملى ايران همچون نوروز، مهرگان و 

سده به كار رفته و با شكست روبه رو شده است.
كه:  كند  مى  سفارش  سعادت  كيمياى  در  غزالى  محمد  امام  نويسد  مى  او 
«ايرانيان جشن نوروز و سده را نگيرند! چراغانى نكنند! لباس نو نپوشند! 
حتى عزادارى كنند تا مجوس از بين برود! ولى برخالف خواست نابجاى او 
مردم ايران پرست آن جشن را نگاه داشتند.» اما بسيارى از آئين هاى ديگر 
همچون بهمنگان تا حد زيادى به دست فراموشى سپرده شد اما زرتشتيان 

هنوز هم به طور پراكنده آئين اين روز را گرامى مى دارند.
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هواداران ذوب آهن خواستار 
تغيير كادر فني شدند 

در  اصفهان  ذوب آهن  فوتبال  تيم  بازيكنان  حاليكه 
هواداران  از  شماري  داشتند،  حضور  آناليز  جلسه 

خواستار بركناري سرمربي شدند. 
 اين تيم امروز صبح در محل خوابگاه در ورزشگاه 
ملت مشغول ارزيابي بازي قبلي خود مقابل راه آهن 
بود كه نزديك به 500 هوادار با حضور در محوطه  
سردادن شعارهايي، اعتراض خود به  ورزشگاه، با 
حضور جمشيد رشيدي به عنوان سرمربي را اعالم 

داشتند. 
گذاشتن  كنار  خواستار  خود  شعارهاي  در  آنها 
عبدالعلي  و  آذري  سعيد  به  حتي  و  شده  رشيدي 
شعارهايي،  سردادن  با  و  كرده  اعتراض  چنگيز 
كارخانه  مسئوالن  سوي  از  آنها  بركناري  خواستار 

ذوب آهن شدند. 
خوابگاه  محوطه  به  هواداران  از  دسته  اين  هجوم 
آناليز  جلسه  رشيدي  تا  نشد  باعث  ملت  ورزشگاه 
تيم  اين  سرپرست  دادفرنيا،  اكبر  كند.  تعطيل  را 
بالفاصله وارد عمل شد و اين هواداران را از محوطه 

بيرون كرد. 
يك  بر  دو  نتيجه  با  آهن  راه  مقابل  آهن  ذوب  تيم 
كه  بود  بازي  دومين  اين  شد.  پذيرا  را  شكست 
جمشيد رشيدي پس از بركناري جورجوويچ، نيمكت 

را تجربه كرد
 

جهاني  جام  به  ايران 
كشتي دعوت نشد  

 
آزاد  كشتي  جهاني  جام  در  كننده  شركت  هاي  تيم   
 28 و   27 آزاد  كشتي  جهاني  جام  شدند.  مشخص 

شد  خواهد  برگزار  روسيه  قفقاز  در «والدي»  بهمن 
كه شش تيم روسيه، امريكا، اوكراين، تركيه، كوبا و 
ازبكستان به مصاف هم خواهند رفت اما با توجه به 
ايران  باكو،  جهان  مسابقات  در  ايران  هفتمي  عنوان 
جهاني  جام  به  اخير  دوره  پنج  در  بار  اولين  براي 
كه  نيز  ها  تيم  اوليه  ليست  در  است.  نشده  دعوت 
تقريبًا در هر وزن دو كشتي گير را معرفي كرده اند 
تمام چهره هاي شاخص ديده مي شوند. در اين بين 
كوبايي ها تنها يك تيم را معرفي كرده اند كه تمام 
قهرمانان آنها از جمله مونته رو، كوئينتانا، گارزون، 
در  رفت.  خواهند  ميدان  به  رودريگز  و  فوندورا 
فهرست اوليه ازبك ها نيز نام منصوراف، تايمازوف 
و قربان اف به چشم مي خورد كه البته حضور آنها 
هنوز قطعي نشده است. در تركيب تركيه نام رمضان 
نمي  ديده  جهان  كيلوگرم   66 وزن  قهرمان  شاهين 
شود اما احتماًال ابراگيم آلداتوف، آندري استادنيك 
مي  كشتي  ها  اوكرايني  براي  فدروشين  واسيلي  و 
جام  از  پس  را  خود  تركيب  هم  ها  روس  گيرند. 

ياريگين معرفي مي كنند.  

پرسپوليس از نفت انرژي گرفت
تيم فوتبال پرسپوليس تهران با پيروزي يك بر صفر مقابل صنعت نفت 

آبادان در هفته هجدهم به صدرنشيني در ليگ برتر ادامه داد. 
 اين تيم در ورزشگاه آزادي و در اولين مسابقه از نيم فصل دوم موفق 

شد، صنعت نفت آبادان را با نتيجه يك بر صفر شكست دهد. 
 عباس آقايي در دقيقه 19 تك گل ميزبان را به ثمر رساند تا اين تيم با 

36 امتياز همچنان صدرنشين ليگ برتر باشد. 
به  و  داشت  عهده  بر  را  مسابقه  اين  قضاوت  مقدم،  رحيمي  رحيم 
محمدرضا ماماني از پرسپوليس و فواد بغالني از صنعت نفت آبادان 

كارت زرد داد. 
هواداران پرسپوليس به حكم كميته انضباطي از حضور در اين ديدار 
محروم بوده و بازي در ورزشگاه بدون تماشاگر آزادي تهران برگزار 

شد. 
ا...  نبي  رضايي،  شيث  واعظي،  مهدي  تهران:  پرسپوليس  بازيكنان   
باقري ها، محمدنصرتي، فرزاد  آشوبي، عباس  آقايي، محمدرضا ماماني، 
و  خيرخواه)  (فرهاد  خليلي،  محسن  نوري،  پژمان  حسين  بادامكي، 

عليرضا نيكبخت واحدي(فرد حيدري) 
بازيكنان صنعت نفت آبادان: حسن هوري، سياوش سميعي نيا، حسين 
سالمي، محسن زاهدي، محمد پوراسدا...، اميرحسين  يوسفي، لئورناردو 
(سعيد  خضيراوي  توفيق  ميرقرباني،  صابر  شيرمردي،  احسان   پيمنتا، 

حالفي) و فواد بغالني (علي مطوري) 

پس از جواب منفي دام، هوليه، كلمنته و دشان به فدراسيون فوتبال 
 

لوتار ماتئوس گزينه اصلي تيم ملي 
نام لوتار ماتئوس به عنوان جدي ترين گزينه سرمربيگري تيم ملي به ميان آمد. پس 
از اينكه ناصر شفق يكي از اعضاي هيات رئيسه فدراسيون فوتبال براي رايزني با 
كريستف دام و لوتار ماتئوس به آلمان رفت و البته بعد از اينكه كريستف دام به 
خاطر قراردادي كه با تيم دسته اولي كلن در آلمان داشت به پيشنهاد سرمربيگري 
ايران  سينماي  حرف  خوش  كننده  تهيه  شفق  گويا  داد،  منفي  جواب  ايران  ملي  تيم 
ايران  ملي  تيم  مربيگري  براي  را  ماتئوس  لوتار  اوليه  رضايت  توانست  باالخره 
بگيرد. ناصر شفق كه فعًال در فرانكفورت در انتظار نهايي كردن بحث سرمربيگري 
ماتئوس است، مي گويد؛ «اينكه ماتئوس براي سرمربيگري تيم ملي ايران عالقه مند 
است براي ما ارزش زيادي دارد. البته اين را هم بايد اضافه كرد اگر ماتئوس به 
ايران بيايد، نه تنها پروسه استخدام سرمربي تيم ملي را به پايان مي رساند بلكه 
استخدام  جديد  پروژه  در  البته  شود.»  مي  تمام  ايران  نفع  به  هم  تبليغاتي  بعد  از 
سرمربي تيم ملي، كه پس از رياست علي كفاشيان در فدراسيون فوتبال آغاز شده، 
پنج گزينه براي سرمربيگري تيم ملي انتخاب شده بودند كه از بين آنها شفق تنها 
مامور مذاكره با دو تن از آنها بود. غير از دام و ماتئوس كه شفق در فرانكفورت 
آلمان به دنبال گرفتن رضايت آنها است، ژرار هوليه، ديديه دشان و خاوير كلمنته 

ديگر گزينه هاي نشستن روي نيمكت تيم ملي ايران هستند كه البته رايزني با آنها به نتيجه جالبي براي فدراسيون فوتبال نرسيده. هرچند لوتار ماتئوس هم در 
حرف هاي ابتدايي رضايت اوليه خودش را به سران فدراسيون انتقال داده و پس از آن در انتظار گام هاي بعدي فدراسيون فوتبال ايران است. ناصر شفق 
مي گويد؛ «نبايد فراموش كرد كه امضاي قرارداد با سرمربيان بزرگ دنيا گام به گام پيش مي رود. پيش مذاكره، انجام توافقات مقدماتي، مذاكرات اصلي و 
عقد قرارداد نهايي، چهار گام عقد قرارداد هستند.» كه البته گويا در داستان رايزني با لوتار ماتئوس تنها دو گام اوليه آن برداشته شده است. تا اينجا هم رقمي 
كه لوتار ماتئوس به سران فدراسيون فوتبال ايران پيشنهاد داده باالي سه ميليون يورو است كه او براي دو سال سرمربيگري در تيم ملي ايران مي خواهد. 
به هر حال با توجه به اينكه سازمان تربيت بدني دست فدراسيون فوتبال را براي حقوق ساليانه سرمربي تيم ملي باز گذاشته، اين درخواست نمي تواند مانع 
از توافق نهايي با او شود. به هر حال گويا روند رايزني با ماتئوس چند روز ديگر به پايان مي رسد. محمد علي آبادي روز گذشته در حاشيه جلسه اعضاي 
هيات دولت به خبرنگاران حوزه سياسي گفت؛ «سرمربي تيم ملي تا 10 روز آينده انتخاب مي شود.» البته گويا كريستف دام كه به خاطر تعهدش به باشگاه 
كلن به فدراسيون فوتبال ايران جواب منفي داده بود هم روز گذشته ديگر مشكلي براي پيوستن به ايران نخواهد داشت. سخنگوي باشگاه كلن روز گذشته از 
رايزني فدراسيون فوتبال ايران با دام خبر داد و البته اضافه كرد؛ «با وجود اينكه دام تا سال 2010 با باشگاه كلن قرارداد دارد، در فاصله زماني 31 دسامبر تا 
30 ژوئن هر سال اجازه دارد رضايت نامه اش را براي جدايي از كلن بگيرد.» با اين حساب دام 54 ساله كه سابقه كار در اشتوتگارت، بشيكتاش، فنرباغچه و 
آسترياوين اتريش را دارد مي تواند براي سرمربيگري تيم ملي از كلن جدا شود. اما با وجود اين گويا مديران فدراسيون فوتبال ايران روي لوتار ماتئوس به 
اجماع رسيدند؛ كسي كه مي تواند برگ برنده علي آبادي و كفاشيان در فوتبال ايران به حساب بيايد. هر چند اگر تيم تحقيقاتي فدراسيون فوتبال كمي در جست 

وجوهاي خودشان با موضوع «لوتار ماتئوس» دقت بيشتري مي كردند، به چيزهايي مي رسيدند كه قطعًا او را از ليست گزينه هاي خود حذف مي كردند. 

گلزني اميرآبادي پس از چهار سال  
 

گلزن تيم فوتبال استقالل تهران در ديدار با تيم استقالل اهواز گفت؛ بعد از چهار سال در تيم استقالل تهران گل زدم. زماني كه توپ به من رسيد در موقعيت 
خوبي قرار داشتم و به راحتي توپ را داخل دروازه قرار دادم. قبًال چارچوب دروازه را ديده و به ذهنم سپرده بودم. با راهنمايي سرمربي تيم يك خط جلو 
بازي كردم و توانستم توپ را گل كنم. خدا را شكر كه با دست پر به تهران بازگشتيم. اين گل براي من بسيار روحيه بخش بود و مانند دور رفت بازي با 
استقالل اهواز اين بار نيز برنده شديم. با اين برد وضعيت مان در جدول خيلي بهتر شد و در ديدار بعدي در روز يكشنبه مقابل ملوان بندر انزلي نيز پيروز 

خواهيم شد. اين اولين گل اميرآبادي با پيراهن استقالل بود.  
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حاج قربان سليماني 
وداع با خنياگر 

پير  
 

حيات  به  پا  سالي  چه  در  سليماني  قربان  حاج  اينكه 
بست  فرو  دنيا  از  چشم  سالگي  چند  در  و  گذاشت 
خود مي تواند معمايي باشد. در جاهايي سال 1302 
تولد  تاريخ  عنوان  به  سال 1299  ديگر  منابعي  در  و 
قوچان  آباد  علي  روستاي  در  او  است.  شده  ذكر  او 

گرفت  دست  به  دوتار  سالگي  هشت  از  آمد.  دنيا  به 
و نزد پدرش كه از نوازندگان صاحبنام دوتار شمال 
به  پرداخت.  شاگردي  به  رفت  مي  شمار  به  خراسان 
هنگام فوت پدر او 22 سال سن داشت و پس از آن 
نزد غالمحسين بخشي جعفرآبادي، حاج محمد بخشي 
قيطاني و عوض بخشي به آموختن دوتار روي آورد. 
حاج قربان دوتار نوازي را در مراسم هاي عروسي، 
آغاز  سال 1321  از  خوران  شيريني  و  سوران  ختنه 
مذهبي  اعتقادات  دليل  به  زماني  شود  مي  گفته  كرد. 
حدود 16 سال از ساز كناره گيري مي كند، اما وقتي 
روحانيون ديگري به وي توصيه كردند كه موسيقي 
موهبتي الهي است دوباره ساز در دست گرفت و به 
نواختن پرداخت. شغل روزمره او كشاورزي بود و از 
14 فرزندش فقط دو دختر و يك پسر او به موسيقي 
از  خود  سليماني  عليرضا  او  پسر  كه  آوردند  روي 
و  شود  مي  محسوب  دوتار  دست  چيره  نوازندگان 

بارها در كنار پدر روي صحنه آمده است. 
به  اقدام  خراسان  سيماي  و  صدا   1369 سال  در 
معرفي نوازنده يي گمنام كرد. اين هنرمند حاج قربان 
مسووالن  طرف  از  كه  نكشيد  طولي  بود.  سليماني 
چند  و  شد  دعوت  تهران  به  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
سر  بر  را  او  نام  وحدت  تاالر  و  تئاترشهر  در  اجرا 

زبان ها انداخت. 
اين نقطه آغازي بر معروفيت او بود كه شكلي جهاني 
به خود گرفت. حاج قربان سليماني بارها در خارج از 
كشور به اجراي برنامه پرداخت و يك بار به عنوان 
ستاره فستيوال آوينيون معرفي شد. در سال 1370 
قربان  «حاج  نوشت  ليبراسيون  پرتيراژ  روزنامه 
سليماني به همراه پسرش عليرضا به صحنه مي آيد 
و چون انگشتان شان تارهاي دوتار را مي لرزاند دل 
ها مي لرزد.» او در سال 85 با اهداي دوتار خود به 

پسرش با موسيقي وداع كرد. 
او روز يكشنبه، 30 دي ماه در حالي كه چند ماهي بود 
كه با بيماري دست به گريبان بود، چشم از جهان فرو 
بست. عده يي از او به عنوان آخرين «بخشي» شمال 
خراسان ياد مي كنند اما صداي دوتار او همچون آواز 

اساطير در گوش زمان خواهد پيچيد. كاش 
شان  رفتن  هنگام  به  كه  بيايند  ديگر  نوازاني  دوتار 

بگوييم فالني آخرين بخشي شمال خراسان بود. 

 Phil Collins نگاهي به زندگي حرفه اي
Philip David Charles Collins معروف به Phil Collins فيل كالينز در 30 ژانويه سال 1951 در شهر لندن متولد شد تا يك درامر حرفه اى شود كه در تحقق آن 
هيچ شكى نيست. تنظيم زمان، سرعت درام زدن، احساس ريتمها و عشق به موسيقى، به او سبكى واحد و جنس صدائى جديد مى دهد كه بخوبى قابل تشخيص است. 
سازگارى بيش از اندازه كالينز با سبكهاى مختلف موسيقى، به او قدرت انتخاب در اجراهايش را مى دهد. اولين طبل را پدرش وقتيكه 5 ساله بود برايش خريد كه تكه حلبى 
پرسرو صدا بود! و اولين درام مناسب را وقتى كه 12 سال داشت، صاحب شد. در آن روزها 
در  كرد.  پيشرفت  بسرعت  داشت،  موسيقى  به  كلى  بطور  و  درام  به  كه  وافرى  شوق  بخاطر 
جلوى آينه و يا با صداى تلويزيون، همراه با هر موسيقى اى كه مى خواست، بخوبى مى توانست 
درس  آن  در  كه  مدرسه اى  در  حتى  داشت،  كه  ذاتى اى  استعداد  با  كالينز  فيل  كند.  همنوازى 
مى خواند، اجراهائى عالى به معرض نمايش  گذاشت تا اينكه بزودى در West End انگلستان و 
در تاالر موسيقى Oliver تبديل به يك درامر مشهور شد. او بسرعت گروهى تشكيل داد و نام 
آنرا The Real Thing نهاد و در آن به نواختن درام پرداخت. او تقريبا با هر كسيكه شرائط 
او را داشت همنوازى مى كرد و سرانجام به گروه Freeholdafter پيوست كه توجه آنها را 
نيز جلب نمود و تبديل به تنها كسى شد كه مى توانست جوابى براى آهنگهاى آنها داشته باشد. 

كالينز در اين گروه اولين آهنگ خود را ساخت كه شروع كار موفق او محسوب مى شود. 
بعد از مدتى، او به پشتيبانى John Walker از شركت The Walker Brothers و به كمك 
دوست گيتاريستش Ronnie Caryl گروهى را بنام Hickory تشكيل دادند. آنها سريعْا اعتماد 
به نفس خود را بدست آوردند و آلبومى مفهومى با نام Ark II را عرضه كردند. بعداْ نام گروه 
به Flaming Youth تغيير يافت. آلبوم Ark II در لندن بهترين شد و مورد لطف مطبوعات 
قرار گرفت. اما موسيقى خوب آنها با سليقه دوران آن زمان لندن سازگار نبود و به زودى 
منتهى به فقدان موفقيت تجارى شد. بله، آنها شكست را پذيرفتند! در آن زمان براى جواب به 
ديگر سازندگان موسيقى كه اين بار از يك گروه جوان و ستيزه جو با نام Genesis سرچشمه 
موفقيتى  هيچ  بدون  و  كشور  پائين  و  باال  در   Genesis شد.  گروه  ترك  به  مجبور  مى گرفت، 
خود  ضعيف  درامر  تعويض  به  تصميم  شكستها  اين  پى  در  آنها  مى پرداخت.  زنده  اجراى  به 
گرفتند كه جايگزين وى كسى نبود جز فيل كالينز. نواختن بعد از مدتى با يك درام 4 تكه و با 
همكارى Ronnie Caryl بعنوان گيتاريست راه آنها را مشخص نمود. جنسيس بزودى متوجه 
سود زيادى كه از جانب درامرشان (فيل كالينز) به آنها رسيده بود، شد. بيشترين نياز آنها 
احساس رضايت و اشتياق نامحدود براى اجراهايشان بود كه مانند نيروى جديدى به گروه 
تزريق مى شد. بر اساس گفته Tony Banks: ”كالينز فراتر از يك موسيقيدان خوب در گروه 
بود.“ سپس با ورود Steve Hackett بعنوان گيتاريست در گروه، آنها پنجمين عضو خود را 
استخدام نمودند. Philip Collins فيل كالينز درام مى زد، شعر مى سرود، مى خواند، آهنگها را 
تنظيم مى نمود و بطور كلى به Genesis جنسيس براى تبديل شدن به يكى از بزرگان در سبك 
سبك  با   Brand X گروه  به  پيوستن  فرصت  همچنين  او  مى كرد.  كمك   Progressive Rock
Jazz جز را كه چندين آلبوم او را ضبط كرده بودند، بدست آورد. وقتيكه Gabriel گابريل در 
سال 1975 گروه را ترك گفت، مطبوعات و رسانه ها به سراغ موضوع دو نيم شدن جنسيس 
رفتند. البته اين قضيه نتوانست گروه را از هدف اصلى خود باز دارد و آنها همچنان به كار خود ادامه دادند. در همين هنگام فيل كالينز سريعْا تبديل به خواننده گروه 
شد و جايگزين گابريل گرديد و حتى فعاالنه تر از او در گروه به كار خود ادامه داد. ديگر كالينز تبديل به مهره اساسى و كارآمدى در گروه شده بود. در همان موقع 
آلبومهاى A Trick of the Tail و Wind and Wuthering با مديريت كالينز منتشر شدند كه آثار موفقى از آب درآمدند. نقش موثر و پررنگ كالينر براى توليد آنها 

به روشنى قابل درك است و او را تبديل به شماره يك گروه نمود. 

در سال 1980 براى سومين آلبوم انفرادى Peter Gabriel درام زد. نتيجه كار با او ساخت آهنگ استادانه In the Air Tonight بود كه در ژانويه سال 1981 توليد 
شد. آهنگ تبديل به شماره 2 انگلستان شد، همچنين در ليست 20 آهنگ برتر آمريكا جاى گرفت. اولين آلبوم سولوى كالينز با نام Face Value عرضه شد و شايعه جدا 
شدن وى از جنسيس باال گرفت، اما او واقعا قصد اين كار را نداشت. گروه تصميم به توليد آلبومى با مضامين سياسى گرفت بطوريكه دو جناح مورد بحث در آهنگها، 
 Hello I Must راضى باشند و تفرقه اى ميان آنها و گروه نيفتد. اين آلبوم كالينز را به ستاره اى در گروه تبديل نمود. در نوامبر سال 1982 دومين آلبوم انفراديش با نام

Be Going منتشر شد. آهنگ You Can’t Hurry Love از اين آلبوم تبديل به شماره يك شد و او را به موفقيت  هاى بزرگى رساند.

بنظر مى رسيد كه كالينز همه  جا هست! او برنده جايزه گرمى بخاطر آهنگ Against all Odds گرديد. دومين گرميش را براى آهنگ Sussudio دريافت كرد. آلبوم 
بعديش با نام No Jacket Required در فوريه سال 1985 توليد شد و در ليست بهترين آلبومها قرار گرفت. در همان سال در استاديوم Wembley كنسرتى ترتيب 
داد و بعد از آن به قصد آمريكا پرواز نمود. جائى كه او خيلى جاى پيشرفت داشت و نتيجه مطلوبى براى او به همراه داشت. در حاليكه نمى توانست معجزه كند، ستاره 
درخشان گروهش شد! يكى از عاليق او اجرا با ديگر هنرمندان است. فيل كالينز به اجراى مشترك با گروه Earth Wind پرداخت كه حاصل آن آهنگ Easy Lover بود 
كه در مارس سال 1985 تبديل به شماره يك انگلستان گرديد. همچنين بر اثر كار مشتركى كه با Marilyn Martin در سپتامبر همان سال با نام Separate Lives داشت، 
اين  بار شماره يك آمريكا شد و باالخره در جوالى سال 1986 در بيرمنگهام انگلستان اقدام به اجراى زنده با گيتاريست و خواننده بزرگ سبك بلوز Eric Clapton اريك 
كلپتون نمود. در سال Genesis 1986 جنسيس با توليد آلبوم Invisible Touch به فروش چند ميليونى دست يافت و اقدام به برپائى تورهاى عظيم جهانى نمود. كالينز 

ديگر به يكى از بزرگترين ستاره هاى موسيقى آن دوران هم با گروه جنسيس و هم براى خود به تنهائى تبديل شده بود. 

او در فيلم Buster در سال 1988 درخشيد و آهنگ Two Hearts را كه براى همين فيلم ساخته بود، برايش موفقيت ديگرى محسوب مى شد و تبديل به شماره يك آمريكا 
گرديد. آلبوم انفرادى بعدى وى يكسال بعد با نام But Seriously عرضه شد و در همه جا اولين شد! اين آلبوم به فروش خوبى دست پيدا كرد و نسخه هاى زيادى را به 
فروش رساند. آهنگ شاهكار و معروف Another Day in Paradise در همين آلبوم است كه تبديل به بزرگترين شد. آلبوم Serious Hits...Live تركيبى از اجراهاى 

زنده  بود كه بزودى در همه جا قابل دسترس شد.
آلبوم Both Sides در نوامبر سال 1993 آلبوم سولوى ديگر اوست. در اين آلبوم او تمام سازها را نواخت و كاله تهيه كنندگى را بر سر نهاد. Both Sides تبديل به 
شماره يك انگلستان و 13 آمريكا شد. در همين موقع بزرگترين آلبوم جنسيس با نام We Can’t Dance توليد شد و فروشى بالغ بر 5 ميليون نسخه را در برداشت. 
همچنين آنها آهنگهاى جديد و جالبى را توليد كردند كه بعضى از طرفداران قديمى شان را به تعجب وا مى داشت. نتيجه تورهائى كه كالينز با جنسيس ترتيب مى داد، پر 

شدن استاديوم هاى بزرگ دنيا بود و آنها بخاطر موقعيت جهانى اى كه بدست آورده بودند به شدت حمايت مى شدند. 

كسب موفقيت براى فيل كالينز ديگر چيز عادى و يكنواختى شده بود. پس تصميم گرفت تا جنسيس را با تمام افتخاراتى كه در آن بدست آورده بود، ترك كند. نوازندگيش 
ديگر فراتر از حد استاندارد شده بود و با انگيزه زيادى درام مى زد و سرانجام در سال 1996 فيل كالينز بعد از 26 سال همكارى با جنسيس از آنها جدا شد و خيلى 
از طرفدارانش را متعجب ساخت. او تصميم گرفت به شكل انفرادى فعاليت كند، موسيقى فيلم بسازد و در تورهاى بزرگ شركت نمايد. آلبوم جالب بعديش با عنوان 
Dance into the Light منتشر شد. اين بار او احساس بهترى از توليد يك آلبوم داشت چون تنها براى خود، كار مى كرد و نه براى گروه! در سال 1998 بهترين هاى 
خود را با نام Best Of عرضه كرد. در همان سال اقدام به ساخت آهنگى با سبك Jazz جز و بنام A Hot Night in Paris نمود كه در جدول موسيقى جز آمريكا رتبه 
باالئى را از آن خود كرد. شركت كارتون سازى Walt Disney والت ديزنى از او درخواست كرد كه براى جديدترين كارتونش يعنى Tarzan تارزان آهنگ بسازد. او 
براى اين كارتون چند آهنگ ساخت. آهنگ You’ll be in My Heart جايزه بزرگ اسكار را به خود اختصاص داد. حتى جوايز ديگرى مانند كره طالئى و گرمى به او 
تخصيص داده شد. آهنگ Strangers Like Me با ويدئويى قابل توجه براى او تجربه جديدى محسوب مى شود. بعد از توليد موفق اين آثار از او براى ساخت 3 كارتون 
ديگر دعوت به همكارى شد. فيل كالينز ثابت كرده است كه در زمينه بردبارى هيچكس نمى تواند به پايش برسد! او همچنين با چهره جالب و دوست داشتنيش در عرصه 

موسيقى مى تازد.
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آب انار ۱۰۰٪ طبیعی ماهان
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ما درد فــراق ديــــده بــــو ديم      افســـــــانه غم شنيـــده بـــــــو ديم
اما غم تــو چه جانگــداز است      دردي است كـه قصــه اش دراز است

نمى تونم بنويسم.. دوست دارم اين هفته فقط از آقاى رودلف بنويسم.. ولى نوشتن از كسي كه نمي دانم 
از بزرگي اش بنويسم يا مردانگي، سخاوت، سكوت، مهرباني و... بسيار سخت است آرى ... نمى توانم از 

او بنويسم.
بهم گفتن رفت گفتم نميتونم باور كنم بهم گفتن رفت... رفت براى هميشه

گفتم نه.. بر ميگرده.. دفعه پيش برگشت كى مى تونه باوركنه آقاى رودلف رفته... هيچ كس
لندن فقط يك آقاى رودلف داشت.. فقط يكى... و يكى هم خواهد داشت نميتوانم باور كنم.. بى تكيه گاهى 
دادن  دست  از  كنم...  باور  بايد  چگونه   ... را  نبودنت  ...نميدانم  را  محبت  و  مهر  پر  چهره  آن  نبودن   ... ا  ر 
.... نمى توانم باور كنم.... فقط ميدانم من شكسته شدم...  كسى كه سالها عاشقانه مثل بت ميپرستيدمش 
نه تنها من .. تمام دوستان و نزديكان او شكسته شدند... تمام كسانى كه او را مى شناختند همانند من در 
ناباورى مانده اند.. ما باختيم... تكيه گاه ما رفت... تكيه گاه تلويزيون ايران رفت... آقاى رودلف كسى بود 
كه وقت برايش ارزش داشت... ولى موقع رفتن او شده بود...صداى خودش هنوز تو گوشم هست... وقتى 
كه تصديقم را گرفتم و رفتم پيششون... تو ماشينم نشستند تا رانندگى من را ببينن.. و با اينكه مى دونستن 
با ترس دارم رانندگى مى كنم ولى تشويقم كردن... و بعد جاسويچى براى ماشينم به من كادو دادن... كه 
هنوز دارمش... نصيحتهايى كه ايشان به من كردن باعث شد ترسم بريزه..“وقتى بچسبى به فرمان كنترل 

ماشين را ندارى... عقب تر بشين.. مى تونى راحت همه جا را كنترل كنى“
لحظه هايى يادم هست در استوديو كه با اينكه خنده بر لب داشت ولى خيلى خسته به گوشه اى تكيه مى 
داد و به خواب مى رفت..آقاى رودلف كار براشان عار نبود.. با اينكه خدمتكارهاى هتل ايشان در هتل بودن 
ولى ازشون نميخواست كارى برايش انجام بدهند.. ايشان دستور نمى دادن.. رياست نمى كردند.. ايشان 
همكار بودن... همدل بودن.. همه خوبيها را ايشان داشتند... عصبى هم مى شدند.. دعوا هم مى كردند.. ولى 
بعدش همچنان از دلتان در مياوردند كه فراموش مى كردين... هر چى سعى ميكنم االن بدى يادم بياد نمياد.. 

چون ايشان خوبيهاشون انقدر زياده كه بدى ها را از بين برده...
مى دونين.. آقاى رودلف در زندگى اشان خيلى مقام ها كسب كردن.. رييس مسابقات كانون جهانگردى 
مربى  مترجم  لندن،  در  جم  تلويزيون  بنيانگذار  لندن،  در  ايران  تلويزيون  بنيانگذار  ايران،  اتومبيلرانى  و 
و  موتورسوارى  فدراسيون  المللى  بين  مسابقات  سابق  مدير  پرسپوليس،  شد  بعدا  كه  پيكان  فوتبال  تيم 
مسابقات  بنيانگذار  و  اتومبيلرانى  مسابقات  پيشكسوت  اتومبيلرانى،  مسابقات  مربى  ايران،  اتومبيلرانى 

اتومبيلرانى در كانون جهان گردى و اتومبيلرانى ايران. و خيلى مقام هاى ديگر ....
برفت آخر و نيك نامي ببرد        زهي زندگاني كه نامش نمرد (سعدى)

تونم  ديگه نمى  كه  افسوس  بنويسم..  دومم  پدر  رودلف،  آقاى  بزرگى  از  خواهم  مى  بنويسم..  خواهم  مى 
چهره ماهش رو بيبنم.او قوى ترين كسى بود كه مى شناختيم.. حامى همه بود... پيش همه احترام داشت.. 
مقامى واال داشت..  من به او بسيار مديون هستم... آقاى رودلف خودخواه نبود... پول مردم را نميخورد.. 
يكبار كه داشت كنسرت اندى را برنامه ريزى مى كرد.. ازشون پرسيدم چرا قسمت VIP نمگذارين.. گفتن.. 
VIP وقتى مى شه كه يك چيزى اضافه به مردم ارائه بدهى... مثال غذايى... نوشيدنى.. و هر چيز ديگر.. 
همينجورى درست نيست يك قسمتى را ببندى و بگى اينجاVIP  هست.... حرفم اينه كه آقاى رودلف آدمى 
صادق و درست بودن...  پول كسى را نخوردند و اگر مى خواستن كسى كارى براشان انجام بدهد ، سه 
برابر جبران مى كردند.مى گويند اگر مى بينى گناه كسى آنقدر بزرگ هست كه نمى تونى او را ببخشى 
گناه او بزرگ نيست، قلب تو كوچك است.... آقاى رودلف بخشنده بود... قلبشان انقدر بزرگ بود كه بعد 
از خيانتى كه سر تلويزيون جم بهش كردند هنوز آنها را بخشيد.. بنيانگذار تلويزيون GEM آقاى رودلف 
بوده ... اون تلويزيون با زحمتها، دوندگى ها، و سختى هايى كه آقاى رودلف كشيد بر پا شد... و وقتى 
شبانه زحمات تالش او را از او دزديدن... نمى تونم حال ايشان را وصف كنم.. ولى با اينكه ناراحت بودن 
ولى اونها را بخشيدن و حتى كمكشان هم مى كردن... كاش من هم قلبم مثل ايشان بزرگ بود و مى تونستم 
ببخشم.... كاش همه ما مثل او بوديم.... او دشمن نداشت... ولى كسانى بودند كه به قدرت ايشان.. به عضمت 

ايشان... به مقامى كه پيش همه داشت حسادت مى كردند.
رودلف آقابيگيان

يادت گرامى باد معلم بزرگ.

روحت شاد و يادت هميشه سبز و گرامى باد.
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مجموعه داستان تازه ناصر غياثي  
 

اش  تازه  داستان  مجموعه  غياثي  ناصر   
كه  مجموعه  اين  نوشت.  «؟»  نام  با  را 
سومين  گيرد،  مي  دربر  را  داستان   16
نويس  داستان  اين  داستان  مجموعه 
از  همچنين  شد.  خواهد  منتشر  كه  است 
جلد  ديگر»،  نوشت  «تاكسي  غياثي،  آثار 
به  كتاب «تاكسي نوشت »  پاياني  و  دوم 
كه  حقيقت»  تمام  «فرويد،  ترجمه  همراه 
و  طنز  به  فرويد  آراي  و  زندگي  روايت 
از زبان نيمكت اوست، سال آينده توسط 

انتشارات حوض نقره منتشر خواهند شد. از ترجمه هاي اين مترجم 
از زبان آلماني به فارسي هم كتاب هاي «نامه هاي كافكا به پدر و 
بيمارستان»،  تا  كودكستان  از  ها؛  يادبوده  و  «خاطرات  و  مادرش» 
مجموعه خاطراتي از دوستان و نزديكان كافكا و يك مجموعه كميك 
شد  خواهند  منتشر  ثالث  نشر  توسط  نويسنده،  اين  درباره  استريپ 
ماليستي  ميني  هاي  داستان  ترجمه  شامل  ها»  «داستانك  همچنين   .
زودي  به  و  است  گرفته  انتشار  مجوز  زبان،  آلماني  نويسندگان  از 
به چاپ خواهد رسيد.مجموعه داستان«تاكسي نوشت» غياثي چندي 

پيش برگزيده كتاب سال طنز حوزه هنري شد.  
«دختر سياره سبز» محمدرضا يوسفي  

 
سياره  دختر   » نوجوانانه  رمان   
زبان  به  يوسفي  محمدرضا  سبز» 
با  رمان  اين  شود.  مي  ترجمه  چيني 
كه  احمدزاده،  بنفشه  تصويرگري 
اتفاق  فانتزي  فضاي  در  آن  داستان 
كانديداي   1381 سال  در  افتد،  مي 
حاال  و  شد  امريكا  كرياماي  جايزه 
شباويز  انتشاراتي  موسسه  توسط 
مجموعه  يوسفي  شد.  خواهد  ترجمه 
 » عنوان  با  هم  را  مستندي  چندجلدي 
به  انتشارات  توسط  پهلوانان»  شگرد 
جلد  سه  تاكنون  دارد.  چاپ  زير  نشر 

از اين مجموعه كه حداقل 12 جلد را دربر خواهد گرفت، با عنوان هاي 
محمد  و «پهلوان  عبدالرزاق»  و  ولي  پورياي  اكبر»، «پهلوان  «پهلوان 
ماالني و بهرام چوبين» به چاپ رسيده اند. اين مجموعه كه در فضاي 
رئال ويژه نوجوانان تاليف شده، درصدد است زندگي پهلوانان ايران 

را از ايران باستان تا روزگار معاصر ترسيم كند.

انتشار گزينه اشعار مظاهر مصفا  
گزينه اشعار دكتر مظاهر مصفا» (شامل 
نشر  سوي  از  ها)  مثنوي  و  قصايد 
مرواريد منتشر مي شود. اين كتاب كه 
دنباله مجموعه گزينه هاي نشر مرواريد 
است، در حال حاضر مرحله حروفچيني 
مظاهر  اشعار  گذراند.«گزينه  مي  را 
ادب  و  گذشته  شعر  در  ريشه  مصفا» 
را  وي  شعر  كه  طوري  به  دارد،  سنتي 
مي توان آينه تمام نماي اشعار استوار 
گذشته تلقي كرد. بلندي سخن، استواري 
و درستي، شيوايي كالم و به كارگيري 

است،  شاعر  حساس  روح  از  برخاسته  كه  بديع  و  لطيف  مضامين 
اصلي ترين مولفه هاي اين اشعار را تشكيل مي دهند.

«گزينه اشعار مظاهر مصفا» مشتمل بر اشعار منتشر شده وي در 
 1311 سال  در  وي  است.  اسالمي  انقالب  از  بعد  و  قبل  هاي  سال 
او  شد.  متولد  تفرش  اهالي  از  فرهنگ  با  يي  خانواده  در  و  قم  در 
داراي مدرك دكتراي زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه تهران است 
هم  مدتي  و  پرداخت  پرورش  و  آموزش  در  فعاليت  به  ها  سال  كه 
رياست مدرسه عالي قضايي قم را برعهده داشت. دكتر مظاهر مصفا 
دختر  و  ادبيات  دانشكده  استاد  كريمي  اميربانو  دكتر  با  جواني  در 
علي  كه  شد  فرزنداني  صاحب  و  كرد  ازدواج  فيروزكوهي  اميري 
مصفا - بازيگر سينما - يكي از آنهاست. «توفان خشم» (40 چكامه) 
و مجموعه اشعار «ده فرياد»، «سپيدنامه»، «سي سخن»، «شب هاي 

شيراز» و... برخي آثار منتشر شده وي هستند.  

درس هايي از ادبيات فرانسه - بوريس ويان 

 همه مرده ها يك پوست دارند! 

سميه نوروزي

بي شك يكي از نويسندگاني كه معاصر بودن با بزرگان ادبي فرانسه به 
ضررش تمام شد، بوريس ويان بود؛ نويسنده يي مستقل كه گاهي اوقات به 
دليل تكرار موضوع مرگ و ظلم در آثارش، به اشتباه او را سمبليست مي 
خوانند. نوشته هاي او را كه به بهترين صورت پرداخته شده اند، نمي توان 
سمبليستي دانست. جهان او در عين تاريكي و ظلمات، انسان را وسوسه مي 
كند؛ معناي درست و دقيق همين دنيايي كه در آن زندگي مي كنيم. اشتباه 
بسياري از خوانندگان آثار ويان اين است كه به دنبال رمزگشايي و شرح 
و بسط دنياي او هستند. اما اثر ويان را بايد درست مثل يك تابلوي آبستره 
مهندسي،  رشته  التحصيل  فارغ   (1920-1959  ) ويان  بوريس  كرد.  نگاه 
جاز  نوازنده  منتقد،  خواننده،  سرا،  ترانه  نويس،  نمايشنامه  شاعر،  مخترع، 
(ترومپت)، سخنران و مترجم انگليسي بود. او در كنار نام خود، نام هاي 
مستعار بسياري داشت؛ بيزون راوي، بارون ويزي، بريزاويون و... كه آنها 
را با حروف اسم اصلي اش ساخته بود. اما با نام ورنون سوليوان موفقيت 
بسياري كسب كرد. اين نام حتي آثاري را كه به نام بوريس ويان منتشر 
مي شد، تحت تاثير قرار داده بود. ويان از سال هاي نوجواني يا دقيق تر، 
از سن دوازده سالگي، به روماتيسم حاد مفصلي مبتال شده و تا آخر عمر 
با نارسايي رگ اصلي قلب (آئورت) دست و پنجه نرم كرد. اين بيماري كه 
در آثار مهم او نيز رد پاي فراواني دارد، باعث شده بود مهر و محبت و 
مالحظه مادرش نسبت به او بيش از اندازه و تا حدي طاقت فرسا باشد. 
دبيرستان  دوره  پايان  از  پس  و  خواند  درس  اش  بيماري  پاي  پابه  ويان 
در سال 1939، در يكي از رشته هاي فني فارغ التحصيل شد و به عنوان 
مهندس در اداره استاندارد فرانسه شروع به كار كرد. او از سال 1946 در 

كنار كار از وقت هاي اضافه خود نهايت استفاده را كرد و با رفت و آمد به كافه هاي معروف آن دوره (كافه دو فلور، كافه ًد دو ماگو) به نواختن 
جاز و نوشتن روي آورد. اين سال ها زماني بود كه كافه هاي معروف مملو از روشنفكران و هنرمندان جناح چپ بود؛ ژان پل سارتر، رمون كنو، 

سيمون دو بووار، ژوليت گركو و ...
اولين رمان او با عنوان «بر گورهايتان تف خواهم كرد» (1946) در همان اولين سال فعاليت هنري اش (در بيست و شش سالگي) نوشته شده و 
با نام مستعار ورنون سوليوان منتشر شد. اين رمان كه بسيار بر سر زبان ها افتاد، بالفاصله واكنش هاي تندي را برانگيخت و به عنوان رماني 
ضداخالق و خالف عرف جامعه معرفي شد. كمي بعد چاپ و انتشار آن ممنوع شده و ويان نيز محكوم به جريحه دار كردن عفت عمومي شد و سر 
از زندان در آورد. اين رمان براساس جنايتي كامًال عاشقانه شكل گرفته است؛ مردي سياه پوست عاشق دو زن سفيدپوست مي شود كه در نهايت 

آن دو را مي كشد.
ويان بالفاصله بعد از اين اثر، سه رمان باز هم با نام مستعار ورنون سوليوان منتشر كرد كه هر سه فضايي سياه و كنايه آميز دارند؛ «همه مرده 
ها يك پوست دارند»، «آنها كه مي ترسانند كشته خواهند شد» و «آنها نمي فهمند.» يك سال بعد، يعني در سال 1947، ويان دو اثر بسيار مهم با نام 
خودش منتشر كرد؛ «واماندگان روزگار» و «پاييز در پكن». در همين سال يك رمان ديگر با نام «وركوكن و پالنكتون ها» و نمايشنامه يي با عنوان 

«سالخي عمومي» نيز منتشر كرد.
«واماندگان روزگار» كه در سال 1946 نوشته و توسط اداره استاندارد فرانسه چاپ شد، يك سال بعد سر از انتشارات گاليمار درآورد. اين رمان 
از تحسين برانگيز ترين رمان هاي عشقي به شمار مي رود كه در دنيايي تازه شكل مي گيرد. دنيايي كه در آن تخيل و واقعيت با ظرافت خاصي در 
كنار يكديگر قرار گرفته اند؛ خياالتي آنچنان واقعي كه خواننده نمي تواند آن را از دنياي رئال جدا سازد. رمان با فضايي زيبا و پر از ثروت و جواني 
و شادي و عشق و اختراع و اكتشاف و موسيقي و تمام چيزهاي خوب شروع مي شود، اما به ناگاه آدم ها را با واقعيتي زشت و اضطراب آور روبه 
رو مي كند؛ مرگ. شروع بسيار رويايي رمان با فقر و بيماري و نكبت و مرگ عزيزان به پايان مي رسد. يكي از نكات مورد توجه اين رمان مكان 
هايي است كه قصه در آنها مي گذرد؛ شهرهاي امريكايي نيواورلئان، مامفي و دوانپورت كه بوريس ويان يك بار هم قدم به آنجا نگذاشته بود. از 
ديگر نكات وجود شخصيتي به نام ژان سول پارتر در رمان است كه اشاره به سارتر دارد؛ يكي از آدم هاي رمان به نام شيك بسيار شيفته و واله 
اين فيلسوف يعني پارتر است و تمام اندوخته خود را صرف خريد كتاب هاي او و شركت در سخنراني هايش مي كند. طوري كه همسر شيك به 
ستوه آمده و در انتها كتابفروشي هايي كه كتاب هاي پارتر را مي فروشند، به آتش مي كشد... با آنكه رمون كنو و خود سارتر از اين رمان حمايت 
هاي بسياري كردند و حتي خالصه هايي از آن را در مجله «دوران نو» چاپ كردند، اما «واماندگان روزگار» در زمان حيات نويسنده اش شكست 
سختي خورد. «پاييز در پكن» رماني عجيب است كه نه در پاييز اتفاق افتاده و نه در شهري به نام پكن. بلكه در بياباني در حومه اين شهر رخ مي دهد. 
شخصيت داستان مي خواهد با اتوبوس هميشگي به اداره اش برود، اما اشتباهًا سوار اتوبوسي مي شود كه راننده اش ديوانه است. راننده از تمام 
چراغ قرمزها و ايستگاه ها و خيابان ها رد مي شود و پس از بيست و چهار ساعت در بياباني به نام اگزوپوتامي توقف مي كند. مسافراني كه همراه 
با اين اتوبوس به اگزوپوتامي آمده اند در ابتدا با سرگرداني و آشفتگي هاي بسيار دست و پنجه نرم مي كنند. اما كم كم به آن عادت كرده و زندگي 
عادي خود را از سر مي گيرند. عشق و زندگي با مرگ و بيماري آميخته شده و بيابان را از بيابان بودن نجات مي دهد. اين رمان سوررئاليست هم 
نتوانست موفقيتي براي نويسنده 26 ساله خود (البته در زمان حياتش) كسب كند. «سالخي عمومي» به نوعي يك نمايش كمدي است كه داستان يك 
سالخ دوست داشتني را شرح مي دهد. اين سالخ كه نام هر دو دخترش با نام مادرشان يكي بود، دو پسر هم داشت كه هر دو چترباز بودند. يك گود 

سالخي هم داشت كه روز عروسي دخترش درست زير پاي پسرش دهان باز كرد.
سه سال بعد «علف سرخ» را منتشر كرد. ويان در اين رمان هم مثل «واماندگان روزگار» دست به اختراع يك ماشين مي زند. شخصيت اين رمان كه 
يك دانشمند است، ماشيني اختراع مي كند كه هر كس در آن بنشيند خاطراتش زنده مي شود. جالب آنكه زندگي عادي او جريان دارد، در عين حالي 
كه او داخل ماشين است و خاطراتش هم زنده شده اند. ويان طنز معمول خود را در اين رمان به وفور آورده و منطق و زمان را به بازي گرفته است؛ 
«انسان مرده چيز خوبي است. كامل است. خاطره يي ندارد. به انتها رسيده است. انسان تا نمرده باشد كامل نيست.». رمان آخري كه با نام حقيقي 
بوريس ويان منتشر شد «دل شكن» نام دارد. رماني كه به زعم ويان اولين جلد از سه گانه يي بود با عنوان «دختركان ملكه» كه بعدها تصميم داشت 
بنويسد. «دل شكن» رماني است سوررئاليستي كه شعر و احساسات و پوچي را با اتفاقات عجيب و غريب در هم آميخته است. اين كتاب كه بسيار 
بي رحمانه به عشق و احساسات مي تازد، در عين حال با ظرافت زبان ويان همراه است. زني كه سه فرزند دارد، افسرده شده و درمان خود را در 
عشق بي حد و اندازه به فرزندانش مي بيند. آنچنان در اين عشق محصور شده كه همسرش را هم از خود مي راند. همسرش احساس بيهودگي مي 
كند و خود را به آب مي زند. روانشناسي كه تازه به دهكده آمده است، دست به كار شده تا اين بيماران رواني را درمان كند. اما دست آخر دست به 
قتل مي زند و ماجراهايي پر از درد و رنج رخ مي دهد؛ «من اعتراض دارم... به اينكه چيزي به بي اهميتي رنج، مي تواند هر كار دلش مي خواهد با 

هر كس كه دلش مي خواهد بكند، از هر راهي كه دلش بخواهد وارد شود...»
ويان عالوه بر اين رمان ها، نمايشنامه هاي متعددي هم نوشته است كه از مهم ترين آنها مي توان به «سازندگان اقتدار» و «عصرانه ژنرال ها» اشاره 
كرد. بوريس ويان، در 23 ژوئن 1959 و در 39 سالگي، در صبح اولين روز اكران نمايش فيلم «بر گورهايتان تف خواهم كرد»، تنها پس از گذشت 
چند دقيقه از آغاز نمايش، از حال رفت و در راه بيمارستان بر اثر حمله قلبي درگذشت .از بوريس ويان تنها يك نمايشنامه تحت عنوان «ضيافت 
چاي ژنرال ها» در سال 1370 توسط هوشنگ حسامي و يك داستان كوتاه در مجموعه «بيست و يك داستان از نويسندگان معاصر فرانسه» توسط 

ابوالحسن نجفي به فارسي برگردانده شده و انتشارات نيلوفر آن را منتشر كرده است. 
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مرگ و سياه نمايى در 
آثار صادق هدايت 

رضا جوان

من  كه  مملكتى  حال  به  ”واى 
بزرگ ترين نويسنده اش باشم“

صادق هدايت
  

آن  به  بسيارى  نويسندگان  كه  است  موضوعى  ما  ادبيات  در  مرگ 
پرداخته اند. در اين ميان صادق هدايت را مى  توان پرچم دار مرگ نويسى 

ناميد. در ادامه نگاهى به مرگ در آثار او خواهيم داشت. 
 مرگ يا سياه نمايى يكى از عناصرى است كه هدايت در بيش تر آثارش 
و  دهشت  با  ترسناك،  مناظر  با  هدايت  ”آثار  است:  برده  بهره  آن  از 
خشونت قطعه قطعه كردن، با بوى گند و همهمه و فرياد و خاك و خل، 
با كارد و چنگ و تبر،  با الشه هاى تكه تكه شده و دل و روده درآمده 

و به ويژه با جويبارهاى خون آغاز مى شود.“ (1)
به طور كلى آثار هدايت را به چند دسته مى توان تقسيم كرد: 

 1- تحقيق و مطالعه در فولكلور ايران و ادبيات عامه فارسى. 
2- ترجمه متون پهلوى و مقاالتى درباره ى آثار ادبى يا تاريخى ايران 

باستان. 
3- نمايش نامه ها: پروين دختر ساسان و مازيار. 

4- نوشته هاى ادبى - فلسفى: مقدمه ترانه هاى خيام، فوايد گياه خوارى 
و پيام كافكا. 

5- نوشته هاى طنزآميز و هجو: وغ وغ ساهاب، قسمتى از ولنگارى. 
6- داستان ها: بوف  كور، حاجى آقا، مجموعه ى زنده به گور، سه قطره 

خون، سايه روشن و سگ ولگرد. 
7- ترجمه هاى او از آثار ادبى خارجى كه ترجمه مسخ كافكا مهم ترين 

آن ها است. 
 در اين ميان داستان هاى هدايت نيز خود به چند دسته تقسيم پذيرند: 

داستان هاى كوتاه،  بلند و رمان هاى هدايت. 
داستان هاى كوتاه صادق هدايت نيز چند دسته اند: 

بعضى از آن ها رنگ رئاليستى دارند. در اين داستان ها هدايت مى كوشد 
كند.  طراحى  را  مردم  مختلف  طبقات  رفتارهاى  و  خلق ها  چهره ها، 
موفق ترين آثار هدايت در همين زمينه به وجود آمده اند. در اين دسته 
مى توان به «زنى كه مردش را گم كرده بود»، «داش آكل»، «محلل» و 

«مرده خوارها» به عنوان بهترين ها اشاره كرد. 
بعضى ديگر از داستان هاى او تحليلى هستند و براى بيان نظرات فلسفى 
او نوشته شده اند. اين داستان ها گاهى مربوط به گذشته است و گاهى 
مربوط به آينده. از دسته اول مى توان به «آفرينگان» اشاره كرد كه بر 
اساس يك عقيده ى قديمى زرتشتى درباره بقاى روح نوشته شده است 
دوم  دسته ى  از  مى شود.  بيان  زندگى  كوتاهى  و  گذران  غم  آن  در  و 
مى توان به داستان «س.گ.ل.ل» اشاره كرد كه تصوير دنيا در دو هزار 
همين  به  نيست؛  پاكيزه  دنياى  يك  دنيا  اين  هم  باز  اما  است  بعد  سال 

دليل قصه با نوميدى پايان مى يابد و به خودكشى منجر مى شود. 
دسته ى سوم از داستان هاى هدايت، داستان هاى هجوآميز و پر انتقاد 
است.  خانم»  «علويه  بلند  داستان  دسته،  اين  مشخص  نمونه  است.  او 
در اين قبيل نوشته ها هدايت رعايت بى طرفى را نكرده، بلكه گه گاه پيدا 
از  بدتر  را  بد  است  كرده  سعى  و  شده  معركه  وارد  او  خود  كه  است 

آن چه هست و كثيف را كثيف تر از آن چه وجود دارد نشان دهد. 
در  بيشتر  داستان ها  اين  است.  او  رمانتيك  داستان هاى  آخر،  دسته ى 
دوران جوانى او نوشته شده است؛ كه از جمله كارهاى ضعيف هدايت 
به شمار مى آيند. در اين ميان مى توان به «آينه شكسته» و «گرداب» 

اشاره كرد. 
  همان طور كه اشاره شد، نوشته هاى هدايت همه در يك سطح نيستند. 
هستند  اوج  در  كه  مى شود  يافت  چيزهايى  او  نوشته هاى  ميان  در 
پايين تر  او  نوشته هاى  عموم  سطح  از  كه  دارد  نوشته هايى  گاهى  و 
خام  كار  يك  من  اعتقاد  به  ساسان)  پروين  دختر  ”(نمايش نامه  است. 
خود  با  اجتماعى  تحقيق  از  نشانه اى  هيج  و  است  عمق  بدون  سطحى 
ندارد، بلكه به صورت يك كار شعار مانند و چيزى در رديف اپراها 
و نمايش نامه هاى ميرزاده عشقى و ديگر شاعران بالفصل مشروطيت 
است.“(2) ”برخى از داستان هاى كوتاه هدايت نيز خالى از نقص نيست. 
مثال در تاريك خانه از نظر شيوه داستان پردازى چنگى به دل نمى زند؛ 
از اين نظرگاه اسير فرانسوى نيز داستان ضعيفى است و صورتك ها 
چندان  ميهن پرست  در  لغت سازى  شيوه  به  اشاره  هيجان.  و  بى شور 
ضرورى به نظر نمى نمايد. چنان  كه گفتگوهاى فلسفى دختر و پيرمرد 

راجع به بقاى روح در گجسته دژ تا حدى دور از انتظار است.“(3)
  آن چه در مجموع آثار هدايت چشم گير است، تاريكى است. تاريكى در 
فضا، احساس و شخصيت ها. ”مساله مرگ يكى از مايه هاى هميشگى 
آثار او است. بيم مرگ نه تنها كام هستى اش را تلخ كرده بلكه ميان او و 

عوام الناس 
شكافى  نيز 

آورده  پديد  پرنكردنى 
است.“(4) ”اگر به آثار هدايت برگرديم 

و پس از گذشت زمان به آن ها بنگريم خواهيم 
ديد نور سياهى بر مجموعه نوشته ها و زندگى وى تابيده 

است. هيچ چيز هم نخواهد توانست اين سياهى را به روشنى تبديل 
كند يا آن احساس بى فايدگى كامل را كه در نويسنده هست با جامعه 

آشتى دهد.“(5)
”دنياى مصنوعى و شبانه ى هدايت پر است از رفت و آمد مرده هاى 
زنده، دنيايى كه در آن عشق بينابين واقعيت و تصوير زاييده ى وصلت 
مرگ و زيبايى است. چيزى كه هدايت از ادگار آلن پو گرفته است. سپس 
به بودلر مى رسيم كه تاثيرش بر «بوف كور» خيلى بيشتر از تاثيرى 
است كه بر شعر جديد ايران گذاشته است. نه از رهگذر خيال پردازى؛ 
كه شاعر را با آن كارى نيست،  بلكه از راه تغييرى بنيادى در حساسيت 
هنرى... همان گرايش اساسا شيطانى دنياى مدرن؛ گرايشى كه عنصر 
كهنه را مى گيرد تا تغييرش دهد. بر هر چيزى انگشت مى گذارد تا جاى 

پاى مرگ و مالل را در آن نشان دهد.“(6)
در اين جا براى آشنايى بيشتر با فضاى داستان هاى هدايت نمونه هايى 

از سياه نمايى و تاريك بينى در داستان هاى او را مى آوريم: 
باز كنم و  بود مى توانستم كاسه ى سر خودم را  ”خسته شدم، خوب 
همه ى اين توده ى نرم خاكسترى پيچ پيچ كله ى خودم را در بياورم و 
بيندازم دور، بيندازم جلو سگ. هيچ كس نمى تواند پى  ببرد، هيچ كس 
باور نخواهد كرد، به كسى كه دستش از همه جا كوتاه بشود مى گويند 
برو سرت را بگذار و بمير. اما وقتى مرگ هم آدم را نمى خواهد، وقتى 
كه مرگ هم پشتش را به آدم مى كند، مرگى كه نمى آيد و نمى خواهد 

بيايد...“(7)
”نزديك غروب سه كالغ گرسنه باالى سر پات پرواز مى كردند، چون 
او  نزديك  احتياط  با  آن ها  از  يكى  بودند  شنيده  دور  از  را  پات  بوى 
نشست، به دقت نگاه كرد همين كه مطمئن شد پات هنوز كامال نمرده 
دوباره پريد. اين سه كالغ براى درآوردن دو چشم ميشى پات آمده 

بودند.“(8)
نشست  بود  ديده  راه  در  كه  سگى  همان  پهلوى  و  كشيد  را  ”خودش 
مرده  سگ  اما  داد.  فشار  خودش  پيش آمده  سينه  روى  را  او  سر  و 

بود.“(9)
” نصف شب بود. همه به ياد شب عروسى خودشان خوابيده بودند و 
خواب هاى خوش مى ديدند. ناگهان مثل اين كه كسى در آب دست و پا 
مى زد صداى شلپ شلپ همه اهل خانه را سراسيمه از خواب بيدار كرد. 
اول به خيال شان گربه يا بچه در حوض افتاده سر و پا برهنه چراغ 
روشن كردند. هر جا را گشتند چيز فوق العاده اى رخ نداده بود. وقتى 
خانم  آبجى  دم پايى  كفش  ديد  حسن  ننه  بخوابند  بروند  برگشتند  كه 
آبجى  نعش  ديدند  بردند  جلو  را  چراغ  افتاده.  آب انبار  دريچه  نزديك 

خانم آمده بود روى آب.“(10)
به  او  نگاه  او،  زندگى  به  هدايت،  آثار  در  سياه نمايى  ريشه شناسى    
نمايى  هدايت  داستان هاى  مى گردد.  باز  او  پيرامون  دنياى  و  جهان 
كه  هدايت  صادق  ”درباره  اوست.  وجود  اليه هاى  درونى ترين  از 
پيش كسوت ما بود، اين دنبال كننده راه خيام،  اين نويسنده چند ارزشه 
كه در نيستى عمل مى كرد (با خودكشى اغلب فهرمان هاى داستان هايش 
و نيز با خودكشى خودش) اگر بخواهيم تحليلى به سرعت از كار او 
كرده باشيم بايد گفت كه او نويسنده دوره خفقان است (با بوف كور؛  
شاه كارش) كه تحمل دوره ى پس از آن را ندارد، يعنى تحمل هرج و 
نشان  احمد  آل  جالل  سخن  اين  را.“(11)  شهريور 1320  از  پس  مرج 
مى كرده؛  زندگى  آن  در  هدايت  كه  است  جامعه اى  فضاى  دهنده ى 
مورد  در  است.  نداشته  را  آن  تحمل  هدايت  او  گفته ى  به  كه  فضايى 
اشرافى  تقريبا  خانواده اى  در  او  است.  بسيار  حرف ها  هدايت  زندگى 
به دنيا آمد. بسيارى از بستگان نزديك او در رده هاى باالى حكومتى 
بوده اند. از لحاظ مالى نياز و كمبودى در زندگى نداشته و در دورانى 
كه خيلى ها هزينه هاى زندگى شان را هم نداشتند چند سفر خارجى رفته 
است. همين اشرافيت يا رفاه نيز تاثير مهمى در شكل گيرى نگاه هدايت 
مى شود،   بورژوازى  به  تبديل  كه  ”اشرافيت  است.  داشته  زندگى  به 
و  جامعه شناس  يك  نظر  از  مى كند.  پيدا  خاص  روانى  عكس العمل  يك 
روان شناس اجتماعى، تمام تلخ انديشى ها، رنج ها، حساسيت ها و... در 

وى  طبقاتى  روان شناسى  منطقى  زاييده ى  هدايت  صادق  روح 
مى باشد. اين غم ها و رنج ها،  رنج بى دردى و مرفهى 

است.“(12)
نگاه هاى متفاوتى به مساله ى مرگ در داستان هاى 
اسطوره اى  را  هدايت  كه  آن  ها  است.  شده  هدايت 
مرگ  گونه اى  به  مى دانند،  ايران  داستان  تاريخ  در 
را نشان روشن فكرى او دانسته اند؛ و آن ها كه او را 
مجسمه اى پوشالى مى دانند، مرگ را نشان ضعف روح 
او تلقى كرده اند. در اين ميان شايد بتوان ريشه ى اصلى 
پوچ انگارى و پوچ نگارى هدايت را در بى پشتوانه بودن او 
ديد. هدايت كه هيچ تعلق مذهبى نداشت و حتى گاهى آن ها 
را هم به سخره مى گرفت، در پس نقاب جسمش به تاريكى 
از  پريدن  هدايت،  براى  مرگ  بود.  رسيده  مذهب  بودن  دنياى 
پرتگاهى بود كه پايان نداشت و در تاريكى ابدى فرو مى رفت. 
مرگ شخصيت هاى هدايت معموال سعادت آن ها است. زندگى پر 
هم  طرف  آن  و  مى شد  تمام  نكشيدن  نفس  لحظه  چند  با  رنج  از 
و  بود  سكوت  هدايت  براى  مرگ  سمت  آن  نبود.  خبرى  او  زعم  به 

تاريكى و ديگر هيچ. 
بود.  هدايت  ذهن  در  همواره  جوانى  سال هاى  از  خودكشى  ”فكر 
قهرمانانش خودشان را مى كشتند، از كسانى كه خودكشى كرده اند با 
ستايش نام مى برد، كسانى را كه نمى توانستند اين كار را بكنند تحقير 

مى كرد.“(13)
و  مذهبى  خرافات  كردن  رد  در  كه  بوف كور  قهرمان  مانند  ”هدايت 
دروغ تسال بخش آن (بلكه هر چه رنگ مذهب دارد)،  لحظه اى هم درنگ 
نمى كند،  بى  برو برگرد خدانشناس بود و نسبت به زندگى پس از مرگ،  
يا دنياى آخرتى پس از اين جهان كمترين توهمى نداشت. به عقيده او 
اگر آغاز و انجام و لذتى در كار باشد در همين جهان است و بس و 
در همين جا است كه دست كم مى توانى اميدوار باشى كه روزى كلك 

خودت را بكنى.“(14)
تجلى  او  داستان هاى  در  مرگ،  و  زندگى  به  هدايت  نگاه  اين  نتيجه ى 
كرده است. ”آثارى كه بوى مرگ مى دهد،  آكنده از ياس و نوميدى و 
تنفر و بيزارى نسبت به همه چيز و همه كس است. محتواى اين آثار 
است.  كاينات  و  دنيا  وجود،   زندگى،   پوچى  و  بيهودگى  از  حاكى  همه 
به  و  مى شود  آغاز  مصيبت  و  رنج  و  درد  اندوه،  غم،  با  آن ها  فضاى 
مى شود.  تمام  سرخوردگى  و  نوميدى  جدايى،  قتل،  خودكشى،  مرگ، 
قهرمان هاى آن ها عموما مانند قهرمان هاى شكسپير پايان مرگ بار يا 
تلخ و تيره و تارى دارند. اين ها يا ديوانه اند يا در صدد خودكشى يا 
عقده اى و سرخورده از زندگى يا از حسادت و بدشانسى رنج مى برند 
بى سرپرست  و  شده  رها  موجوداتى  يا  نوميد  و  درمانده  عاشقى  يا 
و  مفلوك  آدم هاى  يا  و  كنند  نابود  را  دنيا  مى خواهند  كه  جانيانى  يا 
بدنهاد  و  بدسرشت  اين ها  كدام  هيچ  كه  اين  عجيب  و  ديگران  سربار 

نيستند.“(15)
پايان داستان هاى هدايت معلوم است. يكى بايد بميرد؛ اما پايان زندگى 

هدايت هنوز تار است. 
”راستى به نظر شما صادق هدايت چرا خودكشى كرد؟ من گاه مى گفتم 
ياس فلسفى،  گاه پريشانى فكرى و خال اعتقادى، گاه بى ايمانى به همه 
روحى  بحران هاى  گاه  اجتماع،  وضع  آشفتگى  گاه  كس،   همه  و  چيز 
گاه  و  اشرافى  مرفه  طبقات  دردهاى  و  بورژوا  روشن فكران  خاص 
اختالالت عصبى و روانى ناشى از مسايل جنسى و سركوفت هاى اين 
و  خويشانش  از  كردم  تحقيق  كه  بود  شده  سخت  عقده اى  كه  غريزه 
تاييد كردند كه راست است... روح هايى كه استاد روح پرورى نمى يابند،  

ناشكفته و نارسته در دل خاك اندام شان مدفون مى ماند.“(16)
  و سرانجاِم هدايت نامه اى بود از سفارت ايران به خانواده اش: 

تشريفات  با  جنازه  بعدازظهر   2 ساعت   1330 فروردين ماه   27 ”روز 
و  كبرى  سفارت  اعضاى  و  شد  برده  مسلمانان  مسجد  به  ابتدا  الزم 
وابسته نظامى و مستشار فرهنگى ايران و جمعى از آشنايان و اقوام 
حاضر  مراسم  انجام  موقع  در  نيز  محصلين  از  عده  اى  و  مرحوم  آن 
بودند و پس از اداى نماز و سخنرانى كه پروفسور ماسه،   خاورشناس 
معروف و آقاى دكتر محمد شاهكار بر سر تابوت او نمودند،  جنازه از 
آن  جا به قبرستان پرالشز (Pere - Lachaise) حمل و در آن جا دفن 

گرديد.“(17)
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نقش ويتامين C در كاهش خطر سكته مغزي

متخصصان معتقدند رژيم غذايي سالم و شيوه زندگي مناسب، 
مغزي  سكته  از  جلوگيري  در  موثر  اقدامات  اساسي ترين  از 
مي دهند  نشان  جديد  تحقيقات   ، هلث دي  گزارش  به  هستند. 
از  خون  جريان  در  آن  رفتن  باال  و   C ويتامين  دريافت  افزايش 

اين خطر مي كاهد.
را   C ويتامين  مقادير  باالترين  كه  كساني  شده  مشخص  گرچه 
در خونشان دارند در مقايسه با آنها كه از كمترين سطوح آن 
سكته  خطر  معرض  در  كمتر  درصد   42 حدود   ، برخوردارند 
مغزي هستند اما اين بدان معني نيست كه دريافت دزهاي خيلي 
زياد مكمل هاي ويتامين C خطر سكته مغزي را به كلي برطرف 
مي كند. در واقع آنچه در مورد تاثير ويتامين C گفته مي شود اين 

است كه دريافت كافي آن به عنوان يك شاخص شيوه سالم تغذيه اي در نظر گرفته مي شود و سطوح باالي آن 
در پالسما به معني اين است كه فرد در وضعيت مطلوب تري به لحاظ سالمت قرار دارد بنابراين خود ويتامين 
C مستقيما و به تنهايي مسوول كاهش خطر وقوع سكته مغزي نيست. محققان معتقدند مصرف مواد حاوي 
ويتامين C شامل ميوه ها و سبزيجات تازه عالوه بر افزايش سطوح ويتامين C خون به نوعي باعث كاهش 
مصرف غذاهاي آماده و مضر مي شود. بنابراين توصيه اصلي اين است كه افراد مقادير كافي از انواع ميوه ها 

در طعم ها و رنگ هاي مختلف و سبزيجات تازه را در رژيم غذايي روزانه خود بگنجانند.
 

تلفن همراه عامل بدخوابي مي شود 
 

تحقيقات نشان داد استفاده از تلفن همراه پيش از رفتن به رختخواب ، باعث بدخوابي مي شود. 
به گزارش پايگاه اينترنتي عرب آنالين، محققان آمريكايي مركز كارولينسكا و دانشگاه هاي وين 
اوباسادا و وين استايت در ديتروت با بررسي 35 مرد و 36 زن دريافتند اشعه هاي ناشي از تلفن 
همراه بر انسان تاثير منفي مي گذارد.نيمي از كساني كه مورد بررسي قرار گرفتند از اشعه هاي 
مذكور رنج بردند.اين اشعه ها باعث مي شود شخص نتواند به سرعت به خواب برود و در خالل 
خواب نيز خواب هاي آشفته ببيند.محققان گفتند اغلب جواناني كه پيش از خواب از تلفن همراه خود 

استفاده مي كنند از سردرد و بدخوابي شكايت دارند.
 

مجسمه سازان بيشتر از نقاشان عمر مي كنند 
 

مي  عمر  طول  افزايش  باعث  سنگ  روي  حكاكي  داد  نشان  تحقيقات 
شناسي  انسان  محققان  الرايه،  اينترنتي  پايگاه  گزارش  به  شود. 
دانشگاه جورجيا آمريكا در آتن گفتند مجسمه سازان در طول تاريخ 
همواره بيشتر از نقاشان عمر كرده اند.براساس اين تحقيق، مجسمه 
سازي و حكاكي روي سنگ باعث تقويت دستگاه گوارش و فعاليت 
اندام مختلف بدن انسان مي شود.محققان در اين تحقيق همچنين اين 
و  رافائل  مثل  ايتاليا  معروف  نقاشان  چرا  كه  كردند  مطرح  را  سوال 
جيواني  مثل  خود  دوره  هم  سازان  مجسمه  با  مقايسه  در  كارواگيو 
پرنيني كه بيش از هشت سال عمر كردند، بيشتر از چهل سال عمر 

نكردند؟
محققان گفتند ميزان فعاليت بدني مجسمه سازان درست دو برابر و نيم فعاليت نقاشان به شمار مي رود.فيليپ 
گرينسپن، زيست شناس و عاشق هنرهاي تجسمي، نظارت بر اين تحقيق را برعهده داشت و با همكاري همسرش 
آلماني  ساز  مجسمه  پارلر،  پيتر  از  هنرمند  زندگي 406  بررسي  با  برد.وي  پيش  را  تحقيق  اين  ساز  مجسمه  كه 
(1399-1330 ميالدي) تا هنري اونپل (1872 تا 1899) اين تحقيق را انجام داد.براساس اين تحقيق ميانگين عمر 

144 مجسمه ساز 67.4 سال به دست آمد حال آن كه ميانگين عمر 262 نقاش به 63.7 سال رسيد.
 

قهوه خطر سقط جنين را افزايش مى دهد  

كنند  پرهيز  قهوه  مصرف  از  بايد  باردار  زنان 
چرا كه محققان مى گويند حتى مصرف متعادل 
آن در اويل باردارى، باعث افزايش خطر سقط 
محققان  بى بى سى،  گزارش  به  شود.  مى  جنين 
كافئين  گرم   200 دريافت  گويند  مى  آمريكايى 
دوازده  كند.  مى  دوبرابر  را  خطر  اين  روز  در 
و  است  مهمى  بسيار  زمان  باردارى  اول  هفته 
و  است  پذير  آسيب  بسيار  زمان  اين  در  جنين 
اكثر موارد سقط طى همين دوران رخ مى دهد.

اثر  جنين  سقط  در  كه  ساز  خطر  عوامل  البته 
زمان  در  مادر  سن  بودن  باال  شامل  دارند 
باردارى، سابقه سقط قبلى و نازايى است. اما 
نشده  مشخص  كامال  سقط  موارد  اكثريت  علل 
ريسك  يك  عنوان  به  اخيرا  نيز  كافئين  است. 

داده اند.  نشان  را  منتفاوتى  نتايج  مطالعات،  گرچه  است  شده  مطرح  خطرساز  عامل  يا  فاكتور 
مورد  دقت  به  باردارى  دوران  در  كافئين  مصرف  مساله  كه  است  اين  محققان  توصيه  بنابراين 

بررسى بيشتر قرار گيرد و نتايج قطعى به اطالع همه برسد. 
 

گوشت و شير حيوانات شبيه سازي به بازار مصرف مي آيد
شهروندان امريكايي بزودي مي توانند از گوشت يا مشتقات لبني حيوانات شبيه سازي شده به عنوان يك 
امكان  علمي،  و  پزشكي  ديدگاه  از  آينده  هفته  امريكا  داروي  و  غذا  سازمان  البته  كنند.  استفاده  غذايي  منبع 
مصرف خوراكي از گوشت و شير حيوانات شبيه سازي شده را پس از 6 سال بررسي و تاييد خواهد كرد و 
در خصوص استفاده از گوشت و مشتقات لبني آنها به عنوان يك منبع غذايي تصميم خواهد گرفت. با وجود 

اين ، سازمان غذا و دارو از توليدكنندگان محصوالت توليد شده از حيوانات شبيه سازي شده خواسته است 
اين محصوالت را دست كم تا پيش از 3 تا 5 سال آينده به بازار عرضه نكنند. طي هفته گذشته ، گروهي از 
دانشمندان امريكايي موفق شدند به منظور بررسي تكامل زندگي ساده به پيچيده، از ساختار بلوري مولكول 

حاضر در نوعي قارچ اوليه به عنوان يك نوع ماشين زمان استفاده كنند.
محققان دانشگاه پوردو و دانشگاه تگزاس در استين ، درواقع با هدف مطالعه تكامل حيات ساده به حيات 
زمان  ماشين  نوعي  عنوان  به  دارد  حضور  اوليه  قارچ  نوع  يك  در  كه  مولكولي  بلوري  ساختار  از  پيچيده 
استفاده كردند. اين محققان بويژه نسخه سه بعدي پروتئين مرتبط با يك مولكول RNA را براي كشف اين 
كه چگونه مي توان عبور از موقعيتي را كه در آن مولكول RNA مي تواند در واكنش هاي شيميايي شركت 
كند و همزمان خود را تكثير كند به موقعيتي كه در آن پروتئين ها بخشي از اين وظيفه را مصرف مي كنند، 

مورد بررسي قرار دادند.
به گفته اين دانشمندان كه نتايج تحقيقات خود را در مجله نيچر منتشر كرده اند، اكنون مي توانيم ببينيم كه 
RNA چگونه فرآيند اشتراك گذاري عملكردهاي خود را با پروتئين ها آغاز مي كند. به اعتقاد دانشمندان كه 
RNA يا يك مولكول شبيه به آن يكي از اولين مولكول هاي حيات هستند، بنابراين با حمل كد ژنتيكي آن كه 
مي تواند از يك نسل به نسل ديگر منتقل شود، مي توان نوع تكامل ساختارهايي را كه داخل سلول ها حضور 
دارند، تعيين كرد. بدون يك ماشين زمان ، امكان مشاهده فرآيندي كه RNA را به RNA با پروتئين هاي 
بيشتر و سپس DNA منتهي مي كند، وجود ندارد. اين درحالي است كه اكنون با يك نوع پروتئين قارچ مي 
توان اين فرآيند را كه حيات فعلي را شكل مي دهد مشاهده كرد. به اين ترتيب دانشمندان موفق شدند به اين 
روش 2 فرآيند را مطالعه كنند.در مرحله اول مشاهده كردند اين پروتئين سطوح مولكولي را براي انجام 2 
عملكرد كامال متفاوت مورد استفاده قرار مي دهد.در مرحله دوم ، اين پروتئين مي تواند در ارگانيسم هاي 

ساده تر از RNA پيروي كند.

 «E» راز جواني در ويتامين
  

مقابل  Eدر  ويتامين  كه  مي دهد  نشان  تحقيقات    
سلول ها  و  مي كند  كمك  بدن  به  بيماري ها  از  بسياري 
را از آسيب ها حفظ مي كند و طول عمرآنها راافزايش 
مي دهد. همچنين اين ويتامين بدن را در مقابل بعضي 
از  ديگر  بعضي  درمان  به  و  مي كند  حفظ  اختالالت  از 

بيماري ها كمك مي كند.
بر اساس گزارش اداره تغذيه وزارت بهداشت، درمان 
آن  از  حاكي  اخير  تحقيقات  نتايج  پزشكي  آموزش  و 
و  فندق  بادام،  (شامل  درآجيل  ويتامين  اين  كه  است 
مارگارين،  ذرت،  روغن  آفتابگردان،  تخم  گردو)، 
مايونز، روغن، سبزيجات ،ذرت، گل آفتابگردان، سويا، 
سيب  و  پيچ  كلم  و  اسفناج  گندم،  سبوس  پنبه،  دانه 

زميني يافت مي شود. 
عالوه براين ويتامين ”E“ نقش مهمي در درمان بسياري از سرطان ها از جمله پوست، دهان و گلو، معده، روده بزرگ ، 
پستان و غده پروستات ايفا مي كند. همچنين مصرف اين ويتامين خطر ابتال به سرطان هاي ريه، مري و دهانه رحم را 
كاهش مي دهد و به نظر مي رسد ويتامين  Eمانع از رشد سلول هاي طبيعي بدن در هنگام شيمي درماني بيمار مي شود. 

نتايج تحقيقات نشان مي دهد كه اين ويتامين از پيشرفت بعضي ازبيماري ها مانند بيماري آلزايمر كه باعث كاهش قدرت 
ذهني و فيزيكي مي شود، جلوگيري مي كند و خطر بيماري قلبي را در افراد مبتال به ديابت كاهش مي دهد.

محيط،  هاي  آلوده كننده  مقابل  در  فرد  تقويت  ها،  بافت  و  سلول ها  پيري  پديده  كردن  كند  باعث  همچنين   E ويتامين 
نگهداري و سالمت سلول هاي قرمز خون و مقابله با كم خوني مي شود و در درمان بيشتر بيماري هاي پوستي و كاهش 

ناراحتي هاي قبل از شروع قاعدگي موثر است. 
اين در حالي است كه معجزه استفاده از اين ويتامين در حفظ سلول هاي پوستي است از اين رو ازاين ويتامين به عنوان 

راز جواني ياد مي شود.     
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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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جعل اسكناس به تاريخ مى پيوندد

فناوريهاى  دنياى  ابداعات  ترين  تازه  از  جهان  مختلف  كشورهاى  بانكهاى  استفاده 
و  طراحى  ساختن  محدود  براى  اى  تازه  اميدهاى  اسكناس  چاپ  عرصه  در  نوين 
چاپ اسكناسهاى تقلبى ايجاد كرده است. در كشورى نظير آمريكا حداقل 70 ميليون 
چاپ  بانكهاى  خوشبختانه  اما  است  گردش  در  مردم  ميان  در  تقلبى  اسكناس  دالر 
كننده اسكناس اخيرا از فناوريهاى نوينى نظير جوهرهايى با رنگ متغير و پليمرهاى 
ويژه در ساخت اسكناسها استفاده مى كنند كه به نظر مى رسد موجب قطع دست 

سودجويان و جاعالن خواهد شد.
بر اساس گزارش پاپيوالرساينس، همچنين استفاده از تكنيكهاى مدرن و با ضريب 
باالى امنيتى درخصوص طراحى و چاپ اسكناس مادر كه از روى آنها اسكناسها 

در شمارگان باال چاپ مى شوند، ضريب امنيتى توليد و به كارگيرى اسكناسها را افزايش داده است. در همين خصوص در سال 
2007 انجمن بين المللى امور پولى نيز از استفاده از جديترين فناوريهاى طراحى و چاپ اسكناس خبر داد. در اين راستا به تازگى 

در مكزيك اسكناسى چاپ شده است كه به هنگام خم شدن تغيير رنگ داده و از اين رو جعل آن عمال غيرممكن شده است. 

ناسا براي كشف آب بر روي ماه آماده مي شود
 

سازمان فضانوردي آمريكا ناسا اعالم كرد آزمايش هاي اعتبارسنجي دوربين ها و سنجنده هاي ساخته شده براي جستجوي آب در سطح ماه، به 
پايان رسيده است. به گزارش خبرگزاري يونايتدپرس، اين تجهيزات را مركز تحقيقات آمس سازمان ناسا براي شركت ”نورت روپ گرومن“ سازنده 
”ماهواره رصد و اكتشاف دهانه كوه هاي ماه“ (لكروس) ارسال كرده است. قرار است كاوشگر ”لكروس“ LCROSSبا مدارپيماي اكتشاف ماه، تا اواخر 

امسال با موشك اطلس 5از پايگاه هوايي كيپ كاناورال فلوريدا به فضا پرتاب شود. 
”آنتوني كوالپريت“ محقق ارشد كاوشگر لكروس هدف از انجام اين ماموريت را تاييد وجود و يا عدم آب به شكل يخ در دهانه كوه قطب جنوب ماه كه 

هميشه در سايه قرار دارد اعالم كرد. به گفته وي شناسايي آب براي آينده فعاليت هاي انسان بر روي ماه از اهميت به سزايي برخوردار است. 

ساخت نخستين خودروى سرعت 100 درصد اتانولى جهان

يك شركت خودروسازى ژاپنى نخستين خودروى سرعت داراى موتور سه زمانه 
در جهان را كه صد درصد با استفاده از سوخت اتانول حركت مى كند ارايه كرد. 
خودرو  المللى  بين  نمايشگاه  كار  به  آغاز  آستانه  در  مزدا  خودروسازى  شركت 
آمريكاى شمالى در ديترويت تازه ترين خودروى مفهومى خود از سرى خودروهاى 
Nagare را ارايه كرد. اين خودروى منحصربفرد كه Furai P2 نام دارد، با سوخت 

اتانول حركت كرده و موتور آن نيز از نسل موتورهاى سه زمانه است.
با استفاده از طراحى هاى منحصربفرد و شبيه سازى هاى رايانه اى، مهندسان اين 
شركت توانسته اند امكان حركت اين خودروى مفهومى تا 180 مايل بر ساعت را 

نيز فراهم كنند.
شركت خودروسازى مزداى ژاپن در جريان برگزارى نمايشگاه خودروى آمريكاى 
شمالى از آمادگى اين شركت براى توليد انبوه اين خودرو خبر داد.بر اساس گزارش 

گيزمگ، اين خودروى مفهومى نسل جديدى از خودروهاى مفهومى جهان محسوب مى شود و نخستين خودروى سرعت داراى 
موتور سه زمانه در جهان است كه صد درصد با استفاده از سوخت اتانول حركت مى كند. 

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 
OCR    رسمى

GCSE & A Level  براى برگزارى آزمون  
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, N19 5JN

 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

ساخت نسل جديدى از روباتهاى امدادگر 
توسط محقق ايرانى 

  روبات ساخته شده بوسيله استاد ايرانى دانشگاه ساسكاچيوان كانادا افق تازه اى 
در كمك به بيماران گشوده است. اين روبات تا دو سال ديگر پاى به بيمارستانها 
گذاشته و همچون يك پرستار حرفه اى، دقيقترين كمكهاى امدادى و پزشكى را به 

بيماران از جمله بيماران داخل قرنطينه ارايه مى كند. 
رضا فتوحى استاديار دانشگاه ساسكاچيوان كانادا و مخترع اين روبات منحصربفرد 
گفت : اين روبات با توجه به قابليتهاى ويژه اى كه از آنها برخوردار است مى تواند 
عملكرد موثر و كارگشايى در زمانهاى اضطرارى امدادرسانى به بيماران داشته باشد. 
فتوحى كه هم اينك در دپارتمان مهندسى دانشگاه ساسكاچيوان كانادا فعاليت دارد 
افزود : اين روبات مى تواند در روز يا شب و بدون هيچ محدوديتى به امدادرسانى 

تمام  بپردازد. 
اين  كه  آنچه 
نياز  روبات 
و  باترى  دارد 
است.  آن  شارژ 
از  استفاده  با 
مى  روبات  اين 
كمكهاى  توان 
و  امدادى 
مطمئنى  پزشكى 
و  بيماران  به 
ديدگان  آسيب 

ارايه كرد.
كه  روبات  اين   

براى نخستين بار در هفته گذشته رونمايى شد به اندازه يك ميز قهوه ابعاد داشته 
و وزن آن نيز بالغ بر 45 كيلوگرم عنوان شده است. از قابلتيهاى بارز اين روبات 
مى توان به نقشه بردارى و ثبت مشخصات جغرافياى محيط اطراف اشاره كرد. 
به گفته فتوحى، اين روبات درعين حال كه مى تواند به صورت خودكار بهترين 
به  است  قادر  كند،  پيدا  را  پزشكى  رسانى  كمك  و  امداد  مسيرهاى  سريعترين  و 
صورت دستى نيز كنترل شود. بر روى اين روبات بازوى روباتيكى قرار گرفته كه 

انعطاف پذيرى بااليى داشته و مى تواند تا 2 كيلوگرم بار را نيز نگاه دارد.
اين محقق ايرانى مى تواند از آزمايشگاه خود و با استفاده از يك لپ تاپ، موقعيت 
روبات را شناسايى كرده و در صورت نياز آن را كنترل كند. همچنين به لطف قرار 
داشتن دوربينى در اين روبات، كنترل كننده مى تواند پى به وجود موانع مختلف 
مورد  هم  هنوز  دارد  نام   PowerBot فعال  كه  روبات  ببرد.اين  روبات  مسير  در 
بررسى فتوحى و تيم تحقيقاتى اش قرار دارد تا با افزايش كارايى بازوى روباتيك 
آن، راندمان مصرف انرژى آن نيز بهبود يابد.اين محقق ايرانى خاطرنشان كرد: 
من تصور نمى كنم كه با استفاده از اين روبات انسانها از فرآيندهاى كارى خود 

كنار گذاشته شوند.
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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

حليم 

 
مواد الزم:

گوشت گردن: 500 گرم 
 گندم پوست گرفته: 500 گرم 

 پياز: 2 عدد
 كره: 250گرم 

 نمك: 1 قاشق چايخوري 
 دارچين و شكر: به ميزان الزم

طرز تهيه:
گوشت را با آب و پياز به طوري كه مقداري 
آب آن باقي بماند پخته و گوشت را بكوبيد. 
گندم خيس خورده را با آب پخته و سپس 
جدا  را  آن  پوست  دستي  چرخ  وسيله  به 
آب  با  و  درآوريد  پوره  صورت  به  و  كرده 
جوش و آب گوشت و گوشت كوبيده شده 
براي نيم ساعت روي حرارت كم قرار دهيد 
اضافه  را  نمك   ، طبخ  اواخر  بزنيد.  هم  و 
 ، دارچين  مخلوط  با  را  آماده  حليم  كنيد. 

شكر و كره آب شده سرو كنيد. 

شما ميوه چه درختي هستيد ؟
( 24 خرداد تا 4 تير) درخت سيب ( عشق)

فردى آرام، گاهى اوقات خجالتى، بسيار جذاب و دلربا با رفتارى مناسب و سنجيده، ماجراجو و بى باك، حساس و ... دوست داريد كه ديگران را دوست داشته باشيد و سايرين 
هم شما را دوست داشته باشند. با وفا، حساس و بسيار بخشنده و با استعداد. شما عاشق بچه ها هستيد.

( 25 ارديبهشت تا 3 خرداد) ( 22 آبان تا 1 آذر) درخت ون ( بلند پروازى)
را  هستيد.انتقاد  مسئوليت  پر  و  خودجوش  پرانرژى،  جذاب،  العاده  فوق 
اطمينان  قابل  و  مستعد  باهوش،  پرواز،  بلند  طلب،  جاه  نداريد.  دوست 
هستيد. به پول اهيمت مى دهيد. خواستار توجه از سوى ديگران هستيد و 

به پشتوانه و حمايت احساسى نياز داريد.
(22 آذر تا 1 دى) درخت راش ( خالقيت)

يك  دهد.  مى  زيادى  اهميت  خودش  ظاهر  به  كه  سليقه،كسى  با  فردى 
برنامه ريز خوب براى زندگى و كار و مسائل اقتصادى، فردى كه بدون 
لزوم بى گدار به آب نمى زند. منطقى و مونس و يارى بى نظير در زندگى 

به شمار مى رويد.
(26 تير تا 4 مرداد) ( 25 دى تا 3 بهمن) درخت سرو ( اعتماد به نفس)

با  را  خود  چطور  داند  مى  كه  كسى  العاده،  فوق  قدرت  و  توان  با  فردى 
شرايط مختلف در زندگى وفق بدهد.هدياى غير منتظره را دوست دارد و 
از سالمتى بدنى برخوردار است. خجالتى نيست و اعتماد به نفس دارد. 
و  طاقت  بى  و  عجول  كمى  اراده،  با  و  مصمم  فردى  برجسته،  سخنرانى 
دوست دارد كه ديگران را تحت تأثير قرار بدهد. با استعداد، سخت كوش 

و اغلب خوش بين است و قادر است سريع تصميم بگيرد.
(15 تا 24 ارديبهشت) ( 12 تا 21 آبان) درخت شاه بلوط ( درستكارى)

هيكل و اندامى خارق العاده، پرابهت، حس عدالت خواهى باال، يك طراح 
حساس،  بسيار  شود.  مى  خاطر  آزرده  راحتى  به  است.  سياستمدار  و 
ارتباطات  در  گاهى  و  كند  مى  عمل  ديگران  از  برتر  اوقات  گاهى  كوشا، 
از  و  مدار  خانواده  آيد.  مى  بوجود  برايش  تفاهم  سوء  سايرين  با  خود 

لحاظ فيزيكى روى فرم است.
(14 تا 23 مرداد) ( 9 تا 18 بهمن) درخت سدر ( وفادارى)

فردى قوى، عضالنى، انعطاف پذير، كسى كه آنچه زندگى به اجبار به او 
مى دهد مى پذيرد و اما لزومًا آن را دوست ندارد. سعى مى كند ساده 

و خوش بين باشد.دوست دارد از نظر مالى مستقل عمل كند. مهربان و عاطفى، از تنهائى متنفر، با وفا و گاهى اوقات هم به زودى عصبانى مى شود. با احتياط، تحصيل علم و 
دانش و كمك به ديگران را دوست دارد.

(16 تا 25 تير) ( 12 تا 24 دى) درخت نارون ( بزرگوارى)
قيافه و ظاهرى خوب دارد و در پوشيدن لباس خوش سليقه است. تقاضا و خواسته هاى او در حد اعتدال است. كم ادعا است و اشتباهات را فراموش نمى كند. با نشاط و 
سرزنده است و دوست دارد راهنمايى بشود اما نه اينكه از ديگران اطاعت كند. شريكى درستكار و با وفا و دوست دارد براى سايرين تصميم بگيرد. بزرگوار و نجيب، سخاوتمند 

و شوخ طبع و فردى كارآمد است.
( 14 تا 23 خرداد) ( 12 تا 21 آذر) درخت انجير ( حساسيت)

فردى مستقل، درستكار، با وفا كه از ضد و نقيض گويى و بحث متنفر است. زندگى و دوستانش را دوست دارد. از بچه ها و حيوانات لذت ميبرد. اجتماعى و شوخ طبع است و 
دوست دارد كه بعد از ساعت هاى طوالنى كار سخت استراحت كند و از استعداد هنرى و هوش بااليى برخوردار است.

(5 تير تا 15 تير) ( 2 تا 11 دى) درخت صنوبر ( رمز و راز)
فوق العاده با سليقه است و نمى تواند تنش و فشار عصبى را تحمل كند. زيبايى را دوست دارد. گاهى افسرده مى شود. سرسخت و لجباز است و به همان نسبت كه دوست 
دارد نزديكان خود را حمايت و مراقبت كند با افراد غريبه هم به همان شكل رفتار ميكند. نسبتًا كم ادعا، سخت كوش، با استعداد، فداكار، دور از خودپسندى و فردى كه دوستان 

زيادى دارد و بسيار قابل اعتماد است.
( 24 شهريور تا 3 مهر) ( 22 تا 30 اسفند) درخت فندق ( خارق العادگى)

جذاب و گيرا، شوخ طبع، بسيار فهميده و فردى كه مى داند چطور روى ديگران تأثير ماندگار داشته باشد. در امور اجتماعى، فعال، مردمى و اغلب اوقات دمدمى مزاج، درستكار، 
كمال گرا و در رعايت عدل و انصاف قاضى خوبى است.

( 13 تا 22 شهريور ) ( 11 تا 21 اسفند) درخت ليمو ترش ( شك و ترديد)
يا هوش و سخت كوش است و آنچه را زندگى به او مى دهد مى پذيرد. البته بعد از آنكه سعى مى كند شرايط بد را به خوب تغيير بدهد. از فشارهاى عصبى نفرت دارد. از 
مسافرت و تعطيالت كوتاه لذت ميبرد. ممكن است خشن به نظر بيايد اما واقعًا روحى لطيف دارد. هميشه آماده جانفشانى براى افراد خانواده و دوستان است. بسيار بااستعداد 

است اما براى استفاده و بهره بردن از آنها بايد زمان پيدا كند. خصلت رهبرى بااليى دارد و فوق العاده وفادار است.
( 4 تا 13 خرداد) ( 2 تا 11 آذر) درخت ممرز ( خوش سليقگى)

زيباست و به اوضاع و احوال و ظاهر خود توجه دارد. خوش سليقه و فداكار است وزندگى را تا جايى كه ممكن باشد راحت مى گيرد. زندگى را به سوى منطق و انضباط سوق 
مى دهد. به دنبال مهربانى و تقدير از دوستان است. تصميم گيرى براى او سخت است و فردى بسيار قابل اعتماد به شمار مى رود.

( 11 تا 20 فروردين) ( 14 تا 23 مهر) درخت افرا ( استقالل فكرى)
فردى معمولى نيست و سرشار از تصور و خالقيت و ابتكار، خجالتى و تودار، بلندپرواز و مغرور است. متكى به نفس، به دنبال تجارب جديد و گاهى عصبى است اما حافظه و 

ذهنى قوى دارد و به آسانى ياد مى گيرد و هميشه مى خواهد اثرى خوب روى ديگران داشته باشد.
( 23 شهريور) درخت زيتون ( عقل)

عاشق مهربانى و رأفت، منطقى و متعادل است و از خشونت دورى مى كند. بردبار و شكيبا،با نشاط و سرزنده، آرام و عادل است و قلبى رئوف و مهربان دارد. از هرگونه بخل 
و حسادت دورى مى كند. عاشق مطالعه است و از معاشرت با افراد آگاه و فرهيخته لذت مى برد.

(24 مرداد تا 2 شهريور) ( 19 تا 30 بهمن) درخت كاج ( صلح وآشتى)
عاشق مصاحبت و شركت در گفتگوهايى است كه به توافق منجر بشود. بايد در زندگى آرامش داشته باشد. عاشق كمك كردن به ديگران است و تخيلى پويا دارد. دوست دارد 

شعر بسازد و به مد عالقه ندارد. هميشه مالحظه ديگران را مى كند. با همه خيلى دوستانه رفتار مى كند. احساسات لطيفى دارد و به عاطفه و اطمينان خاطر نياز دارد.
( 1 تا 14 ارديبهشت) ( 5 تا 13 مرداد) ( 4 تا 8 بهمن) درخت سپيدار (ترديد و عدم ثبات)

جذاب به نظرمى آيد. با استعداد است.اما اعتماد به نفس بااليى ندارد. در مواقع لزوم بسيار شجاع است و به مهربانى و جوى خوشايند نياز دارد. بسيار مشكل پسند و غالبًا تنها 
است و طبعى هنرمندانه دارد. هماهنگ كننده خوبى است و به فلسفه عالقمند است. در هر موقعيتى قابل اعتماد است و به طور جدى در امور مشاركت دارد.

( 1 تا 10 فروردين) ( 4 تا 13 مهر) درخت زبان گنجشك ( حساسيت)
سرشار از جذابيت، با نشاط و سرزنده است و دوست دارد توجه ديگران را به خود جلب كند. عاشق زندگى، فعاليت و حتى پيچيدگى ها است. مستقل، خوش سليقه، پراحساس،يار 

و هم صحبتى خوب است. كسى كه تمايل به عفو و گذشت ندارد.
(21 تا 31 فروردين) ( 24 مهر تا 11 آبان) درخت گردو ( اشتياق و شور)

نجيب و با ديد وسيع نسبت به جهان، خودجوش و بلندپروازى او نامحدود است. فردى غيرقابل انعطاف، شريكى استثنائى اما بدقلق است. هميشه مورد عالقه نيست اما اغلب 
تمجيد و تحسين مى شود. مدير و باهوش، بسيار پر حرارت اما گاهى اوقات مغرور است.

( 3 تا 12 شهريور) ( 1 تا 10 اسفند) درخت بيد مجنون ( اندوه)
فردى كه دوست دارد از فشارهاى روحى دور باشد. زندگى خانوادگى را دوست دارد و سرشار از اميد و رؤيا است. جذاب،بسيارمهربان،عاشق زيبايى، با استعداد زياد در 
موسيقى، عاشق سفر به نقاط غيرمعمول،خستگى ناپذير، غيرقابل پيش بينى، درستكار و فردى كه مى تواند تحت تأثير قرار بگيرد اما نه هنگامى كه در تنگنا باشد. حس ششم 

خوبى دارد و عاشق خنداندن ديگران است.
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لطفا ما را از خبرهاى اطراف خود مطلع نمائيد
 براى مشاهده هفته نامه بصورت رنگى به وب سايت مراجعه نمائيد

درباره طالق چگونه با فرزندان صحبت كنيم
 معموًال قبل از اعالم خبر طالق خانواده ها دوره اى پر تنش را پشت سر مى گذارند. به همين 

خاطر حتى اگر بچه ها به طور دقيق و 
خود  والدين  تصميم  جريان  در  جدى 
قرار نگرفته باشند احساس مى كنند كه 
وضعيت خانوادگى كامًال به هم ريخته و 
برند.  مى  رنج  شدت  به  موضوع  اين  از 
خانوادگى  مسائل  كارشناسان  بنابراين 
توصيه مى كنند پدر و مادر قبل از جدايى 
بايد همه چيز را به صورت كامل براى 
هم  حالت  بهترين  كنند.  تشريح  فرزندان 
اين است كه بچه ها و پدر و مادر دور 
داليل  درباره  سپس  و  شوند  جمع  هم 

جدايى صحبت شود.
*آينده را روشن كنيد

به اعتقاد كارشناسان، فرزندان از دوران 
نياز  ثبات  به  همواره  رشد  تا  كودكى 
زندگى  عادات  طالق،  كه  آنجا  از  دارند. 
والدين  دهد  مى  تغيير  شدت  به  را  شان 
تا  آينده  در  را  آنها  روزانه  زندگى  بايد 
شفاف  برايشان  است  ممكن  كه  جايى 

كنند. بايد با كودكان درباره جنبه هاى گوناگون و ملموس زندگى صحبت كرد: اتاقى كه او در 
آينده خواهد داشت، مدرسه اى كه خواهد رفت و ... همچنين توضيح زمان نوبتى بودن او با 
پدر و مادرش نيز مهم است. كودك بايد بداند چه زمانى با پدرش خواهد بود و چه زمانى با 
مادرش. در اين ميان پدر و مادر نبايد مناسبت هاى گوناگون را هم فراموش كنند. بنابراين بايد 
براى فرزندان توضيح دهند كه پس از طالق والدين، مراسم تولد، ميهمانى رفتن و حضور در 
محافل مختلف خانوادگى و اجتماعى چطور خواهد بود. به خاطر داشته باشيد كه اين مناسبت 
ها براى كودك بسيار اهميت دارند. در بچه هاى بزرگ تر و بويژه نوجوانان وضعيت اندكى 
متفاوت است. همه چيز به روابط بچه ها و والدين بستگى دارد و معموًال بچه ها خود تصميم 
مى گيرند كه با پدر باشند يا با مادر. اما درباره آنها نيز طالق به معناى اين نيست كه ديگر 
قاعده وقانونى برايشان وجود نخواهد داشت. طبيعى است كه يك نوجوان از اختيارات بيشترى 
براى انتخاب شخصى كه با او زندگى كند (پدر يا مادر) برخوردار است. اما حواس تان باشد 
كه انتخاب او براساس آسانگيرى والدين و رفتن نزد آن شخصى كه سهل گير و سهل انگار 

تر است، نباشد.
* پدر و مادر از يكديگر با احترام ياد كنند

گاهى اوقات اختالف بين والدين به حدى است كه هيچ نوع بخشش و گذشتى از خود نشان نمى 
دهند.اين خصومت و كينه مى تواند نخستين اقدام ها براى آماده كردن بچه ها و توضيح و 
درك مسائل را براى آنها بسيار دشوار و پيچيده كند. پس بهترين كار اين است كه پدر و مادر 
در برابر بچه ها از يكديگر بدگويى و انتقاد نكنند و اطرافيان نيز به هيچ عنوان اجازه بدگويى 

از پدر و مادر نداشته باشند.
از سوى ديگر بايد توجه داشت كار مهمى كه انجام آن هميشه ساده نيست اين است كه سعى 
كنيم مرد و زن را از نقش پدر و مادر بودن شان متمايز كنيم. مرد يا زن ممكن است اشتباهاتى 
دربرابر يك فرد بزرگسال ديگر داشته باشند، اما بايد نقش پدر و مادرى او را محترم شمرد. 
چرا كه او همچنان مى تواند پدر يا مادرى خوب براى فرزندان باشد. طبيعى است كه وقتى روند 
طالق به راحتى پيش نمى رود و با مشكالتى همراه است فرد، همسر خود را به باد انتقاد مى 
گيرد. حال آن كه توصيه مى شود سعى كنيد مشكالت تان را با دوستان خود در ميان بگذاريد 
و نه با فرزندان تان. گاهى اوقات رعايت كردن اين موضوع بسيار دشوار است، اما پدر و مادر 
حتى اگر مى خواهند زندگى خود را با زن و مرد ديگرى آغاز كنند بايد نشان دهند كه بچه ها 
همچنان محور زندگى آنها هستند و اين موضوع را نه فقط در كالم، بلكه بايد در عمل نيز ابراز 

دارند و نشان دهند عوامل بسيار محكم عاشقانه در رفتار آنها نيز وجود دارد.
*تأثير منفى طالق بر تحصيالت

مطالعات نشان مى دهد جدايى والدين تأثيرات بسيار زيانبار و مختلفى براى بچه ها به ويژه در 
زمينه تحصيل آنها دارد. از سه دهه گذشته آمار طالق در دنيا همواره رو به افزايش بوده است. 
در اين ميان كودكان نيز از اين تغييرات در امان نبوده و متأسفانه خيلى بيشتر از آن چيزى كه 

تصور مى شود آسيب ديده و مى بينند.
از اين رو جدايى والدين تا قبل از رسيدن بچه ها به سن قانونى، بين 6 ماه تا يك سال تحصيلى 

به آنها لطمه مى زند.
مطالعات نشان مى دهد در خانواده هاى مرفه وتحصيلكرده، طالق والدين آمار مردود شدن 

بچه ها در امتحانات پايانى سال را بيش از دو برابر افزايش مى دهد.
در خانواده هاى كارگرى و بويژه خانواده هايى كه مادر خانواده سواد ندارد، از هر دو بچه 
يك نفر ترك تحصيل مى كند. همچنين در اين خانواده ها فقط 3 درصد بچه ها به دانشگاه مى 

روند.
در خانواده هاى كارمندى كه مادرى با سواد حضور دارد 22 درصد بچه هاى طالق قبل از 

دريافت ديپلم مدرسه را ترك مى كنند كه اين رقم در خانواده هاى منسجم 11 درصد است.
البته هنوز به دقت مشخص نيست كه آيا اين شكست هاى تحصيلى ناشى از جدايى والدين و 
ضربه ناشى از طالق است يا جو خانوادگى متشنج پيش از جدايى، اما به هر حال آنچه مسلم 
است طالق موضوعى صرفًا مربوط به بزرگ ترها نيست و هميشه فرزندان را نيز به شدت 

تحت تأثير قرار مى دهد كه بايد به اين موضوع ها نيز توجه جدى داشت.

چرا پرخوري مي كنيم؟ 
تحقيقات نشان مي دهد ناحيه اي از مغز با تمايل به پرخوري ارتباط دارد و روش هاي درماني كه اين 

ناحيه را هدف قرار مي دهند به كنترل پرخوري مزمن كمك مي كنند. 
به گزارش هلث دي، محققان امريكايي براي مشاهده چگونگي پاسخ مغز به پيام هاي سيري منتقل شده 
كرده اند.  استفاده   (FMRI) مغناطيسي  رزونانس  تصويربرداري  تكنيك  از  معده  بودن  پر  زمان  در 
اين محققان با تحريك احساس پري توسط يك بالن قابل انبساط، فعاليت نواحي مختلف مغز را در 
افراد چاق و كساني كه وزن طبيعي داشتند مشاهده كرده و دريافتند فعاليت بخشي از مغز به نام 
آميگدالهاي خلفي چپ به هنگام سيري در افراد چاق در مقايسه با افراد عادي كمتر است. همچنين 

مشخص شد اين افراد كمتر احتمال دارد زماني كه نسبتا سير هستند، سيري را گزارش دهند.
براساس اين يافته ها مشخص مي شود چرا افراد عليرغم اينكه غذا خورده اند باز هم به خوردن ادامه 
پر  وجود  با  گرسنگي  احساس  و  مغز  چپ  سمت  آميگدالهاي  كه  دريافت  مي توان  همچنين  مي دهند. 

بودن معده ارتباط دارند و فعاليت اين ناحيه از مغز گرسنگي را مهار مي كنند.
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 براى مشاهده هفته نامه بصورت رنگى به وب سايت مراجعه نمائيد

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

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

 Fax: 08717148037
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فال هفته
ديدارهاي  هفته  اين  طي  فروردين:  متولدين 
مشكالت  برخي   . داشت  خواهيد  كارسازي  و  مفيد 
شد.  خواهد  فصل  و  حل  عاطفي  روابط  به  مربوط 
موجباتي فراهم مي آيد و شما احساس خواهيد كرد 
كه  موضوعي  ايد.  شده  نزديك  خود  خواسته  به  كه 
به آن چندان اهميتي نمي داديد ، برايتان اهميت پيدا 
بعضي  و  باشيد  خود  سالمتي  فكر  در  كرد.  خواهد 
توصيه هاي پزشكي را سهل انگارانه بي اهميت و يا 
كم اهميت نشماريد . با يكي از دوستان سفري كوتاه 

مدت در پيش داريد.

يا  و  اتفاق  مورد  در  ارديبهشت:  متولدين    
مشغول  خود  به  را  فكرتان  روزها  اين  كه  جرياني 
كرده است، رفع نگراني خواهد شد و مراتب رضايت 
نصيب  هايي  موفقيت  كارتان  در  ميشود.  جلب  شما 
شما خواهد شد. روي هم رفته هفته رضايت بخشي 
در  را  خود  هفته  آخر  روزهاي  در  داشت.  خواهيد 
به  را  مسافرت  يك  يافت.  خواهيد  دلخواهي  موقعيت 
اي  تازه  كار  كرد.  خواهيد  برگزار  خوشي  و  خوبي 
در پيش داريد كه از بابت انجام آن احساس رضايت 

خاطر مي كنيد.

در  بركتي  و  پرخير  هفته  خرداد:  متولدين 
پيش داريد و از همه لحظات آن مي توانيد بهره مند 
شويد. اين روزها روي خط بعضي خوش بياري ها 
حركت مي كنيد و امور شخصي و يا شغلي خود را 
در جهت تكميل و يا انجام شده خواهيد يافت. يك كار 
مشكل  يك  افتد.  مي  جريان  به  دوباره  شده  متوقف 
حل  بود،  آمده  در  كور  گره  صورت  به  كه  اداري 
خواهد شد. از يكي از اعضاي فاميل خبر تعجب آور 

و در عين حال مسرت انگيز خواهيد شنيد.

از  يكي  هفته  دوم  نيمه  در  تير:  متولدين   
در  رساند.  خواهيد  انجام  به  را  خود  هاي  خواسته 
همان زمان به حالتي از رضايت و خوشوقتي دست 
بدون  داريد،  پيش  در  خوبي  هفته  يافت.  خواهيد 
هيچگونه مشكل و ناراحتي. يكي از خواسته هاي شما، 
مورد قبول و پذيرش بزرگان خانواده قرار مي گيرد. 
احساس خواهيد كرد به توفيق مورد نظر نزديك شده 
ايد. اين روزها بايد كمرويي و يا رودربايستي ها را 
را كنار بگذاريد و خواسته هاي خود را به طور جدي 

بخواهيد.

متولدين مرداد: در اين هفته مقصود مورد   
قرار  شما  به  نسبت  موقعيت  ترين  نزديك  در  نظر، 
خواهد گرفت. سعي كنيد فرصت ها را ناديده نگيريد. 
معامله  يك  است.  راه  در  شما  سوي  به  پول  مقداري 
به  بستگان  از  يكي  رسانيد.  مي  انجام  به  را  شيرين 
روي  اما  است،  نيازمند  شما  معنوي  يا  و  مالي  كمك 
آن را ندارد كه مستقيمأ با شما در ميان بگذارد . با 
كمي دقت نظر و تفحص مي توانيد او را پيدا كنيد و 

مشكلش را برطرف نمائيد.

و  قاطع  تصميم  يك  با  شهريور:  متولدين 
را  رفته  دست  از  فرصت  يك  توانيد  مي  جهش  يك 
دوباره به دست آوريد. يك نوآشنا با خبرهاي خوبي 
نزد شما خواهد آمد ، اما دقت كنيد واقعيت ها را از 
معروف  قول  به  و  كنيد  متمايز  و  جدا  ها  غيرواقعي 
تا  نشويد.  ها  بعضي  دادن  نشان  سبز  باغ  در  فريفته 

زماني كه از كار مورد نظر نتيجه الزم را نگرفته ايد، 
كار ديگري را شروع نكنيد، چون با اين كار از برنامه 

اولي متضرر خواهيد شد.

متولدين مهر: بعضي مالقات ها و مذاكرات 
اين هفته را به فال نيك بگيريد. اين روزها روي خط 
شانس حركت مي كنيد. يك مالقات براي شما خاطره 
انگيز خواهد شد. در دنياي احساسات و عواطف بايد 
خانواده  يك  با  ندهيد.  دست  از  را  خود  بيني  واقع 
شريف و متعهد آشنا خواهيد شد. اين آشنايي منشاء 
در  شد.  خواهد  شما  خانواده  براي  بركتي  و  خير 
به  نسبت  شغلي  امور  در  تازه  تعهدات  پذيرش  مورد 
توانايي هاي خود ترديد نداشته باشيد. موفقيت از آن 

شماست.

را  حواستان  بايد  روزها  اين  آبان:  متولدين 
خيلي جمع كنيد تا راه مورد نظر را اشتباهي نرويد. 
راهي را كه پيش گرفته پرپيچ و خم و پر از كوره راه 
هاي انحرافي است. بهترين راه براي شما راه مستقيم 
است چون كوتاه تر از ساير راه هاست. اين روزها 
غم و يا نگراني هاي موهومي كه خود از آن سر در 
نمي آوريد بر دلتان چنگ مي زند. اگر بي جهت خود 
را درگير و اسير اوهام و تخيالت منفي نكنيد. از اين 
اين  درست  شد.  خواهيد  خالص  آزاردهنده  وضعيت 
عذاب  را  خود  نيفتاده  كه  اتفاقي  براي  آدم  كه  است 

ندهد

در خانواده شما  آذر: يك نوآشنا  متولدين   
ديدار  به  مناسبتي  به  شود.  مي  تازه  تحولي  مسبب 
دوستان قديمي خواهيد شتافت. براي حل يك اختالف 
سعي كنيد حق به حقدار برسد و با جانبداري از وي 
در  يافت.  خواهيد  دست  مطبوعي  خاطر  رضايت  به 
اين هفته از اشتباه و يا سهل انگاري يكي از نزديكان 
كنيد  سعي  شد.  خواهيد  عصبي  و  دلخور  حسابي 
ندهيد.  نسبت  ديگري  به  را  خود  اشتباهكاري  متقابأل 

روزهاي خوب و دل انگيزي در پيش داريد.

 متولدين دى: اين روزها خيلي خود را درگير 
خيالبافي ها مي كنيد. براي اينكه اعصابي راحت و بي 
بي  دست  به  را  خود  كنيد  سعي  باشيد،  داشته  آزار 
خيالي ها بسپاريد هر مسئله كوچكي را بيهوده بزرگ 
نكنيد. همين روزها مزاحمت هاي يك نفر از همكاران 
و يا همسايگان از ميان برداشته ميشود. از برنامه اي 
يك  شويد.  مي  مند  بهره  بوديد،  ديده  تدارك  قبأل  كه 
مقدار پول ناخواسته و يا طلب سوخت شده به دست 

شما مي رسد.

شخص  يك  هاي  كمك  با  بهمن:  متولدين 
خيرخواه و نيكوكار گره بزرگي كه بر كارتان خورده 
بود، گشوده خواهد شد. به زودي جاده خوشبختي و 
خير و بركت به سوي شما باز ميشود. يكي از اتفاقات 
اين هفته براي شما خاطره انگيز خواهد شد. دوست 
تازه اي پيدا مي كنيد. يك خوشحالي بزرگ بر سر راه 
داريد. يك ميهمان گرامي از راه دور مي رسد. به يك 
هفته  رويهمرفته  شويد.  مي  دعوت  شيرين  مسافرت 

خوبي در پيش داريد.

  متولدين اسفند:   يك فرصت بادآورده در 
اين هفته را كم اهميت نشماريد. بخت و اقبال در كمين 
توجه  بي  نامه  يك  يا  و  درخواست  يك  به  شماست. 
نباشيد. چه بسا سودي از آن متوجه شما شود. يك 
كار اداري حسابي شما را با خود درگير خواهد كرد. 
با كساني نا آشنا مجبور مي شويد درگيري لفظي پيدا 
كنيد . سعي كنيد كار امروز را به فردا نيندازيد، چون 
چيز  همه  زودي  به  شد.  خواهيد  پشيمان  سخت  بعدأ 

متعادل و روبه راه خواهد شد.

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

جواب هفته قبل
Qxb3+     Rc4 (d5)  Qxc4+     d5 Qxd5++    
....             d5  Qxb5++ 

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

جواب هفته قبل
Qxg5+     Kf7  
Qg6++ 

آموزش و تعمير كامپيوتر در 
محل

07908898896
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طراحى وب سايت
 چاپ و
طراحی
 ليفلت
بروشور

020 8453 7350
07733113137

برگرفته از وب سايت روزنامه ايران

شوخى با مطبوعات 
ايران

   صمد شكارچى

_ خواب هاى خود را ثبت كنيد.(جرايد)
با كابوسهايش يا بدون آنها!

_ شهردارى پول ندارد.(جرايد)
خوب مثل هميشه از مردم بگيريد!

بيشترين بار آلودگى شيراز ناشى از تردد خودروهاست.
(جرايد)

بنگى  و  سيگارى  جوانهاى  تردد  از  كرديم  مى  فكر  ما 
است.

_ درآمدهاى استان به تهران مى رود.(جرايد)
از تهران به كجا مى رود؟

درآمد. آب  از  كالهبردار  چين  در  كليسا  رئيس   _
(جرايد)

خوش به حال كالهبردارهاى خودمان كه از آب در نمى 
آيند!

_ مديران ايران جوان مى شوند.(جرايد)
اى كاش جوانان مدير مى شدند!

_ مهدى كروبى پدر اصالحات ايران است. (جرايد)
چه اسم قشنگى، حاال پسر است يا دختر اين اصالحات 

ايران!

است. احتياطى  بى  اثر  بر  ها  سوختگى  درصد   40  _
(جرايد)

60 درصد بقيه هم بر اثر گرانى است!
_ شير ماده پس از خوردن زباله هاى بازديد كنندگان 

جان سپرد.(جرايد)
شهردارى  به  خدمتى  يه  خواسته  مى  بيامرزد  خدا 

باشه!

چه كسى از چه ميوه و سبزى خوشش مياد
درويش از كاهو (هو)

كچل از ليمو(مو)
قبركن از انگور(گور)

قمار باز از گيالس(آس)
دامدار از خربزه(بز)

شكارچى از بادام(دام)
تنبل از كلم(لم)

مريض از نارنج(رنج)
خانمها از كشمش(مش)
نقاش از نارنگى (رنگى)
وافورى از انجير(جير)

و كاركنان كارخانه شير پاستوريزه فارس از گالبى (آبى)

همراه با خوانندگان هفته نامه

 معرفى كتاب

غلبه بر نوسانات خلقى
نوشته يان اسكات

مترجم : دكتر سياوش جمالفر
 ديگر آثار:

1- روشهاى كاهش فشار روانى 
يودا  كودكان،  رفتار  اصالح   -  2

گالس،
3- روان شناس شخصيت (نظريه ها و 

فرايندها) راس.ا.آلن.
  و....

به  فوق  هاى  كتاب  تهيه  براى  لطفا   
فرهنگسراى  لندن مراجعه فرمائيد

 تصحيح:
 در شماره گذشته نام كتاب به اشتباه 
غلبه بر نوسانات اخالقى معرفى شده 
بود كه بدينوسيله نام كتاب  تصحيح 

ميگردد .

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.

گنبد كبود
چشم انتظار ديدنت، تو لحظه هاى بى كسى

وقت رسيدن تو و اتمام اين دلواپسى
اينجا كه من نشستم داره بارون مى باره 

مى دونم اينهم مى شه بهونه دوباره 
قصه ما دو تا شده مثل گنبد كبود

همونى كه اولش هست يكى بود يكى نبود
مى دونى كاشكى مى فهميدى تويى همه كسم 

وقتى كه پيشم نباشى التهاب نفسم
تموم نفس و عمر من به تو بستگى داره 

تو مثل اون آسمونى كه ازش بارون مى باره
تو همون هوايى هستى كه مى ره توى تنم 

اگر كه هوا نباشه انوقت مى ميره بدنم 
اما حاال كه تو نيستى 
منو بى خبر گذاشتى 

مى خوام اينو بدونى كه تو منو جا نزاشتى 
من خودم خواستم بمونم 
چون منو دوست نداشتى 

بى بهونه با بهونه مى زارم رها بشى
برى توى آسمون شبها مو سياه بشى
حاال هر چى كه مى خواهى بهونه كن 

قصه عشقمونو صدا كن
بكنش همون قصه گنبد كبود

اشكالى نداره 
اين دفعه هم وقتى اين يكى بود اون يكى نبود

شيدا اورنگ
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آريا هستم ساكن لندن، خواهان آشنايى با خانمى متشخص براى دوستى. در صورت تمايل لطفا 
بعد از ساعت 6 بعد از ظهر تماس حاصل فرمائيد.

07518708220

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

جوانى 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

I would like to meet a nice lady about 25-35 kind ,polite friendly to go out friend-
ship and more
07832146983

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  

25 Jan 2008  -  1386 جمعه 5  بهمن  
سال اول -  شماره بيست ونهم



42
www.persianweekly.co.uk
  جمعه 5  بهمن Jan 2008  -  1386 25هفته نامه پرشين

سال اول -  شماره بيست ونهم

 info@persianweekly.co.uk   با يار Afghanistan & Tajikistanآشنا

مواد غذایی ماهان

راه آسان برای پخت پلوی ایرانی
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 info@persianweekly.co.uk  گذرى بر فرهنگ و ادبيات آذربايجان

عاشيق ها و 
ادبيات  آنها 

علل  ماندگارى  
عاشيقهاى نامدار
حسن  عليزاده  پروين 

 
قسمت اول

هنر  و  ادبيات   عظيم   گنجينه   وارث   ما  كشور  در  معاصر  عاشيقهاي  
تاريخ  و گذشتگان  خود هستند اينان  به  طرزي  استادانه  ساز مي نوازند، 
شعرمي سرايتد و خود مي خوانند. آنان  همواره  ايده هاي  انسان  دوستانه  
و مردمي  را با الهام  از زندگي  و طبيعت  و سنن ، هنر عاشيقي  را در ميان  
مردم  ترويج مي دهند. راستي  اينها چه  كساني  هستند؟ چه  مي خواهند؟ و 

چه  مي گويند؟

براي  پاسخ  به  اين  سواالت  بايد به  تاريخ  و گذشته  آنها مراجعه  كرد: در 
كتاب  دده  قورقود كهن ترين  اثر مكتوب  آذري ، اوزان  نام  خنياگر دوره  
گردي است  كه  در شأن  قهرمانان  حماسه  مي سرايد و دعاي  خير بدرقه  

راه  آنان  مي كند و ترانه هاي  دل انگيز مي خواند.
از  پس   و  دارد  دست   در  قوپوز  كه   است   اوزان   يك   خود  قورقود  دده  
 (soy)  پيروزي  قهرمان  داستان  در مجلس  حاضر مي شود برايش  سوي

مي سرايدو بوي  (boy) مي خواند.
عاشيقها  مي دهد  نشان   تحقيقات   از  برخي    (8 ص   صديق    - (عاشيقالر 
كلمه   از  عاشيق   مي شود  گفته   بودند.  هم   عاشيقها  بودند  اوزانها  از  قبل  
ساياها  ايشيق ها  از  قبل   بودند.  ايشيق ها  همان   عاشيقها  ايشيق است . 
موسيقي   و  ادبيات   در  عاشيق   هنرمند  قديمي ترين   ساياها  شايد  بودند. 
باشند كه  در طول زمان  و با تغيير شرايط  و وظايف  به  عاشيق ، اوزان  و 
دده  معروف  شدند. اينان  هم  نغمه  كار، سراينده  شعر، نوازنده  ساز، ريش  

سفيد ايل  و راهنماي  مردم بودند. (ديللن  سازين . چايلي  ص  1)
كهن   دوره   و  داريم   خبر  باستان   تاريخ   دورهاي   در  اوزان ها  وجود  از 
تاريخ  ادبيات  تركي  سرشار از سروده هاي  آنان  است . سرمنشأ ادبيات  
تركي  نيزمانند خود تركها، آسياي  ميانه  است . نخستين  آثار و نشانه هاي  
ميان   در  كه   ستايشي   سرودهاي   از  عبارت   مسيح   ميالد  از  پيش   آن  
قام ها،  شامان ها،  مانند  كهن   كاهنان   سوي   از  گوناگون تركان   گروههاي  

تويون ها، باخيچي ها، اوزان ها سروده  شده  است .
اين  شخصيت ها همراه  با تقدس  روحاني ، سازي  به  نام  قوپوز بر سينه  
مي فشردند و هرگونه  احساس  و تمناي  توده هاي  مردم  را به  آواز ترنم  
مي كردندو اسطوره ها و افسانه ها را دوباره  جان  بخشيدند چه  در كسوت  

عاشيقها و چه  در كسوت  اوزان ها.
معاني   آذري   ادبيات   در  مي نويسيم   عاشق   فارسي   به   كه   عاشيق   واژه  
قاب   و  دگمه   معناي   در  واژه   اين   قورقود  دده   كتاب   در  دارد  گوناگوني  
بازي  به  كاررفته  است  مثل  اين  عبارت : «مگر سلطان  من  پسرك  دير سه  
خان  با سه  كودك  ديگر اردو آشيق  بازي  مي كردند؟»(دده  قورقود چاپ  
1962 ص  19) هم اكنون  اين  واژه  عالوه  بر اين  معني  نام  آلت  كوچكي  
مي شود.  اطالق   نيز  مي كنند  تعبيه   ساز  كردن   كوك   جهت   سازها  كه  
واژه  عاشيق  در عين  حال  لقب خوانندگان  مردم  است  كه  غير از خواندن  

مي نوازند و شعر مي سرايند.
به  نظر پروفسور محمدحسن  تهماسيب  ادبيات  شناس  معاصر، عاشيق  
از كلمه  عشق  عربي  گرفته  شده  و منطبق  با موازين  زبانشناسي  آذري  
است .  شده   آذربايجان   دوره گرد  خنياگران   عمومي   نام   و  تغييريافته  
(منظومه هاي  بومي  آذربايجان  1972 ص  28) ولي  خلف لو ادبيات  شناس  
تركي   را  آن   و  نوشته   آشيق   صورت   به   را  واژه   اين   قرن گذشته   اوايل  
دانسته  است  وي  گفته  اين  هر دو يعني  عاشيق  عربي  و آشيق  تركي  از 
نظر فرم  و معني  شبيه اند واين  شباهت  باعث  آميختگي  آن  دو شده  است . 
نظر ديگر كه  جديدتر است  همچنان  كه  اشاره  شد اين  است : عاشيق  قبًال 
ايشيق  بوده  است . عالوه  برعاشيق  ؛ ايشيق ، اوزان ، وارساق  و ياشاق  هم  
گفته  مي شد. عاشيق  هنرمند مردم  است  هم  شاعر، آهنگساز. منظومه سرا، 
خواننده ، نوازنده ، ماهر درحركات  موزون ، بازيگر و داستان  گوست . به  
هنرمندترين  و شايسته ترين  شان  دده  اطالق  مي شد. دده  قاسم  (قرن  13)، 
توراب  دده  (قرن  12)، دده ياديار (قرن  10)، كرم  دده  و مشهورتر از همه  

دده  قورقود را مي توان  نام  برد.

عاشيق هاي  آذربايجان  را بر اساس  استعداد، سابقه  و توانايي  به  سه  
دسته  مي توان  تقسيم  كرد:

1- دسته اي  كه  تنها مهارت  نواختن  و خواندن  دارند. اينان  خالقيت  هنري  

را  معروف   عاشيقهاي   روايات   و  منظومه ها  است .  ضعيف   ادبي شان   و 
ازحفظ  اجرا مي كنند.

سرشار  شعري   طبع   اينان   استادند.  و  ماهر  عاشيقهاي   ديگر  دسته    -2
دارند. عالوه  از اجراي  ترانه ها، روايات  و منظومه ها خود چيزهاي  جديد 

ابداع مي كنند.

3- عاشيقهايي  كه  عالوه  از توانايي  هايي  كه  در بند 2 مطرح  شد، دارند 
ادبيات   گنجينه   بر  جديد  آثار  خلق   با  اينان   كار)  آهنگسازند (بسته   خود 

شفاهي مردم  مي افزايند.
ادبيات  عاشيقي  كه  با مهارت  ابداع  اين  نوع  عاشيق ها سير تكويني  خود 
را طي  كرده  و امروز گونه هاي  متنوع  و گنجينه هاي  عظيم  آن  در اختيار 
دئيشمه ،  تجنيس ،  جيغالي   تجنيس ،  گرايلي ،  قوشما،  منظومه   ماست از 
ديواني ،  ترپنمز،  ديل   ده يمز،  دوداق   بند،  قيفيل   اوستادنامه ،  باغالما، 
مخمس ، باياتي ،سايا، تاپماجا، قوشايارپاق ، حربه  زوربا، و بسياري  ديگر 

تشكيل  مي شود.

حال  شرح  مختصر و نمونه  هايي  از هر كدام  ارائه  مي شود:

 منظومه  به  نوعي  از نقل ها و سرگذشت ها اطالق  مي شود كه  از تكه هاي  
طور  به   آنها  مضمون   و  موضوع   مي شوند.  درست   نثر  و  نظم   متوالي  
دلباختگان   داستانها  اين   قهرمان   عاشيقهاست .  مبارزات   و  ازحيات   كلي  
پاكدلي  هستند كه  مثل  قهرمانهاي  افسانه  در راه  رسيدن  به  معشوق  تالش  
مي كنند.قهرمان  منظومه ها پيوسته  با گشودن  معماها، باغالما، قفل بندها و 
تجنيس ها راه  آزادي  و وصال  خود را هموار مي كند. در ميان  منظومه ها 
نوع  حماسي و قهرماني  نيز هست . معروف ترين  اين  نوع  كوراوغلو است .

باياتي ها يكي  ديگر از انواع  بسيار رايج  ادبيات  فولكلور ماست . باياتي ها 
عميق   بسيار  معاني   داراي   كه   هستند  منجزي   و  كوتاه   قطعه هاي  
فلسفي ،اجتماعي ، تغزلي  مي باشند، چرا كه  در مصراع  كوتاه  بايد يك  فكر 
هيجان   و  احساس   با  باياتي ها  شود.  بيان   موثري   و  هنرمندانه   شكل   به  
بسيار عميق توام  با اضطراب  و نگراني هاي  درون  انسانها خلق  مي شود.

دريا اولالم  بوالننام  / سوجاق  اولالم  سوالننام 
ساغ  گوزوم  سنه  قربان /سول  گوزومله  دوالننام 

آالم ،  آرزوها،  است .  انسان   زندگي   صحنه هاي   همه   معرف   باياتي ها 
دروني   مضمون   و  پيدايش   بستر  تالش ،  و  زندگي   انسان ،  و  وطن   حب  

باياتي هاست .به  همين  دليل  جاودانه اند.

آن   مصراع   هر  دارد  بند  يا 7  و  قوشما 3، 5  است   رايج   بسيار  قوشما  
11 هجاست 

اسمي  پنهان  گئچدي  فاني  جهاندان 
قاريشدي  توپراقا گؤز حيف  اولدو

خدانين  تدبيري  بئليميش  بيزه 
سولدو ياناقالري  اوز حيف  اولدو

گرايلي   از انواع  ساده  و روان  و تغزلي  شعر عاشيقي  است . در گرايلي  هر 
مصراع  هشت  هجا دارد اين  نوع  شعر هم  3، 5 و يا 7 بند دارد.

نازلي  يارين  گل  ياناغي 
ياراشيقدير خال  اوستونه 
اينجه  بئلده  گوموش  كمر

دوزولوبدور يول  اوستونه 

تجنيس   نوعي  از شعر عاشيقي  است  كه  در رديف  و قافيه  آن  جناس هاي  
استاد  عاشيقهاي   فقط   دارد  بند   7 و   5  ،3 مي رود.  كار  به   مناسب  
گونه   معما  جناسهاي   حاوي   ژرف   محتواي   با  هايي   توانسته اند،تجنيس  

خلق  نمايند.
استادنامه   شعري  است  كه  در آن  نصايح  و آموزشهاي  استادان  بزرگ  
گنجانده  شده  است . در آفرينش  استادنامه ها كلمات  قصار و امثال  و حكم  

نقش مهمي  دارند.
سالم  وئريب  بير مجلسه  گيرنده 

ياخشي  اگلش  ياخشي  اوتور ياخشي  دور
دينديرنده  كلمه  كلمه  جواب  وئر

گؤره ن  دئسين  بارك  ا.. ياخشيدور

 دئيشمه  از انواع  رايج  شعر عاشيقي  است . براي  نشان  دادن  استعداد و 
اطالعات   شعر  نوع   اين   در  آنها  است   مهمي   بسيار  وسيله   عاشيق   توان  
شعر  متن   در  و  مي كشند  رخ   به   ادبيات   دين ،  تاريخ ،  درزمينه   را  خود 

سوالهايي  را مطرح  مي كنند.
مخمس   از پنج  مصراع  درست  مي شود گاهي  عاشيقها هر كدام  از اين  
آهنگ   با  ارتباط   در  كار  اين   مي خوانند.  كرده   قسمت   دو  را  مصراع ها 

انجام مي شود.

بررسي  تطبيقي  ويژگيها و خصلتهاي  عاشيقهاي  نامدار

زندگي  احوال  و آثار عاشيقهاي  نامدار كه  امروزه  آثارشان  ميراث  ادبيات  
شفاهي  و فولكلور ماست  نشان  مي دهد كه  اين  هنرمندان  دوران ، انسان  
دارند.  مشابهي   ماندگاري   داليل   و  مشترك   خصيصه هاي   هايي واال، 
راستي  چرا كسي  پس  از مرگ  زنده  مي ماند؟ آيا فقط  آثار است  موجب  

اين  جاودانگي ؟
عاشيقي   ادبيات   و  عاشيقالر  حوزه   در  سئوال   اين   پاسخ   يافتن   براي  
عاشيق   مثل   رفتيم   نامدار  عاشيقهاي   از  چند  تني   وآثار  زندگي   سراغ  
قورباني ،عاشيق  واله ، ساري  عاشيق ، عاشيق  عباس  توفارقانلي ، عاشيق  

خسته  قاسم ، عاشيق  علعسگر و عاشيق  قشم .

عاشيقي   ادبيات   و  هنر  نامداران   اين   آثار  و  احوال   زندگي ،  مطالعه   از 
نتايجي  به  شرح  ذيل  گرفتيم :

زبان   به   و  مهارت   با  آنها  بوده اند  سخنور  همگي   نامدار  عاشيقهاي    -1
مردم  و با استفاده  از فرهنگ  مردم  سخن  مي گفتند آنچه  از دل شان  برمي  

خواست بر دل  مردم  مي نشست . سخن  سليس ، ساده  عامه  فهم :

از عاشيق  قورباني 

شاعير اوالن  درسين  آالر پيريندن 
غواص  اوالن  در گتيرر دريندن 

گؤزو ياشلي  گئچديم  خدا آفريندن 
اوزوم  گولمز هئچ  آچيلماز آه  منيم 

و
من  حق  عاشيقييام  حق  يوال مايل 
كيتابم  قرآن  دير اولموشام  قايل 
اي  منيم  سلطانيم  شاه  اسماعيل 

درديمين  اليندن  فريادا گلديم 

2- در دوره  زندگي  عاشيقها فئوداليسم  و نظام  ارباب  رعيتي  حاكم  بر 
آنها  بر  و  مي ديدند  را  فئودال ها  ظلم   عاشيقها  بود.  انسانها  سرنوشت  
استثنا  بدون   مي خريدند.  جان   به   را  خطرها  راه   اين   ودر  مي تاختند 
مظلوم   رعيتهاي   از  حمايت   و  فئوداليسم   محكوميت   بر  اشعاري   آنها 
مي سرودند و اينچنين  در دل انسانها جاي  مي گرفتند. آنها نحوه  زندگي  
اعيان  و اشراف  را مذمت  مي كردند و از نوع  ارتباطات  اجتماعي  روزگار 

خود مي ناليدند. آنها درد مردم  را دردخود مي دانستند.

از قشم :

غربت  ائلده  درد و غمه  توش  گلديم 
حيف  كه  درديمي  بيلن  اولمادي 

گؤز ياشيم  چئوريلدي  جوشغون  آرازا
منيم  گؤز يازيشيمي  سيلن  اولمادي 

اي  كاش  گلمييديم  من  بو جهانا
چون  گوردوم  دئديلر ياخشي  يامانا
درد و غمدن  قلبين  چئوريلدي  قانا

اوزومه  بير نفر گؤله ن  اولمادي 

ولي   مي ناليدند  اربابان   و  حاكمان   جور  و  ظلم   از  هرچند  عاشيقها   -3  
دادند.  سرمي   خواهي   عدالت   و  مبارزه   سايه   در  را  بهروزي   و  اميد 

هيچ وقت مايوس  و نااميد نمي كردند.

از خسته  قاسم :
فلك  مردين  ايشين  سالما مشكله 

اهل  دلي  يئترسن  اهل  دله 
بلبلي  گله  ياز گلي  بلبله 

غنچه نين  اوستونده  خار اويناماسين 

 از عاشيق  واله 

سالالنا سالالنا باغا چيخاندا
سرو قامتيندن  خجالت  چكر

الله  ياناغيندان  نرگس  گؤزوندن 
غنچه  گولوشوندن  ندامت  چكر

ادامه دارد
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Art Too   Needs Reform 
Noted Iranian novelist Mahmoud Dolatabadi said that Tazieh (passion play) 
is not misleading since it has a type of originality which is compatible with the 
national memory.
Commenting on his experiences in cinema and theater at Cinema House, he 
added that he became familiar with Tazieh when he was five or six years old. 
“Later, in several plays, I assumed the roles of Hor Ibn Yazid Riahi, a companion 
of Imam Hussein (AS), Hazrat Ali Akbar (AS), son of Imam Hussein (AS), the 
third Imam of Prophet Muhammad’s (PBUH) Household, and even Shemr, 
who killed Imam Hussein,“ he said, according to ISNA.
“I came to Tehran when I was a young and have deep enthusiasm for perfor-
mance,“ he said, adding, “Today, art is taught at an advanced level but that it was 
not so during our times. Then, interest in a particular branch of art was the main 
criterion.“
Describing theater as the most marvelous art, he further said that it will remain 
so if it maintains its correct form.
Stressing the need to revise the artistic system in the country, Dolatabadi also 
said that the society which does not deal with and looks critically at its creations 
will not make progress. “It is not proper to ignore the weak points and fluc-
tuations of the theater industry in the past,“ he noted. Dolatbadi was born in 
Dolatabad, a village in the northeastern of Khorasan province in 1940. He began 
writing in the 1960s and has published several novels, novellas as well as collec-
tions of short stories and plays. His most famous epic Kaleidar was a best seller.

Molana’s Poetry  
Released on CD
Annemarie Schimmel

German version of poems by Molana Jalaleddin 
Rumi, well-known Iranian poet and mystic, re-
cited by the late German Iranologist Annemarie 
Schimmel was released on a compact disk by Ha-
diteck Publishing House in that country.
According to MNA, the CD includes recordings 
of 20 poems, which were translated by Schim-
mel.
Recording the translation of selected poems by 
Molana was undertaken by the Iranian Cultural 
Office in Germany at a studio in Cologne.
Annemarie Schimmel (1922-2003) was a well 
known and very influential German Iranologist 
and scholar who wrote extensively on Islam and 
Sufism.
She received a doctorate in Islamic languages 
and civilization from the University of Berlin 
at the age of nineteen. At twenty-three, she be-
came a professor of Arabic and Islamic studies at 
the University of Marburg (Germany) in 1946, 
where she earned a second doctorate in the his-
tory of religions in 1954.
Influenced by famous poets such as Molana and 
Noureddin Abdorrahman Jami, two well-known 
Iranian poets, her works greatly influenced the 
closeness of eastern and western cultures.
She served as a link between them and introduced 
the rich concepts of Islamic culture to the West. 
During her career she penned over 100 books.

Musicians Condole Soleimani’s Death
Noted Iranian vocalist Mohammad Reza Shajarian has expressed condolences on the death of Haj Qorban Soleimani, famed Khorasan 
’Dotar’ instrumentalist who died on Sunday.
Speaking to ISNA, Shajarian described him as a national asset, a unique personality in Khorasan music and a talented instrumental-
ist.  Meanwhile, head of Khorasan Razavi province Music Office Mojtaba Qeitaqi said that altruism, kindness and magnanimity were 
among the outstanding characteristics of Haj Qorban Soleimani, a noted instrumentalist who played the traditional Iranian music 
instrument Dotar. Speaking to ISNA, he further said that high capability in conveying music concepts as well as moral, mystical and 
religious paradigms was among the other traits of the maestro. He was a model of morality in art, he noted.
He added that unfortunately, not only those involved in Maqami music but also cultural values embedded in this branch of art have 
gone into oblivion.  Qeitaqi called on cultural officials to pay more attention to cultural heritage.
Osman Mohammad-Parast, a proficient instrumentalist who plays the Dotar also said that Soleimani has a special status in Khorasan 
music. He was a committed maestro of Dotar and attached special value to music without attending any ceremonies, he noted.
Soleimani was born in Aliabad village in Qouchan, Khorasan Razavi province and began learning Dotar from his father when he was 
eight years old. After his father died, he pursued his interest in the string instrument with the help of instrumentalists Gholamhossein 
Bakhshi Jafarabadi, Haj Mohammad Bakhshi-Qeitani and Awaz Bakhshi.
Soleimani was a member of the panel of jury at the Fajr Music Festival in 1991.
He died at the age of 85 and was buried in his garden in Aliabad Village near Qouchan.
Soleimani had earlier dedicated a section of his garden for use as a cemetery of artists.

’Death and Poet’ Takes Indian Statuette
Iranian play ’Death and the Poet’ written by Naghmeh 
Samini and directed by Kiumars Moradi won the special 
statuette at the Indian Bahamatra Theater Festival.
According to ISNA, the play was performed by a theater 
group named ’Experience’ during its fourth presence 
in the event, which is sponsored by the Indian National 
School of Drama (NSD).
The play ’Death and Poet’ was first staged in Mumbai 
on January 13 and three days later in New Delhi. It was 
warmly welcomed by Indians.
Moradi said that one of the reasons for the enthusiasm 
shown in the play by the Indian audience is the English 
footers for the play, which made communication easier.
They describe the play as a work beyond time and place, 
he noted. Moradi also said that an Indian documentary 
maker plans to produce a film on Experience Group.
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Armando to Honor Momayyez
Noted Italian graphic designer Armando Milani plans to organize exhibitions and 
workshops to mark the second death anniversary of Morteza Momayyez, the father of 
Iranian graphic designing.
According to ISNA, Milani has been invited by Momayyez’ family to attend a ceremony 
to commemorate the late artist. Ceremonies to mark Momayyez’s second death an-
niversary will be held after a two-month delay.
The exhibition, which will be held under the title ’From Eye to Heart’ from January 26-
31, includes 40 logos and posters by Milani.
The Italian artist, who was a friend of Momayyez, will also deliver a lecture in Artists’ 
House on the same day. Milani will organize a practical workshop themed ’Water Pollu-
tion’ on January 28.
However, since no gallery was available to host Milani’s exhibit in view of the tight 
schedule of Artists House, he postponed his visit to Tehran to two months later.
An international exhibition featuring 41 posters by the same number of artists of global 
stature was also part of the programs to mark the event.
Born in 1936 in Tehran, Momayyez graduated in painting from Tehran University’s Faculty of Fine Arts in 1965. He later attended the Ecole des Arts 
Decoratifs in Paris to study interior architecture and design. After returning home, Momayyez started his activities in graphics and illustration.
He was the chairman of Iranian Graphic Designers Society from 1988 to 2004 and was honored by the International Council of Graphic Design Associa-
tions (ICOGRADA) with a lifetime achievement award in April 2004.
Momayyez died of prostate cancer on November 26, 2005 in Tehran.

Cultural Spheres 
Need Change  

Noted Iranian musician and conductor of Teh-
ran Symphony Orchestra Nader Mashayekhi has 
called for reviving classical music in the country 
by completely overhauling this branch of music.
Commenting on the latest developments of the 
orchestra and classical music, he further told 
MNA that the orchestra lacks a full-time con-
ductor and any changes in the field should begin 
with the orchestra itself since it symbolizes clas-
sical music in the country.
“Unfortunately, low quality works are presented 
in the name of classical works whereas most of 
these works were performed in Europe 200 years 
ago,“ he said.
Mashayekhi further said that talented young art-
ists should be provided an opportunity to assert 
themselves in the field.
The greatest dilemma facing the music is mis-
management in the cultural sector, he com-
plained.
Beauty of art, notably music, lies in diversity, 
he observed, adding that new trends in music 
should be supported since the people are unfa-
miliar with them. For example, most do know 
about Chamber Orchestra, he said, complaining 
that musicians also have done nothing to intro-
duce this type of orchestra.
Turning to the state of training the youth in the 
field of classical music, he said that the education 
system in universities discourages the students.

Studies Confirm 
Persian Gulf Identity
 Stratigraphical studies in Roudan city, located 35 kilometers from Hormuz Strait in Hormuzgan 

province, have resulted in the discovery of architectural layers ranging from the third millennium 
BC up to the Parthian (250 BC-226 AD) and Sassanid (226-650 AD) eras.
According to CHN, director of the studies in Temmaroun, Siamak Sarlak said that the studies, 
which were the first to be conducted in the area for the past 15 years, reveal that the geological 
specimens are at least 5,000 years old.
Discovery of 13 layers from the Parthian and Sassanid periods was unparalleled compared to the 
earlier rounds of excavation at the site. Describing archeological studies as one of the most im-
portant ways for gathering further evidence to prove the Iranian origin of the Persian Gulf, Sarlak 
further said that more than anything else, the deeds obtained during the studies reveal the falsehood 
of claims about the name of the Persian Gulf.

Monotheistic Biennial Winners Announced
The Second Monotheistic Religions Photo Biennial concluded on Tuesday after announcing the 
winners. ،،The event was co-sponsored by Tehran Municipality and Imam Ali (AS) Museum of 
Religious Arts. The first prize, a cash award of $7,000, went to Ronak Sadat Moshiri while the 
second and third prizes were given to Mahkameh Sha’bani and Ladan Asgarkhani who received 
cash awards of $5,000 and $3,000, respectively.  Mitra Abdollahi, Monireh Mansouri and Sahar 
Lellahi, received the contest’s plaque of honor, and Vahid Chamani was presented the museums’ 
special award of $5,000.  Members of the jury included Mahnoush Moshiri, Mohammad Ali Bani-
Asadi as well as three foreign artists. Meanwhile, Mojtaba Aqaei, secretary of the event, elaborated 
on the programs of the contest.  Four exhibitions, a workshop on illustration, an international 
congress as well as a film screening section, were on the agenda of the biennial.
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