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كليميان در روزگار 
هخامنشيان 

چهار روش براى گفتن 
”دوستت دارم“

در ايران پيش از اسال م، بسيارى از نام هاى پسران از نام هايى كه بر انواع حيوانات گذاشته شده بود، گرفته مى شد. 
مانند تهمورس (تهم به معنى نيرومند و اورس به معنى سگ) يا گيو كه تصحيف گاو است يا تهماسب يعنى دارنده اسب 

توانا و گرشاسب يعنى دارنده اسب ال غر. 
در ايران پس از اسال م، به دليل تدين، شايع ترين نام براى مسلمانان، نام و القاب پيامبر اسال م (محمد، احمد و مصطفى) 
و نيز بنده خدا (عبداهللا، عبدالرحيم و عبدالرحمن) بوده است. از جهت مذهبى، در ميان شيعيان، قطعا هيچ گاه كسى نام 

معاويه يا يزيد يا شايد حتى نام سه خليفه اول را بر فرزند خود نگذارد. 
انتخاب نام هاى اسالمى در مناطق مختلف جهان اسالم، بيانگر گرايش مذهبى ساكنان آنجاست. از دوره صفويه به 
بعد كه تشيع دوازده امامى، مذهب رسمى ايران شد، اكثر پسران را على نام نهادند و تركيب هاى زيادى مثل محمدعلى، 

حسين على، رجب على و حتى نوروز على و مهرعلى مرسوم شد. 
پس از مشروطيت، نام هاى جديدى رسم شد تا آنجا كه وثوق الدوله نام دختر خود را «مشروطه» گذاشت (و بعد آن 

را به «مستوره» عوض كرد.) 
در دوره پهلوى، اسم رضا و تركيبات جديد آن با نام معصومان شيعه مثل محمدرضا، على رضا، غال مرضا، حميدرضا 
و... رايج شد. اما هم چنان، مرسوم ترين نام ها محمد و تركيبات آن از جمله محمدعلى، محمدحسن، محمدباقر، على 

محمد و... (يا غالم حسين، عبدالحسين، غال مرضا، عبدالرضا و...) بود. 
تا پيش از اين تحوال ت، نام هاى طبقات عادى ايرانى چندان خوشايند نبوده است. اسامى مانند: «على جوكى، مقصود 
كچل، على بوقه، مهدى هفت رنگ، شارجب، ابرام سال خ، باقر خالدار، اشرف تركه، حبيب ساچمه، يوسف پاشنه طال ، 

تقى بنگى، على اردنگى، غياث چائى پز، رجب آسمان جل، مقبل كبوتر، رجب نى نى و...» 
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رستوران فرشاد 
شب كه ميشه هيج جا رستوران فرشاد نميشه

هر روز هفته صبحانه از ساعت 8/30 تا 12 ظهر (حليم و كله پاچه كامل و تازه)
ناهار دوشنبه تا جمعه از ساعت 12 تا 3/30 بعد از ظهر
بوفه با غذاهاى تازه و خوشمزه  فقط 5.5 پوند

جمعه شبها با صداى گرم ارشيا و هنرمندى اريك - شنبه شبها با خواننده محبوب 
ژيرار و با هنرمندى خوشدل و رقص عربى

لطفا جاى خود را قبال رزرو فرمائيد

020 8998 9080 - 020 8998 8118
13 Ashbourne Parade, ( Off Hanger Lane Round About) W5 3QS

صفحه صفحه 1616

صفحه 42 

صفحه 22

طراحى وب سايت؟

078 4646 3971
ارزان ولى حرفه اى ...

پوتين در پى بهبود 
نام هاى توخالى،وجهه ى سياست خارجى

 هويت گمشده

صفحه صفحه 1919انديشه خيام  از بى اعتبارى دنيا تا شاد زيستن

در  است  قرار  روسيه  جمهور  رئيس  داد،  گزارش  آسوشيتدپرس 
نشست سران كشورهاى عضو ناتو فردا (چهارشنبه) اين موضوع را 
مطرح كند كه روسيه خواهان همكارى با غرب است و نه رويارويى 
با آن و پس از هشت سال حاكميت خود كه زمزمه هايى را مبنى بر 
شروع يك جنگ سرد جديد ايجاد كرده است، از در سازش و آشتى 

صفحه صفحه 66با غرب درآيد. 
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نادر نادرپور
و  دبستان  شد  زاده  تهران  در   1308 سال  در  نادرپور 

را  تهران  در  دبيرستان 
پايان 

براى   1328 در  و  برد 
فرانسه  ادبيات  آموزش 
پس  رفت  پاريس  به 
تهران   به  سال  چند  از 
 1343 در  بازگشت 
و  شد  ايتاليا  رهسپار 
زبان  آموختن  از  پس 
ايتاليايى براى بار  دوم 
كرد  عزيمت  فرانسه  به 
اقامت  سال  از 3  پس  و 

در اين 2 كشور باز به ايران آمد 
در 1350 باز هم به ايتاليا و فرانسه رفت و برگشت سالها 

در اداره كل هنرهاى 
 زيبا كار ميكرد از سال 1351 سرپرستى گروه ادب و 

هنر امروز را در سازمان راديو 
و تلويزيون ملى ايران به عهده داشت 

 خوشه هاى تلخ 
بر كشتزارهاى خزان ديده ى افق 

 هان ، اى خدا !  شبان سيه را فرو فرست 
تا از مزار گمشدگانت خبر دهند 

 مرغان باد را همه شب سو به سو فرست 
اينك ، غروب روز نبرد است و ، اى دريغ 

كز آن سپاهيان دالور نشانه نيست 
 آنان به زير خك سيه خفته اند و ، مرگ 

جز پاسبان اين افق بيكرانه نيست 
اين ابرها كه مى گذرند از كنار كوه 

وان تك درخت پير كه مى لرزد از هراس
گريند ، چون تنوره كشد سرخى شفق
 بر گور بى نشان شهيدان ناشناس
تا بذر كشتگان زمين بارور شود 

تا خوشه هاى تلخ برويد ز سينه ها 
 بايد ز چشم هرزه ى اين ابرهاى سرخ 

 باران خون ببارد و باران كينه ها 
اين ماهتاب ها كه درخشيده بى اميد 

بر سنگهاى تشنه و بر خك هاى سرد 
وين بادهاى تر ، كه بر افشانده ريگ ها 

 بر گور خفتگان بال ديده ى نبرد 
اين اشك ها كه ديده ى مادر فشانده گرم 
 بيهوده بر مزار جگر گوشه ها ى خويش

 فردا ، گواه جنبش خشمند و انتقام 
خشمى كه زود مى درود خوشه هاى خويش

 آنان كه بذر آدميان را فشانده اند 
 بر داس خشمگين اجل بوسه مى نهند 
وان خوشه هاى تلخ كه از كينه ها دميد 
مى پژمرد ، چو مژده ى اينده مى دهند 

هان ، اى خدا ! شبان سيه را فرو فرست 
تا ننگ وحشيان زمين را نهان كنند 

بر دشت ها ، سياهى شب را بگستران 
 تا كشتگان به گنهش سايبان كنند 

اين گورهاى نو كه دهان باز كرده اند 
تا لقمه هاى گمشده را در گلو برند 

فردا ، به جانيان و خسان روى مى كنند 
 تا طعمه هاى تازه ى خود را فرو برند 

با شاعران معاصر
هفته نامه اجتماعى , فرهنگى , هنرى

چاپ لندن

صاحب امتياز و مدير مسئول
ع . نجفى

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

 و صرفا در جهت اطالع 
رسانى صحيح گام بر مى دارد

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

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

وجود ندارد. از افتخارهاى 
كه  است  اين  ايرانيان 
در  دارى  برده  هيچگاه 
نبوده  مرسوم  ايران 
صدها  بين  در  است 
بر  شده  تراشيده  پيكره 
جمشيد  تخت  سنگهاى 
برهنه  تصوير  يك  حتى 
ندارد.  وجود  عريان  و 
بخاطر بسپاريم كه از چه 
نژادى هستيم و داراى چه 

اصالتى مى باشيم.

سرمقاله
گفت:  مى  كه  داشتند  المثلى  ضرب  سورى،  چهارشنبه  از  بعد  روز  بزرگها  پدر  هميشه 
«زمستان رفت و روسياهى ماند به زغال!» با همين تمثيل بايد گفت نوروز با همه شور 
در  كه  نشاطى  و  شادى  و  آورد  مى  همراه  به  كه  بهارى  سرسبزى  و  طراوت  و  حال  و 
خود دارد و همدلى و صميميتى كه ايجاد مى كند، اندك اندك رخت مى بندد و از آنچه در 
اول اين سال نو و پايان ايام نوروزى به جاى مى ماند يكى همين  اخبار مردمى حاصل 
از تماسهاى تلفنى به دفتر روزنامه است كه گفته مى شود شهردارى بارنت اعالم كرده 
امسال از برپايى مراسم سيزده بدر در پاركهاى اين ناحيه جلوگيرى و روشن كردن آتش 

را جريمه نقدى مى كند.
مرحوم شاملو معتقد بود ما ايرانيان حافظه تاريخى نداريم و به همين دليل از اشتباهات 
گذشته مان درس عبرت نمى گيريم و پيوسته آزموده ها را باز مى آزماييم و تجربياتمان 
را تكرار مى كنيم. نيازى به تحصيالت عاليه سياسى اجتماعى نيست تا در يابيم كه ما 
كه  باشد  اولى  خشت  امروزمان  اقدام  كنيم  و سعى نمى  نداريم  هم  نگرى  آينده  ايرانيان 
فرزندانمان فردايى بر آن بسازند. دم غنيمت شمرى قرنهاست كه نه فقط در ادبيات بلكه 
در تمام جزييات زندگى روزمره مان نمود پيدا كرده است و اين خصيصه، ايرانيان را 
همين  نيز  كالم  شاهد  است.  كرده  آزاد  ممالك  تمام  ُدَول  همه  از  بلكه  دولت  هفت  از  نه 
يا  سرببرد  به  شمال  جنگلهاى  در  پادشاهى،  يا  باشد  جمهورى  تحت  ايرانى  هرساله،  كه 
پاركهاى لندن، بايد سيزده بدر را در دامان طبيعت بگذراند و نهارش را هم به شيوه كامال 
هم كه بنده و شماى  هر چند  حال  درختان، كباب كند.  زدن شاخ و برگ  با آتش  سنتى 
روشنفكر و قلم به دست و منتقد، خودمان را در اتاق حبس كنيم و در عرصه مطبوعات 
اوقاتمان را به عزل و نصب سياستمداران و براندازى حكومت ها و تجزيه و تحليل پر 

مغز اما و اگرها بپردازيم تا به اصطالح به مردم آگاهى داده باشيم!
به هر حال اميدواريم هموطنانى كه قصد برپايى سيزده بدر خود را در تعطيالت آخر اين 
هفته دارند، ضمن لحظات خوشى كه براى خود مى سازند، خاطرات شيرينى هم براى 
ديگران بر جا بگذارند تا از اين طريق اعتبارى براى ايرانيان ايجاد كنند و بتوانند از اين 

اعتبار سالهاى ديگر و جاهاى ديگر خرج كنند و پيوسته لحظات شادى داشته باشند.

هفته نامه پرشين
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بهره ورى بيشتر از آداب و 
رسوم ملى

محسن موسوى زاده

مردم ايران ما سنتها ى ديرينه اى دارند كه على رغم صدها جنگ ، هنوز با قوت و قدرت تمام به شكوفايى خود ادامه 
مى دهند. اين سنت ها ى كهن ، بزرگترين مايه دلخوشى و همبستگى ملتى بزرگ به نام ايران در سراسر گيتى است. اين 

آثار  همراه  به  مراسم  و  سنتها 
يك  درخشان  هاى  سرمايه  و 
تمدن كهن ، تنها چيز هاى باقى 

مانده از يك هويت ملى است. 
هاى  دلخوشى  و  آثار  خيلى 
از  مختلف  هاى  جنگ  را  ديگر 
از  اعراب  و  ايران  جنگ  جمله 
بين برد و سنتهاى نا مأنوس و 
سراسر ماتم خود را ، جايگزين 
و  شاد  هاى  باور  و  ها  سنت 
ما  ميهنى  و  ملى  ى  سازنده 
نمودند. در اغلب موارد ما كاسه 
از آش داغ تر شديم و در نتيجه 
آن به سرمان آمد كه فاجعه ها 
تمام  در   ، را  آن  از  برآمده  ى 
كه  وقتى  شاهديم.  ابعادش 
فرهنگ مملكتى را سراسر ماتم 
شود  مى  اين  نتيجه   ، گيرد  فرا 

كه مى بينيد بيشترين بيمارى هاى 
روحى و روانى ، بيشترين اعتياد ، بيشترين فرار از خانه ، بيشترين مهاجرت و گريز از وطن ، بيشترين قاچاق انسان ها ، 
رتبه چهارم طالق در دنيا و... در اين ايران عزيز رخ داده است . بيشتر ما در به وجود آمدن اين بحران ها مقصر هستيم. 
شادى در اين ملك از گناهان كبيره شده و غم و اندوه و گريه ، از نشانه هاى بزرگوارى و تشخص و وارسته بودن به 
شمار مى رود. پوشش لباسهاى با رنگ هاى شاد ، از جرم هاى نابخشودنى به حساب مى آيد و پوشيدن لباس هاى تيره 

و غم آور ، نشانى از انسان هاى نيك گرديده است. 
در يك جامعه پويا و سالم ، اولين چيزى كه شهروندان نياز دارند ، شادى، نشاط و تحرك است. اگر در جامعه اى اين 
عوامل وجود نداشته باشد ، مى توان گفت آن جامعه حيات و پويايى خود را از دست داده است ، زيرا در اين جامعه محال 
است كه شما حتى يك نشانه و نماد ى از زندگى سالم و هيجان انگيز و پويا را ببينيد. براى حفظ يك انسجام ملى ، براى 
دميدن روح انسانى و طراوت به مردم يك مرز و بوم ، ما نياز به حفظ و گسترش سنت هاى خوب و ديرينه ى آن ديار 
را داريم. يكى از اين سنت ها عيدهايى مانند نوروز و مهرگان و ... است. از ديگر مراسم بسيار نيك مراسم روز طبيعت يا 

سيزده بدر مى باشد. يكى ديگر از اين مراسم شاد و هيجان انگيز مراسم چهار شنبه سورى است. 
از وظايف مهم همه ى ما اين است كه تدابيرى بينديشيم تا اين مراسم با بهترين كيفيت و كمترين زيان به مردم ، سرمايه 
هاى ملى و به طبيعت ، برگزار گردد. بعد ازسال 1357 ، ما بجاى آشتى با هم ديگر و با سنت هاى ديرينه ى خود ، طبل 
جنگ و مخالفت با سنتهاى سازنده و هويت بخش را داشتيم ، و نتيجه اين شد كه مى بينيد. حال پرسش اين است كه چه 
وقت و زمانى و با چه هزينه ى گزافى بايد به خود بياييم و اينقدر تيشه به ريشه سالمت ، سعادت ، سربلندى ، شرف و 
توسعه ى سبز ملت خود نزنيم؟ از اينكه عمرى بجاى تعامل و گفتگوى سازنده ، بجان هم افتاديم چه نسيبى برديم؟ آيا 
غير از اين است كه دود تمام اين مشكالت پيش آمده به چشم همه ما رفته و مى رود؟ آيا وقت آن نرسيده كه به همت 

واالى هم، ايرانى شادتر و سالم ترى بسازيم؟ 
انسان هاى انديشمند از پتانسيل هاى موجود براى ساخت جامعه اى سالم و پويا تر و ايجاد همبستگى بين مردم يك مرزو 
بوم ، استفاده ى بهينه مى كنند. مانند مراسمى كه هر ساله در روز هاى ويژه اى در رديو ژانيرو انجام مى شود . در آن 
روز ها ميليون ها توريست براى ديدن اين مراسم به آنجا سفر مى كنند به اين ترتيب ، هم شادى و توان يك ملتى گسترش 
مى يابد و هم به اقتصاد و پيشرفت همه جانبه آن كشور نيز كمك مى شود. حال وقتى مى گوييم جهانى بايد انديشيد 
و منطقه اى عمل نمود ، در مورد مراسم ملى ، مى توان بجاى اختالف و دعوا و در مقابل هم قرار دادن دولت و مردم ، 
با كمى برنامه ريزى درست و مديريت انديشمندانه تر در بهره ورى مدبرانه از مراسم ملى ميهنى ، به ايجاد همبستگى 
بيشتر بين تمام ايرانيان و حتى جذب گردشگر ها ى خارجى ، همت گماشت. يكى از اين مراسم ، همين مراسم چهار 
شنبه سورى و پتانسيل ميليونى آن است. به عنوان يك طرح پيشنهاد مى شود، جلسات هم انديشى بين متفكرين جامعه 
، نمايندگان مردم ، شهردارى ها، ناجا ، استاندارى، نهاد هاى مردمى ( NGO ) و ... صورت گيرد و تدبيرى انديشيده 
شود كه ضمن بى خطر انجام شدن اين مراسم ، گامى در جهت همبستگى ملى و ميهنى نيز برداشته شود. بديهى است كه 
براى بهتر برگزار شدن آن و جذاب بودن از ديد گردشگرهاى خارجى ، مى توان طرح هايى را ارائه و اجرا نمود. مى توان 
مواد محترقه ى استاندارد و بى خطر را در اختيار عالقه مندان گذاشت. محل هاى ويژه اى كه مناسب اين مراسم هستند 
، را در نظر گرفت و به اطالع خانواده ها رساند. محلهايى براى افراد مجرد و محل هايى براى خانواده ها ، تا همه بتوانند 
بدون خطر و خسارت ، به شادمانى و اجراى مراسم بپردازند.  اين اقتدار نيست كه نوجوان ها را بگيريم و در بازداشت 
گاه هايى زندانى كنيم كه آدم هاى بزرگسال و خطرناكى با آنها چندين روز در يك محل باشند. يا با ضربه باطوم يك 
مأمور محترم يا يك پليس گرامى ، جوانى فلج شود و يك عمر گوشه خانه بيفتد. پيشگيرى يكى از ويژه گيهاى انسان 
هاى عاقل و انديشمند است . بياييم عاقالنه ، انرژى فوق العاده زياد اين مراسم را ، در جهت سود رسانى به جامعه بكار 
بريم. تا هنوز فرصت باقى است ، كار هارا بيش از اين خراب نكنيم.اگر يك صدم فكر مقابله و تخريب را ، در راستاى 
تفكر و چاره جويى صحيح و بدون تعصب بكاربريم ، به توفيق و پيروزى بيشتر و سازنده ترى دست خواهيم يافت. به 

اميد اينكه آنروز امروز باشد.

دهكده اى در ابعاد لندن
قلم تراش

در عرف ايرانيان اطالق لفظ دهات به شهر توهين آميز است و اين احتماال از آغاز 
تجددخواهى در ايران نشأت مى گيرد؛ از زمانى كه تقليد لباس و شمايل اروپاييان 
مبناى فرهيختگى و فهميدگى گرديد! آنوقت آن روستايى كه طرز كاربرد دستاوردهاى 
مدرن صنعتى را نمى دانست نماد نادانى و عقب ماندگى شد. از طرف ديگر جوانان 
مدرسه رفته شهر كه رسم و سياق زندگى را به جاى تجربه كردن، درسش را در 
كتابها خوانده بودند، شدند مغضوب و مضحكه ريش سفيدان روستايى. چنين شد كه 
تحصيل و تجربه، تجدد و تحجر و سنت و مدرنيسم، همه در بحران بودن يا نبودن، 
زير يك عالمت سؤال قرار گرفتند. اين بحران با غالب شدن مذهبى ها و بها دادن 
به سفله ها - به اسم مستضعفين – به نقطه اوجى رسيد كه به قول بزرگان، جامعه 
به مرحله «در حال گذار» قدم گذاشت. بعد به جاى ايجاد فضاى مناسب براى شكل 
گيرى يك سنتز، با به كار گيرى رسانه هاى جمعى و توليد برنامه هاى تبليغاتى اقدام 
به فرهنگ سازى كردند تا اين قارچ بى ريشه را استوار كنند. غافل كه اين مشكل از 
روز اول به خاطر همين فرهنگ سازيهاى دولتى به وجود آمد.  حال ايرانيانى كه از 
كشور خارج شده اند، در شرايطى آزاد و غيرسياسى قرار گرفته اند و انتظار مى 
رود فعاليت و روندى موفق تر از آنانكه در داخل ايران هستند داشته باشند  اما عمًال 

چنين نيست.
با يك نگاه كلى به ايرانيان مقيم انگلستان، از ديدگاه اجتماعى آنها را به چهار دسته 
مى توان تقسيم كرد. گروه اول كه در اكثريت هم قرار دارند، در واقع از همان قشر 
روستاييها هستند كه اگرچه در ميدان تحصيل علم و حرفه از رقابت با شهرى ها 
اول  سكوى  بر  واالنصاف  الحق  غربى،  زندگى  ظواهر  تقليد  در  ولى  اند  مانده  عقب 
ايستاده اند. دسته دوم كه دومين اكثريت را هم به خود اختصاص داده اند، همان 
شهرى هاى تجدد طلب هستند كه به خاطر حاكم شدن جريانات مخالِف عقيده شان 
از كشور خارج شده اند و ديگر نه با جامعه ايران در ارتباط مانده اند نه به جامعه 
خارجى كه با آن زندگى مى كنند پيوسته اند. اين قشر كه بعضًا پس از بيست سال 
دو  خود  اند،  نياموخته  را  مهمان  كشور  در  رايج  زبان  هنوز  ايران  از  خارج  زندگى 
گروهند. گروهى از آنان به فعاليتهايى در حد و وسعت همان جامعه ايرانى خارج از 
ايران مشغول شده اند و گروهى ديگر كه به قشر خاموش لقب گرفته اند، به نحوى 
از همه چيز سرخورده گرديده اند. با اين حال، هر دو گروه اين طبقه ايرانيان خارج 
از كشور به ويژه مقيم در انگلستان، در ركود و انجمادى فرو رفته اند. دسته سوم، 
هم روستاييان را در شمار خود دارد هم شهريها. اين دسته اقليتى است كه به جامعه 
ميزبان خود پيوسته اند و پيشرفتهاى چشمگيرى در زندگى خود حاصل كرده اند. 
همراهى اين دسته از ايرانيان با جوامع بين المللى، آنها را در سطوحى باالتر از سطح 
اى  زمينه  ايران  از  خارج  ايرانى  جامعه  متأسفانه،  و  است  داده  قرار  ايرانيان  ساير 
براى حضور ارزشمند اين هموطنان پر تالش و قابليتى براى استفاده از توانمنديهاى 
كه  هستند  دانشجويانى  جديد  نسل  چهارم،  دسته  ندارد.  ايشان  اى  حرفه  و  علمى 
دسته  اين  معروفند.  انقالب  فرزندان  به  ايران  در  و  اند  نديده  را  شاهنشاهى  دوره 
تنها گروهى از ايرانيان خارج از كشورند كه با هر دو جامعه داخل كشور و جامعه 
خارجى ميزبان به يك اندازه در تماسند و همچون پلى ارتباطى عمل مى كنند. اگر 
بين اين قشر جوان دانشجو و آن ايرانيان پذيرفته شده در جوامع بين المللى، ارتباط 
و تعاملى بر قرار شود، تحوالت بسيارى در جوامع ايرانى داخل و خارجى كشور 

روى خواهد داد. 
نكته مورد بحث در اين مقال اين است كه به طور كلى ايرانيهاى خارج از ايران، خاصه 
در انگليس، به تعبيرى از دنيا بريده اند و خودشان، يك دهكده متروك اجتماعى را 
تشكيل داده اند و در طى زمان  رفته رفته به دست فراموشى سپرده مى شوند. شاهد 
كالم همين كه وقتى بخواهند موقعيت خود را با ديگر رقباى ايرانى مقايسه كنند، از 
لفظ «...در تمام لندن ...» بسيار استفاده مى كنند كه البته منظورشان فقط چند محله 
مهمترين  از  يكى  نه  و  نفر  هزار  شست  پنجاه  حدود  جمعيتى  با  است  نشين  ايرانى 
جهانى!  تعاملى  و  المللى  بين  جمعيت  ميليون  ده  هشت  هفت  با  دنيا  مهم  پايتختهاى 
وقتى وارد اين دهكده مى شويد، موضوعهاى مورد بحث، شيوه گفتارها، دغدغه ها، 
غيبتها، جكها و لطيفه ها حتى فيلمها، تئاترها و مقاله هاى روزنامه ها، همه حاكى از 
آن است كه زمان براى اين مردم بيست سى سالى است كه از حركت باز ايستاده 
است. تلويحًا همگان براين باورند كه تنها چاره بيرون آمدن از اين پيله خود تنيده، 
تغيير حكومت ايران است و از اين رو همه دستخوش درگيريهاى سياسى اند، غافل 
كه همين سياست زدگى، قوى تر از هر عامل ديگرى بر اين مردم افسرده فراق وطن 
ديده و جور اغيار كشيده، فشار مى آورد. شوربختانه، آن صفا و صميميتى هم كه 
ديده نمى شود؛ كسانى از كوچكى اين محيط  از يك دهكده انتظار مى رود در آن 
ايرانى و بزرگى نام لندن و انگلستان كه براى هركه از دور مى نگرد غلط انداز است، 
سوءاستفاده مى كنند تا براى خود آواز دهلى سر دهند؛ جالبتر آنكه باهم رقابت هم 
دارند. اين جلوه سازيها كه گاهى هم با تخريب ديگران همراه است، دست كم در ميان 
ما ايرانيان چيز تازه اى نيست؛ اما تعجب از آن است كه كسب شهرت و موقعيت در 
چنين جمع كوچك و متروكى، چه جاى افتخار مى تواند داشته باشد وتا به چند بايد 

خود و ديگران را با اين افتخارات پوشالين فريفت؟!
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 پوتين در پى بهبود 
وجهه ى سياست خارجى

 

آسوشيتدپرس گزارش داد، رئيس جمهور روسيه قرار است در نشست 
سران كشورهاى عضو ناتو فردا (چهارشنبه) اين موضوع را مطرح كند 
كه روسيه خواهان همكارى با غرب است و نه رويارويى با آن و پس از 
هشت سال حاكميت خود كه زمزمه هايى را مبنى بر شروع يك جنگ سرد 

جديد ايجاد كرده است، از در سازش و آشتى با غرب درآيد. 
اما والديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه كه مهمان افتخارى اين نشست 
در بخارست رومانى خواهد بود تنها در صورتى حامل اين پيغام خواهد 
در  را  گرجستان  و  اوكراين  درآوردن  عضويت  به  با  نيز  ناتو  كه  بود 

سازمان خود درپيش نگيرد. 
به  جمهور  رئيس  كه  همين  گفت:  كرملين  سخنگوى  پسكوف،  ديميترى 
بخارست مى رود خود نشان دهنده ى اراده ى سازنده ى روسيه است به 

اين معنى كه، خواهان تداوم مذاكرات هستيم. 
اما وى افزود: اما اين تمايل ما استثنا نيز دارد و آن اين كه شركاى ما نيز 

به نظر و ديدگاه روسيه گوش دهند. 
فيودور لوكيانف، سردبير مجله ى روسيه در امور جهانى معتقد است كه 
سخنرانى پوتين روز چهارشنبه لحنى ماليم تر نسبت به سخنرانى خود 

در سال گذشته دارد. 
كند  ايراد  را  سخنانى  تا  رود  مى  بخارست  به  پوتين  گفت:  لوكيانوف 
كه براى وى بسيار مهم است زيرا به اين سخنان وى به ديده ى ميدان 

سياست خارجى وى نگريسته خواهد شد. 

آمريكا  آن  در  (كه  مونيخ  در  سخنرانى اش  كه  نمى خواهد  او  افزود:  وى 
سياست  ترك  عنوان،  به  كرد)   متهم  جهان  بر  خود  اراده ى  تحميل  به  را 
خارجى خود برجاى گذارد. او بيشتر مى خواهد سخنرانى اش سازنده و 

يا حتى فلسفى تر باشد و نه واكنشى به بعضى از اقدامات غرب. 
احتماال يكى از بارزترين نشانه هاى تمايل روسيه براى همكارى با غرب 
سازمان  اين  تا  است  ناتو  به  دادن  اجازه  منظور  به  قراردادى  امضاى 
فراز  بر  افغانستان  در  خود  عمليات  تجهيز  جهت  را  خود  هواپيماهاى 

روسيه به پرواز درآورد. 
گرجستان  و  اوكراين  پيوستن  مساله  اگر  گويد:  مى  غربى  ديپلمات  يك 

مانعى نباشد، احتماال امضاى اين قرارداد بسيار باال خواهد بود.  
  

ميونگ باك به دوره آشتى با كره شمالى پايان داد
و  جنوبى  كره  جديد  جمهور  رئيس  باك  ميونگ  لى  آمدن  كار  روى  با   
موضعگيرى هاى انتقادى دولت وى عليه كره شمالى، مناسبات دوكره و 

فضاى سياسى اين شبه جزيره روبه تيرگى نهاده است.
به گزارش خبرگزارى فرانسه، لى ميونگ باك رئيس جمهورى كره جنوبى 
كه پنج هفته پيش و پس از پيروزى در انتخابات ماه دسامبر قدرت را در 
دست گرفته با اتخاذ سياست هاى تنبيهى عليه پيونگ يانگ، خشم همسايه 
خويش را برانگيخته است. ميونگ باك در اين راستا ارائه كمك اقتصادى 
به كره شمالى را به خلع سالح هسته اى اين كشور مشروط كرده و گفت 

وگوهاى دو كشور را متوقف ساخته است.
روزنامه رودونگ سينمون ارگان حزب كمونيست حاكم كره شمالى موضع 
رئيس جمهورى كره جنوبى را به مثابه يك اعالن جنگ خواند و افزود كه 
وى نبايد از شكيبايى و سكوت پيونگ يانگ تعبير نادرستى داشته باشد. 
پيونگ يانگ، لى ميونگ باك را مسئول تبعات فاجعه بارى خواند كه قطع 
روابط دو كره و اختالل در صلح و ثبات شبه جزيره كره به خاطر پيروى 
سئول از واشنگتن و نيز اتخاذ اقدامات جنگ طلبانه در قبال پيونگ يانگ را 
احتماًال به دنبال خواهد داشت.همچنين، پيونگ يانگ از توقف مذاكرات دو 
تهديد خبر داد.وزير دفاع كره  كره تا عذرخواهى كره جنوبى درباره اين 
جنوبى در واكنش به درخواست كره جنوبى براى عذرخواهى اين كشور 

پاسخ به درخواست اين كشور را به روز هاى آينده موكول كرد.
كيم تاى يونگ، رئيس جديد ستاد مشترك ارتش كره جنوبى، كره شمالى را تهديد به هدف قرار دادن تجهيزات هسته اى كرد.
در روزهاى گذشته كره شمالى با انجام چندين آزمايش موشكى از احتمال كند شدن روند توقف برنامه هاى هسته اى خود 

در چارچوب توافق هاى به عمل آمده با گروه شش جانبه خبر داد.
اين اقدام كره شمالى پس از اخراج 11 نيروى كره جنوبى از اداره مشترك همكارى هاى دو كره از خاك اين كشور اتفاق 
افتاد.همزمان با آغاز اين تنشها كريستوفر هيل مذاكره كننده ارشد هسته اى آمريكا در مذاكرات شش جانبه براى حل برنامه 
هسته اى كره شمالى، گفت: پيونگ يانگ بايد در نشست بعدى آمريكا و كره شمالى گزارش كامل برنامه هسته اى خود را 

اعالم كند.

روابط انگليس و چين بايد گسترش پيدا كند
آخرين فرماندار هنگ كنگ در زمان تسلط انگليس بر هنگ كنگ با 
تاكيد بر حضور گوردون براون نخست وزير انگليس در مسابقات 
المپيك درچين گفت: بايد روابط انگليس و چين گسترش پيدا كند . 

كريس پتن فرماندار هنگ كنگ از سال 1992 تا 1997 كه آخرين 
فرماندار انگليس در هنگ كنگ پيش از واگذار شدن هنگ كنگ به 
چين محسوب مى شود ، در گفتگويى با جرمى پكسمن گوينده خبر 
شبكه دو تلويزيون انگليس در پاسخ به اين سوال كه به عقيده وى 
چين با چه چالش هايى در آينده روبرو خواهد بود ، گفت : چين 
اقتصادى  مسائل  چگونه  كه  موضوع  اين  قبيل  از  هايى  چالش  با 
به  مربوط  موضوع   ، بگنجاند  سياستش  در  را  را  اش  اجتماعى  و 
زيست  مشكالت  به  مربوط  مسائل  همچنين  و  اجتماعى  تساوى 
محيطى و پيامدهاى ناشى از تغييرات آب و هوا روبرو خواهد بود 

 .
كريس پتن گفت : گاهى اوقات در ارتباط با چالشى كه چين با آن روبروست ، يك سوال مركزى و عمده مطرح مى شود و آن 
مسئله اين است كه از يك سو تندروهاى حزب حاكم چين مى گويند ما نمى توانيم به پيش رفتن خود ادامه دهيم ولى كنترل 

اقتصاد را از دست بدهيم زيرا اگر كنترل اقتصاد را از دست بدهيم در آن موقع كنترل كشور را هم از دست داده ايم . 
و از سوى ديگر مدرن گرايان و اصالح طلبان در چين مى گويند اگر كنترل بر اقتصاد را كنار نگذاريم در آن موقع نمى توانيم 

به پيشرفت اقتصادى خود ادامه دهيم و در نتيجه كنترل بر كشور را از دست خواهيم داد . 
كريس پتن گفت : هر دو گروه درست مى گويند و اين يكى از چالش هايى است كه چين با آن روبرو خواهد بود . 

وى همچنين به رشد گسترده اقتصادى و صنعتى در چين و مشكالت زيست محيطى ناشى از تصاعد گاز دى اكسيد كربن 
در چين اشاره كرد و گفت براى حل اين مشكل الزم است تا چين و امريكا به توافقى براى كاستن از تصاعد گاز دى اكسيد 

كربن دست پيدا كنند . 
از كريس پتن پرسيده شد : با توجه به مسئله مربوط به حقوق بشر در چين و موضوع تبت ، اكنون اعتراض هايى به حضور 
مقامات كشورهاى مختلف در مراسم گشايش بازى هاى المپيك در چين و حضور اين مقامات در اين مسابقات مطرح شده 
اند و بسيارى خواستار تحريم اين مسابقات شده اند ، آيا به نظر شما گوردون براون نخست وزير انگليس بايد در مسابقات 

المپيك در چين حضور داشته باشد ؟ 
كريس پتن در پاسخ گفت : بله به عقيده من گوردون براون بايد در اين مسابقات شركت داشته باشد و به عقيده من گوردون 

براون بايد روابط انگليس را با چين گسترش دهد . 
پتن گفت : البته گوردون براون در سفرش به چين نبايد به مانند آخرين سفرى كه به چين داشت و در آن سفر با مقامات چين 

در باره موضوع مربوط به حقوق بشر در چين صحبت نكرد ، عمل كند ، بلكه بايد با مقامات چين در اين باره گفتگو كند . 
كريس پتن افزود : به عقيده من روش درست براى رفتار با چين به اينگونه است كه نبايد به چين اهانت شود و نبايد چين در 

انزوا نگه داشته شود ، البته آخر چگونه مى توان 1 مميز 2 ميليارد نفر جمعيت چين را در انزوا نگه داشت ؟ 
پتن گفت : من معتقدم كه در رفتار كردن با چين ، روش مناسب به اين صورت است كه بايد تالش شود تا چين هر چه بيشتر 

به درون جامعه بين الملل كشانده شود . 
اما همواره بايد در ارتباط خودمان با چين به ياد داشته باشيم كه الزم است تا به آنها بگوييم كه چگونه ارزش هايمان با 

يكديگر متفاوت هستند .
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هفته نامه پرشين از همكارى تعداد محدودى دانشجوى
 داوطلب جهت تهيه گزارش استقبال مى كند

پياز داغ
اين ستون را جدى نگيريد!

آتيش زدم به مالم!! 
آغا جان، مگر مجله مال خودم نيست؟ مگر بنده اختيار 
اين  گذارى  سياست  مگر  ندارم؟  رو  خودم  نامه  هفته 
اين  ما  ميگم  من  نيست؟  من  عهده  بر  اساسا  مجموعه 
مجانى  و  مفت  همينجورى  نميفروشيم!  رو  نامه  هفته 
ميديم دست ملت حالشو ببرن. االنش كه داريم مجانى 
پوليش  بخوايم  ميره،  مجله  تكى  يه  و  جفت  سه  ميديم 
كنيم، نه تنها كسى نميخره، بلكه مجله مصارف حاشيه 
اى خودشم از دست ميده. بعله با شمام، با تو ... نه تو 
نه، اون پيرهن سفيده !! بعله شما، فكر كردى نميدونم 
هر هفته مياى 4 تا مجله ميگيرى ميبرى دوتاشو پاره 
ميكنى باهاش شيشه هاى مغازه تو پاك ميكنى، يكيشو 
رو  اونيكى  توش،  ميكنه  پاك  سبزى  خانومت  ميدى 
خوبه  حاال   ... پارك  تو  ميشينى  زيرت  ميكنى  پهن  هم 
كار  تربيت؟  بى  كنى؟  عنايت  هم  پوند  ده  اى  دونه  بگم 

فرهنگى ميكنم تو ببرى سبزى پاك كنى؟
13 ببر !!

پارك  زده  شهردارش  ميشناسى؟  رو  BArnetبارنت   
رفتى  يادته  پيش  سال  چرا؟  ميدونى  بسته.  هاشو 
سيزدهتو اونجا به در كنى؟ يادته آقا جمال گفت ذغال 
يادش رفته بياره، گفتى كارى نداره رفتى اين درخته رو 
جمال  آقا  بعد  كردى؟  روشن  آتيش  باهاش  شيكستى 
گرفتى  من،  بده  گفتى  بريزم  كجا  رو  آشغاال  اين  گفت 
پرتش كردى پشت بوته ها؟ بعد مرضيه خانوم شاكى 
شد گفتى بابا ول كن كى به كيه؟ بعد اون مرتيكه چش 
سبزه هيز اومد رد شه تنه ش خورد به منيژه، بعد با آقا 
جمال رفتين دنبالش تا ميخورد زدينش مرتيكه اجنبى 
رو ؟ آها ... پس همه ش يادته. حاال امسال جرات دارى 
باال  خون  ميزنن  هستى  ايرانى  بفهمن  اونجا.  بذار  پاتو 
ميارى. يه فندك روشن بكن تو اونجا، هزار پوند جريمه 
داره. بعله هزار پوند. برو حاال سيزده بدر باغچه خونه 

تون. 

برگ زرد
بيدار  خواب  از  و  دادن  شكوفه  درختا  و  اومده  بهار 
اين  مثل  نيستم  بلد  من  چيه  خب  شدن.  سبز  بعد  شدن 
راديويى ها حرف بزنم. به به چه صبح بهارى با نشاطى 
سبز  پاركا  چمن  ميشه،  سبز  داره  چى  همه  خالصه   ...
ميشه،  سبز  قرمز  چراغ  ميشن،  سبز  ها  جنگل  ميشه، 
زرد  مطبوعات  سبز  برگ  اما  ميشه،  سبز  درختا  برگ 
ميشه. اونوقت آدم ميبينه كه برگ سبز ديگه نيست، آدم 
هر كس كه بخاطر زبونش و  دلش ميگيره. ايشالال كه 
ملتش و فرهنگش كار ميكنه، كارش لنگ نشه و هميشه 
پايدار و سبز باشه. اوه اوه خيلى ديگه رمانتيك شد ...

پياز داغّيه
نامه  هفته  دفتر  به  زنگ  يه  نميميرى،  بردار،  تلفنو  اون 
و  چرت  كمتر  بگين  داغى  پياز  يارو  اين  به  بگو  بزن، 
پرت بگه. چيزى ازت كم نميشه نترس. يا زنگ بزن بگو 
چيزى  يه  خالصه   ... س  مسخره  بگو  يا  مياد،  خوشت 
بگو الل از دنيا نرى ! پوسيديم از بس اينجا پرت و پال 
گفتيم واسه خودمون. ده زنگ بزن يه چيزى بگو ديگه 
! آدم از يه چيزى خوشش اومد، ميگه مرسى. خوشش 
هم نيومد يه كارى كنه خوشش بياد ... يعنى چيز ... زنگ 
نمياد؟  خوشت  چرا  خب  نمياد.  خوشش  چرا  بگه  بزنه 
چرا به اين صفحه كه ميرسى لباتو اين شكلى ميكنى؟ 
چرا پياز داغو نخونده ميرى صفحه بعدى؟ چرا بوس 
به عمو پياز داغ نميدى؟ چرا در گنجه بازه؟ چرا دم خر 

درازه؟ چرا گل روى پرده، سرخ و سفيد و زرده ؟

فضاى شنگن به 24 كشور 
گسترش يافت

فضاى شنگن به شرق اروپا گسترش يافت. از امروز كنترل گذرنامه مسافران درون منطقه 
كشورهاى  و  مالت  كشورهاى  در  شنگن  ازاد  تردد 
اسلواكى  و  لهستان  و  مجارستان  و  بالتيك  منطقه 
گيرد.  نمى  صورت  نيز  اسلوونى  و  چك  جمهورى  و 
برچيده شدن مرزها شامل مرزهاى زمينى و هوايى و 

دريايى مى شود.
 منطقه شنگن به اين ترتيب از پانزده عضو به بيست 
چهارصد  اين  كه  است  يافته  گسترش  عضو  چهار  و 
اواخر  است  قرار  گيرد.  مى  بر  در  را  اروپايى  ميليون 
به  نيز  اشتاين  ليختن  و  سوئيس  و  قبرس  نيز  امسال 
رومانى  و  ايند.بلغارستان  در  شنگن  منطقه  عضويت 
نيز احتماال در سال دوهزار و يازده عضو اين منطقه 
خواهند شد. اين گسترش به شرق اروپا به منزله اخرين 
عصرى  و  است  اهنين  پرده  شدن  برچيده  از  مرحله 
تاريخى براى منطقه شنگن محسوب مى شود. قرار داد 

ايجاد فضاى شنگن از سال هزار و نهصد و هشتاد و پنج در شهر كوچك شنگن لوكزامبورگ 
به امضا رسيد. در آن زمان فقط كشورهاى فرانسه و المان و هلند و بلژيك و لوكزامبورگ 
امضاكننده اين پيمان بودند. كشورهاى جديد عضو اين فضا مجبور شدند براى عضويت خود 

تالش زيادى براى ارتقاى امنيت و كنترل مسافران غير عضو فضاى شنگن بكنند. 

وزير خارجه هلند 
خواستار خويشتن دارى 

مسلمانان شد
وزير خارجه هلند از جهان اسالم خواست كه 
در واكنش به فيلم ضدقرآنى نماينده پارلمان اين كشور 

دوجانبه  گرم  روابط  به  و  باشند  خويشتن دار  اروپايى 
ادامه دهند. 

در  فرهاگن“  ”ماكسيم  آلمان،  خبرگزارى  از  نقل  به 
گفت:  االوسط  الشرق  زبان  عرب  روزنامه  با  مصاحبه 

«به خويشتن دارى و روابط گرم ادامه دهيم.» 
حزب  پارلمان  راست گراى  نماينده  وايلدرز“،  ”گرت 
ضدمذهبى  اقدامى  طى  هلند،  دولت  مخالف  عامه گراى 
فيلم ضدقرآنى خود را در سايت اليوليك منتشر كرد كه 

خشم مسلمانان سراسر جهان را برانگيخت. 
تظاهرات  و  درگيرى  ايجاد  به  نسبت  هلند  دولت 
كشور  اين  عليه  اسالمى  كشورهاى  در  خشونت آميز 

اروپايى ابراز نگرانى كرده است. 
فرهاگن ادعا كرد: «انتقاد نمى تواند توجيه حمله و تهديد 

باشد حتى اگر آسيب رسيده باشد.» 
از  را  كشور  اين  دولت  ديگر  بار  هلند  خارجه  وزير 
را  فيلم  اين  وى  زيرا  دانست  جدا  ضدقرآنى  فيلم  اين 

عموميت داده شده و دو قطبى دانست. 
است  گرفته  نام  ”فتنه“  كه  موهن  فيلم  اين  كارگردان 
به  را  موجود  افراط گرايى هاى  برخى  كه  دارد  تالش 
از  آيات  برخى  از  بخشى گزينى  با  و  دهد  نسبت  قرآن 
ميان سوره هاى الهى اين كتاب مقدس به توجيه مقاصد 
شيطانى خود بپردازد. فرهاگن اظهار داشت: «اين فيلم 
به جاى ارائه راه حل هايى براى چالش هاى امروزى فقط 
به نگرانى ها دامن زده است و بخش هاى از اين جمعيت 

مسلمان را عليه ديگران مطرح مى كند.»

تبريك وزارت خارجه آمريكا 
به مناسبت سيزده بدر

با  مصادف  ايرانيان  طبيعت  جشن  با  همزمان  گذشته  روز  آمريكا  خارجه  وزارت  سخنگوى 
سيزدهم فروردين در پيامى اعالم كرد: ”آمريكا بهترين آروزها را براى مردم ايران به مناسبت 

جشن سيزده بدر خواستار است.“
به گزارش سايت وزارت خارجه آمريكا تام كيسى افزود: ”در اين زمان استثنايى ما مى خواهيم 

پيام خود درباره صلح و درك متقابل و عميق تر بين دو ملت را به مردم ايران انتقال دهيم.“
و  غنى  تاريخچه  و  ايران  مردم  براى  را  احترام  بيشترين  ها  كرد: ”آمريكايى  خاطرنشان  وى 

پرشكوه آن قائلند.“
وزارت  سخنگوى 
خارجه آمريكا در ادامه 
ايران  باستانى  تمدن  به 
اشاره كرده و مى افزايد: 
دانشمندان،  ”شعرا، 
رياضى دانان و محققان 
ايرانى سهم قابل توجهى 
در تمدن بشريت داشته 

اند.“
”در  كرد:  اضافه  وى 
از  و  گذشته  قرن  طول 
مشروطه  انقالب  زمان 
راه  در  ها  ايرانى 
مبارزه  دموكراسى 
همواره  ما  و  اند  كرده 
از  خود  هاى  حمايت  به 

شهروندان  هاى  آرمان 
ايرانى براى ابراز آزادانه عقايدشان ادامه داده و خواهيم داد.“

و  شد  جهان  سراسر  در  دموكراسى  و  آزادى  ايجاد  در  آمريكا  نقش  مدعى  ادامه  در  كيسى 
ابراز اميدوارى كرد ساير ملت ها از جمله ايران نيز در راه تحقق اين اهداف به آمريكا ملحقق 

شوند.
ياداور مى شود پيشتر نيز مقامات آمريكايى به مناسبت نوروز يك سفره هفت سين در كاخ 
سفيد پهن كرده بودند و جرج بوش نيز مطابق معمول طى پيامى آغاز سال نو را به فارسى 

زبانان سراسر دنيا تبريك گفت.

چين يكى از طرفداران حقوق بشر 
را به 3.5 سال زندان محكوم كرد 

بازى  از  پيش  ماه  چند  حدود 
چين،  دولت  پكن،  در  المپيك  هاى 
برجسته  فعاالن  از  يكى  جيا،  هو 
حقوق بشر را به سه و نيم سال 

زندان محكوم كرد. 
در  دادگاه  يك  رويترز،  از  نقل  به 
گواهى  شنبه  پنج  روز  پكن  شهر 
از  انتقاداتش  با  جيا  هو  كه  داد 

حزب كمونيست، قصد شورش در اين حزب را داشته 
داند  مى  گناه  بى  را  خود  كه  ساله   34 جياى  است.هو 
پيش از اين به دليل داشتن فعاليت هاى گسترده اش در 
زمينه بيمارى ايدز در يكى از روستاهاى چين معروف 
بين  انتقادات  كه  شده  موجب  وى  بود.محكوميت  شده 
المپيك  تابستانى  هاى  بازى  برگزارى  مورد  در  المللى 

در چين افزايش يابد.
گذشته  سال  پايان  در  را  وى  چين  رسمى  مقامات 
اعالم  بشر  حقوق  هاى  سازمان  بودند.  كرده  دستگير 
كرده اند كه چين قصد دارد پيش از بازى هاى المپيك 
اين دادگاه را به جريان اندازد تا منتقدان بين المللى را 
مشخص  مورد  ذكر  با  آمريكا  وادارد.دولت  سكوت  به 
بازداشت اخير فعال ايدز، هو جيا، نگرانى خود نسبت 
به آنچه كه آن را روند افزاينده سركوب فعالين حقوق 

بشر توسط دولت چين خواند ابراز كرد./ 
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رژه االغ ها
هزاران نفر از مردم سراسر جهان در جشنواره سنتى ايتاليا، االغ 
سوارى كردند. جشنواره «االغ سوارى» از نيم قرن پيش در «توسكن 
كنار  در  مهم  هاى  شخصيت  و  شود  مى  برگزار  ايتاليا  باليوى» 

بزرگساالن  و  كودكان 
با افتخار در آن شركت 

مى كنند.
از  كه  سوارى  االغ  در 
جشنواره  مترين  مهم 
به  ايتاليا  سنتى  هاى 
آيين  رود  مى  شمار 
وسطيايى  قرون  هاى 
و  شود  مى  اجرا 

گردشگران زيادى از سراسر دنيا در آن شركت مى كنند.رژه االغ 
هاى تزيين شده نيز ديدنى است.

اين برنامه، همزمان با جشنواره «قديس جوزف» كاتوليك بيش از 
50 سال است كه در «توسكن باليوى» برگزار مى شود. جايزه برنده 
االغ  يك  با  قديس»  «جوزف  عكس  و  اى  پارچه  نقاشى  تابلوى  نيز 

است.
پيش تر تايلند، ميزبان جشنواره اى بود كه بيش از دو هزار «ميمون» 
است  طوالنى  بودند.ساليان  آن  ويژه  مهمانان  مختلف،  نژادهاى  با 
مى  و  دارند  اعتقاد  ها  ميمون  بودن  يمن  خوش  به  ها  تايلندى  كه 
گويند غذا دادن به آنها، سعادت به ارمغان مى آورد. برهمين اساس 
ميمون  هزار  دو  از  بيش  براى  باشكوهى  جشن  كشور،  اين  مردم 
دريك معبد ايالت «الپ برى» در 150 كيلومترى بانگوك (پايتخت)

برگزاركردند.
«بانكوك»  هاى  هتل  بهترين  آشپز  سر  بر20  افزون  همچنين 
هرم  يك  و  بستنى  ميوه،  سوسيس،  جمله  از  گوناگونى  غذاهاى 
ها  مهمان  براى  پاييزى  هاى  ميوه  از  شده  ساخته  يخى  مترى  پنج 
هزينه  دالر  هزار  بر14  ها»افزون  ميمون  كردند.«جشنواره  آماده 

دربرداشت.

پاى 70 كيلويى نمى خوام
ب

چين  استثنايى  يمار 
تومور  جراحى  براى 
دهها كيلويى پاى خود، 
چشم انتظار كمك مالى 

هموطنانش است. 
تائو»  ژونگ  «چن 
بود  ساله  دو  وقتى 
-Neuنادر بيمارى  به 

همراه  كه   rofibroma
با تومور عصبى است مبتال شد. 

بى  خاطر  به  اما  كرد  رشد  چپ،  پاى  در  تدريج  به  كوچك  زايده 
توجهى پدر و مادرش به سرعت به پاى راست رسيد.

تومور، روز به روز بزرگ تر مى شد اما خانواده پسر بچه به خاطر 
فقر مالى نتوانست او را براى درمان پيش جراح ببرد.

بيرون  به  خانه  از  شود،  بلند  جايش  از  نتواست  ديگر  هم  «ژونگ» 
برود و با دوستانش بازى كند.اكنون 27 سال از آغاز آن بيمارى 
لعنتى مى گذرد و او كه حاال يك مرد شده است همچنان با درد و 

غم، دست و پنجه نرم مى كند.
وزن غده سمى پاى مرد چشم بادامى به 70 كيلوگرم رسيده و پول 
زيادى براى برداشتن آن، نياز است.به همين خاطر، بيمار استثنايى 

براى جراحى، چشم انتظار كمك مالى هموطنانش است. 
از سوى ديگر يك زن فرانسوى كه به خاطر ابتال به بيمارى بسيار 
اجازه  كشور  اين  جمهور  رييس  از  دارد  آزار  دل  اى  چهره  نادر، 

خودكشى خواست.
فرزند  سه  مادر  و  بازنشسته  ساله   52 آموزگار  سبيره»  «شانتال 
 esthesioneuroblastoma است.اين زن 2000 ميالدى به بيمارى

مبتال شد و به تدريج حس بويايى و چشايى اش از بين رفت. 
صورتش؛  در  تومور  رشد  خاطر  به  او  روحى  و  جسمى  وضعيت 
روز به روز بغرنج تر شد تا جايى كه التهاب به چشمانش رسيد و 

طى ماههاى گذشته بينايى اش را هم تا اندازه زيادى از دست داد.
خاطر  به  تواند  نمى  كه  شانتال  افزايد،  مى  ايسكانيوز  گزارش 
جمهور  رييس  با  ديدار  در  برود  بيرون  خانه  از  ترسناكش  چهره 
«ساركوزى» خواستار خودكشى داوطلبانه (اتونازيا) شد اما جواب 

رد شنيد.

روز خالى بندى

و  خنده  روز  را  آوريل  يكم  كه  اروپايى  كشورهاى  برخى  مردم 
شوخى ناميده اند همديگر را با گفتن دروغ، حسابى غافلگير  كردند. 
اروپايى ها و مردم برخى كشورهاى شرقى، ديروز با دروغ هاى طنز 

آلود، فضاى شادى براى يكديگر فراهم كردند. 
براى  سنتى  چنين  طور  چه  كه  نمى داند  درستى  به  كسى  هرچند 
روز يكم آوريل (13 فروردين) در فرهنگ مردم روسيه، قزاقستان، 
در  آنرا  پاى  رد  توان  مى  وضوح  به  اما  است  و....افتاده  ارمنستان 

اديبان و شعرهاى قرن هفدهم اروپاييان ديد. 
پترزبورگ»  «سن  در  آوريل  اول  دروغ  نخستين  رسد  مى  نظر  به 
روسيه گفته شد؛ زمانى كه مردم با شنيدن آژير خودروهاى آتش 
از  وحشت زده   ، دور  خيلى  ساليان  روز  آن  دم  سپيده  در  نشانى 

خواب بيدار شدند. 
در همين حال گفته مى شود قدمت اين روز به دوران امپراطورى 
روم و يونان باستان برمى گردد كه بعدها روس ها هم از آن تبعيت 

كردند. 
شوروى  هاى  جمهورى  اتحاد  كشورهاى  مردم  تر  بيش  باور  به 
پيشين،يكم آوريل به نوعى عيد تلقى مى شود.مردم قاره سبز مى 
دانند نبايد در چنين روزى حرف كسى را باور كرد اما با اين وجود، 

ديروز خيلى ها با شنيدن دروغ هاى شاخدار، شوكه شدند.

نگهدارى از حيوانات 
خطرناك در آمريكا

با وجود اينكه نگهدارى از حيوانات خطرناك و وحشى در آمريكا 
با ممنوعيت روبروست ، اما هنوز بسيارى از مردم اين كشور به 

نگهدارى از اين حيوانات عالقه نشان مى دهند. 
حيوان  ميليون  چهار  و  سى  حدود   ، خبر  مركزى  واحد  گزارش  به 
خود  امر  اين  كه  شود  مى  نگهدارى  آمريكا  در  معمول  غير  خانگى 
به يكى از معضالت عمده در اين كشور بدل شده است و در كنار 
اين مشكل بزرگ، عالقه عجيب و غير طبيعى برخى از مردم آمريكا 
باعث  خطرناك  خزندگان  و  برزگ  سانان  گربه  از  نگهدارى  براى 
كشور  اين  در  جامعه  سالمت  و  محيطى  زيست  عمده  هاى  نگرانى 

شده است. 
بر اساس آمار آمريكايى ها حدود يازده ميليون خزنده و بيست و 
سه ميليون حيوان كمياب را به عنوان حيوان خانگى نگهدارى مى 

كنندكه برخى حتى سمى و بسيار خطرناك هستند.
اگر چه بر اساس قوانين دولت فدرال، نگهدارى از اين حيوانات منع 
قانونى دارد، ولى اين ولع عجيب آمريكايى ها براى نگهدارى از اين 

حيوانات بازار سياه پردرآمدى را نيز بوجود آورده است. 
به گفته كارشناسان، اهلى شدن حيواناتى مانند سگ و گربه در طول 
هزاران سال صورت گرفته است و اين اقدام عجيب برخى آمريكايى 
گونه  يا  پلنگ  و  ببر  مانند  حيواناتى  كردن  اهلى  براى  تالش  در  ها 
هاى مختلف مار، افزون بر خود آنان مردم ديگر را نيز با خطرهاى 

جانى روبرو مى كند. 
و  ها  آمريكايى  ميان  در  فرد  به  منحصر  چيزهاى  داشتن  به  عالقه 
تالش آنان براى حفظ ارتباط هر چند مصنوعى با طبيعت از داليل 
در  معمول  غير  و  عجيب  حيوانات  نگهدارى  به  آنان  آوردن  روى 

خانه به شمار مى آيد.

مسابقه زيبابى شتر در ابوظبى
بيش از ده هزار نفر شتر از كشورهاى عربى حوزه جنوبى خليج 
فارس هفته آينده در مسابقه زيبايى در صحراى ابوظبى كه جايزه 
برنده آن حدود سى و پنج ميليون درهم ( نه ميليون و پانصد هزار 

دالر) است شركت خواهند كرد . 
رئيس  االحمد  بطى  بن  محمد  شيخ  خبر،  مركزى  واحد  گزارش  به 
كميسيون عالى برگزارى اين جشنواره اعالم كرد: هدف اين مسابقه 
كه از روز چهارشنبه آينده در چارچوب جشنواره اى نه روزه پيش 
بينى شده و با نمايشگاهى از صنايع دستى و مراسم موسيقى همراه 

است حفظ ميراث منطقه است . 
ضفره  در  كه  را  شترها  زيبايى  مسابقه  اين  قضاوت  افزود:  وى 
داورانى  هيئت  شد  خواهد  برگزار  ابوظبى  نشين  امير  صحراى  در 
برعهده دارد كه هويت اعضاى ان فقط در پايان اين رويداد اعالم 

خواهد شد. 
شمار  گفت:  او 
صاحبان  از  زيادى 
دهندگان  پرورش  و 
امارات  از  را  شتر 
  ، عربى  متحده 
سعودى  عربستان 
همچنين  و  قطر   ،
و  ، عمان  بحرين 
خود  شترهاى  كويت 
مسابقه  اين  در  را 

شركت داده اند. 
اين مسابقه به ابتكار شيخ محمد بن زايد ال نهيان وليعهد ابوظبى كه 
يكى از هفت امير نشين امارات به شمار مى رود برگزار مى شود. 

اين  بدوى  هاى  سنت  به  كه  فارس  خليج  هاى  نشين  شيخ  ساكنان 
شتر  پرورش  به  عالقه  سبب  به  هستند  وفادار  صحرايى  منطقه 
انسان  همراه  همواره  شتر  صحرايى  منطقه  اين  در  دارند.  شهرت 

بوده است .

جديد  گورستان  به  ماه  كره 
انسان ها تبديل مى شود

شركت  يك 
تجارى اعالم كرد 
 10 دريافت  با 
جسد  دالر  هزار 
شده  سوزانده 
پس  را  ها  انسان 
به  مرگشان  از 
كره ماه انتقال مى 

دهد. 
از  نقل  به 

به  را  ماه  كره  سطح  دارد  نظر  در  امريكايى  شركت  رويترز،يك 
گورستانى براى انسان ها تبديل كند. 

رئيس شركت تجارى سلستيك گفت شركت متبوع وى در نظر دارد 
ها  انسان  اجساد  خاكستر  آن  اساس  بر  كه  كند  فراهم  را  امكاناتى 

پس از مرگشان به كره ماه انتقال داده شود. 
چارلز چافر گفت در همين خصوص موافقت نامه اى ميان شركت 
سلستيك و شركت فضائى اودسه مون و شركت استروبوتيك به 

امضاء رسيده است. 
بر اساس اين گزارش عمليات انتقال بقاياى اجساد انسان ها به كره 
ماه به اين گونه است كه بخشى از خاكستر جسد فرد متقاضى پس 
روبات  يك  همراه  به  و  شود  مى  داده  قرار  كپسولى  در  مرگش  از 
به ماه فرستاده مى شود. در سطح ماه كپسول مربوط توسط اين 

روبات بر روى سطح ماه قرار داده مى شود و يا دفن مى شود. 
ميزان مبلغى كه بابت اين عمل از سوى فرد متقاضى دريافت مى 

شود 10 هزار دالر تعيين شده است. 
چافر ابراز اميدوارى كرد اولين مرحله ارسال كپسول هاى حاوى 
سال  اوائل  يا   2009 سال  اواخر  در  ماه  كره  به  ها  انسان  بقاياى 
2010 انجام شود.وى گفت در اين مرحله قرار است هزار كپسول 

به ماه فرستاده شود. 
وى انتقال بقاياى جسم خود به كره اى ديگر را حركتى رومانتيك 
استقبال  با  خود  شركت  عمل  ابتكار  كرد  بينى  پيش  و  كرد  عنوان 

خوبى از سوى مردم و به ويژه افراد ثروتمند رو به رو شود.
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ناخنك
رضا اورنگ

rezaorang@yahoo.com
تمًا يا شايد در دوران تحصيل براي شما پيش آمده باشد كه هنگام 
امتحان وسط سال يا آخر سال و از آن بدتر امتحان كنكور، شيطان 
رجيم شما را وادار كرده باشد به برگه امتحان بغل دستي خود، ناخنك 
چشمي بزنيد. البته اين عمل از آن جهت كه باعث و باني آن شيطان 
بوده، گناهي براي شما محسوب نمي شود. چون غيرارادي اين عمل را 

انجام داده ايد يا دچار عسر و حرج بوده ايد!
اين درست نيست ما با كردار خوب، شيطان را از نان خوردن بيندازيم! 
شيطان هم بايد كار كند، واال مجبور است خودش را به خيل بيكاران 
كه هر روز بر تعدادشان افزوده مي شود، معرفي كند. تازه بايد اعوان 
و انصار او را هم به حساب آورد. ما گرچه با اين گونه اعمال براي 
خود، در جهنم يك خانه دو نبش اجاره مي كنيم، اما در عوض شيطان 

و اعوانش را از معضل بيكاري نجات داده ايم!
وقتي كه تمام اين مسائل را به جان و دل خريديم، در جلسه امتحان 
شروع به ناخنك زدن به برگه امتحاني بغل دستي خود مي كنيم. بدون 
اينكه بدانيم طرف درسش را بلد است يا نه. هنگام تقلب، يا ناخنك زدن 
سه مشكل ممكن است براي ما پيش بيايد كه نتوانيم از قدرت ناخنك 

زني خود استفاده بهينه يا نابهينه كنيم! 
-1 ممكن است طرف از خودمان بيغ تر باشد،          -2 ترس، تمام 
وجود ما را فرا گرفته باشد، آن قدر كه چشمانمان هم از عرق شرم يا 
ترس پر شده باشد. -3 ما اصًال سواد خواندن برگه طرف را نداشته 

باشيم، براي همين هرچه او مي نويسد، ما جابه جا مي نويسيم!
بعضي اوقات يك مورد از اين موارد كار دست ما مي دهد و گاهي هم 
تمام اين موارد شامل حال ما مي شود. بنابراين وقتي كه براي گرفتن 
پس  را  ما  دلخواه  نمره  مي شويم  متوجه  مي كنيم،  مراجعه  خود  نمره 
از اين همه سختي و گرفتاري و آتش جهنم را به چشم ديدن، به ما 

نداده اند.
اينجاست كه از كوره          در مي رويم و به زمين و زمان فحش يا اگر 
مؤدب باشيم، ناسزا مي دهيم! گاهي هم از شدت عصبانيت گريبان خود 
و يا گريبان كساني كه به ما اين نمره ناحق را داده اند، جر مي دهيم! 
در اين لحظه چون خون جلو چشمان از حدقه بيرون آمده ما را گرفته 
است، ديگر به اين موضوع توجه نداريم كه آيا نمره داده شده به حق 
موارد  اين گونه  در  طوالني  سابقه  كه  ناخنك  صاحب  ناحق.  يا  بوده 
دارد، نمره داده شده را ناحق مي داند! چرا كه طرف الاقل زحمت خود 
را كشيده و كلي ناخنك زده! اين دور از انصاف است زحمات او را به 
حساب نياوريم و آفتابه روي او بگيريم! به نظر ناخنك كه هيچ وقت 
هم به حساب نمي آيد، يعني عددي نيست، مسؤوالن امر بايد براي اين 
موضوع فكري اساسي و عاجل بكنند تا خداي نكرده حق كسي پايمال 
نشود. اگر مسؤوالن، براي زحمت كشيده نمره اي قائل شوند، مصرف 
پيراهن هم كاهش پيدا كرده و به اقتصاد مملكت كمك شايان توجهي 

مي شود!
با اينكه سال ها از آن زمان گذشته (البته براي هم سن و ساالن من، نه 
براي جوجه هاي تازه از تخم بيرون آمده!) باز هم اين عادت خود را 

فراموش نكرده و شايد فراموش نخواهيم كرد.
گويا اين امر همه جا كاربرد دارد و كار راه انداز است. چون در جامعه 
مطبوعات كه فعًال افتخار همكاري با آن را داريم هم از اين موارد ذكر 
مي نويسند،  يكديگر  دست  روي  از  هم  آنان  يعني  مي افتد.  اتفاق  شده 
بدون اينكه بدانند آن خبر صحيح است يا خير! البته اينكه به ما اعتماد 
مي كنند خوب است، اما اعتماد هم حد و مرزي دارد! تازه بعد از اينكه 
به مطالبمان ناخنك زدند و تقش درآمد كه خبر نادرست بوده، برايمان 
شمشير مي كشند كه چرا خبر  كذب چاپ كرده ايد، تا آبروي ما برود؟! 
اوًال مي خـواستيد از روي دست ما ننويسيد، ثانيًا دوست داريم اين كار 
را انجام دهيم، ثالثًا مي خـواستيم شما را سر كار بگذاريم كه گذاشتيم! 
به اين جمع بايد خبرگزاري ها را هم اضافه كنيد، نمي دانيم آنان چرا از 

روي دست بقيه به قول امروزي ها «كپ» مي زنند؟
براي اينكه اين دوستان ناخنك زن مطبوعاتي خود را، امتحان كرده 
باشيم، به عمد در يكي از خبرهاي خود اشتباه چاپي گذاشته ايم تا آنان 
را امتحان كنيم. اگر خبر ما را صحيح كپي كردند، معلوم است كه از 
كوره سوادي برخوردار هستند، اما اگر متوجه اين اشتباه چاپي مثل 

سري قبل نشدند، بايد گفت: هيهات... هيهات ... هيهات ... .

دنيا  به  فرزند  هشت 
بياور، جايزه بگير!

 رييس جمهور تركمنستان اعالم كرد از زنانى كه هشت فرزند يا 
بيش تر به دنيا آورند حمايت و تقدير خواهد كرد. 

به  دنيا  كه  حالى  در 
جمعيت  كنترل  دنبال 
تركمنستان  دولت  است 
يا  فرزند   8 كه  زنانى  به 
آورند،  دنيا  به  بيشتر 
گاز  و  آب  اشتراك 
رايگان و پول نقد جايزه 

مى دهد. 
بردى  «قربانقلى 
رييس  محمدوف» 
به  تركمنستان  جمهور 

مناسبت 8 مارس روز جهانى زن قانونى با نام مهر مادرى (آنا 
مهرى) را تأييد كرد.

گفته مى شود زنان مشمول اين قانون، از حمل و نقل رايگان و 
معاينه مادام العمر رايگان دندان، برخوردار مى شوند.

دست  به  را  «مهرمادرى»  پرافتخار  عنوان  كه  زنانى  همچنين 
حقوق  برابر  ده  شدن،  بازنشسته  از  بعد  بزايند.)  آورند(بيشتر 
ماهيانه خود تشويقى مى گيرند. اين جايزه 5 ميليون منات (معادل 
افزايد،«محمدوف»گفت:  مى  ايسكانيوز  است.گزارش  دالر)   250
اين  شامل  كنند  قبول  فرزندخواندگى  به  را  كودكى  كه  كسانى 
يا  سربازى  دوران  در  كه  هايى  بچه  همچنين  شوند  مى  قانون 
شمار  به  فرزند  هشت  جزء  شوند  كشته  غيرمترقبه  رخدادهاى 

خواهند رفت.

گوش  گر  شكنجه  زوج 
قربانيشان را بريدند

زوج سوئدى به اتهام شكنجه يك مرد بازداشت شدند. 
اطالع  پايگاه  گزارش  به 
 26 زن  پليس،  رسانى 
 31 نامزد  و  سوئدى  ساله 
شكنجه  اتهام  به  اش  ساله 
 44 مرد  يك  اذيت  آزارو  و 
هاالندساسن»   » در  ساله 

سوئد بازداشت شدند.
آنها   ، گزارش  اين  براساس 
كه  شدند  دستگير  حالى  در 

اين مرد با گوش بريده و بدنى كبود ، نيمه جان در خانه شان 
پيدا شد. از قرار معلوم اين مرد چند روز پيش به محض خروج 
از خانه اش بوسيله اين دو نفر ربوده شد و مورد آزار واذيت 

قرار گرفت.
پليس سوئد پس از دستگيرى اين دو نفر آنها را مورد بازجويى 
نشده  مشخص  ها  شكنجه  انگيزه  و  علت  تاكنون  اما  داد  قرار 
است. گفتنى است ، احتمال مى رود پاى يك انتقامگيرى در ميان 

باشد و تحقيقات دراين رابطه ادامه دارد.

داليل و اعتقادات شومى عدد 13
غ تعداد خدايان در يونان دوازده بوده اما وقتى سيزدهمى وارد 
مى شود يكى از آنها را مى كشد و خود به جاى او مى نشيند 
و از آن به بعد همه چيز به هم مى ريزد و اوضاع خراب مى 

شود.
غ به قول (ويل دورانت) از آنجا كه دوازده عددى بوده كه به 2 
و 3 و 4 و 6 بخش پذير بوده و عدد كاملى به شمار مى آمده و 
درست بعد از آن عدد سيزده است كه به هيچ كدام از آن اعداد 

بخش پذير نيست، نحس شده است.
نفر  دوازده  آن  سيزدهمين  را  كار  خيانت  يهوداى  مسحيان؛  غ 

مى دانند.
غ در روز جمعه،13 اكتبر 1307 ميالدى تعدادى از اعضاى فرقه 
فيليب  فرمانداران  توسط  وسطى  قرون  نظامى  صليبيون  از  اى 

چهارم، شاه فرانسه دستگير و محكوم شدند.
معماران  از  بعضى  دانند،  مى  نحس  را  عدد  اين  كه  آنجا  از  غ 
مى  پرهيز  سيزدهم  طبقه  ساخت  از  بناها  در  اواخر  همين  تا 

كردند. 
غ گاهى پالك سيزده بر روى نشانى ها گذاشته نمى شود.

غ مسيحيان در يك اتاق و پشت يك ميز، سيزده نفر (در ضيافت 
شام) نمى نشينند.

غ در هواپيماى ايرباس، صندلى شماره سيزده وجود ندارد.
غ سيزده در مسيحيت، عدد يهودا اسخريوطى است.

غ عدد اجتماع جادوگران نيز سيزده است.
غ در ايران هم در نگاه عامه مردم با شومى عدد سيزده مواجه 

مى شويم.  

توسط  بريده  سر  كشف 
خواهران اسكاتلندى

را  زن  يك  بريده  سر  ساحل،  كنار  در  اسكاتلندى  خواهر  دو 
كشف كردند.

به گزارش پايگاه اطالع رسانى 
اسكاتلندى  خواهر  دو  پليس، 
كنار  در  زدن  قدم  حال  در 
ساحلسر بريده يك زن را كه 
پيچيده  نايلونى  اى  دركيسه 
كردند.آنها  كشف  بود  شده 
بودند  زده  وحشت  قدرى  به 
اما  شدند  متوارى  ابتدا  كه 
پليس  با  را  موضوع  سپس 

در جريان گذاشتند.به اين ترتيب تيم مخصوص پزشكى پليس 
منطقه تيسايد اند سنترال در محل حاضر شده و با انتقال سر 
به پزشكى قانونى تحقيقات الزم را آغاز كردند.هنوز هويت اين 
زن مشخص نيست و عامالن جنايت شناسايى نشدند.رسيدگى 

ها در اين رابطه ادامه دارد.

بار   5 از  بعد  بلغارى  قاتل 
خودكشى راهى بيمارستان شد

عذاب وجدان قاتل بلغارى را پنج باربه خودكشى واداشت.
اطالع  پايگاه  گزارش  به 
رسانى پليس، مرد بلغارى 
و  همسر  قتل  پى  در 
خواهرش پنج بار دست به 
هرسه  ولى  زد  خودكشى 
ميز  وپاى  يافت  نجات  بار 
اين  رفت.براساس  محاكمه 
همسر  مرد  اين   ، گزارش 
52 ساله و خواهر 72 ساله 
اش را به ضرب گلوله از پا 
درآورد. پسر اين مرد نيز 
خانواده  از  دفاع  براى  كه 
بود  درافتاده  پدرش  با 
راهى  و  مجروح  شدت  به 
پسر  اين  شد.  بيمارستان 

جوان به عنوان تنها شاهد اين حادثه دربيمارستان تحت بررسى 
است. پليس براساس بررسى هايى كه تا كنون انجام داده است 
انگيزه جرم را اختالفات خانوادگى اعالم كرده است. اين مرد در 
دادگاه حاضر و به علت خودكشى هاى متعددى كه انجام داده 
به  رسيدگى  شد.  محكوم  روانى  مجرمان  درندامتگاه  حبس  به 

پرونده از جمله معاينات روحى اين مرد ادامه دارد.
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گسترش 
فقر آب 

در انگليس 
نگران 

كننده است
شوراى مصرف آب انگليس نسبت 
در  آب  فقر  چشمگير  افزايش  به 

انگليس و ولز هشدار داد . 
خبر  اين  اعالم  ضمن  سى  بى  بى 
بيش  آب  مصرف  هزينه   : افزود 
خانوارهاى  درآمد  درصد   3 از 
اين  و  دهد  مى  تشكيل  را  انگليسى 
در  آب  فقر  افزايش  موجب  مساله 

اين كشور خواهد شد . 
از  بيش   ، گزارش  اين  اساس  بر 
مناطق  در  ساكن  افراد  سوم  يك 
جنوب غرب انگليس تا سال 2010 
با بحران كمبود آب روبرو خواهند 
شد . هزينه مصرف آب در انگليس 
و ولز از ابتداى آوريل بيش از 8/5 
درصد افزايش خواهد يافت . هزينه 
 2004 سال  از  انگليس  در  بها  آب 
رشد  درصد   54 از  بيش  كنون  تا 
داشته است . هزينه آب بها در اين 
به  سال  در  پوند   339 از  كشور 

بيش از 534 پوند رسيده است .

كشف ذخاير عظيم نفت و گاز در برزيل
شركت ملى نفت برزيل موسوم 
ذخاير  كشف  از  پتروبراس  به 
كشور  اين  در  گاز  و  نفت  عظيم 

خبر داد. 
بوليوارى  آژانس  از  نقل  به 
گاز  و  نفت  هاى  حوزه  ونزوئال، 
در  برزيل  در  شده  كشف  تازه 
منطقه اى واقع در جنوب شرقى 

اين كشور قرار دارند. 
خاطرنشان  پتروبراس  شركت 
نزديكى  در  ذخاير  اين  كه  كرد 
ديگرى  نفتى  بزرگ  حوزه  دو 
اخير  ماههاى  در  كه  هستند 

كشف شدند. 
نفت  شده  كشف  تازه  هاى  حوزه 

و گاز در برزيل در زير اليه اى از نمك قرار دارند كه عمق آن بالغ بر شش هزار متر اعالم شده 
است. 

كشور  اين  در  گاز  و  نفت  شده  كشف  ذخاير  ميزان قطعى  هنوز  برزيل  دولتى  نفت  شركت  چه  اگر 
را اعالم نكرده است اما پيش بينى مى شود به اين ترتيب پتروبراس به بزرگترين شركت در بازار 
انرژى آمريكاى التين تبديل شود. برخى منابع ميزان نفت موجود در حوزه هاى تازه كشف شده در 

برزيل را بين پنج تا سى ميليارد بشكه تخمين مى زنند.

تشديد انتقاد آمريكا به قرارداد 
گاز ميان سويس و ايران

عقد قرارداد گاز ميان ايران و سويس كماكان موضوع 
چالش ميان دولت هاى آمريكا و سويس است. واشنگتن 
متن  از  نسخه اى  به  دسترسى  خواهان  راستا  اين  در 
قرارداد شده تا اين ادعاى سويس را بررسى كند كه 
قرارداد ناقض تحريم هاى سازمان هاى ملل و مقررات 
شديد آمريكا در معامالت تجارى با ايران نيست. به 
تقاضاى  برن،  در  آمريكا  سفارت  سخنگوى  گفته ى 
روز  قراداد  متن  از  نسخه اى  دريافت  براى  واشنگتن 
17مارس رسمَا تسليم مقامات سويسى شده است. در 
ماه ژوئن گذشته كه توافق نامه براى عقد قرارداد اخير 
به امضا رسيد نيز، آمريكا رسمَا خواهان رويت متن 
آن شد؛ تقاضايى كه به گفته سخنگوى سفارت آمريكا 

با عدم پاسخ مقامات سويس روبرو شد.
غ انتقادهايى از جوانب گوناگون

قرارداد گازى ميان ايران و سويس در نيمه ماه مارس 2008 و در جريان سفر خانم ميشلينه كالمى-
رى ، وزير خارجه ى سويس به ايران به امضا رسيد. به گزارش خبرگزارى آسوشيتد پرس، ارزش 
اين قرارداد رقمى بين 18 ميليارد تا 27 ميليارد يورد خواهد بود كه بر اساس آن هر ساله پنج و نيم 
ميليارد متر مكعب گاز از ايران توسط لوله هايى كه تا سال 2010 آماده مى شود، به اروپا منتقل مى 
شود. عالوه بر آمريكا شمارى از نهادهاى غيردولتى سويس و انجمن هاى مدافع يهوديان نيز از اين 

قرارداد انتقاد كرده اند.
در  بشر  حقوق  شوراى  قطعنامه ى  به  سويس  رأى  بيانيه اى  در  اسرائيل  سويس-  دوستى  انجمن 
«محكوميت يك جانبه» اسرائيل به مناطق فلسطينى و سفر چند روز بعد كالمى- رى به «كشورى كه 
رئيس جمهورش هالوكاست را انكار مى كند» را نشانه هايى از ازريابى نادرست مقامات سويسى از 
مسائل خاورميانه معرفى كرده است. بنا بر بيانيه  فوق، حمايت سويس از انتخاب جين سيگلرز به 
عنوان عضو كميسيون مشورتى شوراى حقوق بشر سازمان ملل نيز تداوم همان سياست نادرست 

است، زيرا سيگلرز پيوسته « به گونه اى يك جانبه عليه اسرائيل موضع گرفته است».
رونالد اس. راودر، رئيس كنگره جهانى يهود نيز در بيانيه اى سويس را متهم كرده كه در«تالش هاى 
5 عضو دائم شوراى امنيت به عالوه آلمان براى بازداشتن ايران از تبديل شدن به يك قدرت اتمى » 
ايجاد اخالل مى كند. به نظر راودر تبديل ايران به قدرت اتمى اين امكان را به آن خواهد داد كه روزى 

به اسرائيل حمله كند و كل خاورميانه را به آتش و خاكستر بدل كند. 
غ تنها قرارداد مسئله ساز نبود

عالوه بر عقد قرارداد گاز ميان ايران و سويس، نفس سفر وزير خارجه اين كشور و مالقات وى با 
محمود احمدى نژاد موضوع انتقادها و بحث وجدل هايى در سويس بوده است. شمارى از رسانه ها و 
نمايندگان پارلمان سويس اين انتقاد را متوجه خانم كالمى راى كرده اند كه چرا مقاومت و مخالفت 
بخش هايى از جنبش زنان ايران در مبارزه با حجاب را ناديده گرفته و با قبول اجبارهاى جمهورى 
اسالمى روسرى به سر به ديدار رئيس جمهور ايران رفته است. خانم كالمى رى در پاسخ به انتقادها 
گفته است كه او فقط پروتكل كشور ميزبان را رعايت كرده و به عنوان مهمان ملزم به احترام به 

رسوم محلى بوده است.  

افزايش  اثر  بر  روسيه  درآمد  مازاد 
قيمت نفت به 475 ميليارد دالر رسيد

معاون نخست وزير روسيه گفت افزايش 
ميليارد   475 كسب  موجب  نفت  قيمت 
دالر مازاد درآمد ظرف هشت سال اخير 

براى روسيه شده است. 
«ريانووستى»  خبرگزارى  از  نقل  به 
كودرين»  «الكسى  مسكو،  از  روسيه 
وزير  نخست  معاون  و  دارايى  وزير 
كنفرانسى  در  شنبه  سه  ديروز  روسيه 
ضمن  مسكو  اقتصاد  عالى  مدرسه  در 
هايى  بينى  پيش  افزود:  مطلب  اين  بيان 
كه در سال 2000 صورت مى گرفت بر 
اساس قيمت نفت در دهه 90 يعنى بشكه 
افزايش  اما  افزود:  وى  بود.  دالر  اى 20 
اخير  هاى  سال  ظرف  نفت  قيمت  شديد 
موجب شد 475 ميليارد دالر درآمد بيش 

از پيش بينى هاى خود به دست آوريم.
اين  از  دالر  ميليارد   340 وى،  گفته  به 
رقم  كل  از  درصد   72 كه  درآمد  مازاد 
هاى  سال  ظرف  است،  آمده  دست  به 
اخير به حساب بودجه دولت ريخته شده 

است.  
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اسپيلبرگ بازيگر نقش 
”تن تن“ را انتخاب كرد

ماجراجو  خبرنگار  نقش  بريتانيايى  جوان  بازيگر  سنگستر  تامس 
ساخته  نام  همين  به  فيلمى  در  را  تن“  ”تن  معروف  مصور  قصه هاى 

استيون اسپيلبرگ و پيتر جكسن ايفاء مى كند. 
”تن  سه گانه  از  فيلم  اولين  كه  اسپيلبرگ  كرد  اعالم  فرانسه  خبرگزارى 
فيلم هايى  با  بيشتر  كه  را  ساله  سنگستر 18  مى كند،  كارگردانى  را  تن“ 
مانند ”عمال عشق“ و ”دايه مكفى“ شناخته مى شود، براى نقش شخصيت 

اصلى اين مجموعه انتخاب كرد.
فيلم  با   2001 سال  از  لندن،  جنوب  در   1990 مه   16 متولد  سنگستر 
تلويزيونى ”ايستگاه جيم“ توليد شبكه BBC وارد حرفه بازيگرى شد و 
به دنبال آن در چند فيلم تلويزيونى ديگر نقش آفرينى كرد. ”عمال عشق“ 
ليام  ناپسرى  نقش  آن  در  كه  بود  او  مطرح  سينمايى  فيلم  اولين   2003
نيسن را بازى كرد. سنگستر در فيلم به لحاظ تجارى موفق ”دايه مكفى“ 
2005 با بازى اما تامپسن نيز نقش بزرگترين فرزند خانواده  را به عهده 

داشت.
فيلمنامه ”تن تن“ را استيون مافت نويسنده بريتانيايى بر مبناى مجموعه 
قصه هاى كميك استريپ ”هرژه“ نوشته است. در قصه هاى اصلى، تن تن 
يك خبرنگار بلژيكى است كه دور دنيا مى گردد و با ماجراهاى مختلف 
جا  همه  (ميلو)  برفى  باوفايش  سگ  ميان  اين  در  و  مى شود  رو  به  رو 
همراه اوست. او بعدها با شخصيت هاى مختلف همراه مى شود، از جمله 
كاپيتان هادوك، پروفسور كاتبرت كالكولوس و دو كارآگاه دست و پا 

چلفتى به نام تامسن و تامپسن.
مجموعه ”تن تن“ در فاصله 1929 تا 1976 منتشر شد و بيش از 200 
ميليون نسخه از آن به فروش رسيد. اين مجموعه به بيش از 50 زبان 
دنيا ترجمه شده است. كاتلين كندى تهيه كننده اين سه گانه سينمايى است 
كه به صورت سه بعدى و كامال ديجيتال تهيه مى شود و اندى سركيس 
بازيگر نقش شخصيت گالم در مجموعه فيلم هاى ”ارباب حلقه ها“ نقش 

هادوك ناخداى عصبى و پردردسر را بازى مى كند.
فيلم  جديدترين  بلورين“  جمجمه  قلمرو  و  جونز  ”اينديانا  اسپيلبرگ 
حال  در  هم  جكسن  و  دارد  نمايش  آماده  را  جونز“  ”اينديانا  مجموعه 
توليد پروژه ”استخوان هاى دوست داشتنى“ بر مبناى داستانى از آليس 

سيبولد است.
در سال هاى 1960 دو فيلم ”زنده“ بر مبناى داستان هايى از مجموعه ”تن 
تن“ ساخته شد. تاكنون سه كارتون و دو مجموعه تلويزيونى هم از آن 
توليد شده است. سال 2006 روايتى موزيكال از داستان ”تن تن در تبت“ 

در يانگ ويك تيه تر لندن به صحنه رفت.

دومش  همسر  از  ويليامز“  ”رابين 
جدا مى شود 

همسر دوم ”رابين ويليامز“ هنرپيشه آمريكايى پس از 19 سال زندگى 
با رابين قصد دارد كه از وى جدا شود. 

ويليامز“  گارسز  گزارش ”مارشا  اين  اساس  بر  سى؛  بى  بى  از  نقل  به 
در  دادگاهى  در  ويليامز“  ”رابين  با  ناپذيرش  سازش  هاى  تفاوت  از 

”سنفرانسيسكو“ ياد كرد.
اين زوج كه در سال 1989 با همديگر ازدواج كردند از ماه دسامبر به 
دادگاه  مدارك   . دارند  فرزند  دو  و  كردند  مى  زندگى  جداگانه  صورت 
نشان مى دهد كه ”مارشا گارسز ويليامز“ حزانت مشترك پسر 16ساله 

اش را درخواست كرده است. دختر آنها 18 سل سن دارد   

جورج كلونى، براد پيت ، مت دامون و دان چئادل 

بازيگران هاليوود به كمك 
مردم دارفور شتافتند 

سازمان ملل طى بيانيه اى ديروز اعالم كرد: بازيگران هاليوود كه در آن 
”جورج كلونى“، ”براد پيت“ ، ”مت دامون“ و ”دان چئادل“ شركت دارند به 

كمك مردم دارفور شتافتند. 
به نقل از رويترز؛ بر اساس اين گزارش كمك 6 ميليون دالرى ايرلند ، 
اتحاديه اروپا و خيريه بازيگران هاليوود اين امكان را براى برنامه غذايى 
جهان فراهم مى كند تا هليكوپتر و هواپيماهايى را براى رساندن غذا به 

ناحيه جنگ زده دارفور سودان طى ماه آوريل ،فروردين، اجاره كند.
اين گزارش افزود: كمك هاى جهانى ناحيه دارفور سودان را در برگرفته 
است. كارشناسان تخمين زده اند كه در طى پنج سال جنگ در دارفور 
رانده  بيرون  هايشان  خانه  از  نفر  ميليون   2.5 و  كشته  نفر  هزار   200

شدند 

شون كانرى بار ديگر در جيمز باند؟
شون كانرى، بازيگر 77 ساله اسكاتلندى  در گفت و گو با يك روزنامه انگليسى اعالم كرد كه مايل است بار ديگر در فيلمى از سرى 

فيلم هاى جيمزباند ايفاى نقش كند اما اين بار نه در نقش جيمزباند كه در نقش شخصيت بدجنس فيلم!
شون كانرى در اين باره گفت: «بازى 
رد  را  منفى  نقش  در  و  جيمزباند  در 
من  به  كه  كنم  نمى  فكر  اما  كنم  نمى 
بپردازند.  خاطر  اين  به  زيادى  مبلغ 
ديگر  هاى  نقش  براى  كنندگان  تهيه 
و  پردازند  نمى  زيادى  پول  فيلم  اين 
خوب  جيمزباند  نقش  بازيگر  به  فقط 
پول مى دهند؛ عليرغم اين كه در زمان 

من اين طور نبود.»
شون كانرى كه با بازى در نخستين 
فيلم جيمزباند به نام دكتر نو در سال 
1962، شهرتى جهانى يافت، هفت بار 

در اين نقش ظاهر شده است.
ايان  كه  است  شخصيتى  جيمزباند 
در   1952 سال  در  بار  اولين  فلمينگ 

كتاب خود خلق كرد. 
در اين داستان جيمزباند  007 مامور 
شيوه  به  بريتانيا  اطالعات  سازمان 
به  پيشرفته  ابزارهاى  و  بديع  هاى 
مى  تبهكاران  و  جنايتكاران  با  جنگ 

رود.
زرنگ،  شخصيت  اين  ضعف  نقطه 
خونسرد و خوش مشرب، زنان زيبا 
را  اغواگر  نقشى  همواره  كه  هستند 

دارند.
به جز دكتر نو، شون كانرى با بازى 
مجموعه  اين  از  ديگرى  هاى  فيلم  در 
با نام هاى: از روسيه همراه با عشق 
(1963)، پنجه طاليى (1964)، تاندربال 

(1965)، شما فقط دو بار زندگى مى كنيد (1967)، الماسها ابدى اند (1971)، هرگز نگو هرگز (1984) نقش جيمزباند را جاودانه كرد. 
پس از شون كانرى، بازيگران ديگرى در مجموعه فيلم هاى جيمزباند در اين نقش ظاهر شده اند. جرج الزنبى، راجر مور، تيموتى 

دالتون، پيرس بروسنان و دانيل كريگ، به ترتيب جيمزباندهاى بعدى بودند.
پيش از اين، به هنگام ساخت كازينو رويال (2006)، يكى ديگر از فيلم هاى جيمزباند، تهيه كنندگان فيلم و شون كانرى مذاكراتى براى 

بازى مجدد كانرى در اين فيلم داشتند كه به سرانجامى نرسيد.
كازينو رويال موفق ترين و پرفروش ترين فيلم جيمز باند در تاريخ سينما است كه در 64 كشور جهان به نمايش درآمد و بيش از 

450 ميليون دالر فروش كرد. 
پيش از اين فيلم، پر فروش ترين فيلم جيمز باند روزى دگر بمير بود (1997) كه حدود 430 ميليون دالر درآمد داشت. 

شون كانرى، پس از نمايش كازينو رويال، بازى دانيل كريگ در نقش جيمزباند را «عالى» توصيف كرد و منتقدين نيز آخرين جيمزباند 
را يادآور نقش هاى شون كانرى در اين سرى فيلم ها دانستند.

فيلم تازه مجموعه جيمزباند را، كه در كلمبيا پيكچرز به نام  باند 22 خوانده مى شود، مارك فورستر كارگردانى خواهد كرد و دانيل 
كريگ بار ديگر در نقش جيمزباند بازى خواهد كرد. گفته مى شود اكران اين فيلم كه به نوعى ادامه كازينو رويال خواهد بود؛ از هفتم 

نوامبر سال 2008 آغاز خواهد شد.
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نام هايى كه در 
”مرد هزار چهره“ غايب شدند 

خبرگزارى ايسكانيوز: در بخشى از تيتراژ سريال ”مرد هزار چهره“ از چند بازيگر- مجرى نامبرده شده 
بود كه در سريال تصاويرى از آن ها نديديم يا برخى از تصاوير مربوط به ان ها حذف شده بود حمدرضا 
حسينيان و رضا رشيدپورافرادى بودند كه اگر چه در تيتراژ از حضور آن ها به صورت افتخارى تشكر 
شده بود اما مخاطب هيچ پالنى از حضور آن ها مشاهده نكرد يا برخى از آن تصاوير را نديد . نخستين 

مى  مطرح  شرايط  اين  در  كه  پرسشى 
شود اين است كه چه مساله اى باعث 
آن  تصاوير  برخى  سانسور  يا  حذف 
باعث  كه  دوم  مورد   . است  شده  ها 
كه  بود  زمانى  شد  مخاطب  كنجكاوى 
منديان  قزاق  منزل  وارد   ” ”شصتچى 
اين  محافظ  وروود  ابتداى  در   . شد 
خانواده در پاسخ به پرسش ”شصتچى 
” مبنى بر اين كه اينجا منزل آقاى قزاق 
قزاق  كه  شنود  مى  پاسخ  است  منديان 
منديان (فرهنگ ) [داخل پرانتز، فرهنگ] 
. اما در تكرار اين چند سكانس در شب 
گفتار  از  فرهنگ]  پرانتز،  [داخل  بعد 
حذف شده بود . اين مباحث اگر چه در 
اما  نيست  مهمى  ى  مساله  چندان  كليت 

به دليل كنجكاوى مردم و سو استفاده برخى سودجويان باعث ايجاد برخى سو تفاهمات بين رسانه ملى 
و مخاطبان مى شود . اگر چه ممكن است اين مساله فقط يك اشكال فنى بوده باشد . برخى منابع اطالع 
دادند دليل حذف مجرى – بازيگران نامبرده اين بود كه مثال در يكى از سكانس ها رضا رشيد پور در دفتر 
قزاق منديان (عليرضا خمسه) حاضر مى شود و مى گويد:«غرض، دست بوسى شماست»، كه اين بخش در 
طول سريال پخش نشد .”مرد هزار چهره“ يكى ديگر از سويه هاى خالقيت مهران مديرى بود كه اگر چه با 

توانايى هاى او فاصله داشت اما توانسط برخى از مخاطبان را در سال جديد پاى تلويزيون بنشاند 

لرى ديويد به فيلم جديد 
وودى آلن پيوست

لرى ديويد به جمع بازيگران پروژه بعدى وودى آلن پيوست.
فيلم  اين  در  ديويد  هم بازى هاى  ريپورتر،  هاليوود  گزارش  به 
ديويد ايوان و راشل وود خواهند بود. هنوز جزيياتى از داستان 
شنيده ها  ولى  است  نشده  داده  قرار  رسانه ها  اختيار  در  فيلم 
و  كاربلد  راهنماى  يك  نقش  ديويد  لرى  كه  است  آن  از  حاكى 

ماهر را دارد. 
اين پروژه برخالف سه پروژه قبلى وودى آلن كه در لندن بود 
پروژه  البته  مى شود.  محسوب  آمريكا  به  آلن  وودى  بازگشت 
ماقبل آخر وودى آلن با نام «ويكى كرستينا در بارسلون» كه 
است.  شده  فيلم بردارى  اسپانيا  در  نشده  آغاز  آن  اكران  هنوز 
دسترس  در  فيلم  ساخت  آغاز  براى  خاصى  زمان بندى  جدول 
كليد  نيويورك  در  امسال  بهار  در  فيلم  اين  احتماال  ولى  نيست 

خواهد خورد.

فيلم  اينترنتى  نمايش 
ضد قرآنى ”فتنه“ متوقف 

شد
مقامات آمريكا از شركت اينترنتى كه قرار بود فيلم ضد 
قرآنى فتنه را نمايش دهد، خواستند تا دسترسى به اين 

سايت را به طور موقت مسدود كنند. 

وايلدرز،  گرت  جنجالى  فيلم  بود  قرار  كه  حالى  در 
نماينده محافظه كار پارلمان هلند، بر روى يكى از وب 
سايت هاى اينترنتى كه شركت پشتيبان آن در آمريكا 
قرار دارد به نمايش درآيد، مقامات آمريكا در اقدامى با 
ابراز نگرانى از موج اعتراض هايى كه نسبت به اين فليم 
به راه افتاده است از مديران اين وب سايت خواستند تا 
به طور موقت دسترسى به اين سايت را براى دانلود و 

تماشاى فيلم ضد قرآنى فتنه، مسدود كنند.

به  اشاره  با  آمريكا  اينترنتى  خدمات  شركت  مديران 
شكايت هايى كه از فيلم پانزده دقيقع اى فتنه شده است 
ضوابط  محتواى  فيلم  اين  كه  آنجايى  از  كردند،  اعالم 
دهنده  ترويج  هاى  واژه  از  استفاده  عدم  به  مربوط 
در  قانونى  مراجع  نتيجه  در  گذاشته،  پا  زير  را  نفرت 
شده،  فيلم  اين  عيله  كه  هايى  شكايت  به  رسيدگى  حال 

هستند.
دولت هاى ايران، پاكستان، مالزى و گروه هاى و انجمن 
هاى اسالمى در اروپا به طور رسمى از كارگردان اين 
فيلم به دليل توهين به مقدسات دين اسالم شكايت كرده 
اند.نكته جالب توجه اين است كه بر اساس قانون، مقام 
را  وايلدرز  فيلم  پخش  كردن  ممنوع  حق  هلندى  هاى 
كه  اين  درباره  توانند  مى  فيلم  پخش  از  بعد  اما  ندارد، 
سازنده آن مرتكب جرمى شده است يا خير، تحقيق كنند 

و به شكايات رسيدگى كنند.

فيلم جديد استون 
درباره بوش

فيلم جديد اليور استون درباره 
جرج دبليو بوش كمتر از يك 
خورد  خواهد  كليد  ديگر  ماه 
ژانويه  او  آنكه  از  پيش  تا 
ترك  را  خود  كار  دفتر  آينده 
شود.   نمايش  آماده  كند، 
كرد  اعالم  آسوشيتدپرس 
يك فرد نزديك به پروژه تازه 
استون با اعالم اين خبر گفت: 
اواخر  «دبليو»  «فيلمبردارى 
شروپورت  در  آوريل  ماه 
مى  آغاز  لوئيزيانا  ايالت  در 

شود.»
برنده  جنجالى  فيلمساز 
اسكار تالش براى پيدا كردن 
پيش  ژانويه  را  گذار  سرمايه 
با  زود  خيلى  اما  كرد،  آغاز 
تهيه كنندگانى در هاليوود به 

توافق رسيد. استون كه از مخالفان سرسخت حمله آمريكا به عراق بود، مدتى 
زندگى  از  هايى  بخش  بر  تمركز  با  دارد  قصد  گفت  ورايتى  نشريه  به  پيش 
از  واقعى»  و  «عادالنه  تصويرى  پدر  بوش  جرج  با  او  رابطه  جمله  از  بوش 
وى ترسيم كند و نشان دهد او چگونه از يك «ولگرد دائم الخمر» به يكى از 
در فيلم برنده  قدرتمندترين چهره هاى دنيا تبديل شد.جاش برولين كه اخيراً 
نقش  در  كرد  بازى  را  تگزاسى  يك  نقش  ندارند»  كشورى  «پيرمردها  اسكار 
بوش ظاهر مى شود. «دبليو» پس از «جى. اف. كى» و «نيكسن» سومين فيلم 

استون 62 ساله درباره رؤساى جمهور آمريكاست.  
    

  



14
www.persianweekly.co.uk
  جمعه 16  فروردين April 2008  -  1387 4هفته نامه پرشين

سال اول -  شماره سى و نهم
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ُلرستان، 
تاريخى نهفته در 
دل كوهستان

استان لرستان، با وسعت حدود 28559 كيلومتر مربع در غرب ايران قرار 

گرفته است.
استان  به  جنوب  از  همدان؛  و  مركزى  استان هاى  به  ازشمال  استان،  اين 
به استان هاى كرمانشاه  غرب  واز  به استان اصفهان  از شرق  خوزستان؛ 
و ايالم محدود است. اشترانكوه با چهار هزار و پنجاه متر ارتفاع بلندترين 

نقطه استان لرستان است. 
پست ترين نقطه آن در جنوبى ترين ناحيه استان واقع شده و حدود پانصد 
متر از سطح درياى آزاد ارتفاع دارد. بر اساس آخرين تقسيمات كشورى 
در سال هزار و سيصد و هفتاد و پنج، استان لرستان داراى نه شهرستان، 
ده شهر، بيست بخش، هشتاد و يك دهستان و دو هزار و هشتصد و چهل و 
دو آبادى داراى سكنه بوده و مركز آن شهر خرم آباد است. شهرستان هاى 
كوهدشت،  ازنا،  دورود،  اليگودرز،  بروجرد،  خرم آباد،  از:  عبارتند  استان 

دلفان، سلسله و پل دختر.
جغرافياى طبيعى و اقليم استان

استان لرستان سرزمينى كوهستانى است كه به  جز تعدادى دره آبرفتى و 
چند دشت كوچك، ناحيه هموار ندارد. اين ناهموارى ها كه داراى سنگ هاى 
و  الوند  (درونى)  خارايى  گنبدهاى  با  مجاورت  نتيجه  در  است،  دگرگونى 
(ارتفاعات  استان  اصلى  ناهموارى هاى  در  آمده اند.  پديد  (شازند)  سربند 
اصلى زاگرس)، كوه ها به طور منظم از شمال غربى به سوى جنوب كشيده 

شده اند. 
اين ناهموارى ها كه معموال با دره هاى عميق همراهند، اغلب فشرده، بلند 
به صورت  داخلى  هاى  پيشكوه  ناهموارى  حالى  كه  در  هستند؛  ناصاف  و 
تپه ماهورهاى گنبدى شكل و كم ارتفاع خودنمايى مى كنند و نقاط بلند آنها، 
به گنبدهاى خارايى مربوطند. استان لرستان داراى آب و هواى متنوع است. 
در زمستان، هنگامى كه در شمال لرستان برف و كوالك و سرماى شديد 
برخوردار  بارانى  و  مطبوع  هواى  از  آن  جنوبى  قسمت هاى  دارد،  جريان 

است. 
و  معتدل  زمستانى  داراى  خرم آباد  مى دهند،  نشان  اقليمى  بررسى هاى 
دارد.  معتدل  تابستانى  و  سرد  زمستانى  بروجرد  و  است  گرم  تابستانى 

اليگودرز نيز زمستانى بسيار سرد و تابستانى معتدل دارد.
جغرافياى تاريخى استان

اقوام مهاجر، در هزاره سوم و چهارم پيش از ميالد در كوهساران زاگرس 
اسكان يافتند و سرانجام، سرزمين بين النهرين (ميان دو رود) را تصرف 

كردند. نام طايفه هايى كه در زاگرس سكونت داشتند، در آٍثار برجاى مانده 
از سارگن پادشاه مقتدر اكد (دو هزار و بيست و هشت تا دو هزار و سى 

قبل از  ميالد) آمده است. 
به استناد كتيبه هاى بابلى، آشورى و ايالمى، ساكنان دامنه هاى كوهساران 
و  آمادا  نايدى،  گوتى،  كاسى،  مانايى،  لولوبى،  مانند  هايى  طايفه  زاگرس 
پارسوا بوده اند. تاريخ نگاران، در آريايى بودن لولوبى ها و مانايى ها ترديد 
دارند؛ اما شواهد تاريخى نشان مى دهند، كاسى ها در سال هزار و ششصد 
قبل از ميالد در لرستان كنونى مى زيستند و حكومت آنها از شمال و شرق 

لرستان تا اطراف همدان توسعه داشت. 
حمورابى  از  كردند،  نفوذ  بابل  در  ميالد  از  پيش  دوم  هزاره  در  قوم،  اين 
شكست خوردند؛ اما عاقبت در بابل مستقر شدند و دومين سلسله شاهان 
با  ميالد،  از  پيش  دوم  هزاره  در  كاسيان  انقراض  كردند.  تأسيس  را  بابل 
يورش دولت مقتدر ايالم صورت گرفت. در نتيجه، كاسى ها به زاگرس عقب 
نشستند و خراجگزار ايالم شدند و آنها در برابر توسعه طلبى آشورى ها، 

در مناطق شرقى، مانند سدى مقاومت كردند. 
هخامنشى  سلسله  شاهان  كه  رسيد  حدى  به  كوه نشين  قوم  اين  قدرت 

هنگامى كه از فارس به شوش يا از بابل به اكباتان مى گذشتند، هديه هايى 
براى ايالت كوهستانى بين راه مى فرستادند تا مسير آنها را امن نگاه دارند. 
اسكندر  مغلوب  موقت  به  طور  نواحى  اين  ساكنان  بعدى  هاى  دوره  در 

مقدونى شدند. 
معروف  خاندان  از  شخصى  را  پيشكوه  و  پشتكوه  ساسانيان،  دوره  در 
بود  هرمزان  همان  خاندان،  اين  فرمانرواى  آخرين  مى كرد.  اداره  هرمزان 
كه به اسارت سپاهيان عرب درآمد. عرب ها در سال شانزده هجرى قمرى 
و  بيست  سال  در  و  گرفتند  را  لرستان  شمالى  نواحى  حلوان،  فتح  از  پس 
يك هجرى قمرى، نهاوند و قسمت جنوبى لرستان را نيز به تصرف خود 

درآوردند. 
گرفته  سرزمين هاى  «عمر»  كه  هنگامى  قمرى،  هجرى  بيست ودو  سال  در 
شده را در ميان لشكريان كوفه و بصره تقسيم مى كرد، لرستان ضميمه 
حوزه كوفه شد و از آن پس جزو ايالت جبال (عراق عجم) درآمد و تا ميانه 
سده چهارم هجرى، حكمران اين منطقه يا از بغداد يا از كوفه تعيين مى شد. 
در همين قرن، حسنويه كرد اين منطقه را به تصرف خود درآورد.و خاندان 

او تا سال پانصد هجرى  قمرى بر لرستان تسلط داشتند.
مقارن استيالى مغول  بر ايران، لرستان به دو قسمت لر بزرگ و لر  كوچك 
تقسيم شد. هر يك از اين دو قسمت از پيش از استيالى مغول تا مدت زمانى 
پس از انقراض ايلخانان، امراى نيمه مستقل داشتند. اتابكان لر بزرگ اصًال  
از كردان شام بودند كه از حدود نيمه قرن ششم هجرى از راه آذربايجان 
رهسپار ايران شدند و در حدود اشترانكوه و جلگه هاى شمالى آن اسكان 

گزيدند پايتخت اتابكان لرستان در شهر ايذج (مال امير) بود. 
خرابه هاى فراوانى از آن دوره باقى مانده كه بيشتر آنها به دوره ساسانيان 
مربوط است و هنوز در اين محل ديده مى شوند. اتابكان لر بزرگ تا نيمه 
هشتصد و بيست و هفت  اول قرن نهم هجرى حكومت  كردند (پانصد – 
دست  به  داشت،  نام  كاووس  غياث الدين  كه  آنها  آخرين  و  قمرى)  هجرى 
شد.اما  منقرض  او  سلسله   و  افتاد  بر  تيمورى  شاهرخ  ابراهيم بن  سلطان 
اتابكان لر كوچك (پانصد وهشتاد- هزار وشش هـ.ق) كه چندين امير معتبر 
داشتند و حكومتشان نيز طوالنى تر بود، هيچ وقت اهميت و اعتبار لر بزرگ 

را پيدا نكردند. 
حتى  و  كردند  حفظ  صفويه  زمان  تا  را  خود  موقعيت  كوچك  لر  اتابكان 
حكومت خود را تا غرب كوه هاى پشتكوه توسعه دادند. آخرين فرد اين 
به  قمرى  هجرى  شش   و  هزار  سال  در  كه  داشت  نام  شاهورى  سلسله 

فرمان شاه عباس اول كشته شد و سلسله او نيز بر افتاد بدين گونه حكومت 
كار  روى  اوايل  تا  والى  اين  خاندان  و  شد  محول  نامى  حسين  به  لرستان 
آمدن سلسله قاجار، بر لرستان حكومت كردند. از آن پس حكومت پشتكوه 

را گاه حكام بروجرد و زمانى حكام شوشترى به عهده داشته اند.
شهرخرم آباد

اين شهر تاريخ چند هزار ساله دارد و يكى از شهرهاى قديمى ايران است 
جمله  از  متعددى،  و  مختلف  تمدنهاى  تاكنون،  خود  پيدايش  آغاز  از  كه 
كاسى ها، بابلى ها، ايالمى ها، ساسانيان، سلجوقيان و خوارزمشاهيان و ... 
را تجربه كرده است. در پيرامون اين شهر آثار متعددى از ادوار فوق باقى 

مانده است.
خرم آباد در ميان دره اى قيفى شكل و پر آب جاى گرفته است و قلعه هاى 
تاريخى و قديمى آن، محلى امن و سنگرى محكم براى حاكمان زمان در برابر 
مهاجمان و شورشيان بوده است.خرم آباد شهرى است تجارتى، خدماتى 
ناموزون،  توسعه  كنار  در  لرستان،  استان  مركز  عنوان  به  كه  نظامى  و 

موجبات جذب مهاجران شهرى و روستايى را فراهم آورده است. 
به  است،  آن  جغرافيايى  عوامل  تابع  بيشتر  خرم آباد  شهر  تركيب  و  شكل 
برده  پيش  كوه  كمركش  تا  را  شهرى  هاى  خانه  جمعيت،  فشار  كه  طورى 

است. خرم آباد داراى معبر و مسيرهاى قديمى و طبيعى است.
جاذبه هاى ديدنى

 گرداب سنگى  / منار خرم آباد / مقبره فلك الدين / مقبره بابا طاهر / مقبره 
جالله / مقبره مير سيد على / مقبره حيات الغيب / بقعه جابر / بقعه امير 
قلعه   / زاخه  قلعه   / ركى  قلعه   / فالك  اال  فلك  قلعه   / شهنشاه  بقعه  سيف/ 
منگره /  قلعه سرقال/ قلعه رزه / قلعه بهرام / قلعه شهنشاه / قلعه چشمك / 

قلعه قال جق / دژ / گريت / مقبره زيد بن على / بقعه شاه زاده احمد
جاذبه هاى طبيعى 

 دره خرم آباد /  دره محمل كوه / دره گوشه /  دره پير جيد / دره بابا 
عباس / دره حوض موسى / تپه هاى باباخانى / تپه سراب / پل شاهپورى 
/  پل خرم آباد/ پل كشكان / پل كرو دختر / پل گاوميشان / پل كاكارضا / 

پل خرم آبادى / غار قمرى /غار يافته 
غار كنجى / غار ارجنه / غار قاژه / غار دوشه / غار كوگان

شهر ازنا
و  بيست  و  دورود  شهرستان  شرق  كيلومترى  شش  و  سى  در  شهر  اين 
چهار كيلومترى غرب شهرستان اليگودرز واقع شده و گذشته تاريخى آن 
محدوده  جزو  قبًال  ازنا  شهر  است.  شده  عجين  و  دورود  منطقه  تاريخ  با 
از  يكى  حاضر  حال  در  و  بود  مركزى  استان  از  اراك  شهرستان  سياسى 
به  جاده اى  با  شهر  اين  مى رود.  شمار  به  لرستان  استان  شهرستانهاى 

اصفهان مرتبط است و خط لوله سرتاسرى نفت از آن مى گذرد.
شهر اليگودرز

بررسى هاى تاريخى نشان مى دهند، پيش از شكل گيرى شهر فعلى اليگودرز، 
در محل كنونى آن شهرى با همين نام وجود داشته كه به علل نامعلوم از 
بين رفته است. مردم اين ديار، مذهب شيعه قديم (علوى) داشته اند و خانقاه 

آن، مركز تعليمات دينى قزلباشان و درويشان بوده است. 
شاه اسماعيل صفوى در يكى از سفرهاى خود از اين خانقاه ديدن كرده 
مكعب  آجرهاى  قبيل  از  آثارى  اليگودرز،  هاى  تپه  و  ها  كوه  در  است. 
دست  به  هجرى  هفتم  قرن  به  مربوط  فلزى  و  سفالى   ظروف  و  مستطيل 
ها،  رودخانه  اثر  در  اول  درجه  در  اليگودرز  شهر  اوليه  است.هسته  آمده 

قناتها و  چشمه ها پديد آمده است. 
موقعيت ارتباطى از عوامل مهم ديگر در ايجاد و گسترش اين شهر بوده 
است. به طورى كه يكى از راه هاى مهم اصفهان به غرب كشور از فريدن، 
اليگودرز، گاپله و بروجرد مى گذشت. همچنين اين منطقه، نواحى بختيارى 
كرده  متصل  خوانسار)  گلپايگان،  خمين،  (اراك،  ايران  مركزى  فالت  به  را 

است.
جاذبه هاى ديدنى

اشتران كوه / غاليه كوه / كوه تمندر
شهر بروجرد

از پيشينه و تاريخ پيش از اسالم شهر بروجرد كه در گويش لرى «وروگرد»  
به  كافى  مدارك  مى شود،  ناميده  «ورويرد»  بروجردى  محلى  لهجه  در  و 
دست نيامده است. گروهى بروجرد را از بناهاى فيروز ساسانى مى دانند 
و عده اى ديگر آن را محل گرد آمدن دوباره سپاهيان شكست خورده يزد 

گرد سوم مى شناسند. 
لرستان،  و  خوزستان  حاكم  حسام السلطنه  قاجار،  حكومت  زمان  در 
بروجرد  را مقر حكومت خود قرار داد و با تعمير قلعه هاى آن، خندقى دور 
شهر ايجاد كرد. عوامل مؤثر از قبيل آب و هواى معتدل كوهستانى، دشت 
طبيعى،  مراتع  دائمى،  روان  آبهاى  شبكه  سيالخور،  رسوبى  حاصل خيز 
و  ارتباطى  شبكه  گسترش  و  سياسى  و  جغرافيايى  استراتژيك  موقعيت 

تجارى باعث جذب جمعيت و توسعه آن بوده اند.
جاذبه هاى ديدنى

 قبر واعظ اصفهانى/  تپه قرق/  جاذبه هاى طبيعى / رود سزار
 مراكز مذهبى /  مسجد جامع بروجرد /  مسجد سلطانى بروجرد 
 مقبره شاهزاده  ابوالحسن /  امام زاده جعفر/  گورستان رازان   

 گورستان مير احمدى
شهر كوهدشت

تحقيق و جستجوى باستانشاسان  در كانون هاى «سرخدم لرى هميان» و 
«سرطراحان»  نشانگر اين مطلب است كه كوهدشت از مراكز شهر نشينى 
مردمانى  كه  است  آن  بيانگر  آشورى  معبد  كشف  باشد.  مى  قديم  دوران 
قبل از هزاره اول پيش از ميالد در اين نواحى مى زيستند و آيين هاى دينى 
خود را به جاى مى آوردند. حمداهللا مستوفى درتاريخ گزيده، از كوهدشت و 

طراحان نام برده كه قرنها قبل از ورود عرب ها از بين رفته بودند.
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نام هاى 
توخالى، 

هويت 
گمشده

اعظم دانشجو

دنيا  به  نوزادى  وقتى  پوستان،  سرخ  ميان  در 
نمى  انتخاب  را  نامى  برايش  بزرگترها  آيد،  مى 
شود  بزرگ  كودك  تا  كنند  مى  صبر  بلكه  كنند، 
و به ابتكار خود كارى انجام دهد، مثال خودش 
يا  كند  كشف  را  گياهى  يا  كند  شكار  را  حيوانى 

چيزى بسازد ...
با وارد شدن معلم تمام هياهو و شلوغى كالس به يك باره خاموش 
دوختند.  چشم  معلم  دهان  به  و  نشستند  شان  جاى  سر  همه  شد. 
معلم خودش را معرفى كرد و كمى راجع به نحوه كالس دارى و 

تدريسش توضيح داد و بعد نوبت به معرفى دانش آموزان رسيد. 
معلم دفتر حضور و غياب را باز كرد و اسامى را به ترتيب حروف 

الفبا خواند. 
را  فاميلش  پسوند  فقط  معلم  اگر  كه  بود  كرده  آماده  را  خودش 
بخواند، جواب ندهد، اما اگر فاميل و پسوند را با هم خواند، آن وقت 

مى توانست با كمى اغماض به قضيه نگاه كند و جواب بدهد. 
نوبت به او رسيد. معلم نه اسم كوچكش را گفت و نه نام خانوادگى 
اش را، فقط پسوند فاميلش را صدا كرد. او هم اين بار تصميمش را 
گرفته بود و جواب معلم را نداد. هر بار كه معلم او را صدا مى كرد 
با انگشتان دستش مى شمرد. معلم با فاصله هاى چندثانيه اى، شش 
بار پسوند فاميلش را صدا كرد و او هيچ عكس العملى نشان نداد. 
بار هفتم معلم فاميل و پسوند فاميلش را با هم صدا زد و گفت كه: 

«پس فال نى غايب است، من برايش غيبت مى زنم.» 
با شنيدن اين حرف دستش را بلند كرد و معلم با ديدن او گفت: «تو 

حاضر هستى؟ چرا اين همه صدايت كردم، جواب ندادى؟» 
سرش را پايين انداخت و هيچ چيزى نگفت. 

آن روز به خير گذشت، امابه قول خودش اين مصيبت هر سال او 
بود. پيش خودش فكر مى كرد او كه نام خانوادگى داشت، چرا معلم 

پسوند فاميلش را صدا مى زند. 
بارها وبارها به خاطر دنباله نام خانوادگى ، هم كال سى هايش او 
را مسخره كرده بودند. حتى يك بار در دانشگاه با يكى از اساتيدش 
كه او را فقط با پسوند خانوادگى اش صدا كرده بود، مشاجره كرد 
و همين موضوع باعث شد كه در جلسه هاى آخر ترم، واحدى را كه 

بايد با آن استاد مى گذراند، حذف كرد. 
همه جا خودش را فقط به نام و نام خانوادگى اش معرفى مى كرد، 
اما وقتى مجبور بود كارت شناسايى اش را نشان بدهد، كلى خجالت 

مى كشيد. 
چند بار تصميم گرفت كه به ثبت احوال برود و خودش را از اين 
مى  او  نيت  متوجه  پدرش  اينكه  محض  به  اما  كند،  ص  خال  پسوند 
شد، سرسختانه مخالفت مى كرد و به او مى گفت: «بچه جان، تو 

نمى فهمى! اين اصالت و ميراث خانوادگى ما است. خيلى ها هستند 
با ما مشترك است، اما آنچه ما را از آنها  كه نام خانوادگى شان 

مجزا مى كند، همين پسوند است.» 
ولى به نظر او اين حرف پدر معنى نداشت. اوال كسى او را گم نكرده 
بود كه بخواهد از روى پسوند و نام خانوادگى آن هم بين هزاران 
هزار آدم، دنبالش بگردد. در ثانى او براى اطرافيانش شناخته شده 
بود وبا همان نام و نام خانوادگى كارش راه مى افتاد و احتياجى به 

اين دنباله نداشت. ثالثا، اين چه جور اصالتى بود كه همه جا باعث 
سرافكندگى و شرمندگى اش مى شد. رابعا اگر قرار بود از اجدادش 
مال و منال يا جنس عتيقه اى به ارث برسد، مطمئنا آن وقت جزو 

ورثه محسوب نمى شد. 
با اين اوصاف و دال يل، حاال چرا پدرش او را سرزنش مى كند و 
به خاطر اينكه او مى خواهد اين پسوند را از شناسنامه اش حذف 
سرگردان  و  حيران  آيد،  مى  حساب  به  ناخلف  نوادگان  جزو  كند، 

مانده است. 

نشان  نوزاد،  براى  نام  انتخاب 
دهنده فرهنگ هر خانواده است. نام 
هويت،  در  هركس،  خانوادگى  نام  و 
شخصيت و رفتار او در طول زندگى، 

تاثيرى عميق دارد. 
است.  فرد  هويت  از  بخشى  نام، 
پس نام و نام خانوادگى بايد نشان 
دهنده هويت فردى، خانوادگى، ملى 
به  و  باشد  نام  صاحب  فرهنگى  و 
بايد  نامش  ايرانى،  يك  دليل  همين 
نشانگر مليت و فرهنگ ايرانى باشد. 
بنابراين برخال ف گذشتگان كه گاهى 
فرزندان  نام  ها  خانواده  بعضى 
پسر خود را اسكندر، چنگيز، تيمور 
توجه  با  امروزه  گذاشتند،  مى  و... 
والدين  كه  عاتى  اطال  و  آگاهى  به 
دارند، انتخاب چنين نام هايى براى 

فرزندان جايز نيست. 

انتخاب نام براى نوزاد، نشان دهنده فرهنگ هر خانواده است. نام 
و نام خانوادگى هركس، در هويت، شخصيت و رفتار او در طول 

زندگى، تاثيرى عميق دارد. 
نام، بخشى از هويت فرد است. پس نام و نام خانوادگى بايد نشان 
دهنده هويت فردى، خانوادگى، ملى و فرهنگى صاحب نام باشد و 
به همين دليل يك ايرانى، نامش بايد نشانگر مليت و فرهنگ ايرانى 
ها  خانواده  بعضى  گاهى  كه  گذشتگان  ف  برخال  بنابراين  باشد. 
نام فرزندان پسر خود را اسكندر، چنگيز، تيمور و... مى گذاشتند، 
انتخاب  دارند،  والدين  كه  عاتى  اطال  و  آگاهى  به  توجه  با  امروزه 

چنين نام هايى براى فرزندان جايز نيست. 
خوب  نام  انتخاب  مادرهاست  و  پدر  گردن  بر  كه  حقوقى  از  يكى 
براى فرزندان است. نام انتخاب شده بايد واقعى باشد و به تعبيرى 
اسم بايد با مسمى و مناسب با وضعيت جسمانى، باطنى، فرهنگى، 
ت  تخيال  محصول  نه  باشد  خانوادگى  تعلقات  و  دينى  اجتماعى، 
وآمال دست نيافتنى و آرزوهاى دور و دراز (يا اميال سرخورده 

پدر و مادر) باشد. 
در ايران پيش از اسال م، بسيارى از نام هاى پسران از نام هايى كه 
بر انواع حيوانات گذاشته شده بود، گرفته مى شد. مانند تهمورس 
(تهم به معنى نيرومند و اورس به معنى سگ) يا گيو كه تصحيف 
يعنى  گرشاسب  و  توانا  اسب  دارنده  يعنى  تهماسب  يا  است  گاو 

دارنده اسب ال غر. 
در ايران پس از اسال م، به دليل تدين، شايع ترين نام براى مسلمانان، 
نام و القاب پيامبر اسال م (محمد، احمد و مصطفى) و نيز بنده خدا 
در  مذهبى،  جهت  از  است.  بوده  عبدالرحمن)  و  عبدالرحيم  (عبداهللا، 
ميان شيعيان، قطعا هيچ گاه كسى نام معاويه يا يزيد يا شايد حتى 

نام سه خليفه اول را بر فرزند خود نگذارد. 
بيانگر  اسالم،  جهان  مختلف  مناطق  در  اسالمى  هاى  نام  انتخاب 
گرايش مذهبى ساكنان آنجاست. از دوره صفويه به بعد كه تشيع 
نام  على  را  پسران  اكثر  شد،  ايران  رسمى  مذهب  امامى،  دوازده 
نهادند و تركيب هاى زيادى مثل محمدعلى، حسين على، رجب على 

و حتى نوروز على و مهرعلى مرسوم شد. 
پس از مشروطيت، نام هاى جديدى رسم شد تا آنجا كه وثوق الدوله 
به «مستوره»  را  آن  بعد  (و  گذاشت  را «مشروطه»  خود  دختر  نام 

عوض كرد.) 
در دوره پهلوى، اسم رضا و تركيبات جديد آن با نام معصومان 
رايج  و...  حميدرضا  مرضا،  غال  رضا،  على  محمدرضا،  مثل  شيعه 
شد. اما هم چنان، مرسوم ترين نام ها محمد و تركيبات آن از جمله 
محمدعلى، محمدحسن، محمدباقر، على محمد و... (يا غالم حسين، 

عبدالحسين، غال مرضا، عبدالرضا و...) بود. 

ايرانى  عادى  طبقات  هاى  نام  ت،  تحوال  اين  از  پيش  تا 
چندان خوشايند نبوده است. اسامى مانند: «على جوكى، 
مقصود كچل، على بوقه، مهدى هفت رنگ، شارجب، ابرام 
سال خ، باقر خالدار، اشرف تركه، حبيب ساچمه، يوسف 
پاشنه طال ، تقى بنگى، على اردنگى، غياث چائى پز، رجب 

آسمان جل، مقبل كبوتر، رجب نى نى و...» 
فرهنگ، آداب و معيارهاى نام گذارى در ميان ملل و اقوام مختلف 
مى  اشاره  مختلف  فرهنگ  چند  به  نمونه  براى  كند.  مى  فرق  هم  با 

كنيم. 
1) در ميان سرخ پوستان، وقتى نوزادى به دنيا مى آيد، بزرگترها 
برايش نامى را انتخاب نمى كنند، بلكه صبر مى كنند تا كودك بزرگ 
را  حيوانى  خودش  مثال  دهد،  انجام  كارى  خود  ابتكار  به  و  شود 
ويژه  كارى  يا  بسازد  چيزى  يا  كند  كشف  را  گياهى  يا  كند  شكار 
فرهنگ  در  لقب  اعطاى  مشابه  تقريبا  گذارى  نام  اين  و  بدهد  انجام 
قلمروى  نخبگان  و  بزرگان  به  اميران  و  پادشاهان  كه  است  ايران 
ايشان  به  خاص  عنوانى  آنان،  هنرنمايى  و  كارايى  براساس  خود 

اختصاص مى دادند. 
2) اقوام مغول نيز مانند ديگر اقوام بدوى و صحرانشين، اسم نوزاد 
را از روى نخستين چيزى كه پس از تولد نوزاد، وارد خانه مى شد 
يا نخستين رخداد قابل ذكرى كه پس از تولد نوزاد، اتفاق مى افتاد، 
انتخاب مى كردند. چنان كه نام غازان خان (پسر ارغون و نوه هال 
كو)، قزغان (كترى) بود، چون اولين چيزى كه پس از تولد او وارد 
خانه شده بود، كترى آب جوش بود. هم چنين يكى از پسران چنگيز 
را به اين دليل «جوجى» (ميهمان) ناميدند كه در بين راه و در طول 

سفر به دنيا آمده است. 
سماوى  اجرام  و  طبيعت  براساس  را  خود  فرزندان  ها،  تركمن   (3
مثل گون (آفتاب) يا آى (ماه)، اولدوز (ستاره) يا اوضاع جوى مانند 

نزول برف و باران به هنگام تولد نوزاد، نام گذارى مى كنند. 
البته بعضى از تيره هاى تركمن مقيم ايران، چند هفته پس از تولد 
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ما بهترين ها را  به شما معرفى مى كنيم!
 خدمات وكالت:

وكالت امور مهاجرت و پناهندگى  •
مشكالت حقوقى و حقيقى  •

مشكالت شغلى  •
خريد و فروش ملك  •

خدمات فرش:
تعميرات هرگونه فرش ( نو و كهنه )   •

رنگبردارى   •
شستشوى فرش  •
خدمات حمل و نقل:

جابجايى وسايل منزل و محل كار  •
بسته بندى جهت ارسال به خارج از كشور يا نگهدارى در انبار  •

ارسال لوازم شما به تمام نقاط دنيا  •
خدمات ساختمانى:

لوله كشى . نصب ابگرمكن و سرويس حمام و آشپزخانه  •
كليه امور برقى با گواهينامه  •

كاشى كارى .نجارى .نقاشى و دكوراسيون داخلى  •
انواع كف سازى و كف پوش .موكت .پاركت   سراميك  •

حياط سازى و سقف سازى  •
انواع ديگر خدمات...  •

خدمات كامپيوتر:
خريد و فروش سخت افزار و نرم افزار  •

web site  طراحى و مدريت  •
راه اندازى و مدريت شبكه  •

آموزش از مقدماتى تا پيشرفته  •
EBAY فروش لوازم شما در  •

خدمات گرافيكى :
طراحى و چاپ كارت ويزيت . منيو غذا و ليفلت  •

خدمات تايپ:
فارسى و انگليسى  •

كتاب و جزوات درسى  •
خدمات حسابدارى:

دفتر دارى  •
تهيه ليست درآمدى ( ماليات و بيمه )  •

انبار دارى و گردش اموال  •
خريد و فروش   •

محاصبه بهاى تمام شده محصوالت  •
تهيه صورتهاى مالى  •

طراحى سيستم حسابدارى  •
حسابرسى و كنترل مالى  •

خدمات ارزى:
ارسال و دريافت پول   •

سرويس به تمام نقاط دنيا  •
بهترين قيمت برابرى ارز  •

خدمات ماهواره :
نصب و تبديل سيستم ثابت به موتورايز  •

نصب تلويزيونهاى پالسما و آنتن تلويزيون  •
خدمات موبايل:

خريد و فروش   •
باز كردن قفل تلفن   •

خدمات بيمه:
بيمه وسايل نقليه حتى بدون داشتن گواهينامه انگليسى  •

خدمات دريافت خسارت:
تصادفات . حتى به عنوان سر نشين  •

حوادث ناشى از برخوردهاى خيابانى  •
لغزش و افتادگى در محل كار يا مكانهاى عمومى  •

در ارتباط با مشاغل فوق ما شما را به بهترين ها معرفى مى كنيم.

079 4771 1495

بچه، بزرگان و ريش سفيدان و روحانيون تركمن، گرد هم مى آيند و با تفال از قرآن مجيد، 
نامى براى كودك انتخاب مى كنند. يعنى پس از گشودن قرآن، اولين واژه اى كه در آن صفحه 
قرآن به نظرشان برسد، همان واژه را بى كم و كاست به عنوان نام نوزاد انتخاب مى كنند، نام 

هايى مانند «وال الضالين»، «سبحان اهللا»، «غيرالمغضوب»، «الحمداهللا» و «قل هوااهللا». 
4) در كشورهاى غربى با اينكه اكثريت مردم اعتقاد مبرمى به دين آبا و اجدادى خود ندارند. 

اكثر نام هاى زادمانى برگرفته از اسامى موجود در عهد عتيق و عهد جديد است. 
بر  حتى «قاتل»  و  و «جبار»  زننده)  صدمه  چون «صدام» (بسيار  غريبى  هاى  نام  اعراب،   (5

فرزندان خود مى گذارند. 
يكى از واقعيت ها يا به نوعى معضال ت جامعه ما اين است كه بسيارى از جوانان از نام يا نام 

خانوادگى خود بيزارند و ترجيح مى دهند نام ديگرى براى خود انتخاب كنند. 
همان طور كه گفته شد داشتن اسم خوب حق هر انسانى است و ما هيچ بحثى روى آن نداريم. 
اما كدام كشور را سراغ داريد كه درصد باال يى از مردمانش خواهان تغيير نام باشند؟ اين 
پديده مختص جامعه اى است كه ارزش ها و ضدارزش ها به سرعت جايشان را به يكديگر 
پيشينه  برند،  مى  خود  جامعه  جارى  فرهنگ  و  قبل  نسل  از  كشور  يك  جوانان  وقتى  بدهند. 
خانوادگى و نام خود را موجب سرافكندگى و تحقير خويش مى شمارند و اين همه تعويض 

نام پيش مى آيد. 

در ظرف شصت و شش ساله اخير (يعنى بعد از شهريور 1320 تا امروز) شايد قريب يك 
ميليون نفر ايرانى، نام خانوادگى خود را عوض كردند. اوال ، عده زيادى از ناموران و مشاهير 
از اينكه به طبقه كاسب و كارگر منسوب باشند، ناراضى بوده اند ثانيا، هزاران هزار روستايى 
و روستايى زاده كه نام خانوادگى شان محمدآبادى، حسن آبادى و... بود، پس از مهاجرت 
به شهر، نام خانوادگى خود را عوض كردند. ثالثا انبوهى از مردم كشور كه نام خانوادگى 
مركب و توصيفى داشتند، در روابط اجتماعى، مكاتباتى و مطبوعاتى قسمتى از نام بلند خود 

را حذف كردند. 
عنوان  كسب  براى  را  خود  عمر  و  وجان  مال  از  ميزان  چه  ايرانى  افراد  كه  شاهديم  امروزه 

ايثار مى كنند. 

از طرفى فشارى كه روى جوانان ايرانى براى ادامه تحصيل و كسب 
ديگرى  كشور  هيچ  با  شايد  دارد،  وجود  دانشگاهى  مدارج  و  مدارك 
قابل قياس باشد. مردم در اروپا و آمريكا تا اين اندازه كه در ايران 
فشار  علمى  عناوين  كسب  براى  شان  خانواده  و  خود  به  است  رايج 
مراجع  به  دادخواست  دادن  (با  خانوادگى  نام  تعويض  نميآورند. 
قضايى عليه اداره ثبت احوال) در ايران بيش از هر جامعه ديگر است. 
همان طور كه تعداد كسانى كه به دروغ، تيترهاى علمى، دانشگاهى و 

اجتماعى به خود مى بندند. 
همه دولت ها در تمام ادوار براى رتق و فتق امور از گرفتن ماليات تا سربازگيرى احتياج به 

ليست منظمى از افراد ساكن در قلمروى خود دارند. 
پيش از كودتاى اسفند 1299، همه افراد ملزم به گرفتن ورقه هويت و داشتن شناسنامه شدند. 
برابر قانون ثبت احوال، هر فرد ايرانى بايد داراى سجل احوال= شناسنامه اى باشد و نام او 
در آن شناسنامه (و در دفاتر ثبت احوال) ثبت و ضبط گردد. نام اشخاص، مركب از دو جز» 

است: نام شخصى يا نام اول يا نام كوچك و نام خانوادگى. 
انتخاب نام و نام خانوادگى به نوعى تبلور آرزوهاى يك خانواده است. امروزه آمال و عقده 
گشايى هاى بعضى از پدران و مادران رابه نوعى در نام گذارى فرزندان شان مى توان ديد. 
مثال كسى كه نام پدرش قوچعلى و نام خودش صفرعلى است، پسرش را ژرژيا چارلى خطاب 
بى  و  چيزى  بى  و  نادارى  دوران  هاى  عقده  و  كمبودها  خواهد  مى  ترتيب  اين  به  و  كند  مى 

سوادى و بى فرهنگى خود و خانواده اش را پنهان كند. 
با ملزم شدن افراد به اخذ شناسنامه، اشخاص با رعايت مال حظات و مناسباتى، براى خود 
نام خانوادگى انتخاب كردند. مثال عده اى به خاطر منتسب بودن به يك منطقه جغرافيايى نام 
خانوادگى خود را انتخاب كردند. عده اى به لحاظ قبيله و ايل و عشيره، عده اى به لحاظ شغل 

و حرفه و عده اى به مناسبت عنوان كتابى كه پدر يا جدشان تاليف كرده بود. 
اما اكثريت باال يى از ايرانيان در هشتاد سال قبل كه گرفتن نام خانوادگى اجبارى شد، بى 
سواد بودند و به ماموران اداره آمار مراجعه مى كردند كه شناسنامه بگيرند، اما نامى براى 

خود انتخاب نكرده بودند. 
شايد  گاهى  و  سليقگى  كج  اشخاص،  اين  به  خانوادگى  نام  دادن  در  آمار،  ماموران  بعضى 
در  و  آموختند  سواد  آنان  فرزندزادگان  و  فرزند  بعد  نسل  در  چون  كه  دادند  نشان  بددلى 
جامعه راه يافتند از داشتن آن چنان نام هايى اظهار سرشكستگى و خجالت كردند و با دادن 
دادخواست تصحيح شناسنامه به دادگاه شهرستان، در مقام تغيير و تعويض نام خانوادگى 

خود برآمدند. 

همانطور كه گفتيم از جهت حقوقى انتخاب نام اول و نام خانوادگى حق هر كس است، اما تذكر 
يك نكته بيراه نخواهد بود و آن اينكه: آيا كسى كه نام خودش ابوالقاسم، مصطفى و محمد 
است با نام گذارى فرزندش به نام هاى ايرانى اصيل باستانى، به دوگانگى فرهنگى بين نسل 
خود و نسل آينده دامن نمى زند؟ آيا پيامد منطقى اين تضاد اين نيست كه جوانان امروز از 
نام هايى كه پدران و مادران برايشان انتخاب كرده اند، شرمنده اند؟ آيا با عوض كردن نام و 

نام خانوادگى، گذشته و تاريخ خانواده و كشورمان هم تغيير مى كند؟ 
بسيارى از ايرانيان ساكن آمريكا و اروپا براى راه يافتن به سطوح باال ى شغلى و فرهنگى 
در خارج از كشور، نام خود را به نام هاى فرنگى تغيير مى دهند. از نظر حقوقى نمى توان بر 
اين افراد، ايرادى گرفت، آيا عوض كردن نام به نام فرنگى موجب اختال ل در هويت شخص 
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شاعرى ناراضى در
 عصر استالين

نگاهى به زندگى او سيپ ماندلشتام ....  

سعيد قاسمى نژاد

مى  را  لبهايم  خاكى  جهان  اين  در  من  «آرى، 
آينده  در  آنچه  اما  ميگويم   دروغ  و  جنبانم 
خواهد  مدرسه  هاى  بچه  زبان  ورد  ميگويم، 

شد.» 

در شبى از شبهاى ماه مه 1934 مأموران او.گ.پ.يو به در 
خانه شاعر رفتند. 

آپارتمان تك اتاقه او سيپ ماندشتام، شاعرى كه سروده 
بود: 

«هى! سالم 
با شما هستم! آهاى بچه امنيتى هاى خوش برو باال 

شما كه از قاپوى آهنى گ.ب.يو بيرون خزيديد! 
كجا هستيد؟» 

شعر  يك  دنبال  به  و  بودند  شاعر  خانه  در  اينك  آنها 
ميگشتند، به دنبال يك بند، يك مصرع. 

شاعر دستگير شد. 
فرداى روز دستگيرى بازجويى آغاز شد، تمام شب ادامه يافت و به روز 

بعد كشيد. 
سئوال: فكر ميكنى چرا بازداشتت كردهايم؟ 

ماندلشتام چيزى نميگويد. 
باز جو از او ميخواهد بعضى از اشعارش را كه ممكن است باعث بازداشتش 

شده باشند بخواند. 
ماندشتام ميخواند: 

«اما ديوارها حقارت باز ناز كند / راه دويدن به جايى ندارم» 
باز جواز او ميخواهد شعر را آرام تر بخواند تا آن را يادداشت كند. 

شعر  جو  باز  براى  كه  شاعرى  يك  تراژ  حال  عين  در  و  كميك  وضعيت 
ميخواند يادآور گفته خود شاعر بود آنجا كه گفته بود: 

«شعر در هيچ كجاى دنيا به اندازه روسيه ارزش ندارد، چرا كه در روسيه 
مردم را به خاطر آن تير باران ميكنند.» 

سوال اصلى اينك پرسيده ميشود. صفحه اى به شاعر نشان داده ميشود. 
آيا اين شعر را تو سرودهاى؟ 

شاعر تاييد ميكند. 
سئوال: آيا خودت را به خاطر سرودن چنين شعرى با خصلت ضد انقالبى 

گناهكار ميداند؟ 
جواب: من گوينده شعر زير با ماهيت ضد انقالبى هستم. 

«ميزيئيم بى آن كه در انديشه سرزمين زير پايمان باشيم 
صدايمان در ده قدمى فرو ميميرد 

و زمانى كه ميخواهيم دهان هايمان را نيمه باز كنيم 
آن نشسته بر ستيغ كرملين بازمان ميدارد 

آن جانى دهقان كش» 
شاعر براثر بيخوابى، باز جويى هاى طوالنى غذاى بد و شكنجه روانى دچار 
اختالالت روانى شد خودكشى كرد. او با تيغى كه از پيش در پوتينش پنهان 

كرده بود رگهاى مچش را بريد اما زندانبانان نجاتش دادند. 
همزمان نويسندگان متعهد اتحاد جماهير شوروى عليه شاعر شايعاتى را 
رواج ميدادند. متهم با نوشتن توبه نامهاى براى استالين جان خود را خريد 
و به سه سال تبعيددر اورال محكوم شد. اما اين پايان ماجرا نبود بازجو در 

حضور نادژدا – همسر ماندلشنام – به ماندلشتام گفته بود: 
شعر  سرودن  باعث  ترس  دارد.  ضرورت  شاعر  يك  براى  ترس  «احساس 
ميشود و ماندلشتام شاهد انبوهى از يك چنين احساس ذوق و انگيزه خواهد 
دارند.  نگه  سالم»  اما  «منزوى،  را  ماندشتام  كه  بود  استالين  دستور  بود.» 
ماندلشتام بيمار شد، خياالتى شد به او اجازه دادند كه جز لنينگراد و مسكو 

در ديگر شهرهاى شوروى زندگى كند. در همان زمان نوشت: 
با جسمى عليل دوباره به كار پرداختم. 

با خود گفتم آنهايى كه محكومم كردند حق داشتند ... 
كمكم كن 

اگر يك بار ديگر به تبعيد محكوم شوم خواهم مرد.» 
شوروى  نويسندگان  اتحاديه  كل  دبير  والديميراستاوسكى  زمان  همين  در 

طى نامهاى به يژوف چنين نوشت. 
بكلى سرى 

از: سرپرست اتحاديه نويسندگان اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى 
به: كميسر خلق در امور داخلى 

رفيق ن.اى.يژوف 
عدهاى در عالم ادبيات با حساسيت تمام درباره قضيه «او سيپ ماندلشتام» 
به بحث نشستهاند. همان طور كه همه ميدانند ماندلشتام سه چهار سال پيش 
به  تبليغات ضد شوروى  افتراآميز و مستهجن و  به خاطر سرودن اشعار 
ورونژ تبعيد شد ... او در غالب مواقع به ديدن دوستانش در مسكو ميرود. 
آن ها ضمن حمايت از ماندلشتام برايش پول جمع ميكنند و از او شخصيتى 
دردمند و شاعرى ارجمند ساخته و پرداخته اند كه گويا هنوز آن طور كه 
را  خود  عقيده  و  ميكنند  پشتيبانى  او  از  است.  نشده  شناخته  شايد  و  بايد 
صريحًا به زبان ميآورند. قضيه به اين راحتى 
و سادگى نيست موضوع به سر خود نويسنده 
افتراآميز  و  مستهجن  شعرى  كه  كسى  است. 
سروده  شوروى  مردم  تمام  و  رهبر  درباره 
چون  مينويسم  شما  براى  را  نامه  اين  ؟؟  است 
استدعا دارم به من كمك كنيد .. با اجازه يك بار 
از  ماندلشتام»  سيپ  مسئله «او  حل  براى  ديگر 

شما درخواست كمك ميكنم. 
با درودهاى كمونيستى 

و. استاوسكى 
بخش هايى از متن نقد ضميمه نامه: 

وقتى اشعار اوليه ماندلشتام را ميخواندم، هميشه 
به اين نتيجه مير سيدم كه او شاعر نيست، بلكه 
زيرك  و  بيروح  گردآورنده  است  نويس  نظم 
متون ... در افكارى درباره استالين ابيات خوبى 
وجود دارد شعر آكنده از احساسات قوى است 

كه با بقيه اشعار تفاوت دارد 
چاپ  بايد  اشعار  اين  كه  بپرسند  من  از  اگر   ...

بشوند يا نه، من جواب ميدهم كه نه، نبايد. 
پيوتر پاولنكو 

در  استاوسكى  نامه  از  پس  دولتى  امنيت  چهارم  اداره  نهم  قسمت  رئيس 
گزارشى مينويسد: 

و  ميرود  آنجا  و  اينجا  به  مسكو  در  اينكه  تبعيدش  دوره  پايان  از  پس   ...»
به  را  خويش  حال  مريض  و  زده  فقر  شرايط  تمام  احساس  با  ميكند  سعى 
ضد  عقايد  همچنان  ماندلشتام  موثق  اطالعات  اساس  بر   ... بگذارد  نمايش 
به  روانى  تعادل  عدم  علت  به  دارد  امكان  كرده،  حفظ  را  خويش  شوروى 
منزوى  و  دستگيرى  من  اعتقاد  به   ... بزند  جويانه  ستيزه  حركات  به  دست 

كردن ماندلشتام امرى ضرورى است.» 
ماندلشتام دستگير شد. شاعر خطايى نكرده بود پس به اتهام تبليغات ضد 
شوروى، بچه تاجر بودن و عضويت در حزب سوسياليست انقالبى محكوم 

به پنج سال اقامت در اردوگاه كاردرمانى شد. 
پس از چند ماه بى خبرى از اردوگاه براى خانوادهاش نوشت: 

«حالم هيچ خوب نيست، بشدت الغر شده ام ... لباس گرم ندارم از سرما يخ 
ميكنم. پس از اين همه مصيبت آيا براستى هنوز زنده ام؛ مرگ واقعى چه 

موقع به سراغم خواهد آمد؟ 
و ماندلشتام مرد در گواهى مرگش آمد بود: «اوسيپ ماندلشتام در سن 47 
سالگى در 27 ماه در 1938 فوت كرده است. در گواهى ديگر تاريخ فوت ماه 

مه 1940 ثبت شده است.» 
يورى موينسكو مرگ او را اينگونه روايت ميكند: 

لباسهايمان را در آورديم و به ميخى آويزان كرديم و بعد داديم بجوشانند. 
خوردن  بهم  صداى  و  ميلرزيديم  همه  بود  سرد  بيرون  اندازه  به  هم  داخل 
استخوانهاى ”او سيپ ماندشتام“ به گوش ميرسيد. پوست و استخوان بود 
و پوستش چروك چروك ما داد زديم: «عجله كنيد، ما از سرما يخ زديم» 
كه  رفتيم  وقتى  ما  بپوشيد.  لباس  و  برويد  گفتند  ما  به  دقيقه  چهل  از  بعد 
لباسهايمان را تحويل بگيريم ... بوى تند سولفور در دماغمان پيچيده بود. 
اندكى بعد سولفور هوا را پر كرد و به داخل چشمهاى ما رفت و اشكمان 
به  را  پشتش  برداشت  قدم  يا چهار  سه  ماندشتام“  .. ”اوسيپ  شد  سرازير 
اتاق رختشويى كرد با غرور سرش را باال گرفت، نفس عميقى كشيد و پس 

افتاد. يكى گفت كارش تمام است ...» خانم دكترى با كيف وارد شد. 
- به چى زل زده ايد برانكار بياوريد. 

شماره شاعر بر چوبى نوشته شد و به پايش بسته شد. جنازه درون گارى 
مردگان انداخته شد، به خارج از اردوگاه برده شد و به درون گورى دسته 

جمعى پرتاب شد. 
و اين سرنوشت شاعرى بود كه به خاطر شعرى كه به مذاق اراده پوالدين 
پرولتار يا خوش نيامده بود دچار فقر و جنون شد و از آنجا كه پريشانى 
خيالش و فقر مالياش مايه تبليغات ضد شوروى بود به كام مرگى زودرس 

و دردناك فرو رفت. 
«اما ديوارها حقارت بار ناز كند  / راه دويدن به جايى ندارم 

و بايد چونان احمقى بنشينم /  و با شانه هايم براى ناشناسى ساز بزنم»

چهاردهم فروردين؛ 
روز جهانى كتاب 

كودك

چهاردهم فروردين ماه روز جهانى كتاب كودك است 
كه همزمان با دوم آوريل، روز تولد هانس كريستين 

اندرسن، به اين عنوان نامگذارى شده است. 
هانس كريستين اندرسن - نويسنده، شاعر و هنرمند 
دانماركى - دوم آوريل سال 1805 در شهر اودنسه 
به دنيا آمد. پدرش كفاشى كم درآمد بود و مادرش 

در خانه هاى مردم رختشويى مى كرد. 
پدر هانس با وجود اين كه تحصيالت كافى نداشت، 
اما به خواندن داستان و نمايشنامه عالقه مند بود و 
بسيارى از داستان هايى را كه مى خواند، براى هانس 
بازگو مى كرد. از اين رو هانس از كودكى با كتاب ها 
و داستان هاى گوناگون مانند «هزار و يك شب» آشنا 
بود  عروسك هايى  با  بازى  او،  ديگر  سرگرمى  شد. 
كه پدر برايش درست مى كرد. هانس با عروسك ها 
نمايش مى داد، با آن ها سخن مى گفت و خيال پردازى 
اودنسه  شهر  تئاتر  به  را  او  پدر  نيز  گاهى  مى كرد. 

مى برد. 
هانس در سن 11سالگى پدر خود را از دست داد و در 
آن سن مشغول به كار شد. در اين دوره سختى هاى 
زيادى كشيد. سپس در سن 14سالگى، يكه و تنها به 
كپنهاگ - پايتخت دانمارك -  سفر كرد. اميدوار بود 
كه در تئاتر آن شهر براى بازيگرى پذيرفته شود، اما 
موفق نشد. ولى توانست با حمايت هاى فردى به نام 

يوناس كالين در مدرسه اى به تحصيل بپردازد. 
سرانجام در سن 24سالگى دوره ى تحصيل در اين 
مدرسه را به پايان رساند. از آن پس به سرودن شعر، 
نوشتن داستان و نمايشنامه، طراحى و كاردستى با 
كاغذ و قيچى پرداخت. او به بسيارى از كشورهاى 
از  را  كشورها  اين  مردم  زندگى  و  كرد  سفر  اروپا 
معروف  نويسندگان  با  سفرها  اين  در  ديد.  نزديك 
چارلز  اسكات،  والتر  هوگو،  ويكتور  چون  آن زمان 
ديكنز، الكساندر دوما، بالزاك و برادران گريم آشنا 
سال  در  كودكان  براى  اندرسن  آثار  نخستين  شد. 
سبب  مردم  تشويق  و  عالقه  شدند.  منتشر   1835
عمر  پايان  تا  طورى كه  به  بود؛  اندرسن  دلگرمى 
نزديك به 157 قصه و داستان، 8 رمان، 800 قطعه 
شعر، 4 زندگى نامه، چند سفرنامه و تعداد بى شمارى 
طراحى و كاردستى به شكل كاغذ و برش پديد آورد. 
آثار اندرسن سرشار از واقعيت هاى زندگى هستند. 
افسانه هاى  و  قصه ها  او،  آثار  از  بسيارى  پايه ى 
چنان  را  افسانه ها  و  قصه ها  اين  اما  عاميانه اند؛ 
بازآفرينى كرده است كه شكلى نو يافته اند. پيش از 
گريم  برادران  و  پرو  شارل  چون  كسانى  اندرسن، 
و  كودكان  براى  را  عاميانه  افسانه هاى  و  قصه ها 
بازآفرينى هاى  اما  بودند؛  آورده  گرد  نوجوانان 
اندرسن پايه گذار راه و روشى نو در ادبيات كودكان 
شدند.  كودكان  فانتزى هاى  خلق  بويژه  و  جهان 
داستان نويسى  در  او  روش  از  بسيارى  نويسندگان 
و بازآفرينى افسانه هاى عاميانه پيروى كردند و راه 
او را دامه دادند. قصه ها و داستان هاى اندرسن به 
از  بسيارى  و  شده اند  ترجمه  گوناگون  زبان هاى 
جوجه  كبريت فروش،  دخترك  بلبل،  چون:  آن ها 
و  امپراتور  نو  لباس  صنوبر،  درخت  زشت،  اردك 

پرى دريايى كوچك جهانى و جاودانه شده اند. 
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به ياد داشته باشيد با صرافى هاى معتبر پولهاى خود را ارسال نمائيد

پيكر فريدون 
آدميت به خاك 
سپرده شد

پيكر فريدون آدميت، تاريخ پژوه ظهر امروز ÷س از 
تشييع از بيمارستان در مقبره  خانوادگي، در بهشت 

زهرا (س) به خاك سپرده شد. 
 در اين مراسم علي دهباشي ، مدير مسوول نشريه  
بخارا ، شعري را از فريدون مشيري خواند و زندگي 

و ارزش  آثار و فعاليت هاي آدميت را مرور كرد. 
فريدون آدميت عصر روز گذشته در سن 87 سالگي، 
به دليل عوارض ناشي از بيماري گوارشي و تنفسي، 
در بيمارستان تهران كلينيك درگذشت و صبح امروز 
نويسندگان،  از  جمعي  حضور  با  و  بيمارستان  از 
مسووالن  و  كتاب  خانه   از  نماينده ا ي  پژوهشگران، 

نشريه  تاريخ خانه  كتاب ايران، تشييع شد. 
بيشتر  آدميت 

پژوهش  به خاطر 
تاريخ  درباره ي 
دوران نوگرايي و 
مشروطيت  عصر 
شهرت  ايران  در 

دارد. 
آدميت  فريدون 
متولد سال 1299 
اولين  تهران،  در 
با  را  خود  اثر 
«اميركبير  عنوان 
وقتي  ايران»  و 
بود،  20 ساله  كه 
كرد.  منتشر 

تحصيل  ادامه ي  براي  و  كرد  تحصيل  دارالفنون  در 
سپس  رفت.  سياسي  علوم  و  حقوق  دانشكده   به 
به  موفق  لندن  سياسي  علوم  و  اقتصاد  دانشگاه  از 
دريافت دكتراي تاريخ روابط ديپلماسي شد. هرچند 
در  ايران  سفير  جوان ترين  به عنوان   1330 سال  در 
شهبازي   عبداهللا  به گفته   اما  شد،  معرفي  ملل  سازمان 
تاريخ پژوه ، به دليل مخالفت با مواضع دولت وقت و 
انتشار نامه اي در مخالفت با جدايي بحرين از ايران، 
به  تنها  آن  از  پس  و  شد  بازنشسته  موعد  از  زودتر 

انتشار آثاري در زمينه هاي تاريخي پرداخت. 
حقوق  و  ديپلماسي  تاريخ  در  تحقيق  «بحرين؛  كتاب 
بين الملل» نوشته ي او در سال 1955 به زبان انگليسي 
در نيويورك منتشر شد. جلد دوم كتاب «ايدئولوژي 
بحران  و  اول  «مجلس  عنوان  با  مشروطيت»  نهضت 
آزادي» نيز آخرين اثري است كه از  او يك  دهه پيش 

در ايران منتشر شده است. 
مشروطيت،  نهضت  مقدمه  و  آزادي  فكر  البته 
انديشه هاي ميرزا آقاخان كرماني، انديشه هاي ميرزا 
تبريزي،  تالبوف  انديشه هاي  آخوندزاده،  فتحعلي 
دموكراسي  فكر  قانون،  حكومت  و  ترقي  انديشه 
ايدئولوژي  ايران،  مشروطيت  نهضت  در  اجتماعي 
نهضت مشروطيت ايران و اميركبير و ايران ازجمله 

ديگر آثار وي به شمار مي روند

انديشه خيام
 از بى اعتبارى دنيا تا 

شاد زيستن
امير نعمتى ليمايى 

بوده  حيرت  در  جهان  كار  از  خيام 
است، به گونه اى كه بيشينه رباعى 
حال  درعين  و  شگفتى  او  هاى 

سرگشتگى او را هويدا مى سازد. 
حكيم عمرخيام نيشابورى، شاعر، رياضى دان و اخترشناس نابغه ايران 

در  وى  است،  هجرى  ششم  سده  در  زمين 
سرزمين  در  اما  افزون  اشتهار  واجد  دنيا 
ناشناخته  تقريب  به  ايران،  خويش،  مادرى 
چون  شاعرانى  با  قياس  مقام  در  كم  ودست 
فردوسى، سعدى، حافظ و موالنا گمنام است. 
جمله  از  و  انديشه  وادى  جستجوگران  عمده 
پروفسور فيتزجرالد مترجم مجموعه رباعى 
هاى خيام به زبان انگليسى و كسى كه مقام 
شاعر  چهار  با  همرديف  و  همسنگ  را  او 
شكسپير،  هومر،  يعنى،  غرب  تمدن  نامدار 
نامدارترين  را  خيام  داند  مى  گوته  و  دانته 
از  اند.  برشمرده  دنيا  اعتبارى  بى  سراينده 
ديگر سوى، نظامى عروضى خيام را، حجت 
نگارنده  بيهقى،  ابوالحسن  و  خوانده  الحق، 
كتاب هاى تاريخ بيهق و تتمه صوان الحكمه، 
كرده  ياد  خود  عصر  امام  عنوان،  به  او  از 
است. برخى نويسندگان عرصه تاريخ و وادى 
حكمت چون شمس الدين محمد شهرزورى، 
رضاقلى خان هدايت و القفطى، نيز او را تالى 

و  يونانى  علوم  پهلوان  سينا،  ابن  جانشين  و 
استاد بى بديل و بى نظير فلسفه طبيعى، منطق و مابعدالطبيعه ناميده اند. 
آنچه روشن است، در مجموعه رباعى هاى اين انديشمند پرآوازه كه به 
تعبيرپرفسورمهدى امين رضوى، استاد دانشگاه مارى واشنگتن ويرجينيا، 
اليوت  اس  تى  و  تواين  مارك  چون  غرب  ادبيات  پيشرو  هاى  چهره  بر 
تاثير نهاده است به همانگونه كه دكتر محمد على اسالمى ندوشن، استاد 
برجسته ادبيات پارسى، نيز ياد كرده است جلوه اى 5 گانه رخ مى نمايد: 

الف) خيام از كار جهان در حيرت بوده است، به گونه اى كه بيشينه رباعى 
هاى او شگفتى و درعين حال سرگشتگى او را هويدا مى سازد. درحقيقت، 
 ، العباد  مرصاد  كتاب  نگارنده  رازى،  الدين  نجم  شيخ  تعبير  به  كه  خيام، 
شده،  گفته  ضاللت“  و  حيرت  غايت  ”از  نيز  اشعارش  و  بوده   ، سرگشته 
چون از رمز و راز دنيا بى خبر و ناآگاه بوده است همواره در رباعى هاى 
نغز خويش چنين مطرح مى سازد كه نمى دانيم از كجا آمده ايم، نمى دانيم 

بهر چه آمده ايم و نمى دانيم به كجا خواهيم رفت. 
از آمدنم نبود گردون را سود و ز رفتن من جالل و جاهش نفزود 

و ز هيچ كسى دو گوشم نشنود كاين آمدن و رفتنم از بهر چه بود 
در دايره اى كامدن و رفتن ماست آنرا نه بدايت نه نهايت پيداست 

كس مى نزند دمى در اين معنى راست / كاين آمدن از كجا و رفتن به 
كجاست 

آنچه از اين دو رباعى مى توان دريافت آن است كه سراينده نه تنها در 
حيرانى كامل و سرگشتگى مطلق به سر مى برد بلكه جستن راز جهان را 

نيز بى ثمر مى شمارد . 

ب) ديگر ويژگى برجسته انديشه خيام چون و چرا در كار خلقت و به تعبير 

صادق هدايت ، راز آفرينش است. درواقع خيام در اشعارش به ناپايدارى 
جهان و كوتاهى عمر اشاره مى كند، از نابه سامانى و نابه جا بودن كار 
دنيا شكوه مى كند، بر تبعيض و ستمى كه شيوه كار جهان است مى تازد، 
را  او  همه  از  بيش  آنچه  اما  نمايد  مى  آن  بودن  تار  و  تيره  از  بسيار  گله 

سردرگم و آشفته كرده آن است كه حكمت كارهاى دنيا را درنمى يابد. 

اجزاى پياله اى كه درهم پيوست / بشكستن آن روا نمى دارد مست 
چندين سر و پاى نازنين از سر دست / بر مهر كه پيوست و به نام كه 

شكست 
آرند يكى و ديگرى بربايند بر هيچ كسى راز همى نگشايند 

ما را ز قضا جز اين قدر ننمايند پيمانه عمر ماست مى پيمايند 
هرچند كه رنگ و بوى زيباست مرا چون الله رخ و چو سرو باالست مرا 

معلومم نشد كه در طربخانه خاك نقاش ازل از بهر چه آراست مرا 

آنچه روشن است، نشر انديشه هايى چنين از سوى خيام بود كه القطفى، 
نگارنده كتاب تاريخ الحكما، را وادار ساخت تا در كتاب خويش بيان دارد 
تركيبى  و  است  گزنده  مار  چون  شريعت  براى  اشعار  اين  باطنى  ”معانى 

است از شر و فساد“. 
ج) تاكيد بر ناپايدارى جهان و زوال آدمى از ديگر خصائص انديشه خيام 
است. او مدام در رباعى هاى خويش از مرگ و زوال سخن مى گويد و 
تالش بسيار مبذول مى دارد تا هيبت مرگ را بنماياند. او در اين ره گاه 
به صراحت تمام سخن مى گويد و گاه به كنايه هاى شاعرانه اى به سبزه 

و سبو. 
رسته  خويى  فرشته  زلب  گويى  است  رسته  جويى  كنار  بر  كه  سبزه  هر 

است 

پا بر سر سبزه تا بخوارى ننهى كان سبزه زخاك الله رويى رسته است 
اين رباعى ها به روشنى هويدا مى سازند كه تعبير و تفسير دكتر ندوشن 
را از اشعار خيام مى بايد درست پنداشت: ”در خيام 
گلها بو ندارند، قطره هاى باران سرد است، شراب كه 
دهد،  مى  شومى  صداى  ريزد  مى  صراحى  دهانه  از 
نفس زندگى تنگى مى كند، همه جا جو كاروانسرا دارد، 
همه اجزاى طبيعت گويى نيشخندى بر لب دارند و بى 

احساس ترحمى وضع بشر را مسخره مى كنند“. 
خيام  فكر  اختصاصهاى  ديگر  از  جبر،  به  اعتقاد  د) 
است. خيام بدان باور است كه بشر در برابر گردش 
روزگار ناتوان و درمانده است. او همواره در رباعى 
هاى خويش اين باور خويشتن را رخنمون مى سازد 
همه  است.  تقدير  بازيگريهاى  دستخوش  انسان  كه 
امور به حكم و اراده تقدير جريان مى يابند و بشر از 
تغيير دادن سير و دگرگون كردن مسير آنها ناتوان 

است . 
ه) غنيمت شمردن زمان به شيوه عيش و شادى ديگر 
هاى  رباعى  از  بسيارى  است.  خيام  انديشه  ويژگى 
خيام در ستايش شادى و شاد زيوى است. چرا كه به 
باور او، حال كه زمان مى گذرد و دنيا بى اعتبار است 
و نمى توان دريافت كه در آتيه و به ويژه در دوران 
پس از مرگ چه خواهد شد بهترين كار غنيمت شمردن 
وقت و ارزشمندترين كار، وقت موجود را قدر دانستن است. البته، يادكرد 
اين نكته نيز بايسته است بنا به باور صادق هدايت، كه خود نيز خيام را 
مداح و مبلغ عيش و طرب مى شناسد، بسيارى از رباعى هاى منتسب به 
خيام در حقيقت از آن او نيستند، زيرا هركس كه عيش و طرب پيشه مى 
كرد و به مى خوارگى روى ميآورد اگر به سرايش رباعى دست مى يازيد 

آن رباعى را از ترس تكفير به خيام نسبت مى داده است . 

سبب  او  سوى  از  چنين  افكارى  نشر  و  خيام  به  اشعارى  چنين  انتساب 
پرشورى  صوفى  خود  كه  رازى،  الدين  نجم  چون  بزرگان  برخى  كه  شد 
بوده است، او را فيلسوف كافر بخوانند و از دهريان و طبيعيان روزگار 
بدانند. البته نيازمند يادكرد است كه برپايه برخى نشانه هاى به جا مانده 
صوفيان  برخى  الحكما،  تاريخ  كتاب  مندرجات  جمله  از  و  روزگار  آن  از 
را  آن  و  يافتند  موافق  خيام  اشعار  ظاهرى  معانى  بعضى  با  را  نيز ”خود 
در طريقت خود داخل كردند و در محافل و خلوتهاى خويش درباره آن به 
بحث پرداختند.“ به هر حال به عنوان پايانى بر اين جستار مى توان گفت 
انديشه خيام با وجود آنكه خردورزى و هوشمندى را مى ستايد انديشه 
اى سرشار از ترديد و اعتراض است، اعتقاد به جهان ديگر در رباعى هاى 
خيام حالت ابهام دارد. كالم خيام تلخ، سرد و بسان سرزنش است. اما تا 
اندازه اى روشن بينانه نيز اين ترديدها، اعتراض ها، ابهام ها و سرزنش ها 
را خود خيام پاسخ مى گويد. نوشداروى او براى درمان زخم هايى چنين 
رنجآور، خردورزى، پند گرفتن از سرنوشت گذشتگان ، بيدار دل ماندن و 

به ويژه بهره برگرفتن از حال است.
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حكايت بي گوش
و اما برادر پنجمينم كه هر دو گوشش را بريده اند. اي خليفه او مردي بي چيز بود. شبها از مردم 
سؤال كرده و آنچه عايد مي شد و به روز صرف مي نمود و پدر ما پير و سالخورده بود. چون 
بُِمرد، هفتصد درم به ميراث گذاشت كه هر يك از برادران صد درم برداشتيم و اين برادر پنجمين 
چون ِحّصة خويشتن بگرفت، ندانست چه كند و حيران بود تا اينكه به خاطرش افتاد كه صد درم 
را شيشه بخرد و بفروشد و سودي از آن بردارد. پس صد درم را شيشه خريد و بر طبقي بزرگ 

نهاده در پاي ديواري بنشست كه شيشه ها بفروشد.
پس پشت بر ديوار داده در كار خويش فكر مي كرد كه سرماية من درين شيشه ها صد درم است، 
به دويست درم بفروشم و دويست درم را باز شيشه بخرم و به چهار صد درم بفروشم و پيوسته 
ع ترتيب  بيع و شرا همي كنم تا بسي مال گرد آورم. آنگاه همه گونه كاال بخرم و زينهاي َزّريِن ُمَرصَّ

دهم و از هر گونه خوردنيها و نوشيدنيها فراهم آورم و ُمَغّنياِن شهر را در خانه جمع كنم و دختر 
وزير را خواستگاري نمايم و كساني را كه شايستة مجلس ملك و وزير هستند جمع آورم و هزار 
دينار مهر به دختر وزير بدهم. اگر پدرش راضي شود به مقصود دست يابم و گرنه قصر را به 
َقهر و َغلَبه از وزير بگيرم. چون به خانه بياورم ده تن خادماِن ُخردسال از براي او بخرم. پس 
ع زين كرده سوار شوم و غالمان و  از آن جامه هاي ُملوكانه بپوشم و اسبان را با زيِن ُمَرصَّ
خادمان از پس و پيش و چپ و راست روان شوند. چون وزير مرا ببيند به من تعظيم ُكَند و بر 

پاي خيزد و مرا به جاي خويش بنشاند و خود چون پدر زن من است زير دست من نشيند و 
دو خادم با من باشند كه هر يك َهمياني را كه هزار دينار داشته باشد در دست گرفته باشند. 
من يكي از آن هميانها را به مِهر دختر وزير بدو دهم و همياني ديگر نيز بدو هديه كنم، تا 
اينكه جوانمردي و َكَرم خود بر وي آشكار سازم. پس از آن به خانة خود باز گردم. اگر 

از نزد زن من كسي بيايد درم بسيار بدو دهم و ِخلَعت بر وي بپوشانم و هر گاه وزير هديه 
فرستاده باشد رد كنم، اگر چه گران قيمت باشد، تا بدانند كه من با همت و بزرگ منش هستم. پس 
از آن به تهيه بزِم عيش ُحكم كنم و خانه را چنانچه در خور ُملوك باشد بيارايم. هنگاِم دامادي 
جامه هاي فاِخر بپوشم و در فراِز كرسي بنشينم، به چپ و راست نگاه نكنم، يعني كه مردي با ِخَرد 
هستم. چون عروس را به حجله آورند من از غايت كِبر و ُعجب بر او نظر نكنم تا همة حاضران 
بگويند، آقاي ما اين عروس از تو است و از كنيزكان تو مي باشد كه در برابر تو ايستاده اِلتِفاتي 
به سوي او ُكن كه بسيار وقت است بر پاي ايستاده و از ايستادن به َتَعب اندر است. پس بارها 
زمين آستانه ام ببوسند، آنگاه َسر َبر كنم و يكبار روي او ببينم. باز سر به زير افكنم. بارها از 
من خواهش كنند كه نظر به سوي او كنم من يكبار ديگر بر او نگاه كنم. باز سر به زير افَكَنم و 

بدينسان همي كنم تا آرايش او را به انجام رسانند. 
چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست.

چون شب سي و دوم بر آمد
گفت : اي ملك جوانبخت، برادر پنجِم َدّالك با خود مي گفت كه بدينسان همي كنم تا آرايش او 
دهند.  مّشاِطگان  به  َزر  ديناِر  پانصد  كه  گويم  خادمان  از  يكي  به  آنگاه  رسانند.  انجام  به  را 
مشاطگان چون زرها بگيرند دختر را بنزد من آرند و دستش را در دست من گذارند. من او را 
بسيار َپست ُشماَرم و با او سخن نگويم و به سوي او نگاه نكنم تا خود را عزيز نداند و بزرگ 
َنُشمارد. آنگاه مادر او بيايد و سر و دست مرا بوسه دهد و بگويد آقاي من به كنيز خود نگاه 
كن و دل او را بدست آور و با او سخن بگو. من جواب نگويم و او پيوسته گِردِ َسِر من بَِگردد 
ر ببوسد و بگويد آقاي من دختر من خردسال است و تا  و مهرباني كند و دست و پاي مرا ُمَكرَّ
اكنون شوهر نديده، چون از تو اينگونه ترش روئي بيند دْل شكسته شود، تو با وي سخن بگو 
و مهرباني كن. پس از  آن قدحي شراب بياورد و به دختر خويش دهد. دخترك قدح پيش من 
آَوَرد. من تكيه بر بالش داده بنشينم و بر وي نگاه نكنم و او را بر پاي ايستاده بدارم تا گمان 
نكند كه او را ُرتَبتي هست. آنگاه مرا به گرفتِن َقَدح سوگند دهد و بگويد كه از دست كنيزكان 
قدح بستان و قدح پيشتر آورده نزديِك َدهاِن من بِدارد. من دست برده َقَدْح از دهاْن به كنار كنم. 

دختر را با پاي خويشتن، بدينسان از خود دور سازم.
پس پاي خويش را پيش برد و پايش بر َطَبق شيشه برآمد. َطَبق در جائي بود بلند، به زمين بيفتاد 
و آنچه كه شيشه بر َطَبق اندر بود بشكست. برادرم جامه بدريد و بر سر و روي خويش زد. 
مردم را كار او عجب آمد و نمي دانستند كه سرمايه و سودِ او به زيان رفته. پس برادرم با آن 
حالت عجيب ايستاده همي گريست كه زني َبديع الَجمال كه بر استري سوار بود پديد آمد و بوي 
َعبير و ُمشِك او كوي و محله را ُمعّطر ساخت و چون آن زن شيشه هاي شكسته بديد دلش به 
حالت برادرم بسوخت و به وي رحمت آورده از حالتش باز پرسيد. گفتند: َطَبقي شيشه َبْرنهاده 
به يكي  زن  حال  در  بشكستند.  مي بيني  كه  بدينسان  او  شيشه هاي  بگذراند،  آن  از  معاش  كه  بود 
از خادمان گفت: هر چه زر با تو هست بدين مِسكين بده. خادم بدره بدو داد. چون بدره بگشود، 
پانصد دينار زر در بدره يافت. نزديك شد كه از فرح و شادي بميرد. آن زن را ثنا گفت و شكر 

نعمت بجا آورد.
آنگاه برخاسته به منزل خود باز آمد. چون بنشست در بكوفتند. در بگشود، عجوزي را ديد كه هرگز 
نديده بود. عجوز با برادرم گفت: هنگام نماز است و من وضو ندارم، مرا به منزل خود راه ده كه 
وضو بگيرم. برادرم او را اجازت داد. هر دو به خانه اندر آمدند، ولي برادرم از غايت فرح پاي از 
سر نمي شناخت. چون عجوز وضو گرفت به همانجا كه برادرم نشسته بود رفته نماز كرد و برادرم 
را دعا گفت و ُشكِر احسان به جاي آورد. برادرم دو دينار زر بدو داد. عجوز دينارها به او رد كرد 
و گفت: اينها را بستان، اگر خود محتاج نيستي به همان زني كه بر تو رحمت آورده و زرها به تو 
داد، باز پس ده. برادرم گفت: اي مادر، آن زن را در كجا توان ديد. عجوز گفت: اي فرزند، من او را 
مال. تو همة مال با خود بردار، چون  مي شناسم، او ترا دوست مي دارد و زِن مردي است خداوندِ 
او را بيني بسي مالطفت با او بكن و سخنان نيكو با وي بگو و بدان كه چون بدينسان كني از مال و 

جمال او هر آنچه خواهي به تو رسد.
در حال برادرم بدره زر برداشت. عجوز از پيش و برادرم از پي او همي رفتند تا به خانة بلند كِرياسي 
رسيدند. چون داخل شدند برادرم مجلسي ديد كه فرشهاي حرير در آنجا گسترده و پرده هاي ديبا 
آويخته اند. در َصدِر مجلس بنشست و بدرة زر در برابر خود بر زمين بگذاشت و دستار از سرگرفته 
به زانوي خويش نهاد كه ناگاه دخترِك خوبرو درآمد و جامه هاي فاخر در بر داشت. برادرم برپاي 

خاست و گفت:
... ادامه دارد
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يا قصه اي بگو، يا بمير!
تحليل ساختاري هزار و يك شب
برگردان: مهوش قويمي    قسمت پنجم

داستان: ضميمة و تكميل      
اشخاص داستان مجبورند سرگذشتي نقل كنند 
داستان  كه  است  ترتيب  بدين  و  بمانند  زنده  تا 
داستان  هزارويك  به  و  شده  تجزيه  اوليه 
گوناگون تكثير مي يابد. حال از ديدگاه ديگري به 
مسئله بنگريم. به داستان در برگيرنده نيانديشيم 
بلكه داستان در بر گرفته شده را بررسي كنم ، 
بطن  در  بايد  حكايت  اين  چرا  بپرسيم  خود  از 
داستان ديگري جاي گيرد؟ چگونه است اين كه 
به  احتياج  نيست،  كامل  تنهايي  به  داستان  اين 
دنباله اي دارد، چهارچوبي كه در قالب آن بتواند 

تنها قسمتي از يك داستان ديگر باشد؟
شامل  قصه اي  عنوان  به  نه  را،  داستان  اگر 
جزيي  عنوان  به  بلكه  گوناگون،  داستان هاي 
به  دهيم،  قرار  مطالعه  مورد  ديگر  قصه  يك  از 
خصوصيت شگفتي پي مي بريم. به نظر مي رسد 
هر داستان چيزي اضافه، دنباله يا ضميمه اي دارد 
كه در چهار چوب گستردگي مجموع حوادث آن 
نمي گنجد. پس اين ضمينه در عين حال نقصاني 
است و براي جبران اين نقصان، داستان ديگري 
الزم است، مثًال حكايت ملك ناسپاس كه پس از 
بهبود از بيماري به لطف دوبان، ناجي اش را به 
قالب  در  كه  دارد  ضميمه اي  مي رساند.  هالكت 
خود داستان جاي نگرفته است و، دقيقًا به همين 
مي دهد  شرح  را  دوبان  داستان  صياد  خاطر، 
كند.  تكميل  را  حكايت  و  بيان  را  ضميمه  ان  تا 
اين ضميمه را مي توان به اختصار چنين بازگو 
ضميمه  نيست“.  ترحم  سزاوار  ناسپاس  كرد:“ 
بايد جذب داستان ديگري شود، بنابراين صياد 
در گير و دار ماجراي بر خوردش با جن – كه 
مشابه ماجراي دوبان است- از اين ضميمه به 
داستان  اما  مي گيرد.  بهره  قاطع  برهاني  عنوان 
نقل  مستلزم  و  دارد  دنباله اي  هم  جن  و  صياد 
چنان  تسلسل  اين  و  است  جديدي  داستان 
نمي توان  ان  براي  انتهايي  كه  است  اختياري 
فرض كرد. كوشش براي برطرف كردن نقايص، 
باقي  ضميمه اي  همواره  است،  عبث  كوششي 
نقل  ديگر  داستاني  بايد  ناگزير  و  ماند  خواهند 

كرد.
شكل هاي  به  ضميمه  اين  هزار و يك شب  در 
گوناگون تجلي مي كند. يكي از شناخته شده ترين 
ديديم،  فوق  مثال  در  كه  همان طور  اشكال،  اين 
وسيله اي  حكايت  است:  دليل  و  برهان  شكل 
سطوح  در  مخاطب.  كردن  متقاعد  براي  است 
باالتر در برگيري، ضميمه گاه به صورت شعار، 
براي  تنها  نه  كه  مي آيد  در  حكمتي  يا  اندرز 
اشخاص داستان بلكه براي خوانندگان سودمند 
در  خواننده،  مداخلة  امكان  باالخره  و  مي نمايد. 
از  ترفند  اين  دارد(اگرچه  وجود  داستان،  روند 
واكنش هاي  نيست).  هزار و يك شب  خصوصيات 
منتج از خواندن يك اثر ادبي نيز ضميمة آن اثر 
محسوب مي شود و قاعده اي پديد مي آيد كه بر 
طبق آن: هر قدر اين قاعده در ساختار دروني 
گيرد،  قرار  بهره برداري  مورد  بيشتر  داستان 
داستان واكنش كمتري در خواننده بر مي انگيزد، 
خوانندة داستان مانولسكو عميقًا متأثر مي شود 
جاي  بر  عميقي  تأثير  چنين  هزار و يك شب  اما 

نمي گذارد.
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نخستين روايت تاريخى از حضور قوم يهود در عرصه جغرافيايى 
ايران زمين به سال هاى 741 تا 749 يا 732 پيش از ميالد باز مى گردد 
به  آشور  پادشاه  حمله  در  كه  بنى اسرائيل  اسير  حدود 60.000  كه 
اسارت درآمده بودند به گيلعاد (جلعاد) دماوند كوچانده شدند. (1) 

و  مى خورد  چشم  به  دماوند  گيليارد  در  كه  باستان شناختى  شواهد 
در  يهود  قوم  حضور  تاريخ  بر  مجدد  تاييدى  آن  قديمى  گورستان 
امپراطورى  جهانى،  امپراطورى  نخستين  شكل گيرى  از  پيش  ايران 

هخامنشى است. 
هخامنشى  كوروش  ظهور  تا  دوره  اين  تمام  در  است  مسلم  چه  آن 
همراه با اديان باستانى ايرانى، دين اين اسراى كوچيده در نواحى 
و  تاريخى  روايت هاى  همچنين  بود.  شده  شناخته  ايران  شمالى 
احترام كوروش، شاه هخامنشى به اين قوم حاكى از آن است كه وى 

نسبت به آنان و آئين يهود شناخت وافى و كافى را داشته است. 

دولت  آمدن  كار  روى  روزگار  در  را  زمين  ايران  جغرافيايى  پهنه  اگر 
تركستان  بيابان هاى  تا  شرق،  در  هندوكش  كوه هاى  رشته  از  هخامنشى 
تا  و  غرب،  در  ليبى  و  بالكان  و  مديترانه  تا  شمال،  در  قفقاز  كوه هاى  و 
عربستان و حبشه در جنوب گسترده بدانيم، در جنوب غربى اين محدوده 
تاريخى، بر پايه اسناد و كتيبه ها اولين امپراطورى جهانى شكل گرفت. آن 
چه طى ساليان دراز تاريخى بر اين ناحيه حساس جغرافياى گذشته الجرم 
زبانى  فرهنگى،  نژادى،  اختالط هاى  وجود  با  كه  است  ساخته  را  مردمانى 
و دينى توانسته اند شاكله اى را پديد آورند كه همزيستى تحت نام «ايران» 
را ميسر ساخته است. اين محدوده به دليل موقعيت اجتماعى خود، الگوى 
تاريخ،  طول  در  زبانى اش،  و  جمعيتى  بافت  و  خويش  طبيعى  منابع  توزيع 
از  گويايى  تقريبا  هويت  حال  اين  با  گذرانده،  سر  از  را  بسيارى  تنش هاى 

ايرانى بودن را در خود حفظ كرده است. 
كم  دست  گذشته  قرن  پنج  و  بيست  در  ايرانى  جامعه  كه  نكته  اين  خود 
بوده  روبرو  مغوالن  و  تركان  تازيان،  مقدونيان،  عمده  نسل كشى  چهار  با 
است و دست كم پنج پيكره تمدنى متمايز هلنى، مسيحى - رومى، اسالمى، 
ياسايى و مدرن را به شكل انتخابى و خاص در خود جذب كرده است، به 
قدر كافى شگفت انگيز است. ما هيچ تمدن ديگرى را نمى شناسيم كه با تداوم 
و چنين گسترشى، در برابر تنش هاى متعدد از پا درنيامده باشد. تنيدگى 
عنصر يهودى در فرهنگ ايرانى امرى است كه از نگاه تيزبين مورخان دور 
نمانده و اختالط در فرهنگ زرتشتى و يهودى در پاره اى موارد غيرقابل 

تصور است. 
مرى بويس معتقد است كه اين دو آيين عالوه بر خصلت «پيامى جهانى و 
براى همه ملل و اقوام بودن»، كيشى كامال قومى بودند و بر يكديگر تأثير 
مى گذاشتند. شايد بهترين اثر براى بررسى  همانندى هاى اين دو كيش كتاب 
«نِِحميا»  تاريخى  حضور  از  ناشى  شباهت ها  پررنگى  اين  و  باشد  «ِعزرا» 

نماينده «اردشير اول» به فرماندارى اورشليم است. (444 ق. م) (2)
وى پيش از آن كه به فرماندارى اورشليم برسد شربت دار اردشير بوده 
و قطعا كسى كه به اين جايگاه در دربار مى رسيده ملزم به رعايت آداب 

زرتشتى نيز بوده است. 
از اين مرحله كه بگذريم بنيان گذار دولت هخامنشى و توجهات وى به قوم 
يهود حايز اهميت است. وى كه در تمامى فتوحات خود با عنوان منجى از 
براى  احترام  بر  مبتنى  تسامحى  به  مى يافت  سرورى  شده  فتح  ملل  سوى 
خدايگان ديگر قلمروهاى امپراطورى اش اقدام مى نمود. اين اقدام وى، سبب 
معروف  كتاب  در  نمايد.  خطاب  مسيح  را  وى  عتيق»  «عهد  كتاب  تا  شد 
گزنفون، شاگرد سقراط و معاصر افالطون كه به نام «سيرو پدى» يا تربيت 
كوروش نوشته شده است؛ كوروش به عنوان يك پادشاه آرمانى و تجسم 
الگو  او  از  مى بايد  يونانيان  كه  راستين  دادگرى  و  فرزانگى  و  خردمندى 
يا  نام «آتاباسيس»  به  وى  از  ديگرى  كتاب  در  است.  شده  مجسم  بگيرند، 
ايرانى  جامعه  قانون مدارى  و  پارسى  قانون  از  يونانى،  هزار  ده  بازگشت 
كتب  از  يكى  يسنا  در  است.  رفته  سخن  هخامنشى  نخستين  روزگاران  در 
زرتشتى، تمامى اديان ستايش مى شود: «آموزگاران كيش، ..... كشورهايى 

كه پيش از اين بوده اند و پس از اين خواهند بود مى ستائيم». (3) 
و  شاهين  را  او  يهوديان  مقدس  كتاب  در  خدا  كه  است  كسى  كوروش 

فرستاده خود و مأمور گسترش دادگرى در جهان خوانده است. (4) 
اشاره اشعياى پيامبر بر مادها، ظهور شخص كوروش است. 

كوروش در تورات چنين معرفى مى شود: 
همه  آسمان ها  خالق  خداى  مى فرمايد:  چنين  فارس  پادشاه  «كوروش 
كشورهاى زمين را به من داده و مرا امر فرموده است كه خانه اى براى وى 

در اورشليم كه در يهودا است بنا نمائيم. (5) 
كوروش  درباره  «من   : مى گويد  خداوند  مقدس،  كتاب  ديگر  جاى  در    
مى گويم او شبان من است و تمامى مسرت مرا به اتمام خواهد رسانيد. اين 
اوست كه شهر ما را بنا كرده، اسرايم را آزاد خواهد كرد اما نه به قيمت و 

نه براى هديه». (6) 
كوروش در فرمان خود خداى قوم يهود را خداى حقيقى خوانده و يادآورى 
او  براى  خانه اى  كه  است  كرده  امر  را  وى  حقيقى  خداى  اين  كه  مى كند 
كه  شد  بابل  يهوديان  شادى  سبب   چنان  امر  اين  بسازد.  بيت المقدس  در 

نمونه هايى از اين شادى را در كتاب مقدس مى توان يافت: 
«آن گاه دهان ما از خنده پر شد و زبان ما از نغمه سرايى، آنگاه در ميان 

امت ها گفتند كه خداوند كارهاى بزرگى براى آنها انجام داده است». (7) 
در  الهى اش  مأموريت  بر  مبنى  مقدس  كتاب  در  كوروش  صريح  اذعان 
مفهوم  شكل گيرى  از  حاكى  اورشليم  در  يهودا  براى  خانه  بناى  خصوص 
مسيح و منجى بودن براى وى است. توجه به گرايش هاى منجى طلبانه دين 

زرتشت در راستاى خلق سوشيانس، اين بار مسيح در دين يهود در قالب 
كوروش ظهور مى يابد. 

يهوه از كوروش به عنوان عهد قوم و نور امت ها ياد مى كند. (8)  و او را 
به عدالت فرا مى خواند. 

ساخت  بر  مبنى  وى  دستور  با  همراه  كوروش  توسط  يهود  قوم  آزادى 
خانه خدا و تهيه مواد ساختمانى آن بود. وى به «ميتِردات» خزانه دار خود 
دستور داد تا همه اشياء زينتى و ظرف هاى گرانبهاى طال و نقره خانه خدا 
را كه بخت النصر از اورشليم به بابل آورده بود، از هر كجا بود گرد آورد 

و آنها را به ِششَبَصر Shesh bazzar بسپارد. (9) 
سياسى   – فرهنگى  تنيدگى  از  مشحون  نيز  هخامنشى  تاريخ  بعدى  ادوار 
ميان ايرانيان و يهوديان است. اگر چه منابع مصرى و يونانى سرشار از 
دشمنى با كمبوجيه پادشاه و جانشين كوروش هستند اسناد كشف شده 
از  حاكى  شده  نگاشته  آرامى  حصيرى  كاغذهاى  بر  كه  مصر  يهوديان  از 
آن است اگر چه وى تمامى معابد خدايان مصرى را خراب كرد معترض 

پرستگاه يهوديان نشد. (10) 
يهوديه در زمان داريوش اول عالوه بر تقدسى كه دوباره كسب نموده بود 
سرزمين حائلى بود كه جلوى آشوب گرى مصريان را مى گرفت. داريوش 
تالش داشت به حفظ و آبادانى تمامى قلمروى خود كوشا باشد و بى شك 
نبض فرهنگى اين آبادانى، اورشليم بود. در زمان داريوش بيشتر يهوديان 
بابل به شوش و تخت جمشيد و همدان روى آوردند و به ويژه در فارس 
بيشترين تعداد يهوديان سكنى گزيدند. در اصفهان نيز تعدادى ديگر مقيم 

شدند كه از نژاد يهودا و از آوارگان بابل هستند. 
داريوش پس از رازگشايى توطئه اى كه عليه خزانه دار خود دانيال يهودى 
صورت گرفته بود در فرمانى كه بر همه ملت ها و به همه زبان ها نگاشته 
و  آسايش  براى  و  گذاشته  آزاد  توانا  خداى  پرستش  در  را  يهوديان  شد 

امنيت آنان نيز فرمانى صادر نمود.
خشايارشا پسر داريوش كه به نام اَحشِورُوش (Axashverosh) در كتاب 
مقدس ياد شده است توجه خاصى به يهوديان از خود نشان داد. در دوران 
به  دولتى  امور  سرپرستى  نيز  گاه  و  داشتند  فراوانى  آزادى  يهوديان  وى 
آنان سپرده مى شد، خصوصا شهر شوش محل زندگى عده كثيرى از آنان 

بود. 
است.  داده  رخ  ايام  همين  در  هم  خشايارشا  و  استر  معروف  داستان 
دست درازى وزير هخامنشى به يهوديان و حكم وى مبنى بر قتل عام آنان با 
تدبير مردخاى يهودى و استر ملكه يهودى شاه ناكام ماند. به نظر مى رسد 
پادشاه در نابود و ناكام گذاشتن توطئه هامان فراتر از يك دستور حكومتى 

عمل نمود و دست يهوديان را در مقابله با گروه هامانيان باز گذاشت. 
در باب هشتم كتاب استر آمده است: 

اينك  فرمود  يهودى  مردخاى  و  ملكه  استر  به  پادشاه  اخشوروش  «آنگاه 
خانه هامان را به استر بخشيدم و او را به سبب دست درازى بر يهوديان 
به دار كشيدند. و شما آن چه را كه در نظرتان پسند آيد به اسم پادشاه 
به يهوديان بنويسيد و آن را به مهر پادشاه مختوم سازيد. زيرا هر چه به 
اسم پادشاه نوشته شود و به مهر وى مختوم گردد كسى نمى تواند آن را 

تبديل كند». 
نزد  قوم  اين  جايگاه  پايه  چه  تا  كه  مى دهد  نشان  جد  به  شاه  دستور  اين 
ميان  ساده  معاشقه  يك  تنها  را  داستان  نمى توان  و  بوده  روشن  پادشاه 
شخص شاه و استر ملكه دانست زيرا نگاشتن نامه اى به اسم شاه و مهر 
كردن آن خارج از يك داستان عاشقانه است كه گاه تالش مى شود به آن 

وجهه تاريخى بدهند. 
و  بود  امور  كاره  همه  «آمستريس»  مادر  ملكه  خشايارشا  مرگ  از  پس 
استر  رقيب  را  خود  كه  زن  اين  نمى نمود.  ايفا  نقشى  تقريبا  اول  اردشير 
مى ديد اجازه نداد نفوذ سابق آنان در دربار باقى بماند و ناگزير يهوديان 
شوش كه تحت حمايت خاندان استر و مردخاى بودند به همدان، پايتخت 

ديگر هخامنشى كوچيدند. (9) 
در دوران داريوش دوم كار بازسازى خانه خدا در اورشليم كه در زمان 
اردشير ناتمام مانده بود به پايان رسيد (404-424 ق.م). بيشترين درصد 
جمعيت قوم يهود در اين عهد به چشم مى خورد كه نزديك به سه قرن از 
ورود اسراى اسرائيل و 163سال از آمدن اسراى يهود به ايران مى گذشت 

و همه در ايران با آسودگى و آرامش زندگى مى كردند. (11) 

سفر  پى  در  بودند  ايران  دولت  به  وفادار  و  سرسپرده  كه  مصر  يهوديان 
شهربان مصر به ايران مورد تجاوز مصريان واقع شدند و عبادتگاه هايشان 
بر  مبنى  دوم  داريوش  تالش  بر  عالوه  كه  شد  سبب  امر  همين  شد.  نابود 
بازسازى خانه خدا بنا بر حكم كوروش، از خزانه هاى شاهى به آنان كمك 
خدا  خانه  بازسازى  امر  در  كه  كسانى  و  ياغيان  تا  داد  دستور  او  شود. 

سنگ اندازى مى كنند مجازات شوند. 
پس از داريوش دوم پسرش اردشير تالش نمود تا بزرگان يهود را به دربار 
خويش فرا خواند. ِعزرا دانشمند و قانون دان يهودى و نيز نِِحميا دوستدار 
وحدت  بنيان گذار  دو  يهودى  بزرگ  سياست مدار  و  اسرائيل»  «سرزمين 
قومى يهود در دربار وى تالش نمودند وضع سياسى و اجتماعى يهوديان 
را دگرگون سازند. در اين دوره كوچ بزرگ يهوديان به امر پادشاه و با 
حمايت عزرا و نحميا به اسرائيل صورت پذيرفت و انديشه قوم يهود و ملت 
اسرائيل تقويت شد. اردشير دستور داد كه اين مهاجران مورد حمايت قرار 

گيرند و تعدادى جواهرات و ظروف شاهنشاهى را به اورشليم فرستاد. 
در بخشى از كتاب عزرا باب هفتم آمده است: 

شريعت  كامل  كاتب  و  كاهن  عزراى  به  شاهنشاه  اَرَتحَششتا»  جانب  «از 
خداى آسمان اما بعد فرمانى از من صادر شد كه هر كدام از قوم اسرائيل 
و كاهنان و الويان ايشان كه در سلطنت من هستند و به رفتن همراه تو به 
اورشليم راضى باشند بروند- چون تو از جانب پادشاه و هفت مشيرانش 
فرستاده شده اى تا درباره يهودا و اورشليم بر وفق شريعت خدايت كه در 
دست توست تفحص نمايى و نقره و طاليى را كه پادشاه و مشيرانش براى 
خداى اسرائيل كه مسكن او در اورشليم مى باشد بذل كرده اند ببرى. «.... و 
اما چيزهايى ديگر كه براى خانه خدايت الزم باشد، هر چه براى تو اتفاق 

افتد كه بدهى آن را از خزانه پادشاه بده». 
دوران اردشير دوم رشد احساس ملى – دينى يهود، بازيابى عنصر يهود 
و برپايى و اجراى سنن يهودى است. ادبيات عبرانى در همين زمان با همت 
عزرا و نحميا جمع آورى شد و وى مدارسى در جهت گسترش زبان عبرى 
بنا نمود. گردآورى كتب بنى اسرائيل و عهد عتيق در زمان همين پادشاه و 

حمايت هاى مادى و معنوى از يهوديان صورت گرفت. 
نحميا عضو دربار ايران و مرد ثروتمندى بود كه در پيشبرد سنن يهودى 
تمام توان خويش را به كار برد. پيدايش طبقه سوفرها و عهد سوفريم «دوره 
تالش هاى  و  دوم  اردشير  حمايت  و  دستور  به  نويسندگان»  و  دانشمندان 
عزرا شكل گرفت. (12) و غالب مورخان يهود معتقدند كه در دوره سوفريم 
بسيارى از عقايد ايرانيان در باور يهوديان راه يافته و همانگونه نوشته و 
نگاهدارى شد. (13) و در نگهدارى كتب يهودى، دربار ايران اين نويسندگان 

را مورد حمايت قرار داد. 
از  سوريه  با  جنگ  زمان  در  و  شد  قتل عام  صور  شهر  اسكندر،  حمله  با 

يهوديان خواست، تسليم شوند اما آن ها نپذيرفتند 
اسكندر  باج گزار  و  تسليم  آن ها  شد  سبب  يهوديه  به  وى  سخت  حمله  اما 
يهود  قوم  بر  مجدد  فشارهاى  و  سرگردانى  سرآغاز  اسكندر  حمله  شوند. 
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انواع ماساژ درمانى براى خانمها در منزل پذيرفته مى شود.
رفلكسولوژى

يكى از متدهاى بسيار قديمى درمانى است كه از چين امده است . در اين روش از سوزن استفاده نمى شود و فقط با اوردن فشار مناسب 
به نقطه هاى مشخصى در كف پا و ماساز ماليم شما را ريلكس و استرس را دور مى كند. اين روش پوست سخت و زردى و خشنى كف 

پا را هم از بين مبرد. گردش خون را افزايش مى دهد و باعث دفع مواد سمى بدن(توكسين) مى شود. 

آروماتراپى
كه همان ماساز بدن با روغنهاى ارگانيك و خالص مى باشد. براى كمر درد - گرفتگى عضالنى - دردهاى عصبى و در كل  بيماريهاى 
ناشى از استرس و خستگى بسيار مفيد مى باشد. افرادى كه مبتال به فشار خون هستند و يا ورزش مرتب نمى كنند در اين نوع درمان 

اكسيزن كافى وارد گردش خون بدن شده و باعث دفع مواد سمى ماهيچه ها ميشود. 

لنف درمانى
اين نوع ماساز مخصوص كسانى است كه دست يا پاى انها دچار پف و ورم است.مواد سمى لنفها را دفع مى كند و ورم و پف پاها را از 

بين مى برد. از روغنهاى گياهى مخصوص استفاده مى شود با فشارهاى ماليم به محل درمان. 

ماساژ سر
 اين روش از درمانهاى قديمى هندى است كه باعث رفع سردرد و باال بردن سيستم ايمنى بدن مى شود. براى كسانى كه ميگرن دارند و 

يا دچار سر گيجه و گاها افسردگى مى شوند بسيار مفيد است. اكسيزن به سر مى رساند و انرزى را افزايش مى دهد.

ماساژ صورت
در اين نوع ماساز از روغنهاى ارگانيك استفاده مى شود و تمام مراحل تميز كردن پوست- اليه بردارى-كار كردن روى قسمتهاى پف 

كرده و خطوط ناشى از اظطراب را در بر دارد و از ماسك گياهى و مرطوب كننده هاى ارگانيك استفاده مى شود. 

انرژى درمانى
كه نام ديگر آن ”ريكى“ مى باشد.  اين روش زاپنى است.  با بكار بردن انرزى مثبت و انتقال ان از تماس دست با نقاط خاصى در بدن  
استرس  را از شما دور مى كند و شما را در جايگاهى فوق العاده ارام وعميق مى برد.در اين روش بيمارى را شفا نمى دهم. فقط براى 

كاهش استرس و كمك به باالنس روحى و عاطفى از ان استفاده مى كنم. . 

يوگا
به بدن شما نرمى و انعطاف مى دهد. باعث راحتى حركت مفصلها شده و از سوئى با تمرينات تنفسى كه در اين نوع يوگا(هاتا يوگا) داده 

مى شود بسيارى از ناراحتى هاى تنفسى و سردردهم از شما دور مى شود. اين كالس تك نفره انجام مى شود.با تمركز كامل بردرستى  
حركات شما. 

شيوا  
07904221392

  برشي كوتاه از 
يك زندگي

 آرش قهــــــرمانلو  
 

راهي بي آغاز، بي پايان، تاريك، گل آلوده و خيس . سربااليي ، سرازيري 
، چاله أي پر از

آب و گل ، ديوارها كاه گلي ، بوي نم ، بوي نا. ساختمانهاي بي سقف ، كاه 
گلهاي فروريخته . كوچه ها تنگ و باريك . به چپ ، گل . به راست ، خيس 

و چاله أي پر از آب .
تو در تو . هرچه جلوتر ، خفقان بيشتر ، ديوارها خرابتر.

قلب تاريك تاريكي ، ديواري بتوني . چندين پله . به باال، به پائين . گوشه 
أي سيمان ، گوشه أي آجر ، و بر همة آنها تاريك تاريكي . ديوارها خيس 

. سيمانها، خيس . پله هاي
رو به باال، خيس . آنهمه پلة رو به پائين ، خيس ، سقفي نيست.

حركت . خزش . تاريكي در زيِر پله هاي نيمه تاريك ، مي خزد .
كورسو  به  نگاهت   . چرخاني  مي  ها  پله  زيِر  كورسوي  سمت  به  را  سرت 
نرسيده كه صورتي مماِس صورتت تو را مي نگرد . آنهمه تاريكي و فقط 
صورتي سفيد ، بي حال، چشماني زرد ، بيني ، كه فقط دو حفرة سياهش 

خبر از بيني ميدهد ، پوستي بر غضروف،
گوشتي آويزان .

را  تو   . انگشت  سه  با  دستي   ، كني  مي  نگاه   . خورد  مي  دستت  به  چيزي 
لمس مي كند ، دستت را پس مي كشي ولي او تو را دنبال خود مي كشاند . 
همه جا، تاريك ، همه جا، صداي يكنواخت باران ، همه جا، ليز، همه جا، گل 

.دستت را رها مي كند ، ولي دستي با دو
انگشت . يكي از انگشتان، در دستت جا مي ماند . چندش . نفرت . حيرت و 
سوزش و حركتي رو به باال در گلو. لرز. انگشت را مي اندازي. دستي با 

حوله به سمتت مي آيد .
. زير پله ها خشك بود ، گل نبود ،  تو، خيسي ولي حوله را نمي خواهي 

باران نبود ، سقف بود و صداي باران و بوي نا.
چشمانت هنوز به تاريكي عادت نكرده . گيجي. نمي داني اينجا كجاست ، 

هيچ نمي داني .
چند حركت سريع به نظرت مي رسد . كسي از گوشه أي به گوشة ديگر، 
چيزي از وسط به كنار مي خزد . خزش ، نه حركت . صداي خزش . مي 

فهمي؟ خش خش . كشيده شدن،
خزش . صداي خش خش در گوَشت مي خزد كه هق هق فروخورده أي، 

از روي بي ميلي،
پا روي خزيدن مي گذارد . بچه؟ اينجا؟

چشمانت به تاريكي عادت كرده . گرم است . چند تكه چوب ، درون پيتي 
شايد  نشسته،  صندلي  روي   ، كسي  جلويش   . ميسوزد  آنطرفتر   ، حلبي 
پيرزني، و بافتني مي بافد . آنطرفتر، گهواره أي با هق هق درونش ، مردي 
كه تو را لمس كرده بود و زني كه نشسته و قاشقي را درون ظرفي ، روي 

آتش ، مي چرخاند . يك خانواده ، زندگي .
خودنمايي  آنتني  آن  روي  كه  گرفته  قرار  آجر  چند  روي  أي  جعبه  دورتر 
مي كند . تلويزيون ؟ يا نمايي از آن ؟ پيت حلبي ؟ يا نمايي از شومينه ؟ 
زني بافتني در دست جلوي شومينه ؟ تكان ؟ عقب ، جلو ، عقب ، جلو و 

آرامش ؟
دهانت ، همانند چشمانت باز مي ماند ، مرد مي خزد ، چون مار. بدون پا، 

چون مار. 
خس خس مي كند ، چون مار. پا ندارد ، همچو مار.

پيرزن تو را مي نگرد . پيرزن؟ استخوان گونه ها، لخت و عريان ، بدون 
پوست و گوشت، صورتي بدون لب بااليي ، بدون دهان و فقط پنج سوراخ 
در صورت . صورت؟ دو حفرة چشم، دو سوراخ بيني و يك چاه دهان . 

همين . 
جلوتر مي روي ، مبهوتي ، دقيق مي شوي ، سرت را به سمت صورت ، 
به پيرزن ، نزديك مي كني . چاهِ دهان ، سياهِي دهان از دو طرف كشيده 
ميشود ، همراه با صدايي كه به گوشت مي رسد . خس خس چندش آور 

زنگ داري كه زماني خنده بوده . عقب مي كِشي ،
مي ترسي ، گيج مي خوري ، مي افتي ، مي نشيني ، درست كنار زِن خانه 

دار. 
زِن خانه دار؟ اينجا خيس نيست . گل نيست ، آب ، چاله و خاك نيست ولي 

، كاش بود .
زني كنارت آشپزي مي كند . چيِز غريبي است ، چرا شانه هايش آويزان 

است ؟
چرا آستينها خالي است ؟ پس با چه َغذا را هم مي زد ؟ هم مي زد ؟ هنوز 

هم ، هم مي زند 
تكيه  چيزي  به   ، است  عقب  به  متمايل  كمي   . دارد  غيرعادي  حالتي  ولي 

داده .
ناگهان چشمانت روشن مي شود ، به عقب مي كشي ، مي پري ، مي خزي 
ولي به تندي پس مي كشي ، چشمانت گشادتر شده ، دهانت خشكتر، زبان 

، چوب .

قاشق را الي تنها دو انگشت پا گرفته و درون ظرف مي چرخاند . انگشتي 
كوچك آويزان است ، به پوستي چسبيده ، پوستي نازك . روي هوا با هر 

تكان لق مي خورد ، عقب ، جلو،
عقب ، جلو . مي ترسي و با شدت ، بلند مي شوي ، صداي خس خِس زنگ 
دار، بيشتر شده ـ هوايي كه از سوراِخ گلو با شدت بيرون مي زند ، خنده . 
ـ سرت را به طرف پيرزن مي چرخاني ، دستت مي خارد ، گردنت هم ، و 

تو نمي فهمي . چيزي روي پاهاي پيرزن 
ُخرُخر مي كند و او هر از گاهي دستي به آن مي كشد . دست ؟ 

بچه گربه أي روي پاهايش خوابيده . روي پاهايش ؟ روي دو استخواني 
كه از بدن آويزان است و بر آن پارچه كشيده . دو اُستخوان ، دو ستون ، 

خشك و سفيد و پوسيده .
او همچنان تكان مي خورد و از گرما لذت مي برد ، عقب ، جلو، عقب ، جلو، 
وجيرجيِر صندلِي پوسيده . حركت نور آتش روي صورِت بي صورتش ، 
َوهم وسايه هاي لرزاِن ترس ، جرقه هايي كه از هيزم ها به هوا بلند مي 

شوند ، و نورهاي ترسناِك ناگهانيشان.
با  همچنان  او   ، خورد  مي  تكان  همچنان  او،   ، كند  مي  نگاهت  همچنان  او، 

گربه بازي ميكند .
گربه ؟ چيزي كه بدوِن دم ، بدوِن پا، با نيمي از صورت و بدوِن مو، روي 

پاهايش خوابيده.تو هنوز گيجي . 
از گوشه أي صداي « َوق َوق » بلند مي شود ، مادر به سرعت از كناِر ظرِف 
َغذا بلند ميشود ، مرد ناگهان سرش را به طرِف صدا برمي گرداند ، پيرزن 
دهانش ، بسته مي گردد . مرد با خيزشي  ، ساكن مي شود و حفرة سياهِ 
سريع ، به كمك دستانش ، به سمت صدا ميرود . زن زودتر ميرسد . جعبه 
ولي   ، گيجي  هنوز  تو،   . ميرسد  جعبه  به  مرد   . ميدهد  تكان  پاهايش  با  را 
كنجكاو . جلو ميروي ، سرت را از باالي همه جلوتر ميبري و بچه را نگاه 
مي كني . بچه ؟ مرد دستش را به طرف سوراخ سياهي كه وسط صورت 
بچه باز شده و از درون آن « وق وق » و جيغ بيرون مي آيد ، مي برد . 

سوراخ به سرعت بسته 
مي شود . انگشت مرد در سوراخ جاي مي گيرد ، جيغ تمام مي شود . مرد 
دستش را به آرامي پس مي كشد . آخرين انگشتش در سوراخ مي ماند ، 
 ، دهان  شبيه  چيزي  و  چشم  يك  با  سر،  پوست  بدون   ، گوش  بدون  بچه، 
ساكت مي شود . زن برمي گردد ، مرد همانجا مي ماند و سيگاري روشن 
مي كند . صداي افتادِن چيزي دروِن آب به گوَشت ميرسد ، به سرعت و با 

ترس سرت را به طرف صدا برمي گرداني ؛ زن مشغول هم زدن
بر  كه  انگشتي  ديگر  فقط  گذشته،  همچو  و  عاديست  چيز  همه   . َغذاست 

پوستي چسبيده باشد ، نيست و زن اداي خنديدن را در مي آورد .
زندگي ادامه مي يابد . همه چيز آرام ، بافتنِي كنار شومينه، صندلِي راحتي 
، آشپزي ، مرد خانه أي كه در گوشه أي استراحت مي كند ، بچه أي در 
چيزي شبيه گهواره ، خواب ، گربه، گرما، سكون و خزِش خمودة خوره ، 

زيِر پله ها .

داستانك
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موسيقى
نگاهى به گروه موسيقى

Manowar
بودن  دارا  خاطر  به   Manowar ،گروه  حاضر  عصر  غربى  موسيقى  هاى  گروه  عظيم  خيل  ميان  در 
خصوصياتى منحصر به فرد،چه از جنبه اشعار و چه از لحاظ سبك موسيقى، تمايزى خاص را از آن 

خود ساخته است. 
به واقع علت اصلى تشكيل اين گروه را ميتوان بنا نهادن جنبشى نوين در عرصه موسيقى، به جهت 
بازگشت به ارزش هاى از دست رفته و بعضا به ابتذال كشيده شده زندگى امروزى بر شمرد.ارزش ها 
و سنت هايى كه در جريان سير تحول ادبى و موسيقيايى چند دهه گذشته به دست فراموشى سپرده 

شده اند. 
در حقيقت تفسيرى كه اشعار گروه از زندگى به دست ميدهد تفسيرى ناب و در عين حال بسيار سنتى 
به شمار مى آيد و اعضاى گروه همواره تالش كرده اند تا با وجود مشكالت متعدد،ذره اى از ديدگاه ها 

و عقايد خود عقب نشينى نكنند و بدين سان برترى و حقانيت فلسفه وجودى خويش را اثبات سازند. 
Manowar را ميتوان عضو كليدى در خانواده موسيقى پر طنين غربى برشمرد و شكل گيرى آن به 
سال 1981 باز ميگردد.يعنى زمانى كه چهار عضو گروه با يكديگر پيمانى مكتوب بستند و آن را با خون 

امضا كردند و بدين وسيله تعهدشان به يكديگر و به آرمان هاى مشتركشان را جلوه گر ساختند. 
غ معرفى اعضا گروه: 

 Eric Adams / غ  Joey DeMaio  / غ  Scott Columbus / غ  karl غ
نام گروه بيانگر نگرش بنيادين آنها به زندگى است.معنى تحت الفظى آن كه جنگجو مى باشد اشاره به 
اين مطلب دارد كه زندگى جنگى است دمادم در مقابل شرارت ها و بى عدالتى ها و بايد چون جنگجويى 
جان بر كف مردانه در برابر پليدى ها و دروغ ها نبرد كرد و پيروز شد؛از سوى ديگر جان سپردن در 

اين راه به مراتب پر افتخارتر از زيستن در زبونى به شمار ميرود و همانگونه كه گروه در اشعارى كه 
بر گرفته از اساطير باستانى يونان و اسكانديناوى ميباشد بيان ميدارد،جايگاهى بهشتى در انتظار كشته 

شدگان در جنگ است كه خانه ابدى ايشان خواهد بود. 
كرد.اساطير  اشاره  باستانى  اساطير  به  ايشان  شديد  تمايل  به  ميتوان  گروه  خصوصيات  بارزترين  از 
از  كه  است.اشعارى  بوده  آنان  استعارى  اشعار  بخش  الهام  همواره  اسكانديناوى  بخصوص  و  يونان 
شواليه  شده  فراموش  هاى  ارزش  احياى  با  و  گرفته  سرچشمه  اروپا  حماسى  ادبيات  وسيع  گنجينه 
هاى قرون وسطى، دست به خلق و تدوين اصول ارزشى انسان امروزى در قالب شواليه اى جنگجو 
زده است.ارزش ها و اصولى چون اتكا به نفس،صداقت،استوارى در برابر چالش هاى روزمره،ايمان 

راسخ،باز پس گيرى حق مظلومان و تكيه بر نيروى عظيم و اليزال اراده شخصى: 
<مريد خويش باش و شراره هاى اراده را به هر سو پراكنده ساز> 

و همچنين اعتقاد به اين باور كه نيرويى برتر متجلى خواهد شد كه زداينده جهان از پليدى ها و بى 
عدالتى ها به شمار ميرود: 

<نور سفيد را نظاره كن،نور درونى را 
براى تمام ما منتظران 

روز ملكت محقق خواهد شد> 
به لحاظ سبك موسيقى نيز Manowar با الهام از موسيقى كالسيك و تركيب استادانه آن با صوت 
ايشان  خاص  ارادت  ميان  اين  در  و  است  آورده  پديد  را  شگرف  بس  آثارى  متال  موسيقى  طنين  پر 
مى  را  اى  گونه  هنر  تركيب  چنين  اوج  است.نقطه  تامل  قابل  واگنر  آلمانى،ريچارد  شهير  آهنگساز  به 
توان مجموعه سال 1988 گروه با نامKings of Metal دانست.هنگامى كه با بهره گيرى از موسيقى 
روح نواز كليسايى و همراه ساختن آن با اشعار حماسى و در خور تعمق و با كمك گروه صد نفرى 

همسرايان كليساى ”سنت پاول“ شهر نيوكاسل،Manowar مجموعه اى ماندگار پديد آورد: 
<هزاران فرسنگ دورتر،آتشى برافراز 

تا راه بازگشت به خانه را روشن سازد. 
بر شهابى ميرانم و ردم تا ابد خواهد پاييد 
سكوت چون سنگى گران فرو خواهد افتاد. 

بايست و بجنگ 
بر قلبت تكيه كن 

هرگر دست از تالش مكش 
و از مرگ،هراسى به خود راه مده> 

آفرينى  حماسه  نيز  آثار  اين  اجراى  در  نميشود،بلكه  اشعارشان  به  محدود  گروه  آثار  حماسى  جنبه 
ميكنند. 

براى مثال اجراى قطعه اى كه بازگو كننده داستان قهرمان اسطوره اى يونان،آشيل،و بر گرفته از كتاب 
ايلياد هومر ميباشد،28 دقيقه به طول انجاميده كه با در نظر گرفتن طنين موسيقى خاص آن و دشوارى 
اجراى پيوسته،زمانى بس طوالنى به شمار ميآيد و اينگونه بوده كه گروه توانسته است نام خود را در 
كتاب ركورد هاى جهانى گينس به عنوان پر صداترين گروه جهان كه به ركوردى معادل 5/129 دسى 

بل به هنگام اجراى زنده دست يافته بودند،ثبت كند. 
به  تعلقى  هيچ  كه  است  افرادى  از  مملو  حاضر  حال  در  غربى  موسيقى  پهنه  گروه،  اعضاى  عقيده  به 
اين عرصه نداشته و جز به ابتذال كشيدن سبك هاى سنتى اين گونه خاص،كارى از پيش نبرده اند.

Manowar خود را مدافع راستين و بر حق سبكى ميداند كه دنبال مى كند و كمال گرايى در اين راه را 
سر لوحه تمامى اصول قرار داده است. 

غ معرفى آلبوم ها: 
 Battle Hymn / غ  Into Glory Ride / غ  Hail To England /غ  Sign Of The Hammer غ

 Fighting The World / غ  Kings Of Metal / غ  The Triumph Of Steel غ
 Louder Than Hell / غ  Hell On Wheels /  Hell On Stage Live غ

Warriors Of The World غ

فروش ويولن قرن 18 به 
بيش از 1.5 ميليون دالر

”باربارا  به  متعلق  كه   18 قرن  نادر  ويولن  يك 
پنى“ است انتظار مى رود كه در يك مزايده در 
فروخته  دالر  ميليون   1.5 از  بيش  به  نيويورك 

شود. 
گزارش  اين  اساس  بر  سى؛  بى  بى  از  نقل  به 

”باربارا پنى“ سال گذشته درگذشت. 
از  پس  است   18 قرن  به  متعلق  كه  ويولن  اين 

پنى  مرگ 
وى  نام  به 
شد  نامگذارى 
مزايده  در  و 
 “ يستى كر ”
 ) آوريل  كه 4 
فروردين)   15
مى  برگزار 
حراج  به  شود 

گذاشته خواهد شد.
به  مربوط  ويولن  يك   2006 سال  در  همچنين 
3.5ميليون  ”كريستى“  مزايده  در   1729 سال 

دالر معادل 1.75 ميلون پوند فروخته شد.

خبرهاى تازه از 
عليزاده

حسين عليزاده، آهنگساز و نوازنده صاحب نام تار و سه تار از تازه ترين 
قرار  حدادى  پژمان  با  همنوازى  آنها  ميان  در  كه  داد  خبر  خود  كارهاى 

دارد.
حسين عليزاده گفت كه به زودى بداهه نوازى مشتركش با پژمان حدادى 

در قالب يك سى دى انتشار عمومى مى يابد.
در  انگيز  شور  ساز  با  تكنوازى اش  قطعات  از  يكى  تازگى  به  كه  عليزاده 
مجموعه ابرهاى انتشارات هرمس عرضه شده است گفت بداهه نوازى اش 
با حدادى در قالب همنوازى تمبك و سه تار است و در واقع كارى است 

كه پيش از اين در كنسرتى در آمريكا اجرا شده بود.
وى گفت اين اثر در نغمه هاى دشتى و اصفهان اجرا شده اما به تناسب 
ساختار بداهه نوازى به دستگاه هاى ديگرى هم مدگردى شدن است: ”فكر 
كنم يكى از آنها دشتى و اصفهان و لى مى دانيد من وقتى شروع مى كنم 

مدگردى زيادى مى كنم و خيلى رديف نوازى نمى كنم كه بگويم در اين دستگاه ثابت مى مانم.“وى همچنين از انتشار تكنوازى با ساز شور انگيز خبر داد و 
گفت كه اين آلبوم هم به زودى منتشر خواهد شد، ضمن آنكه كنسرت هاى گروه هم آوايان هم كه در ايالم اجرا شده بود قرار است در هيات يك آلبوم انتشار 

عمومى يابد.
عمده اين آثار را انتشارات موسيقى هرمس به بازار موسيقى عرضه خواهد كرد.

عليزاده همچنين از اجراى كنسرت هايش در ماه هاى اكتبر و نوامبر در اروپا خبر داد و گفت كه موسيقى فيلمهاى وى هم در قالب آلبوم مستقلى انتشار خواهد 
يافت.
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سازمان مسكن اميد در سال 1989 به همت آقايان على قاضى 
پور، داريوش افشار، جواد شمس و ديگر بزرگان عرصه خدمت 
به خلق پايه ريزى شد. اين نهاد خيريه اكنون با كارنامه درخشانى 
كه در كمك به پناهندگان دارد، روز جمعه گذشته جشن با شكوهى 

به مناسبت بيست سال تأسيس خود، در سالن شهردارى ايلينگ 
برگزار كرد. در اين برنامه، حضور شخصيتهاى برجسته ايرانى 

و خارجى بر رسميت و البته جذابيت جشن افزوده بود. 
آمدگويى  خوش  ضمن  شهر  شوراى  عضو  تبرى  شاران  خانم 
به حضار خالصه اى از برنامه ها و دليل برگزارى مجلس آن 
شب را بيان داشتند. ايشان با بيان قدرتمند، مجرى گرى جشن 
الزم  مهارت  با  گرفت،  مى  صورت  انگليسى  زبان  به  كًال  كه  را 
عقيلى  شهرام  آقاى  سپس  گرفتند.  عهده  به  مجلسى  چنان  براى 
مدير و سرپرست خانه اميد، معرفى كوتاهى داشتند از فعاليتها 

و اهداف خانه اميد. 

سازمان مسكن اميد با هدف اسكان و سازماندهى پناهنده هاى 
در طى سالها  كرد.  آغاز  را  خود  فعاليت  و افغانى   ايرانى، ُكرد 
تجربه اندوزى، اين سازمان اكنون مأمنى است براى پناهندگان 
از هر مليتى كه باشند. اين مهم، دست آورد زحمات بى دريغ و 
و  معنوى  مهارتى،  حمايتهاى  جلب  براى  افزون  روز  تالشهاى 
مالى براى ارايه خدمات پيشرفته تر و مثمرثمرتر به پناهندگان 

بى پناه است.
از جلوه هاى زيباى جشن آن شب، اجراى موسيقى هاى متنوع و 
گيرا بود. از آن جمله دو نوازى سنتور و دف كه توسط هنرمندان 
جوان ايرانى، آقايان حسين زهوى و فرشاد محمدى بسيار زيبا 
و تأثير گذار اجرا شد. شهردار ايلينگ از ديگر سخنرانان مجلس 

بود كه حضور و سخنرانى گرمشان زينت بخش مراسم بود. 
روند  به  پناهندگان  خيل  ورود  و  سازماندهى  شناسايى،  براى 
رسيدگيهاى ادارى، فرايندى است كه براى دولت عالوه بر هزينه، 
نقش  كه  ارگانهايى  وجود  دارد.  همراه  به  بسيارى  دشواريهاى 
مى  بر  دولت  دوش  از  را  سنگينى  بار  هم  كنند،  بازى  را  رابطه 
دارد و هم به پناهندگان فرصت و امكان بهترى مى دهند تا از 
موفق  از  يكى  اميد  مسكن  سازمان  شوند.  بهرمند  خود  حقوق 
ترين نهادهايى است كه توانسته است اين خأل بين دولت و پنا 

هندگان را به نحو احسن پر كند.
كه  زيبايى  فيلم  نمايش  به  داشت  اختصاص  برنامه  از  بخشى 
اميد  مسكن  سازمان  فعاليتهاى  از  صابونچيان  آدام  توسط 

نمايش  بر  عالوه  فيلم  اين  بود.  شده  تهيه 
گرفته  انجام  سازمان  توسط  كه  اقداماتى 
بود، به مصاحبه با شخصيتهاى كشورى و 
لشكرى، هنرمندان و صاحب نظران را نيز در 
بر داشت كه كلنل على ديزايى از جمله آنان 
بود. سخنرانى افتخار آميز نماينده ايلينگ در 
مجلس انگلستان، با بيان شيوايشان در باره 
شهر لندن با انواع مختلف فرهنگها و زبانها 
خدمت  در  اميد  مسكن  سازمان  كه  نقشى  و 
جذابيت  است،  داشته  پناهندگان  به  رسانى 
لندن  كه  است  اين  واقعيت  داشت.  خاصى 
تبديل  مليتى  چند  شهر  يك  به  كه  سالهاست 
شده است و اين خود از زيباييها و جازبه هاى 
خوب  مختلف،  مليتهاى  بريتانياست.  پايتخت 
يا بد، از قشرهاى متفاوت جوامع هستند كه 
از راه هاى گوناگون وارد جامعه بريتانيا مى 
شوند. آنچه مهم است آشنايى آنان با شيوه 
زندگى در اين كشور و پيوستنشان به جرگه 
مزاياى  از  هم  كه  اى  گونه  به  است  جامعه 
از  بتواند  جامعه  هم  و  شوند  بهرمند  جامعه 
مهم،  اين  شود.  برخوردار  ايشان  قابليتهاى 
سازمان  چون  نهادهايى  وجود  ضرورت 
مسكن اميد را نمايان تر مى سازد. سازمان 
مسكن اميد، نيز به منظور حمايت از فعاليتهاى 
هنر  اصحاب  براى  خود  امكانات  از  فرهنگى، 
دريغ ندارد. از اين لحاظ هنرمندان نيز چشم 
اميدى به سازمان اميد دارند. پروانه سلطانى 
و گروه تئاترش كه آن شب، نمايشى بر پايه 
جمله  آن  از  كردند،  اجرا  واقعى  تراژدى  يك 
اند. اين نمايش اشاره داشت به رسوم غلطى 

كه متأسفانه در ايران همچنان رواج دارد. در اين نمايش كوتاه، 
به طور نمادين، زندگى تباه شده دخترى به تصوير كشيده شده 
بود كه در سن 17 سالگى با اجبار خانواده اش به عقد مردى 72 
ساله در مى آيد اما به خاطر رابطه نامشروعش با معشوق جوان 

و همسن خود، سنگسار مى شود. 
زمان صرف شام فرصتى بود براى ديدار و گفتگو با اصحاب 
دوستانه  نشست  شب،  آن  جشن  لذتهاى  ديگر  از  فرهنگ؛ 

شغلى  زندگى  در  غالبًا  كه  است  جامعه  برجسته  شخصيتهاى 
ارمنى  و  كردى  محلى  زيباى  رقص  دارند.  رقابتى  تعاملى  خود 
و به دنبال آن نوازندگى فلوت توسط هنرمند خوش آتيه، سام 
عكاس، مقدمه مناسبى براى اختتام برنامه بود. براى حسن ختام 
برنامه آقاى على پورقاضى رئيس و سرپرست خانه اميد، ضمن 
سپاسگزارى از مهمانان حاضر در جلسه و قدر دانى از زحمات 
موفقيتهاى  از  مختصرى  ارزيابى  اميد،  خانه  اندركاران  دست 

گذشته و چشم انداز پيش روى اين سازمان به عمل آوردند.
سازمان مسكن اميد، چشم به راه و خوش آمدگوى تمام كسانى 
است كه به هر دليل براى زندگى خود در بريتانيا دچار مشكل 
هستند. تمامى پناهندگان كه نياز به حمايتهاى اجتماعى، مشاوره 
براى يافتن راهكارهاى مناسب، آگاهى از حقوقشان و يا هرگونه 
نياز ديگرى در راستاى امور پناهندگى شان دارند مى توانند به 
سازمان مسكن اميد مراجعه كنند يا با شماره تلفنهاى آن تماس 

حاصل نمايند
Omid Housing Association
Servite House 45 Queen’s Walk Ealing W51TL - 020 8248 7701

اينجا خانه اميد است...
گزارشى از بيستمين سالگرد تاسيس سازمان مسكن اميد در سالن اجتماعات شهردارى ايلينگ



27 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشين

 info@persianweekly.co.uk  

4 April 2008  -  1387 جمعه 16  فروردين  
سال اول -  شماره سى ونهم



28
www.persianweekly.co.uk
  جمعه 16  فروردين April 2008  -  1387 4هفته نامه پرشين

سال اول -  شماره سى و نهم

 info@persianweekly.co.uk  



29 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشين

 info@persianweekly.co.uk  

4 April 2008  -  1387 جمعه 16  فروردين  
سال اول -  شماره سى ونهم

w
w

w
.m

ah
an

fo
od

s.
co

m
w

w
w

.m
ahanfoods.com

Tel: 02089630012
Fax: 02089630090

190 Acton Lane, London NW10 7NH

به مناسبت بيستمين سالگرد تأسيس

ماست موسير ماهان فقط ۷۹ پنس
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زنان

اشتغال زنان و
 برابرى

ر- مردمساالر
 

مساله زنان معموال در تحليل هاى مربوط به ساختار طبقاتى جوامع 
ناديده گرفته مى شود. اين به آن جهت است كه از يك سو طبقات 
معموال به واسطه ارتباطشان با ابزار توليد تعريف مى شوند و از 
سوى ديگر، تصور بر اين است كه زنان رابطه خاصى با ابزار توليد 
طبقات  تمام  در  زنان  مساله  رسد  مى  نظر  به  كه  حالى  در  ندارند. 

وجود دارد. به عنوان مثال مى توان از زنان طبقه كارگر، زنان طبقه 
متوسط و... سخن گفت. زنان به وضوح در جايگاه فرودست نسبت 
به مردان قرار دارند. بررسى اين فرودستى از لحاظ اقتصادى مى 
با  مشخصى  رابطه  گروه،  يك  عنوان  به  زنان  كه  دهد  نشان  تواند 
موضوع  اين  بر  اگر  است.  متفاوت  مردان  با  كه  دارند  توليد  ابزار 
توافق كنيم كه بين زنان و ابزار توليد رابطه مشخصى وجود دارد، 
جايگاه  جامعه  طبقاتى  تحليل  در  زنان  وضعيت  بررسى  گاه  آن 
مشخصى مى يابد. نقطه آغاز بحث طبقاتى در يك جامعه سرمايه 
در  را  توليد  ابزار  كه  است  كسانى  ميان  شدن  قائل  تفكيك  دارى، 
مى  دستمزد  بهاى  به  را  خود  كارى  قدرت  كه  آنها  با  دارند،  دست 
فروشند. به اين ترتيب، هر فرد حقوق بگير رابطه مشخصى با كار 
خود، توليد خود و جايگاه كلى اش در جامعه پيدا مى كند، اما چنين 
رابطه ساختارى در مورد زنان وجود ندارد و شرايط مادى آنها به 
عنوان يك گروه، در جوامع سرمايه دارى يا جوامع ديگر به درستى 

تعريف نشده است. 

در نظام سرمايه دارى «كاال » محصولى است كه براى مبادله در 
مى  توليد  مستقيم  مصرف  براى  چه  آن  با  و  شود  مى  توليد  بازار 
شود، متفاوت است. هر كاال يى هم بايد ارزش مصرفى داشته باشد 
باشد  نداشته  مصرفى  ارزش  يى  كاال  اگر  اى.  مبادله  ارزش  هم  و 
كسى آن را نمى خرد و ارزش مبادله اى خود را نيز ازدست مى 
لزوما  دارد  مصرفى  ارزش  كه  محصولى  هر  ديگر،  سوى  از  دهد. 
ارزش مبادله اى ندارد. اين محصول تا زمانى ارزش مبادله اى دارد 
كه جامعه اى كه در آن توليد شده است، خود بر پايه مبادله استوار 
باال  به  مبادله  ارزش  و  كاال  توليد  دارى،  سرمايه  جامعه  در  باشد. 
ترين ارزش خود رسيده و اولين جامعه در طول تاريخ بشر است 

نمى  اما  دهند،  مى  تشكيل  ها  كاال  را  آن  در  توليد  اعظم  قسمت  كه 
توان گفت كه توليد در اين جامعه به توليد كاال محدود مى شود. دو 
گروه توليدات نيز وجود دارند كه هنوز صرفا داراى ارزش مصرفى 
هستند. اولين گروه، توليدات كشاورزانى است كه صرفا به مصرف 
مصرف  شود  مى  توليد  كه  جا  همان  چيز  هر  رسد،  مى  خودشان 
اما  نيستند;  كاال  كه  است  خانگى  توليدات  گروه،  دومين  شود.  مى 
ارزش ساده مصرفى دارند. هر بار كه يك سوپ درست مى شود 
چند  هر  گرفته،  صورت  توليد  شود،  مى  دوخته  لباسى  يا  دكمه  يا 
توليد براى بازار نيست. هر چند ظهور پديده توليد كاال و نظام دادن 
متحول  را  اجتماعى  دهى  سازمان  و  ها  انسان  كار  شيوه  آن،  به 
ساخته است، اما كارهاى خانگى در جوامع سرمايه دارى (يا حتى 
جوامع سوسياليست فعلى) در مرحله پيش از بازار قرار دارد و اين 
تعريف  اساس  و  شده  داده  اختصاص  زنان  به  كه  است  كارهايى 
زن در جامعه نيز بر پايه آن است. از حيث كميت، كار خانگى مانند 
مراقبت از كودك، توليد اجتماعى بسيار بزرگى است، اما در جامعه 
اى كه بر پايه توليد كاال بنا نهاده شده اين كار «كار واقعى» محسوب 
نمى شود، زيرا خارج از حيطه بازار قرار مى گيرد. تعريف اين كار 
گروه  اين  كه  معناست  اين  به  «زنان»  نام  به  اى  ويژه  گروه  براى 
رابطه متفاوتى از مردان با توليد دارند و همچنين به آن معناست كه 
زنان، به عنوان يك گروه، صرفا مسوول توليدى هستند كه ارزش 
ساده مصرفى دارد و جاى آن در خانه و خانواده است. از آنجا كه 
توليد ندارند، تفاوت ميان اين  مردان مسووليتى در قبال اين گونه 
دو گروه نيز از همين جا نشات مى گيرد. البته زنان از توليد كاال 
كنار گذاشته نشده اند. آنها در كار دستمزدى هم شركت مى كنند، 
اما به عنوان يك گروه، مسووليتى ساختارى در اين عرصه ندارند 
مردان،  كه  حالى  در  است.  موقتى  و  ثبات  بى  ايشان  مشاركت  و 
مسوول توليد كاال به شمار مى روند و از اساس مسووليتى در قبال 

كارخانه بر عهده آنها نهاده نشده است. 

ريشه مادى جايگاه فرودست زنان 
در  است.  زن  از  تعريف  همين  در 
تعيين  پول  آن  در  كه  اى  جامعه 
گروهى  زنان  است،  ارزش  كننده 
تشكيل مى دهند كه كار آنها خارج 
از اقتصاد پولى انجام مى شود. كار 
بنابراين  و  ندارد  پولى  ارزش  آنها 
واقعى  كار  حتى  و  است  ارزش  بى 

محسوب نمى شود.
 

است.  زن  از  تعريف  همين  در  زنان  فرودست  جايگاه  مادى  ريشه 
در جامعه اى كه در آن پول تعيين كننده ارزش است، زنان گروهى 
تشكيل مى دهند كه كار آنها خارج از اقتصاد پولى انجام مى شود. 
كار آنها ارزش پولى ندارد و بنابراين بى ارزش است و حتى كار 

واقعى محسوب نمى شود. 
توانند  نمى  كنند،  مى  را  ارزش  فاقد  كارهاى  اين  كه  نيز  زنان  خود 
انتظار داشته باشند كه ارزشى به اندازه مردان بيابند، زيرا مردان 
براى پول كار مى كنند. جوليت ميشل در مقاله اى اين موضوع را 
چنين مطرح كرده است: «در جامعه صنعتى پيشرفته، كار زنان در 
حاشيه اقتصاد ملى است. در حالى كه مردان از طريق كار خود قادر 
به تغيير شرايط طبيعى و اجتماعى هستند. تا زمانى كه انقالبى در 
توليد رخ نداده، شرايط كار، جايگاه زنان را در داخل جهانى مردانه 
قرار مى دهد.» اين در حالى است كه كار زنان ابدا در حاشيه نيست، 
سپس  ميشل  آيد.  نمى  حساب  به  نيست  دستمزدى  كار،  چون  تنها 
اشاره مى كند كه «كار خانگى، حتى در دنياى امروز، از لحاظ كميتى 
نيز اگر با معيارهاى كار توليدى سنجيده شود، بسيار عظيم است.» 
ميليون   2340 معادل  سال  هر  در  زنان  سوئد،  در  مثال  عنوان  به 
در  آنها  كار  ميزان  كه  حالى  در  دهند،  مى  انجام  كارخانگى  ساعت 
باورند  اين  بر  برخى  است.  ساعت  ميليون   1290 صنعتى  عرصه 
كه اولين شرط رهايى زنان وارد كردن كل جنس مونث به دنياى 
است،  شده  امكانپذير  مدرن  صنعتى  دنياى  در  اين  و  است  صنعت 
زيرا نه تنها به زنان اجازه مشاركت در توليد در سطح گسترده را 
داده است، بلكه آن را مورد تشويق قرار مى دهد و به عالوه، تالش 

عمومى  صنعتى  عرصه  به  نيز  را  خانگى  كار  عرصه  كه  كند  مى 
وارد كند. بنابراين، مساله تنها اين نيست كه زنان به عرصه توليد 
صنعتى موجود وارد شوند، بلكه همچنين اين است كه عرصه توليد 

خصوصى خانگى به عرصه توليد عمومى وارد شود. 
جامعه صنعتى مدرن انواع راهكارها را براى اين منظور ابداع كرده 
عنوان  به  كند.  مى  ناممكن  را  آن  كامل  تحقق  هنوز  چند  هر  است، 
كاهش  حداقل  به  كارخانه  كه  شود  مى  تالش  جوامع  اين  در  مثال، 
يابد، مراقبت از كودكان به جاى آن كه صرفا بر دوش پدر و مادر 
باشد، بر عهده اجتماع گذاشته شود، كارخانه به عهده فرد ديگرى 
با دستمزد گذاشته شود، غذا در بيرون از خانه صرف شود، يا به 
صورت آماده از فروشگاه ها خريدارى شود و...، اما عمال جز براى 
زنان طبقه ثروتمند، اين كارها غيرممكن بوده است و هنوز يك زن 
دست  متوسط،  طبقه  از  شمالى  آمريكاى  در  دار  بچه  كرده  ازدواج 
فقيرتر،  افراد  براى  دهد.  مى  انجام  خانه  كار  ساعت   80 تا   70 كم 
تر  بيش  هم  اين  از  شود  مى  مصرف  دارى  خانه  براى  كه  زمانى 
است. زنانى كه بيرون از خانه كار مى كنند معموال مجبور مى شوند 
تمام مسووليت كارهاى خانه را نيز به دوش بگيرند و وارد شدن 
به عرصه صنعتى در اجتماع براى ايشان رهايى و برابرى به همراه 
عنوان  به  خانواده  مفهوم  از  تلقى  هنوز  عالوه،  به  است.  نياورده 
عاطفى،  نيازهاى  كننده  تامين  و  مصرف  واحد  مجزا،  ساختارى 

مانعى قوى براى تغيير تعريف و جايگاه آن است.

آموزش حرفه اى فتو شاپ، 
ويندوز ، آفيس، ويستا و 
طراحى وب سايت و

 Indesign 
 و برنامه نويسى جاوا  و
 HTML , ASP, .Net 

در سطح مقدماتى و پيشرفته 
بصورت خصوصى و نيمه 

خصوصى 

براى اطالعات بيشتر با 
 02084537350

تماس حاصل نمائيد
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نگرشى بر اخالق پزشكى نوين
باقر الريجانى

غ تعريف اخالق پزشكى نوين  
سعى  كه  است  حرفهاى  اخالق  هاى  شاخه  از  يكى  پزشكى  اخالق 
و  پزشكان  عمل  حيطه  در  كاربردى  صورت  به  را  اخالقيات  دارد 
كادر پزشكى و نيز در حوزه تصميمگيريهاى اخالقى در طب وارد 
نمايد. بر اساس مطالب بيان شده، ديگر اخالق پزشكى صرف بيان 
صفات اخالقى پسنديده براى پزشكان، يا نحوه برخورد پزشك با 
معاشرت  آداب  باب  در  حرفهاى  قوانين  تدوين  صرفًا  يا  و  بيمار، 

طبيب، و يا بيان قواعد مذهبى به تنهايى، نميباشد. 
عقايد،  افكار،  آن  طى  كه  است  تحليلى  فعاليتى  پزشكى  اخالق  بلكه 
تعهدات، روش رفتار، احساسات، استدالالت و بحثهاى مختلف در 
انتقادى  و  دقيق  صورت  به  پزشكى  اخالق  تصميمگيريهاى  حيطه 

بررسى ميشود و در موارد الزم دستورالعملهايى صادر ميگردد. 
تصميمات اخالق پزشكى در حيطه عملكرد طبى، بديهيات و ارزشها، 
مشخص  را  نبايدها  و  بايد  و  نادرست،  يا  صحيح  بد،  يا  خوب 
است  كاربردى  مقولهاى  پزشكى  اخالق  ديگر:  بيانى  به  ميسازند. 
تبيين،  در  پزشك  به  كمك  براى  را  يافته  سازمان  راهكارهاى  كه 
تحليل و حل مباحث اخالقى در طب بالينى فراهم مينمايد. در همين 
تأمل  و  نظر  تبادل  به  كه  است  مبحثى  نيز  زيستى  <اخالق  راستا 
پيرامون موضوعات اخالقى در طب، علوم بهداشتى و زيستشناسى 

ميپردازد.  
غ موضوعات مطرح در اخالق پزشكى نوين  

طى چند دهه اخير، مباحث عميق اخالقى در حوزه اخالق پزشكى 
مطرح شده است كه توجهات زيادى را در جوامع مختلف به خود 
جلب نموده است. وسعتيافتن دانش بشرى، ارتقاى فناوريها، افزايش 
راه  تعدد  و  بيماريها،  معالجه  و  تشخيص  در  انسانى  توانمنديهاى 
را  روزافزونى  سوءاالت  بيماران،  و  پزشكان  براى  انتخابى  هاى 
مطرح نموده است كه اخالق پزشكى سنتى، عليرغم ارزش و قدرت 
خود، نتوانسته است پاسخگوى اين پرسشها باشد. اين مسائل عمدتًا 
عمدهترين  عناوين  و  پزشكى  علوم  حوزه  در  جديد  دستاوردهاى 
موضوعاتى هستند كه براى عالمان اخالق و پزشكان جوامع دغدغه 

آفرين بوده است. 
عناوينى چون:  

1) ارتباطات حرفهاى در طب 
2) جايگاه جسم انسانى 

3) انسان قبل از تولد 
4) انسان نابالغ( جسمى يا فكرى) 

5) پيوند اعضا و بافتها 
6) خاتمه حيات انسانى 

7) زيست فناورى و اخالق پزشكى 
8) شيوه هاى جديد القاى باردارى 

9) پژوهشهاى پزشكى  
در اينجا عناوين ذكر شده به صورت مختصر توضيح داده خواهند 
و  پزشك  كتاب  در  را  مطالب  تفصيل  ميتوانند  عالقهمندان  شد. 

مالحظات اخالقى مطالعه فرمايند.  
غ ارتباطات حرفهاى در طب  

بين  ارتباط  شامل  ميتوان  را  پزشكى  حيطه  در  حرفهاى  ارتباطات 
پزشكان و بيماران، اخذ رضايت، رازدارى، حقيقتگويى، و ارتباط با 
همكاران دانست. جايگاه بيمار در نظام فكرى ـ ارزشى پزشك، امر 

مهمى است كه تأثير زيادى بر رعايت اصول اخالقى دارد. 
احترام به اختيار بيمار(اتونومى)، خوددارى از پدرساالرى از سوى 
براى  بيمار  روحى  و  جسمى  توان  و  ظرفيت  از  استفاده  و  پزشك 
وجدان  است.  طبابت  حيطه  در  مهم  فرايندى  الزم،  تصميمگيريهاى 
و  علمى  صالحيت  بودن  دارا  حرفهاى،  مسئوليت  احساس  كارى، 
عملى الزم و عدم بهرهجوييهاى مادى، جسمى يا روحى از بيمار 

نيز مقوله هاى مهمى هستند. 
شناختى  و  آگاهى  ميزان  و  آن  اخذ  نحوه  <رضايت10>،  مسئله   
در  بحث  مورد  مهم  عناوين  از  شود،  فراهم  بيمار  براى  بايد  كه 
جنبه  حاضر،  حال  در  آگاهانه  رضايت  اخذ  است.  پزشكى  اخالق 
هاى قانونى نيز يافته است و لذا اطبا و همكاران آنها اگر اطالعات 
كافى در اختيار بيمار نگذارند و يا بر خالف رضايت او عمل نمايند، 
ممكن است به علت اهمال يا تعدى به حقوق بيمار تحت تعقيب قرار 

گيرند. 

قسمت دوم

اضطراب،حمالت قلبى 
را افزايش  مى دهد

تالش  يا  و  دهند  مى  كاهش  را  خود  استرس  ميزان  كه  افرادى 
و  نگرانى  كه  افرادى  با  مقايسه  در  كنند  كنترل  را  آن  تا  كنند  مى 

اضطراب زيادى دارند شصت درصد كمتر به بيمارى قلبى دچار 

مى شوند و يا فوت مى كنند.
 Yinong» به گزارش واحدمركزى خبر ، دكتر يينونگ يونگ شو
ماساچوست  عروق  و  قلب  تحقيقاتى  موسسه  از   «Young-Xu
روز شنبه اعالم كرد از بين 516 نفرى كه از بيمارى عروقى رنج 
مى بردند 44 نفر در طول 3 تا 4 سال بعد از ان به حمله قلبى دچار 

شدند و 19 نفر نيز بر اثر حمله قلبى درگذشتند. 
كنفرانس  هفتمين  و  پنجاه  در  آن  نتايج  كه  تحقيق  اين  براساس 
شهر  در  آوريل  اول  تا  مارس  از 29  كه  امريكا  قلب  كالج  ساالنه 
بين  تنگاتنگى  ارتباط  است  شده  ارائه  شود  مى  برگزار  شيكاگو 
و  كشنده  قلبى  حمالت  وقوع  خطر  با  نگرانى  و  اضطراب  ميزان 

غيركشنده وجود دارد.
عوامل ديگرى مانند سن ، جنس ، سطح آموزش ، وضعيت تاهل 
، مصرف سيگار ، فشارخون ، ديابت ، ميزان كلسترول ، وزن و 

ضربان قلب نيز در اين ميان دخيل هستند. 
دكتر يونگ شو گفت: تحقيقات قبلى ارتباط بين استرس با افزايش 
ميزان ابتال به بيمارى تصلب شرايين را نشان داده بود اما درباره 
امكان بهبودى وضعيت قلب و عروق فرد بيمار با در نظر گرفتن 
وضعيت روحى و كاهش ميزان نگرانى و اضطراب وى با استفاده 
تاكنون  كمى  تحقيقات  درمانى  روان  و  بخش  آرامش  داروهاى  از 

انجام شده بود.
عروق  و  قلب  پزشكان   ، تحقيق  اين  نتايج  به  توجه  با  افزود:  وى 
از  بيش  خود  بيماران  روانى  روحى  مشكالت  و  وضعيت  به  بايد 

هر چيز توجه كنند.  
 

مفيد بودن داروى ضد التهاب 
مفاصل به اثبات رسيد

تحقيق هاى اخير نشان داده است داروى ضد التهاب مفاصل در 
درمان بيمارى بزرگساالن و كودكان مفيد واقع شده است. 

به نقل از medical news today ؛ بر اساس اين گزارش بيمارى 
آرتروز با درد در ناحيه مفاصل، خستگى و ناتوانى همراه است. 
دارد.  ارتباط  نژادى  و  ژنتيكى  مسائل  با  آرتروز  بروز  ميزان 

نشان  ها  بررسى 
احتمال  كه  مى دهد 
بيمارى  اين  به  ابتال 
بيشتر  خانمها  در 
بزرگترين  است. 
خطرساز  عامل 
سن  آرتروز  براى 
طورى  به  مى باشد. 
سن  با  زنان  در  كه 
كمتر از 45 سال فقط 
بين  سنين  در  و   2%

45-64 سال ميزان شيوع %30 و باالى 65 سال اين ميزان 68% 
بوده است. ويژگى اصلى پاتولوژى آرتروز از بين رفتن پيشرونده 
بافت  بيمارى  تنها  آرتروز  اين  وجود  با  است.  مفصلى  غضروف 
درآن  كه  است  (مفصل)  عضو  يك  بيمارى  بلكه  نيست  غضروفى 
و  رباطها   ، مينسك   ، غضروف  زير  استخوان  شامل  بافتها  همه 

قسمت عصبى- عضالنى و غضروف گرفتار مى شوند.  

راز شيوع آنفلوآنزا در 
فصل سرما كشف شد

آنفلوآنزا  بيمارى  شيوع  علت  دريافتند؛  تازگى  به  پژوهشگران 
مى توانند  بيمارى  اين  ويروس هاى  كه  است  اين  سرما  فصل  در 
خود را با مواد چربى كه به صورت ژل سفت شده و آنان را در 
باالتر  دماهاى  در  پوشش  اين  بپوشانند.  مى كند،  محافظت  سرما 
در مجارى تنفسى ذوب شده و به ويروس، قدرت بيمارى زايى 
مى دهد. پژوهشگران معتقدند كه كشف اين راز مى تواند به آنها در 

پيدا كردن شيوه هاى مفيدى در درمان بيمارى فوق كمك كند. 

يافته هاى اخير نشان مى دهد: پوشش سخت اطراف سلول كه در 
هواى سرد تشكيل مى شود به ويروس در انتقال از فردى به فرد 
ديگر كمك مى كند. اين پوشش به حدى محكم است كه مى تواند در 
برابر برخى مواد پاك كننده نيز مقاومت كند.البته در بدن بيمار 
و پس از ذوب شدن پوشش، ويروس قادر است فقط يك سلول 
را آلوده كند. رييس موسسه ملى سالمت كودك در آمريكا دراين 
آنفلوانزا  ويروس  مى دانيم  كه  اكنون  هم  كرد:  خاطرنشان  باره 
چگونه خود را در انتقال از يك بيمار به فرد ديگر محافظت مى كند، 

مى توانيم به راه هاى جديدى براى مبارزه با آن دست پيدا كنيم. 
پژوهشگران از يك روش ام آر آى براى شناسايى روش هايى كه 
استفاده  دهد،  مى  پاسخ  دما  تغييرات  به  آنها  كاربرد  با  ويروس 
كرده اند. غشاى خارجى ويروس از موادى مثل روغن، كلسترول 
باالى  حرارت هاى  درجه  در  كه  است  شده  پوشيده  چربى  و 
انجماد به صورت ژل در آمده و در دماهاى باالى 5/15 درجه 
سانتى گراد به صورت يك سوپ مذاب در مى آيد. با اين حال يك 
پژوهشگر انگليسى معتقد است كه اين تحقيق دليل رشد ويروس 
انجام  رو  اين  از  نمى كند.  مشخص  را  استوايى  هواى  و  آب  در 

تحقيقات بيشتر در اين زمينه ضرورى است.

”ريتوكسان“ براى درمان 
تصلب بافت ها مناسب است

بر اساس گزارش محققان داروى التهاب مفاصل، ريتوكسان، ممكن 
است كه يك روش درمانى مناسب براى تصلب بافت ها باشد. 

آن  در  كه  پژوهش  يك  انجام  با  دى؛  ام  اينترنتى  پايگاه  از  نقل  به 
قبال  كه   MS به  مبتال  بيماران  داشتند  حضور  دارو  توليدكنندگان 
داروهاى  توسط  درمان  دوره  يك  با  تنها  بودند،  شده  درمان 
ريتوكسان كاهش چشمگيرى را در التهاب صدمات وارده به مغز 

كه يكى از نشانه هاى بيمارى است، نشان دادند.

بر اساس اين گزارش مرحله سوم انجام آزمايش براى صالحيت 
دارو نشان داد كه ريتوكسان مرز جديدى را براى شناسايى علت 
و درمان MS باز خواهد كرد.نتايج اين پژوهش در مجله انگليسى 

”طب“ منتشر شده است .
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آموزش و فن آورى

تنظيم قند خون با 
اينترنت

 

براى نخستين بار ، بيماران ديابتى در انگليس مى توانند 
از طريق اينترنت از ميزان قند خون آگاه شوند.

به گزارش سايه نيوز و به نقل از شبكه العالم، القبس با 
اعالم اين خبر افزود بيمارستانى در منطقه دروست در 

شهر لندن به اين تجربه اقدام كرده است.
اين بيمارستان به دستگاهى مجهز است كه بيماران مى 
طريق  از  را  آن  نتايج  و  بكنند  آزمايش  خانه  در  توانند 
اينترنت به اين بيمارستان ارسال كنند تا در دستگاه ويژه 
ثبت  است  شده  داده  اختصاص  منظور  اين  براى  كه  اى 
شود و پزشكان نتايج را بررسى كنند و توصيه مناسب 

را ارائه دهند.
مسئوالن اين بيمارستان اميدوارند اين دستگاه جديد از 
بيماران  اين  بر  نظارت  و  بكاهد  ديابتى  بيماران  مراجعه 

تسهيل شود.

دوربين IXUS 80IS از سوى 
كمپانى كانن رونمايى شد

شركت ژاپنى Canon از دوربين ديجيتال جديد خود به 
نام IXUS 80IS رونمايى كرد. 

اين دوربين كه قيمت درنظر گرفته شده براى هر دستگاه 
آن 309 دالر مى باشد ابتدا در بازار تايوان عرضه خواهد 

شد.
Canon اميدوار است بتواند در سال 2008 به سهم 20 
دست  آسيا  در  ديجيتالى  دوربين هاى  بازار  از  درصدى 

يابد.
IXUS 80IS با دقت 8 مگاپيكسل و داراى صفحه نمايش 
LTPS LCD 2.5 اينچى مى باشد كه از 230 هزار پيكسل 

تشكيل شده است.
طيف  سازنده  شركت  بگفته  كه  گرمى   125 دوربين  اين 
امكاناتى  داراى  داده  قرار  هدف  را  بانوان  و  جوانان 
حركت  تشخيص  ويژگى  و  برابر   3 نورى  زوم  همچون 
بوده و ابعاد آن برابر با 86.8 در 54.8 در 8.22 ميليمتر 

مى باشد.

بزرگ  توليدكننده  دومين  سونى  از  پس  اكنون   Canon
دوربين هاى ديجيتالى در منطقه بحساب مى آيد.

در  خود  سهم  افزايش  هدف  با  دارد  درنظر  شركت  اين 
بازار در نيمه اول سال 2008 شش مدل و در نيمه دوم 

نيز ده مدل جديد را روانه بازار سازد.

تلفن همراه تا  شونده 
در راه است

گوشى تلفن همراه نسل آينده با تكنولوژى نانو ساخته 
مى شود.

تحقيقات  مركز  يورونيوز،  تلويزيونى  شبكه  گزارش  به 
كمبريج  دانشگاه  نانوى  علوم  مركز  همكارى  با  نوكيا 
انگليس نوعى از گوشى هاى نسل آينده را با استفاده از 
فن آورى نانو خواهند ساخت. از ويژگى هاى اين گوشى 
كرد،  تا  سه بار  را  آن  توان  مى  كه  است  اين  همراه  تلفن 
همچنين انرژى مورد استفاده اين گوشى از نور خورشيد 

تامين مى شود. 
مختلفى  اشكال  مختلف،  نيازهاى  براساس  گوشى  اين 
پهن  حالت  به  مى توان  ميان  اين  در  كه  مى گيرد  خود  به 
براى ارسال پيام و حالت خميده براى بستن به مچ دست 
در  دانشمندان  حاضر  حال  در  كرد.  اشاره  آن  حمل  و 
آزمايشگاه هاى مجهز در حال آزمايش قابليت ارتجاع و 

حالت انعطاف پذيرى مواد سازنده اين گوشى هستند. 
پاك  ويژگى  گوشى  اين  در  رفته  بكار  موارد  همچنين 
را  انگشت  اثرات  و  آلودگى ها  كه  دارند  خودكار  كنندگى 

از سطح خود پاك مى كند. 
اين  از  هدف  مى گويد  كمبريج  دانشگاه  محققان  از  يكى 
انعطاف  لحاظ  از  كه  است  تركيباتى  ساخت  تحقيقات 

پذيرى ويژگى هاى پوست انسان را داشته باشند. 
پيش بينى مى شود در صورت موفقيت دانشمندان براى 
در  شده  ساخته  گوشى  اولين  گوشى،  نوع  اين  ساخت 

سال 2018 رونمايى شود.

پيدا  قابليت  با  هوشمند  عينك 
كردن اشياى گمشده اختراع شد!

عينك  دانشمندان 
كرده  اختراع  جديدى 
كمك  شما  به  كه  اند 
مى كند به ياد بياوريد 
يا  خانه  كليد  كه 
خود  ماشين  سوئيچ 

را كجا گذاشته ايد! 
تمام  دوربين  اين 

و  مى كند  ضبط  مى بيند  كاربر  كه  را  اتفاقاتى  و  كارها 
ترتيب  اين  به  كند.  شناسايى  را  اشيا  مى تواند  همچنين 
چيزى  چه  دنبال  كه  بگوييد  دوربين  به  توانيد  مى  شما 
مى گرديد و سيستم به شما نشان خواهد داد كه كجا و 

چه هنگام آخرين بار شى ء گم شده را ديده ايد. 
به زعم برخى كارشناسان، ياسو كنييوشى، مخترع اين 
عينك و تيم تحقيقاتى وى در دانشكده علوم و فن آورى 
خلق  به  موفق  اختراع  اين  با  توكيو  دانشگاه  اطالعات 

پيشرفته ترين نرم افزار شناسايى اشيا شدند. 
محققان مى گويند در آينده اين عينك ها حتى هوشمندتر 
هم خواهند شد به طورى كه مى توانند اشيائى را شناسايى 
كنند كه حتى صاحب آنها نيز آنها را تشخيص نمى دهد. 

نوع آزمايشى اين دوربين براى استفاده روزمره بسيار 
بزرگ است اما استاد كنييوشى و دستيارانش در تالش 
براى ساخت نوع مينياتورى و كوچك اين عينك هوشمند 

هستند.  

دروغ اول آوريل گوگل!
به مناسبت روز اول آوريل، گوگل 
سرويس هاي جديدي را ارائه كرد!

به گزارش واحد مركزي خبر ، گوگل 
كاربران  پس  اين  از  كه  كرد  اعالم 
ايميل گوگل مي توانند زمان ارسال 
ايميل هاي خود را به طور دلخواه 
به گذشته برگردانند و به اين ترتيب 

خيلي از مشكالت خود كه ناشي از ارسال دير يا بدموقع ايميل بوده را حل كنند.
دروغ 13  ماند  آوريل  اول  دروغ  است.(  سرويس  اين  آوريل  اول  روز  دروغ  خبر  اين 

فروردين خودمان است)
در خبر دروغ ديگري كه به مناسبت اول آوريل منتشر شده است، گوگل اعالم كرد با 

همكاري شركت ويرجل،  اولين پايگاه سكونت انساني در مريخ را احداث مي كند

جديدترين رايانه قابل حمل جهان معرفى شد
تاپ  لپ  جديدترين  (ايسر)،  رايانه  سازنده  تايوانى  شركت 
يادگيرى  و  آموزش  براى  تخصصى  كاربرد  با  را  جهان 

معرفى كرد. 
آسوشيتدپرس،  از  نقل  به  فارس  خبرگزارى  گزارش  به 

سخنگوى ايسر اعالم كرده است كه اين رايانه قابل 
داراى  و  دارد  نام   Gemstone blue حمل 

رزولوشن  پيكسل   1920 و  اسپيكر  شش 
قابل  شرايط  ويژگى ها  اين  با  كه  است 

فراهم  آموزش  و  يادگيرى  براى  را  توجهى 
مى آورد. 

قيمت  دو  در  و  است  شده  طراحى  مدل  دو  در  تاپ  لپ  دالر اين   1999
و 1699 دالر طى ماه آينده به بازار آمريكا وارد خواهد شد. 

كه  است  كرده  اعالم  و  كرده  خريدارى  را  وى  گيت  آمريكايى  شركت  تازگى  به  ايسر 
انتظار دارد در سال جديد بتواند بيش از 300ميليون قطعه و دستگاه را در جهان به 

فروش برساند. 
اطالعات  فناورى  دنياى  به  پيش  ماه  يك  را  خود  تاپ  لپ  مدل  آخرين  ايسر  همچنين 

معرفى كرده بود.

PMP جديد با بدنه ضدضربه
حمل  قابل  چندرسانه اى  پخش  دستگاه  يك 

جديد به بازار عرضه شده است. 
بازار  به   Life!LxPI نام  با  جديد   PMP اين 
يك  واقع  در   Lifi!LxPI است.  شده  معرفى 
PMP كامال لمسى است. اما يكى از مشكالت 

آن كوچك بودن كليدهاى لمسى آن است.
با  رنگى   LCD نوع  از  دستگاه  اين  نمايشگر 

اندازه 3 اينچ است.
گيگابايتى   4 داخلى  حافظه  داراى   PMP امكان اين  كه  است 

ارتقاى حافظه تا 8 گيگابايت از طريق كارت هاى حافظه را به كاربرانش مى دهد.
 MP3، WAV، JPEG، قابليت سازگارى و اجراى فايل هايى با فرمت هاى Life!LxPI

AVI، MPEG-4 و WMV را هم دارد.
اين دستگاه همچنين مجهز به امكان ضبط صدا و راديوى FM هم هست.

ويژگى قابل توجه اين PMP، ضدضربه بودن بدنه و عمر طوالنى باترى آن است.
اختيار  در  را  ساعت   45 تا  مداوم  كار  امكان  شارژ  بار  هر  در  محصول  اين  باترى 

كاربران قرار مى دهد.
Life!LxPI با ابعاد 15×78×54 ميليمتر داراى وزن 120 گرم است.

اين PMP همچنين داراى يك هدفون از نوع توگوشى يا Earbud است و يك راهنماى 
كامل استفاده را هم در اختيار كاربرانش مى گذارد. Life!LxPI در حال حاضر با قيمت 

189 دالر به بازار عرضه مى شود.  
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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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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

با چشمان كامًال بسته
1) مثل اينكه دايى چشم هايش را بسته بود و به بازى نگاه نمى كرد. شايد هم تفكراتش جاى ديگرى 
بود. شايد منتظر تماسى بود از سوى سپ بالتر يا بكن باوئر تا با اشاره اى چمدان هايش را ببندد 

هم  شايد  كند.  دريافت  اى  جايزه  و  شود  فرنگ  ديار  راهى  و 
منتظر تماس مديران باشگاه سايپا بود تا از او به خاطر بازى 
دادن همزمان 3 بازيكن سايپا در تركيب اصلى تيم ملى تشكر 
كنند. شايد هم منتظر بود تا خبرنگار شبكه خبر يك بار ديگر 
به او زنگ بزند و در مورد تعداد تمرينات تيم ملى سؤال كند. 
به هر حال فكرش هر جا كه بود و ذهنش هر كجا كه پرسه 
مى زد مهم نبود. مهم اين بود كه سرمربى تيم ملى با چشمانى 

كامًال بسته روى نيمكت تيم ملى نشسته بود.
2) دايى بازى را نگاه نمى كرد كه اگر مى كرد حتمًا مى ديد 

آنچه را كه مربى گمنام كويت از همان دقيقه اول بازى ديد. اگر دايى چشمانش بسته نبود نمايش فاجعه 
انگيز مجيد غالم نژاد و مسعود شجاعى در جناح راست و ابراهيم صادقى را در خط ميانى مى ديد. 
اگر دايى چشمانش بسته نبود مى ديد كه 3 عضو خط دفاعى اش چقدر بد عمل مى كنند. مى ديد كه 
مدافعانش از زدن يك ضربه سر ساده عاجز مانده اند. برترين سر زن آسيا تيمى را روانه ميدان كرده 

بود كه حتى يك ضربه سر ساده هم نمى توانست بزند. اين عجيب نيست؟! 
3) ارمغان تاكتيكى على دايى در فاز دفاعى چيزى نبود غير از بى نظمى و هرج و مرج آشكار كه در 
2 بازى 3 گل زده را به مهاجمان ضعيف بحرين و كويت تقديم كرد. تيم ما آنقدر آشفته بود و آنقدر 
بى برنامه ظاهر شد كه حتى ضربه زن ايستگاهى ما مشخص نبود تا حدى كه بيك زاده 60 متر مسير 
را طى كرد و با «من بميرم» و «تو بميرى» اجازه دريافت يك ضربه ايستگاهى را كسب كرد و بعد هم 
سقف ورزشگاه را هدف قرار داد! تيم على دايى نه تنها در زدن ضربات ايستگاهى كه در هيچ چيز 

ديگرى نيز هارمونى نداشت. ضربات سر اول در محوطه جريمه تيم ملى اصًال زده نمى شد. 
4) و حاال على دايى در هفته دوم سال 87 بايد از خودش يك سؤال ساده بپرسد. على دايى در سال 87 
، 3 بازى را مربيگرى كرد. در بازى مقابل بحرين على دايى با نتيجه صفر- صفر به رختكن رفت و نيمه 
مربيان را يك بر صفر باخت. در بازى مقابل كويت 2 بر صفر پيروز به رختكن رفت و در نهايت بازى 2 
بر 2 شد. در بازى مقابل مس كرمان نيز يك بر صفر جلو افتاد و در نيمه مربيان بازى يك - يك مساوى 

در نيمه اول را 2 بر يك باخت. 3 باخت متوالى در نيمه مربيان معناى خاصى براى على دايى ندارد؟ 

برلوسكنى: زن شوچنكو 
برايش تصميم مى گيرد

سيلويو برلوسكنى رييس باشگاه ميالن 
مى گويد :علت رفتن شوچنكو از ميالن و 
پيوستن او به چلسى اصرارهاى همسر 
كنترل  را  شوهرش  او  بوده.  شوچنكو 
رييس  موارد  برخى  در  ها  زن  كند.  مى 

خانواده هستند.
به گزارش سايت گل ، برلوسكنى افزود 
: كريستن دختر خوب و با هوشى است 
اما او در باره شوچنكو اشتباه قضاوت 
كرد و نبايد فكر مى كرد كه او در انگليس 
ما  و  شوچنكو  براى  شود.  مى  موفق 
بازگشت او به ميالن خوب خواهد بود. 
تيم ميال ن فصل ناموفقى را گذرانده اما 
برلوسكنى قول داده تيم بزرگ تازه اى 

را خواهد ساخت.
نااميد  گاهى  ناگزير  فوتبال  در  گفت:  او 
كننده ظاهر مى شويد و به نتايج خوبى 
نمى رسيد. پس از يك دوره موفقيت يك 
داريم  قصد  حاال  آيد.  مى  ركود  دوره 
كارتازه خود را با نوسازى خط دفاعى 
است  زود  هنوز  البته  آغازكنيم  تيم 
حرف  انتقاالت  و  نقل  بازار  درباره  كه 

بزنيم.
رفتن  شايعات  درباره  برلوسكنى 
آنچلوتى از ميالن: گفت: او مربى خوبى 
پيدا  او  از  بهتر  كسى  چه  ميالن  است. 

كند؟
برلوسكنى علت اصلى ناكامى ميالن را مصدوميت رونالدو عنوان كرد و توضيح داد : من درباره تيمى 

با يك مثلث شگفت انگيز فكر مى كردم.رونالدو، كاكا و پاتو اضالع اين مثلث بودند.

ليگ قهرمانان اروپا 

انگليس متوقف شد! 

رقابت هاى فوتبال ليگ قهرمانان اروپا ديشب باتوقف تيم هاى انگليسى پيگيرى شد. 
  دور رفت ازمرحله يك چهارم پايانى فوتبال ليگ قهرمانان اروپا ديشب با دو بازى پايان يافت كه در 

يكى از آنها تيم چلسى انگليس در زمين فنرباغچه تركيه با نتيجه 2 بر 1 شكست را پذيرا شد.
در ديگر بازى نيز تيم دو تيم آرسنال و ليورپول در ورزشگاه امارات لندن به تساوى 1-1 رضايت 

دادند تا در اين مرحله از رقابت ها هيچ تيم انگليسى طعم پيروزى را نچشد
همچنين دور رفت اين بازى ها طى روزهاى سه شنبه و چهارشنبه هفته آينده برگزار خواهد شد  
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نتايج كشتى آزاد قهرمانى اروپا 
اول  روز  پايان  در 
رقابت هاى كشتى 
آزاد اروپا تيم هاى 
تركيه  روسيه، 
به  گرجستان  و 
مدال طال رسيدند. 
كشتى  رقابت هاى 
قهرمانى اروپا در 
فنالند  تامپر  شهر 
است  جريان  در 
كه در چهار وزن 
روسيه  آزاد،  اول 

مدال  دو  صاحب 
طال و دو برنز شد. 

كيلوگرم   84 55و  اوزان   در  كتويف  گئورگى  و  سلطان اف  اوتار 
قهرمان شدند و زوكايف و احمداف به مدال برنز دست يافتند. 

به  تركيه  از  جهان  قهرمان  شاهين  رمضان  كيلوگرم  وزن 66  در 
مدال طال رسيد. شاهين توانست بارزاكوف بلغارى و زوكايف از 

روسيه را در مراحل مقدماتى شكست دهد. 
سكوى  بر  گرجستان  از  مودزاملنشويلى  120كيلوگرم  وزن  در 

نخست ايستاد. 
توانست  مى گرفت  كشتى  اسلواكى  براى  كه  نيز  موسل بز  ديويد 
نهايت  در  اما  كند  مغلوب  را  ترك  پوالتچى  و  روسيه  از  احمداف 

دوم شد. 
رده بندى روز نخست مسابقات: 

2-رضوان  سلطان اف(روسيه)  اوتار  1-جمال  55كيلوگرم:  
فرانسيسكو  و  آكگول(تركيه)  3-سزار  گاجيف(بالروس)  

سانچز(اسپانيا) 
2-كاكاالدزه(گرجستان)   شاهين(تركيه)   1-رمضان  66كيلوگرم:  

3-امين عزيزاف( آذربايجان) و رسول ژوكايف(روسيه) 
2-رواز  كتويف(روسيه)   1-گئورگى  84كيلوگرم:  
ميندوراشويلى(گرجستان) 3- ديويد بيچيناشويلى(آلمان) و نوروز 

تمرزاف(آذربايجان) 
2-ديويد  مودزامانشويلى(گرجستان)   1-ديويد  120كيلوگرم:  
بختيار  و  عيسى يف(آذربايجان)  3-على  موسل بز(اسلواكى)  

احمداف(روسيه) /158/110  

فرامرز زنديه درگذشت
مهندس حاج فرامرز زنديه از پيشكسوتان كشتى ، در تاريخ نوزدهم 
مارس در سفر خود به رمانى و در سن چهل و يك سالگى به دليل 
به  در تهران چشم  زنديه 6 مى 1966  فرامرز  درگذشت.  قلبى  حمله 
جهان گشود و تحصيالت خود را در رشته كامپيوتر به اتمام رسانيد. 
مدال  انگلستان  در  و  رفت  مى  شمار  به  ايران  ملى  قهرمانان  از  وى 

طالى بسيارى از مسابقات را از جمله مسابقات پيشكسوتان بريتانيا و انگلستان در 
سالهاى متعدد به گردن خود انداخت.فرامرز زنديه به مدت شانزده سال در باشگاه 
و  گماشت  همت  انگلستان  وزن  سنگين  كشتى  قهرمانان  پرورش  به  كنزينكتن  كشتى 
يكى از پايه هاى استوار مربى گرى باشگاه كنزينگتن به شمار مى رفت و بسيارى 
از قهرمانان اين باشگاه موفقيتهاى خود را مديون او هستند. پيكر ايشان هفته گذشته 
تشيع و در استندمور به خاك سپرده شد. فقدان جانكاه ايشان را به خانواده شان و 

جامعه كشتى انگلستان تسليت عرض مى نماييم. روحش شاد و راهش پر رهرو باد.

استقالل 1 - پرسپوليس 1

در   3 ساعت  از  برتر  ليگ   26 هفته  از  كه  ديدار  ايد 
تساوى  با  نهايت  در  بود  شده  آغاز  آزادى  ورزشگاه 
 3 دقيقه  در  روانخواه  اميد  رسيد  اتمام  به  طرفين 
براى  گل   26 دقيقه  در  خليلى  محسن  و  استقالل  براى 

پرسپوليس گلزنى كردند
در حاشيه بازى

*احمد رضا عابدزاده دروازه بان اسبق تيم ملي فوتبال ايران 
كه در جايگاه ويژه حضور دارد بارها از سوي طرفداران هر 

دو تيم مورد تشويق قرار گرفت. 
*دالالن بليت هاي دوهزار و چهار هزار توماني مسابقه را به 

غ20غ هزار توماني به فروش رساندند.  غ7غتا  قيمت هاي 
بوفه هاي  در  كه  خوراكي  اجناس  قيمت  از  تماشاگران   *
ورزشگاه عرضه مي شود ناراضي و مدعي هستند اين اجناس 

دو برابر قيمت واقعي عرضه مي شود. 
پايان  يك  بر  يك  تساوي  نتيجه  با  بازي  اين  نخست  نيمه   *
يافت و گلزنان اين نيمه اميد روانخواه براي استقالل و محسن 

خليلي براي پرسپوليس بودند. 
* اين دو بازيكنان در بازي رفت تك گل تيم هاي خود را به 

ثمر رسانده بودند 
* علي كفاشيان رييس فدراسيون فوتبال يكي از تماشاگران 
ويژه ديدار تيم هاي استقالل و پرسپوليس در ورزشگاه آزادي 

است. 
استقالل  نيكمت  روي  به  بازي  چند  از  پس  حجازي  ناصر   *
بازگشت و در كنار فيروز كريمي سرمربي اين تيم قرار گرفت 

حضور وي سوژه مناسبي براي عكاسان بود. 
اندلشت  و  فرانسه  ژرمن  سن  پاري  باشگاه  دو  نمايندگان   *

بلژيك در ورزشگاه آزادي حضور دارند. 
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براى دوام و استمرار هرچه بيشتر  هفته نامة پرشين، ما را به صاحبان  مشاغل معرفى 
نماييد. آگهى هاى شما موجب ارتقاء كيفيت اين هفته نامه خواهد شد.  

5 جنازه در يك اتاق 
روى  پيش  را  فرضيه «گازگرفتگى»  اتاق،  يك  در  جوان  مرد  پنج  صداى  بى  مرگ 

تهران  جنايى  پليس  و  بازپرس 
بزرگ قرار داد. 

زنگ تلفن مركز فوريت هاى آتش 
ساعت   (125) پايتخت  نشانى 
فروردين   12  - دوشنبه   22:40
كالنترى  از  و  درآمد  صدا  -به 
131 شهررى خبر رسيد پنج مرد 
قديمى،  ساختمان  يك  در  جوان 

جان سپرده اند.
به  رسانان  كمك  بعد  دقايقى 
اسالم  كوى  در  موردنظر  خانه 
و  رفتند  معلم-  ميدان  نزديك   -
با جنازه هاى قربانيان رو به رو 

شدند.
سپس بازپرس كشيك دادسراى 
به  قضايى  رسيدگى   27 ناحيه 
خود  كار  دستور  در  را  پرونده 
جنازه  روى  برد  پى  و  داد  قرار 
ها هيچ گونه آثار ضرب و شتمى 

وجود ندارد.شواهد نشان مى دهد اين پنج نفر به خاطر رعايت نكرن اصول ايمنى 
در استفاده از «اجاق گازسوز» جان باختند. تاكنون فقط دو نفر از قربانيان به نام 
هاى «مجتبى-ز» و «على- ص» شناسايى شده اند و تحقيق پليس و پزشكى قانونى، 

روى فرضيه «گازگرفتگى» متمركز است 

نجات 11 كودك تهرانى از ميان آتش
ميان  كه  مربى  يك  و  كودك  گير11  نفس  عمليات  يك  در  نشانى  آتش  مأموران 

آتش  هاى  شعله 
ساختمان  در 
كودكان  نگهدارى 
بى سرپرست گرفتار 
نجات  را  بودند  شده 

دادند.
ساعت 5 و 36 دقيقه 
دوشنبه-  روز  صبح 
يك  فروردين-   12
در  حريق  مورد 
به  اقدسيه  كوى 
سازمان  مأموران 
اطالع  نشانى  آتش 
بالفاصله  شد.  داده 
ايستگاه  نيروهاى 
نشانى  آتش   313
در  حادثه  محل  به 
اعزام  تهران  شمال 

شدند. ساختمان دوطبقه به مساحت 500 متر مربع طعمه حريق شده بود به طورى 
كه دود و آتش از آن به بيرون زبانه مى كشيد. امداد گران آتش نشانى با اظهارات 
اهالى متوجه شدند تعدادى از كودكان پرورشگاه داخل ساختمان گرفتار شده اند.

على حيدرزاده فرمانده ايستگاه 313 آتش نشانى در اين باره گفت: به دليل وسعت 
با  اول  گروه  شدند.  تقسيم  گروه  دو  به  امدادى  نيروهاى  بالفاصله  سوزى  آتش 
استفاده از نردبام وارد طبقه دوم شده و توانستند يك زن 27 ساله و 11 كودك 

پنج تا شش ساله را از ميان شعله هاى آتش و دود نجات دهند.
گروه دوم نيز با استفاده از چندين رشته لوله آب دهى از طبقه اول به مقابله با آتش 
پرداختند. سرانجام پس از يك ساعت عمليات، حريق مهار و از گسترش شعله هاى 
آتش به اطراف جلوگيرى شد. آتش نشانان همچنين با استفاده از دستگاه به تخليه 

دود ناشى از اين حريق پرداختند.
وى در پايان تصريح كرد: علت اين آتش سوزى و ميزان خسارت هاى به جا مانده 

از سوى كارشناسان تحت بررسى است.

اسكلت هاى تاريخى از 
«المپيك پارك» سربرآوردند 

شگفتزده  تاريخى،  اسكلت هاى  ديدن  با  بودند  لندن  در  ورزشى  مركز  يك  ساخت  براى  گودبردارى  سرگرم  كه  كارگرانى 
شدند. مجموعه 5/2 كيلومتر مربعى «المپيك پارك» 
يكى از ميزبانان بازى هاى المپيك 2012 لندن است 
قبرستان هاى  خاكبردارى  هنگام  اسكلت،  چهار  و 

اطراف آن پيدا شد.
عصر  به  اسكلت ها  اين  قدمت  معتقدند  كارشناسان 
سكه هاى  تاريخى،  گورهاى  گردد.در  برمى  آهن 
جنگ  اسلحه هاى  آهن،  عصر  ظرف هاى  رومى، 
قرن  در  پرندگان  شكار  ويژه  قايق  و  دوم  جهانى 

نوزدهم نيز به دست آمده است.
همچنين از هندوستان خبر مى رسد باستان شناسان، 

اسلحه هاى سنگى عصر حجر را كشف كرده اند. 
رييس بخش باستان شناسى ايالت بنگال غربى مى 
گويد:اين اسلحه هاى كوچك با قدمت 15 تا 20 هزار 
سال در «مرشدآباد» هند - نزديك مرز بنگالدش - 
پيدا شد كه نشان مى دهد تمدن بشر در اين منطقه 
پيشين  فرضيه هاى  از  تر  پيش  سال  هزار  چندين 

است.گزارش  شده  كشف  نيز  آنها  ساخت  ابزار  و  خام  مواد  سالح ها،  اين  همراه  دهد:به  مى  سانگوپتا»ادامه  است.«گوتام 
ايسكانيوز مى افزايد، اين اكتشاف تاريخ تمدن «مرشدآباد» را 20 هزار ساله كرد. 

پسر آهن ربايى
بدن يك پسربچه اوكراينى كه همچون آهن ربا؛ نيروى جاذبه 
گرفته  قرار  دانشمندان  از  بسيارى  توجه  كانون  در  دارد 

است.. 
«آندره» شش ساله به همراه پدر و مادرش در شهر كوچك 

«دنيپرو فسكا» اوكراين زندگى مى كنند.
بدن  استثنايى  ويژگى  به  مى گويند  شوهر  و  زن  اين 
بار  نخستين  كه  زمانى  درست  و  سالگى  يك  از  فرزندشان 

قاشق غذاخورى به بينى اش چسبيد، پى بردند.
بدن  جاى  جاى  در  فلزها  جذب  قدرت  دارند،  مى  اظهار  آنان 

است. نكرده  فرقى  و  بوده  يكسان  تاكنون  نوزادى  از  «آندره» 
گزارش ايسكانيوز مى افزايد، گروهى از دانشمندان براى افشاى اسرار 

پسر آهن ربايى به تكاپو افتاده اما هنوز به نتيجه اى نرسيده اند 

كباب ايرانى در قطب شمال 
اين روزها اگر گذارتان به قطب شمال افتاد، آرزوى خوردن 

كباب خوشمزه ايرانى به دلتان نخواهد ماند. 
است  نروژ  شمالى  هاى  منطقه  از  «اسوالبار»كه  تا  دستكم 
نعمت  از  و  رسيد  خواهد  مشامتان  به  ايرانى  كباب  بوى 

خوردنش بهره مند خواهيد بود.
به  ارتشى  خودروى  تبديل  با  «كاظم»  نام  به  ايرانى  يك 
راه  به  «اسوالبار»  در  پردودى  بساط  سيار ،  كباب سراى 

انداخته است.
دور  پسرش  از  كه  اين  براى  كاظم  ايسكانيوز،  گزارش  به 
همچون  «نروژ»  منطقه  اين  در  رفت.  «اسوالبار»  به  نشود 
آب هاى بين المللى، هر كس كه بخواهد مى تواند رفت  و آمد 

و زندگى كند و از خطر اخراج در امان بماند.
كسى كه در اسوالبار اقامت مى كند، تنها بايد خانه اى داشته 
برايش  را  اين ها  دوى  هر  «كاظم»  كبابى  درآمدى.  و  باشد 

فراهم كرده است 
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EU Migration Services
قابل توجه هم وطنانى كه موفق به اخذ ويزاى انگلستان نشده اند

متخصص در امور مهاجرت و اخذ ويزا براى 
كشورهاى سوئد، دانمارك، اسپانيا، كانادا، 
آمريكا، استراليا و ساير كشورهاى جهان

ثبت شركت، افتتاح حساب بانكى در ساير 
كشورهاى جهان

كليه امور حقوقى، انحصار وراثت، طالق و 
سرمايه گذارى

تلفن: 02070347019
همراه: 07917565800

83 Baker Street   London W1U 6LA

جزئيات تازه مرگ 
مرموز دايانا

قاضى پرونده پرنسس دايانا همسر سابق پرنس چارلز -وليعهد بريتانيا- در اظهاراتى نامتعارف در 
رويه قضايى در اين كشور، احتمال دسيسه براى قتل دايانا را مردود دانست. 

قاضى لرد اسكات بيكر در اقدامى كه به نظر مى رسد هدف آن تحت تأثير قرار دادن نظر هيأت منصفه 
باشد، اظهار داشت مدركى وجود ندارد كه خانواده سلطنتى يا دستگاههاى اطالعاتى بريتانيا در مرگ 
و  دايانا  كه  كرده  گيرى  نتيجه  منصفه  هيأت  رأى  صدور  از  پيش  وى  داشتند.  نقش  دايانا  پرنسس 
همراهش «دودى الفايد» بر اثر سانحه رانندگى، سهل انگارى راننده يا عكاسان خبرى جان خود را از 

دست دادند. دايانا و «دودى» تابستان سال 1997 در يك حادثه رانندگى در پاريس كشته شدند. 

منصفه  هيأت  به  همچنين  بيكر  اسكات  لرد 
دادگاه كه پس از 10 سال شكايت و پيگيرى 
شش  در  دودى،  ثروتمند  پدر  الفايد  محمد 
است  گفته  داده  جلسه  تشكيل  گذشته  ماه 
پدر  ادينبورو  دوك  داشتن  دست  اتهام  كه 
مخفى  سازمانهاى  يا  و  بريتانيا  وليعهد 
وى  است.  اساس  بى  كامًال  پرونده  اين  در 
نفرى   250 اظهارات  به  اشاره  با  همچنين 
كه به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شدند، 
رسانه  پرداخته  و  ساخته  را  اتهامات  اين 
ادعا  دودى  پدر  كرد.  توصيف  جمعى  هاى 
كرده كه پسرش و دايانا با توطئه خانواده 

سلطنتى بريتانيا به قتل رسيده اند. 
يك افسر امنيتى بريتانيا كه هنگام وقوع حادثه رانندگى در پاريس بوده، بر انجام عمليات قتل دايانا و 

دودى نظارت داشته است. 
اين دادرسى حدود 4 ميليون و 200 هزار پوند هزينه دربر داشته كه با احتساب مخارج قبلى 7 ميليون 
و 300 هزار پوندى تحقيقات پليس، هزينه كل رسيدگى به اين پرونده تاكنون به 11 ميليون و 500 هزار 
پوند رسيده است. در اين ميان، يك محافظ سابق دايانا در جلسه بازپرسى فاش كرده كه دستگاههاى 

امنيتى بريتانيا مكالمات همسر سابق چارلز را ضبط مى كردند. 
دادگاه عالى لندن بر اساس تحقيقات به عمل آمده و گزارش پزشكى قانونى وظيفه پاسخ به پرسش 
هايى را دارد. از جمله اين كه آيا مرگ دايانا و دودى الفايد بر اثر تصادف خودروى آنان با خودروى 

ديگر روى داده است. 
بر اساس اظهارات شهود نزديك به دايانا در اين دادگاه، وى پيش از مرگش گفته بود، سه نفر يعنى 
چارلز و احتماًال ملكه و كاميال پاركر بولز (ملقب به دوشس كورنوال و همسر فعلى پرنس چارلز) در 
تحوالت زندگى دايانا نقش داشته و آرزوى مرگ وى را داشته اند. در طول 11 سالى كه از مرگ دايانا 
در پاريس مى گذرد، نظرات مختلفى درباره نحوه و انگيزه هاى قتل وى مطرح شده كه قوى ترين آنها 
مرگ بر اثر تصادف عادى و ناخواسته و يا توطئه قتل توسط دربار بريتانيا به علت مخالفت ملكه با 

ازدواج دايانا با يك مسلمان و احتمال مسلمان بودن برادر ناتنى پادشاه آينده بريتانيا بوده است. 

مرد جوان چهار عضو خانواده اش را كشت
• افشاى سناريوى خيالى براى قتل يك دختر

•جوانى به خاطر10 هزارتومان، مرد دستفروشى را به قتل رساند

اش  خانواده  اعضاى  از  تن  چهار  قتل  از  پس  جنايتكار  مرد 
پليس  جنايى  كارآگاهان  تحقيقات  اكنون  كرد.هم  خودكشى 
آگاهى براى كشف انگيزه مرد 35 ساله ادامه دارد.سرهنگ 
محمد محمدى، رئيس پليس آگاهى استان فارس در تشريح 
جزئيات اين جنايت گفت: سحرگاه سه شنبه 13- فروردين- 
مأموران پليس شهرستان مرودشت در جريان يك درگيرى 
گروهى  تماس،  اين  از  پس  بالفاصله  گرفتند.  قرار  مسلحانه 
با  و  رسانده  درگيرى  محل  به  را  خود  پليس  كارآگاهان  از 
پيكرهاى بى جان چهار مرد و يك زن جوان روبه رو شدند 

كه با شليك اسلحه شكارى به قتل رسيده بودند.
كارآگاهان همچنين پيكرهاى نيمه جان چهار مرد مجروح را 

نيز به بيمارستانى در شيراز منتقل كردند.
در ادامه تحقيقات پليس مشخص شد، عامل جنايت خانوادگى 
چهار  قتل  از  پس  كه  بوده  فرشيد  نام  به  اى  ساله   35 مرد 

عضو خانواده اش خود كشى كرده است.
پسر  شنبه  سه  بامداد  جنايت  عامل  داد  مى  نشان  شواهد 
عموى خود را هنگام كار در مزرعه اش هدف گلوله قرار داد. 
بعد هم سراغ دختر عمه اش رفته و او را نيز از پا درآورد. 
قاتل خونسرد سپس در پشت بام خانه اش مخفى شد.دقايقى 
گرفته  قرار  جنايت  دو  جريان  در  كه  قربانيان  خانواده  بعد 
ناگهان  كه  بودند  رسانده  فرشيد  مخفيگاه  به  را  خود  بودند 

مرد جنايتكار آنها را نيز هدف گلوله قرار داد كه در اين ماجرا دو عضو ديگر خانواده اش نيز كشته 
شدند.اهالى محل و همسايگان با مشاهده اين صحنه به سوى عامل جنايت حمله ور شدند كه فرشيد 
بالفاصله با شليك گلوله اى به زندگى اش پايان داد. به گفته سرهنگ محمدى، هم اكنون تحقيقات براى 
با  رود  مى  احتمال  كه  شده  كشف  خاطرات  دفترچه  يك  او  از  دارد.  ادامه  جنايتكار  مرد  انگيزه  كشف 
بررسى آن انگيزه جنايت نيز مشخص شود. وى خاطر نشان كرد: فرشيد در اين جنايت دو پسر عمو، 

پسر و دختر عمه اش را به قتل رسانده و چهار تن ديگر را هم مجروح كرده است.
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رؤياى 
باران

بهارك مبشر

سه  ماهى بود كه روى نمايشنامه اى به عنوان پايان نامه تحصيلى 
كار مى كرديم. اعضاى گروه حسابى خسته شده بودند. پنج روز به 
براى  اى  فشرده  جلسات  مهشيد  با  فقط  و  بودم  داده  استراحت  آنها 
خيلى  را  تصاوير  و  ها  رنگ  مهشيد  داشتيم.  لباس  و  صحنه  طراحى 
خوب مى شناخت. فكرهاى قشنگى هم براى دكور نمايش با امكانات 
محدودمان داشت. اما گاهى اوقات خيلى لجبازى و يكدندگى مى كرد 
و حسابى انرژى آدم را مى گرفت. خدا را هزار مرتبه شكر كه ديگه 
درتمام موارد با هم به توافق رسيده بوديم و قرار بود پنجشنبه دو 
چند  دانم  نمى  گيرد.  صورت  استاد  مقابل  اجرا  نخستين  ديگر  روز 
هاى  بچه  رفتن  از  بعد  بودم.  خوابيده  نمايش  سالن  در  بود  ساعت 
تا  كشيدم  دراز  تماشاچيان  سكوى  روى  چيديم،  را  دكور  كه  صحنه 
صداى  با  كه  اين  تا  بود.  برده  خوابم  انگار  اما  كنم  استراحت  كمى 
قهقهه و خنده بچه ها از خواب پريدم. صداى افسانه، على و محمد را 
مى شناختم اما بين آن هياهو و سروصداها يك صداى بسيار گرم و 
گوش نواز نا آشنا توجهم را حسابى جلب كرد. صدا كامًال پرورش 

يافته و خاص بود.
شنيده  پيش  ماه  يك  را  صدا  اين  اگر  كه  خوردم  افسوس  لحظه  يك 

بودم...
روز ديگر اجرا داشتيم و تمام دكلمه ها و صداهاى صحنه را با صداى 

شادى ضبط كرده بوديم.
به هر حال اين مسئله باعث نشد بتوانم حس كنجكاوى ام را كنترل 
كنم به همين خاطر تا پشت در دفتر رفتم. اما هيچ كس را نديدم. بوفه 
هم تعطيل بود. گوشم را به در نزديك كردم. دروغ چرا، چسباندم. او 
داشت ماجراى خنده دارى كه در محل كارش پيش آمده و به اخراجش 
انجاميده بود را با آب و تاب تعريف مى كرد. آنقدر تصويرى تعريف 
او  ببينم.  در  پشت  از  توانستم  مى  را  آن  پالن  به  پالن  كه  كرد  مى 
تعريف مى كرد و بقيه بچه ها از خنده ريسه مى رفتند. ديگر طاقت 
نداشتم بايد صاحب اين صداى مخملى را مى ديدم. چه بهانه اى بهتر 
بودم  مطمئن  گرچه  شدم.  مى  اتاق  وارد  خداحافظى  براى  كه  اين  از 
افسانه بالفاصله پاپيچم مى شود ولى آن صدا ارزشش را داشت. به 

همين خاطر مجبور بودم ال اقل اين دفعه روى خوش نشان دهم.
فوق  دانشجوى  كه  بود  ما  بازيگرى  آموزشگاه  داخلى  مدير  افسانه 
استاد  با  هنر  دانشگاه  هاى  كالس  طريق  از  و  بود  تئاتر  ليسانس 
آشناشده و به آموزشگاه آمده بود. افسانه معموًال درباره هر پسر دم 
بختى به عنوان شوهر آينده فكر مى كرد. البته ظاهر بدى نداشت، يك 
بازيگر خوب تئاتر با بيانى محكم. خيلى خوب حرف مى زد و دختر 

با جسارتى بود. اطالعات خوبى هم در مورد تئاتر و هنر داشت. او 
از همه بچه هاى آموزشگاه هفت سال بزرگتر بود. به هر حال دل را 
به دريا و دستم را به در زدم و وارد شدم. در اتاق فقط افسانه، على، 

محمد و مهشيد بودند. اثرى از صاحب صدا نبود. انگار توهم بود.
«ساعت  گفت:  آميزش  شيطنت  لبخند  با  افسانه  كردم  سالم  همه  به 
كه  داشتيم  نگه  اينجا  نيم  و  ساعت  يك  را  بيچاره  باران  اين  خواب» 
مى  نگاه  سرم  پشت  به  كه  همزمان  شويد.  بيدار  خواب  از  جنابعالى 
كردم من هم چرخيدم. براى لحظاتى به او خيره ماندم. با صدايش به 
خود آمدم. خدا را شكر استاد نبود. چه شانسى آورديم. قلبم داشت 
اش  چهره  حال  اين  با  ولى  نداشت  خاصى  ويژگى  حلقم.  تو  آمد  مى 
بسيار جذاب و گيرا بود. قد متوسط ، پوست سبزه، بينى قلمى عمل 
كرده و چشمانى عسلى. در چهره و كالمش مهربانى موج مى زد. در 
همان اولين برخورد به دلم نشست. افسانه قول داده بود در آموزشگاه 
برايش كارى دست و پا كند. سال دوم رشته نمايش بود. ساعاتى در 
هفته هم به عنوان گوينده در راديو كار مى كرد. تمام هزينه تحصيل 
نياز  كار  به  خاطر  همين  به  كرد.  مى  تأمين  خودش  را  اش  زندگى  و 
داشت. او يك دوره قبل از ما به آموزشگاه آمده بود. آن روز هم براى 
دريافت گواهينامه بازيگرى و احوالپرسى از دوستان آمده بود. براى 
صبح روز بعد در شركت با او قرار گذاشتم، آن روز حتى فكرش را 

هم نمى كردم كه اين شروع يك ارتباط صميمى و عميق باشد.
تبليغاتى  و  فيلمسازى  مؤسسه  يك  آمد.   11 ساعت  رأس  قرار  طبق 
داشتم با حدود 17 نفر كارمند. درگير ساخت يك فيلم بودم. آن روز 
هم تمام عوامل توليد در دفتر مشغول كار بودند. همه جا خيلى شلوغ 
نهايى  تست  بررسى  سرگرم  گريم  اتاق  در  من  بود.  ريخته  هم  به  و 
بازيگران بودم كه صدايش را شنيدم. بى اختيار از اتاق بيرون آمدم. 
به قدرى بى مقدمه و سريع كه همه متوجه دستپاچگى ام شدند. پس از 
احوالپرسى او را به اتاقم دعوت كردم. فهرست كارهاى شركت را در 
اختيارش گذاشتم تا مطالعه كند. پس از عذرخواهى او را دقايقى تنها 
گذاشتم. فكر كنم يك ساعت گذشت و من آنقدر سرگرم كارهايم شده 
بودم كه به كلى حضور باران را فراموش كرده بودم. به همين خاطر 
كمى  و  خورد  جا  ابتدا  شدم.  اتاق  وارد  و  كرده  باز  را  در  مقدمه  بى 
دستپاچه شد. با كمى خجالت عروسك هاى انگشتى را از انگشتانش 
آخرش  كند.  مخفى  را  آنها  بتواند  كه  گشت  مى  جايى  دنبال  درآورد. 
هم عروسك ها را در جيب مانتوش پنهان كرد. به رويش نياوردم و 
پس از عذرخواهى بابت تأخيرم روبه رويش نشستم. چند ساعتى از 
هر درى صحبت كرديم. اصًال متوجه گذر زمان نبودم. بسيار خوش 
صحبت بود. در صدايش آرامش و سحرى افسونگر آدم وجود داشت. 
خوب حرف مى زد و خوب هم گوش مى داد. دست آخر هم قرار شد 
به صورت موقت، نيمه وقت در شركت مشغول به كار شود تا ترم 
آينده واحد هاى درسى اش رو طورى انتخاب كند كه بتواند منظم و 

تمام وقت سركار حاضر شود.
اعتماد به نفسش كم بود. هميشه دست هاش مى لرزيد و كارها را با 
وسواس زيادى انجام مى داد. چندين بار همه چيز را كنترل مى كرد. 

از طرف ديگر بسيار با هوش، مطمئن، دلسوز و صميمى 
بود. به همين خاطر خيلى زود با بچه ها انس گرفت. بچه 
ها هم همه دوستش داشتند اما من از همه بيشتر. سعى 
مى كردم كمكش كنم. بنابراين كارهاى متفاوتى به او مى 
سپردم كه آزاد باشد و جرأت به خرج دهد. مى خواستم 

ترس او از كار بريزد. او هم شاگرد خوبى بود.
نمى توانم بگويم عاشقش بودم اما برايم خيلى مهم بود. 
با همه فرق داشت. اصًال تا به حال دختر اين مدلى نديده 
بودم. هر وقت درباره زندگى خصوصى اش صحبت مى 
من  كرد.  مى  عوض  را  صحبت  مسير  اى  بهانه  به  شد 
هم يك دروغ بزرگ را در نگاهش حس مى كردم. ولى 
جدى  آنقدر  اوقات  بعضى  نداشتم.  بدى  حس  وقت  هيچ 
درباره  فكرى  هيچ  كردى  نمى  جرأت  كه  بود  مصمم  و 
صميمى  و  مهربان  آنقدر  هم  مواقع  بعضى  بكنى.  اش 
آدم  عاشقته.  هاست  سال  انگار  كردى  مى  فكر  كه  بود 
او  به  كمى  آمدم  مى  تا  دانست.  نمى  او  با  را  تكليفش 
كه  كرد  مى  رفتار  طورى  كنم  دل  درد  و  شوم  نزديك 
دور  حسابى  وقتى  افتاد.  مى  فاصله  ها  فرسنگ  ما  بين 
مى شدم با صداى بلند مرا به طرف خودش مى كشاند. 
شايد همين رفتار دوگانه اش باعث شده بود نتوانم حس 
خودم را درباره اش بدانم. دليل عالقه مندى ام نيز همين 
خصوصيت او بود. به نظرم دخترى دست نيافتنى بود و 
من اين موضوع را دوست داشتم. يك سال از همكارى 
مى  تر  مسلط  كارها  به  روز  هر  باران  گذشت.  مى  مان 
شد. ديگر دستانش نمى لرزيد و مصمم بود كه پيشرفت 
بود.  گرفته  شكل  هم  من  كار  و  زندگى  عطف  نقطه  كند. 
خانگى  لوازم  كننده  توليد  يك  با  بزرگى  بسيار  قرارداد 
كرديم.  مى  كار  روز  شبانه  همگى  بودم.  بسته  خارجى 
فعاليت شركت 20 ساعته شده بود. به همين دليل ساعت 
هاى بيشترى را با باران مى گذراندم. او هم اغلب شب 
ها تا صبح پا به پاى بچه هاى شركت و من كار مى كرد. 

فوق  هم  دوستانه  و  كار  فضاى  بود.  شده  معروف  حسابى  شركت 
العاده بود و همه شاد و خوشحال بوديم. حاال به ثبات رسيده بودم و 
مى خواستم آجر بعدى زندگى ام را روى ديوارى كه با زحمت چيده 
بودم بگذارم. تصميم گرفتم تا با باران حرف بزنم. ساعت چهار صبح 
تلفن خانه زنگ زد و از خواب پريدم. گوشى تلفن را كه برداشتم، اون 
طرف خط صداى هق هق گريه سعيد را شنيدم كه حتى فرصت نمى 
داد بپرسم چه شده. سعيد برادر بزرگم بود. هشت ماهى بود كه من و 
او در صادرات و واردات فعاليت مى كرديم. با اين حال همه مسئوليت 
اين كار با سعيد بود. كار بسيار خوبى بود و زندگى هر دو نفرمان 
كرده  ازدواج  قبل  ماه  چهار  كه  سعيد  بود.  كرده  متحول  حسابى  را 
درست  كرد.  مى  كار  گذشته  برابر  چند  آرزوهايش  به  رسيدن  براى 
هم  من  بود.  داده  بزرگ  سفارش  يك  عسل  ماه  از  بازگشت  از  پس 
را  جنس  از  بخشى  كردم.  فراهم  را  كاال  ارسال  مقدمات  او  درغياب 
نقدى و بقيه را با چك خريدم. معامله سنگين بود ولى سعيد از نتيجه 
به يك تاجر خارجى با چك  ها را  برادرم جنس  اش اطمينان داشت. 
دو ماهه فروخته بود. ما هم نگرانى خاصى نداشتيم. تمام تالشم را 
كردم تا سعيد را آرام كنم. تازه فهميدم كه چه اتفاقى افتاده، مرد تاجر 
وصول.  قابل  غير  چك  تا  سه  بود  شده  هم  ما  و زندگى  شده  فرارى 
دنيا رو سرم خراب شد. همه چيز از بين رفت و من حاال مى بايست تا 
يك ماه ديگر پانصد ميليون تومان تهيه مى كردم. آرام و قرار نداشتم. 
ساعت 7 صبح به شركت رفتيم. همه بچه ها را جمع كرده و ماجرا را 
برايشان تعريف كردم. بعد هم در تصميم گيرى براى ماندن يا رفتن 
آنهايى  به  و  كردم  جمع  هم  را  شركت  موجودى  گذاشتم.  آزادشان 
دادم كه در همان جلسه به اتفاق گفته بودند تا آخر براى كمك به من 
تقاضاى  و  آمدند  مى  دفتر  به  اى  بهانه  به  روز  هر  ولى  اند.  ايستاده 

تسويه حساب مى كردند.
ظرف كمتر از ده روز همه چيز تمام شد. من ماندم و پانصد ميليون 
تومان بدهى. ديگر هيچ كس حتى به من تلفن هم نمى زد. همكاران و 
دوستان همه رفته بودند . مجبور شدم براى تأمين بخشى از بدهى، 
وام با بهره سنگين بگيرم. خانه، ماشين و همه دارايى ام را فروختم، 
تنهاتر  و  فقيرتر  روز  هر  شدم.  نشين  خانه  و  دادم  پس  هم  را  دفتر 
روزها  اين  تمام  كه  بود  كسى  تنها  باران  ميان  اين  در  اما  ديروز.  از 
كنارم بود و كارهاى بزرگى برايم انجام داد كه هيچ گاه فراموش نمى 
كنم. رابطه عاطفى زيبايى بين من و او شكل گرفته بود. رابطه اى با 
تكيه بر اصول احساسى ومنطقى. خيلى خوب همديگر را مى فهميديم. 
دوستش  بسيار  نبود.  اساطيرى  آتشين  هاى  عشق  اون  شبيه  اصًال 
داشتم. با حضور و عشق او ايستادم و دوباره آرام گرفتم. احساس 
دوباره  دادم  قول  خود  به  و  كرده  بيدار  خودم  در  را  امنيت  و  اميد 
ام  زندگى  خاطره  بهترين  ام  مترى  آپارتمان 30  كرد.  خواهم  حركت 
شد. تصميم هاى بزرگى گرفتيم. ما مصمم بوديم و موفق مى شديم. 
آن روز به هم قول داديم كه مسير مشخصى را انتخاب كنيم و تا حل 
شدن تمام مشكالت كنار هم باشيم. اما من تصميم ديگرى نيز گرفتم 
كه آن را به باران نگفتم و تا چند سال بعد هم آن را مانند رازى در 
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به ياد داشته باشيد با صرافى هاى معتبر پولهاى خود را ارسال نمائيد

قلبم نگه داشتم.
مدتى بعد دفتر كارى اجاره و با چنگ و دندان حفظش كرديم. چند ماه 
گذشت و ما هنوز هيچ موفقيتى كسب نكرده بوديم هر دو احساس 
خستگى مى كرديم. البته كمى هم نااميد تا اين كه صبح سرد يك روز 
خيلى  فكرم  كردم.  حركت  شركت  طرف  به  پياده  خانه  از  پنجشنبه 
مشغول بود. به هم ريخته بودم. چند روزى به پرداخت اجاره دفتر 
نمانده بود. قسط و هزار هزينه و بدهى ديگر هم داشتم. با اين حال 
موجودى حسابم فقط يكصد و ده هزار تومان بود. در راه احساس 
كردم كسى صدايم مى زند. وقتى برگشتم مرد ميانسالى را در يك 
اش  قيافه  كرد.  صدايم  داد.  مى  تكان  دست  برايم  كه  ديدم  خودرو 
برايم آشنا بود. ولى هر چه فكر كردم اسمش را به خاطر نياوردم. 
گفت مدت زيادى است كه دنبال من مى گردد. به دفتر رفتيم و چند 
ما  به  كالس  پايان  از  پس  هم  باران  كرديم.  صحبت  هم  با  ساعت 
ملحق شد. باران او را مى شناخت و من تازه به يادم آمد كه حسين 
از طرفداران تئاترهايم بود و از تهيه كنندگان تلويزيون. او يك طرح 
داستانى براى سريالى تلويزيونى داشت و اصرار مى كرد كه من آن 
نوشتيم.  را  فيلمنامه  باران  همراه  جمعه  و  پنجشنبه  تمام  بسازم.  را 

چند روز بعد هم به دفتر شبكه رفتيم. تهيه كننده 
عقد  از  پس  بود.  منتظرم  مدير  آقاى  اتاق  جلوى 
پرداخت  پيش  تومان  ميليون  بيست  قرارداد 
گرفتيم. ما كه صاحب يك پروژه سيصد ميليونى 
شده بوديم خدا را شكر كرديم. آرام آرام رشد 
رفته  دوستان  و  گرفت  رونق  دفترمان  كرديم. 
آرامش  و  نشاط  دوباره  بازگشتند.  يك  به  يك 
داشتيم  وقت  ديگر  حاال  برگشت.  مان  زندگى  به 
كمى از زندگى لذت ببريم. باران نيز شريك همه 
اين خوشى ها و موفقيت ها بود. تقريبًا همه جا 
با هم بوديم. ديگر درنگ جايز نبود بايد تصميم 
مى  ميان  در  باران  با  را  خود  پيش  سال  سه 
گذاشتم. به رستورانى رفتيم. آن شب تولد باران 
ميز  بودم.  ديده  تدارك  قبل  از  را  چيز  همه  بود 
دو نفره در بهترين نقطه رستوران، كيك تولد و 
گل و غذاى مورد عالقه او. خالصه هر آنچه او 
دوست داشت ساعت ها از عشق گفتيم از آينده 
كادويش  بود  آرامش  و  انرژى  و  اميد  چه  هر  و 
ها  سال  از  بعد  كرد.  بازش  بامكث  دادم.  هم  را 
در  هم  بعد  ديدم.  را  دستانش  لرزش  دوباره 
شد  تكرار  بار  چند  كه  ازدواجم  تقاضاى  مقابل 
و  كرد  خداحافظى  شد.  بلند  و  كرد  سكوت  فقط 
رفت. اصًال نمى فهميدم شايد آمادگى شنيدن اين 
اما  بروم.  دنبالش  خواستم  نداشت.  را  پيشنهاد 
تازه فهميدم پس از پنج سال آشنايى حتى نشانى 
نمى  جواب  تلفن  به  نيستم.  بلد  نيز  را  اش  خانه 
داد. پاك گيج شده بودم. درست زمانى كه همه 
چيز خوب بود و شروع يك زندگى مشترك مى 
توانست نقطه اوج من و او باشد ناگهان همه چيز 
به هم خورد. تا ساعت چهار صبح نتوانستم با او 
تماس بگيرم. تا اين كه ناگهان تلفن خانه زنگ زد. 
كه  افتادم  سعيد  شب  آن  تلفن  ياد  به  ناخودآگاه 
تمام زندگى ام را دگرگون كرد. گوشى را با ترس 
برداشتم. مطمئن بودم خبر بدى از آن سوى خط 
در راه است. بغض را در صدايش حس مى كردم. 
بسيار بريده و پراكنده حرف مى زد. يك ساعتى 
شاهين  كنم.  آرام  را  او  توانستم  تا  كشيد  طول 
مدت  تمام  در  كنم.  ازدواج  تو  با  توانم  نمى  من 
آشنايى هميشه از اين لحظه مى ترسيدم كه باعث 
من  افتاد.  اتفاق  اين  امشب  كه  شود.  مان  جدايى 
اين  تمام  در  كه  دارم  زندگى  در  بزرگى  مشكل 
سال ها از تو پنهان كردم. هيچ گاه به تو دروغ 
بزنم.  حرف  اش  درباره  ترسيدم  مى  ولى  نگفتم 
و  مشكل  كدام  از  فهميدم  نمى  را  آخرش  كلمات 
چه دروغى حرف مى زد. او كه براى من مظهر 
صداقت بود. بايد تصميم مى گرفتم، او در دوران 
مشكالت كنارم ايستاده بود. حاال نوبت من بود 
كه به هر قيمتى در كنار او بايستم. مطمئن بودم 
هرچه هست مربوط به زندگى خصوصى اوست. 
موضوع  من  باران  گفتم  و  كردم  قطع  را  حرفش 
ازدواج قبلى تو را مى دانم و در تمام اين سال ها 
منتظر بودم خودت برايم در اين باره حرف بزنى. 
اين موضوع از نظر من هيچ اشكالى ندارد. و من 
باران  ام.  ايستاده  كنارت  در  استوار  و  عاشقانه 
و  سكوت  بزند.  حرف  توانست  نمى  شد.  شوكه 
بود.  درست  حدسم  كه  كرد  مطمئن  مرا  حيرتش 
باران از زندگى اش گفت كه با اصرار پدرش از 

پانزده سالگى با آن مرد چه زجر ها كشيده و چه شكنجه ها شده 
بود. او بعد از تولد فرزندش از شوهرش جدا شده و به تهران آمده 
بود. به تازگى و پس از هفت سال با پدرش آشتى كرده بود. حالم 
خيلى بد بود از يك طرف دچار عذاب وجدان شدم و از طرف ديگه 
حق را به او دادم. رفته رفته با پسر باران آشنا شدم. ميانه مان بد 
نبود. سعى كردم ارتباط خوبى بين مان برقرار شود. دوران سختى 
بود ولى بايد تمام مى شد كه شد. روزى كه حضانت اميد را گرفتيم 
مى  نظر  به  سرحال  و  شاد  بود.  شده  زنده  دوباره  باران  كه  انگار 
رسيد. حاال بايد مشكالت آخر را حل مى كرديم و آن متقاعد كردن 
خانواده من بود. ما يك خانواده سنتى بوديم كه افكار و عقايد خاصى 
هم بر خانواده مان حاكم بود. فكر كردم آنها بايد اول با باران بدون 
هيچ پيش زمينه اى آشنا شوند و بعد آرام آرام موضوع را برايشان 
تعريف كنم. بنابراين يك سريال ترتيب داديم كه باران بازيگر اول آن 
بود. قرار شد بخشى از كار در شهر محل زندگى خانواده ام ضبط 
شود. به همين خاطر بدون حضور خودم باران را چند روز زودتر 
به جنوب فرستادم و از مادرم خواستم از او در خانه نگهدارى كند. 
باران حدود يك ماه در خانه ما بود و بعد از فيلمبردارى به تهران 

بازگشت. همانطور كه فكر مى كردم باران در دل مادرم و خانواده 
ام نشسته بود. همه چيز خوب پيش مى رفت حاال وقت آن بود كه 
دوباره با باران صحبت كنم. حاال ديگر هيچ مشكلى در كار نبود. آن 
شب باران زيبايى مى باريد. تا كنار ماشينش قدم زديم. وقتى باران 
داخل ماشينش نشست سرم را از پنجره بردم داخل و تقاضايم را 
من  كرد.  نگاهى  من  به  آشنايى  اول  روز  مثل  كردم.  تكرار  دوباره 
در چشمانش غرق شدم. لبخند زد و اين بار هم بدون آن كه كالمى 
بگويد در باران رفت. صبح روز بعد راهى دفتر بودم كه ناگهان تلفن 
همراهم به صدا درآمد. از آن سوى خط صداى مردى را شنيدم كه 
خودش را مأمور پليس معرفى مى كرد. بعد هم از من خواست هر 
چه زودتر خودم را به بيمارستانى در غرب تهران برسانم. وقتى به 
آنجا رسيدم به سراغ مأمورانى كه داخل حياط ايستاده بودند رفتم. 
پس از دقايقى گفت وگو آنها مرا به سردخانه بيمارستان بردند. در 
كمال ناباورى با پيكر بى جان و غرق در خونش مواجه شدم. او آن 
شب پس از خداحافظى از من هنگام بازگشت به خانه با يك كاميون 
تصادف كرده بود و ... حاال سال هاست كه باران رفته است. و من و 

اميد با ياد و داغ او زندگى مى كنيم.
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ميگو و سس 
با مايكروفر

مواد الزم:
ميگو تازه=500 گرم

شير=1 فنجان
آرد سفيد=1 قاشق غذاخورى

كره=150 گرم
خامه=100 گرم

آب=2 فنجان
جعفرى خرد شده=قدرى
نمك و فلفل=به مقدار الزم

طرز تهيه سس ميگو:
كره را در يك كاسه پيركس به مدت 1 

دقيقه در مايكروفر با قدرت %100 بگذاريد 
سپس آرد را داخل كره بماليد و بمدت 2 

دقيقه ديگر با همان قدرت در مايكروفر قرار 
دهيد تا كمى تفت داده شود. شير را كم كم 

داخل آرد و كره بريزيد و نمك و فلفل را به 
آن اضافه كنيد و كامال مخلوط را هم بزنيد 
و به مدت 3-4 دقيقه در مايكروفر با قدرت 

%50 بگذاريد تا سس كمى غليظ شود. 
سپس خامه را به آن اضافه كنيد.

طرز تهيه ميگو:
ميگوها را از داخل پوست درآورده،تميز 
كرده،بشوييد. دو ليوان آب در يك ظرف 

پيركس بريزيد و يك قاشق نمك و فلفل نيز 
به آن اضافه كنيد. ظرف را در مايكروفر با 
قدرت %100 بگذاريد تا به جوش آيد. سپس 
ميگوها را داخل آن بريزيد 6-8 دقيقه ديگر 

در مايكروفر با همان قدرت قرار دهيد تا 
بپزد، بعد ميگوها را آبكش كرده و با سس 

آماده شده مخلوط نموده و كمى جعفرى 
خرد شده روى آن بپاشيد.

چهار روش 
براى گفتن 

”دوستت دارم“
گفتن ”دوستت دارم“ معموًال براى افراد بسيارى دشوار بوده و نيازمند يك 
بر  را  دارم“  ”دوستت  عبارت  كه  نيست  الزم  حتمًا  اما  است؛  مناسب  زمان 
چند  هر  بشود.  شما  درونى  احساسات  متوجه  مقابل  طرف  تا  بياوريد  زيبان 
اين عبارت مى تواند گوياى احساسات بديهى باشد، اما مى توان از راههاى 
ديگر نيز عشق را اظهار نمود، كه چه بسا ميتواند تاثيرگذار تر بوده و رابطه 

را بيش از پيش شاداب، سرزنده و سالم نگه دارد. 
راههاى ساده اى وجود دارند كه مى توانند بدون اينكه حرفى به زبان بياوريد، 
به همسرتان ثابت كنيد كه دوستش داريد. و عالوه بر همه اين موارد: آيا شما 

در بوسيدن تبحر داريد يا خير؟ 
1) تاييد كرده، تشكر كنيد و قدردان باشيد 

طرف  از  تاييد  دنبال  به  كه  است  اين  انسانى  هر  طبيعى  هاى  خصلت  از  يكى 
كسانى است كه دوستشان مى دارد. 

به همين دليل كامًال معقول مى باشد كه تا جايى كه مى توانيد تالش كنيد تا 
مطمئن شويد كه شريك زندگيتان مى داند كه تا چه اندازه او را دوست مى 

داريد و برايش ارزش و احترام قائل هستيد. در ميان گذاشتن اين امر كه چه 
احساسى نسبت به همسرتان داريد، اصًال نيازى به صرف وقت آنچنانى ندارد. 
اگر هم احساس مى كنيد كه او در حال حاضر مى داند كه شما چه احساسى 
نسبت به او داريد، بد نيست گاه و بى گاه يادآورى هاى كوچكى داشته باشيد 

تا او هم بيشتر ترغيب به عشق ورزى نسبت به شما شود. 
همه ما دوست داريم تا به خاطر كارهايى كه انجام مى دهيم، مورد تاييد و 
پذيرش سايرين قرار بگيريم. حال چه اين كار تامين مالى خانواده باشد، چه 
پرورش مناسب فرزندان باشد، نحوه انجام كارهاى فردى، نحوه نگاه ما به 

مسائل مختلف، و يا ساير موفقيت هايى كه در زندگى بدست مى آوريم. 
بنابراين اگر دائمًا بخواهيد نقد كنيد و فقط جنبه هاى منفى شريك زندگى خود 
را ببينيد، گفتن ”دوستت دارم“ نمى تواند كارى را از پيش ببرد. در حقيقت با 
اين كار بدتر ارزش خود را زايل كرده و به راحتى او مى تواند متوجه شود 

كه حرف هايتان از ته دل نخواهد بود. 
متاسفانه بيشتر ما چنين كارى را انجام مى دهيم. در قدم اول ابتدا بايد آسيب 
هايى را كه به طرف مقابل وارد آورده ايد را شناسايى كنيد و سعى كنيد تا 
انتقادهايتان آزار و اذيتى را به طرف مقابل وارد نسازد. بايد راه نبرد خود 
را به درستى انتخاب كنيد و با شيوه هاى مسالمت آميز از او انتقاد كنيد. به 
جاى اينكه تمام توجه خود را بر روى اشتباهات و عيوب طرف مقابل متمركز 
و  تاييد،  را  دارد  بيشترى  توانايى  او  كه  مسائلى  در  كنيد  سعى  بايد  نماييد، 
تصويب كرده و از او قدردانى نماييد. به عنوان مثال زمانيكه همسرتان مثًال 
با بيرون بردن زباله ها قصد دارد تا به نوعى، عشق و محبت خود را به شما 
يادتان نرود كه از  دهد و يا روغن ماشين شما را تعويض مى نمايد،  نشان 
عباراتى به اين شرح استفاده كنيد.: ”مرسى از اينكه.....را انجام داى“ و يا ”از 
تو سپاسگزارى مى كنم كه.....“ و يا ”من تو را تحسين مى كنم كه........“ سعى 

كنيد محدوده استفاده از اين كلمات و عبارات را افزايش دهيد. 
2) كارى كنيد كه احساس كند شماره يك است 

سرسپردگى و تعهد اساس يك رابطه را تشكيل مى دهد به ويژه در روابط 
خانوادگى. 

هر چند در يك زندگى مشترك زن و شوهر مسائل مربوط به روابط زناشويى 
خود را بايد در اولويت كارهاى خود قرار دهند، اما هيچ شكى وجود ندارد 
كه هر يك از افراد كارهاى بسيار زياد ديگرى نيز براى انجام دادن در دست 
ساير  و  خويش  و  قوم  و  فاميل  افراد  ساير  دوستان،  فرزندان،  شغل،  دارند. 
مسئوليت هاى اجتماعى معموًال وقت بسيار زيادى را از شما گرفته و اجازه 
انجام  با  كنيد.  توجه  زناشويى  مسائل  به  شايد  و  بايد  كه  آنطور  دهند  نمى 
ساير كارها به راحتى توجه تان مى تواند از زندگى گرفته شده و زمانى هم 
هر  از  تر  دشوار  صحنه  ديگر  كنيم،  اضافه  مشترك  زندگى  به  را  ها  بچه  كه 
زمان خواهد شد. شركاى زندگى، به ويژه مادرها زمانيكه بچه دار مى شوند، 
فكر مى كنند كه تنها الزامى كه در زندگى دارند چيزى نيست جز مراقبت و 
نگهدارى از فرزندانشان. تحت اين شرايط طرف ديگر زندگى مشترك به كنار 

زده مى شود. 
مى بايست به اين مطلب توجه داشته باشيد كه همسرتان هم مانند ساير التزام 
هايى كه در زندگى داريد، پر اهميت است و بايد مانند ساير مسائل به او توجه 
كنيد. و اين امر ميسر نخواهد شد مگر با صرف وقت و مهر و عالقه. تنها گفتن 
”دوستت دارم“ كارى را از پيش نمى برد و كافى هم نيست. اين امر نيازمند 
عمل كردن از جانب شما مى باشد. بايد سعى كنيد كه وقتى را براى همسر 
خود در نظر گرفته و در آن زمان توجه و تمركز خود را به طور كامل در 
اختيار او قرار دهيد. به نيازهاى او بى توجهى نكنيد و به خاطر مسائل جزئى 
با ساير خواست هاى او مخالفت نكنيد. به خاطر اشتباهاتى كه انجام مى دهد، 
او را اينگونه تنبيه نكنيد كه وقتتان را با او صرف نكنيد. اگر تصميم بگيريد كه 
هر شب با دوستانتان بيرون برويد، اين امر به هيچ وجه به او ثابت نمى كند كه 
شما دوستش مى داريد و قصد داريد وقت بيشترى را با او صرف كنيد. اين بر 

عهده شماست كه يك تعادل مناسب ميان كارهايتان برقرار كنيد. 
3) كارهاى كوچك خيلى به چشم مى آيند 

با مالحظه بودن و ابتكار عمل به خرج دادن براى وارد كردن شادى به زندگى 
يكى ديگر از راهكارهاى ساده اى است كه مى تواند ”دوستت دارم“ را به طرف 

مقابل اثبات كند. 
صميميت  از  گرفته  نشئت  و  بوده  فردى  زمانيكه  ويژه  به  توجه،  و  مهربانى 
موجود ميان دو نفر باشد، نشان مى دهد كه شما براى طرف مقابل ارزش قائل 
هستيد. سعى كنيد تا جايى كه مى توانيد به خواست ها و نيازهاى همسرتان 
كند،  درخواست  شما  از  را  چيزى  آنكه  از  پيش  و  كنيد  برخورد  باز  روى  با 

نيازهايش رامرتفع سازيد. 
با به ياد آوردن رويدادهاى مهم زندگى، سعى كنيد كه هميشه يك قدم جلوتر 
باشيد. سعى كنيد نيازهاى او را پيش از آنكه آنها را ابراز كند، پيش بينى نموده 

و او را در كارهايش كمك وهمراهى نماييد. 
به عنوان مثال اگر قرار بوده در محل كار در مورد مسئله ى مهمى سخنرانى 
كند، دست پيش بگيريد و به او زنگ بزنيد تا ببيند نتيجه كارش چطور شده. 
كارى را كه از شما درخواست نكرده برايش انجام دهيد. منتظر نباشيد تا از 
شما درخواست كند تا شانه هايش را پس از يك روز سخت كارى بماليد. پيش 
از اينكه فرصت مطرح كردن اين درخواست را پيدا كند، شما بايد آنرا انجام 
چيزى  مورد  در  اگر  حتى  باشيد،  خوبى  شنونده  كه  بگيريد  ياد  باشيد.  داده 
صحبت مى كرد كه براى شما اصًال اهميتى نداشت. و سعى كنيد كه نصيحت 

هاى غير معقول را براى خودتان نگه داريد. 
4) همه چيز او باشيد 

چه در دوران نامزدى به سر مى بريد، چه ازدواج كرده ايد، موقعيتتان خيلى 
مهم تر از عنوانى است كه بر روى شما گذاشته اند. شما بايد دوست، معشوقه 

و محرم اسرار او باشيد. 
حتى اگر فرزند دارد، مى توانيد مادر فرزندانش هم باشيد. 

سعى كنيد كه همه اين نقش ها را به طور %100 انجام دهيد. دوستى باشيد 
كه شاد و صادق است. معشوقه اى باشيد كه پراحساس و صميمى است و و 
محرم اسرارى باشيد كه قابل اعتماد است. بايد يك گوش شنوا براى او باشيد 

و فردى باشيد كه هر موقع خواست، بتواند به شما تكيه كند. 
مى  متوجه  او  باشيد،  متعهد  مادر  يك  بتوانيد  اگر  همسر،  داشتن  صورت  در 
شود كه به اندازه كافى دوستش داريد كه از بچه هايى كه با هم آنها را به 

وجود آورده ايد مراقبت و نگهدارى كنيد. 
اگر بخواهيد همه چيز او باشيد، بايد تالش كنيد و زمان و انرژى صرف نماييد؛ 
اما اين تالش هاى شما بيش از گفتن هر گونه ”دوستت دارمى“ به او اثبات 

ميكند كه دوستش مى داريد. 
زمانيكه چنين شيوه هاى متفاوت گفتن دوستت دارم را در زندگى روزانه خود 
تمرين مى كنيد، مطمئن باشيد كه پاسخ مثبتى را از سوى شريكتان دريافت 
خواهيد كرد و حتى چه بسا او واكنش هاى بهترى در مقابل شما انجام خواهد 

داد. 
خوب بنابراين همين حاال دست به كار شويد و به شريك زندگيتان ثابت كنيد 

كه چقدر او را دوست ميداريد.
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مواد غذايى 
بظاهر سالم كه 
چندان هم سالم 

نيستند
آرمند

متخصصين تغذيه ليستى از مواد غذايى اصلى را كليد سالمتى معرفى 
كرده اند. به همين خاطر پيش خود فكر مى كنيد كه از غذاهاى سالمى 
استفاده مى كنيد و وقتى دچار بيماريها و مشكالت مختلف، از سرطان 
گرفته تا ديابت و از اين قبيل، مى شويد، تعجب مى كنيد. اين مشكالت 
به اين دليل است كه در راه از خانه تا سوپرماركتى كه از آن خريد مى 
كنيد، اين موادغذاى دچار تغيير و تحوالتى مى شود كه باعث ارزانتر 
شدن و جذاب تر شدن آن...و البته به شدت ناسالم شدن آن مى شود. 
1) گفته مى شود كه ماهى از گوشت قرمز سالمتر است، چون سرشار 
از فسفر، ويتامين D و روغن غيراشباع سالم مى باشد. اما شايان ذكر 
است كه فيله ماهى سرخ كرده حاوى مقدار بسيار كمى ماهى و بيشتر 
ماهى  البته  نيست.  سالم  عنوان  هيچ  به  كه  است  افزودنى  مواد  حاوى 
تازه اينطور نيست اما انواع ماهى هاى كارخانه اى و فست فود ماده 

غذايى سالمى به شمار نمى رود. 
2 ) ماست در واقع همان شير ترش شده است، و درست مثل شير بايد 
سرشار از پروتئين، كلسيم، و ويتامين هاى مختلف باشد و مى تواند 
براى افرادى كه معده هايشان اللكتوز نمى پذيرد و نمى توانند از شير 
تازه استفاده كنند، جايگزين خوبى باشد. اما آنچه كه در سوپرماركت 
حاوى  اى  كارخانه  محصولى  شود،  مى  فروخته  ماست  عنوان  به  ها 
چاقى  موجب  (كه  گلوكز  و  فروكتوز  مثل  صنعتى،  قند  زياد  مقدار 

ميشود) و ميوه هاى فراورده اى است. 
كمى  كردن  اضافه  و  گوشت  همراه  به  سبزيجات  بعضى  پختن  با   (3
ادويه، سوپى ارزان، ساده و خوشمزه خواهيد داشت. سوپ هاى آماده 
كه در پاكت ها يا كنسرو ها بسته بندى مى شوند، تركيب پرنمكى از 
چربى ها، مواد افزودنى و تكه هايى از هويج و جعفرى است تا مردم 
مصرفى  نمك  كل  از  حاوى %50  آن  از  كاسه  يك  فقط  بزنند.  گول  را 

روزانه شما است. 
4) چاى سبز در آسياى 

شرقى و 

جنوبى طرفداران زيادى دارد، حاوى آنتى اكسيدان ها و كافئين است، 
و تخقيقات نشان داده است كه با سرطان، بيمارى هاى قلبى، مشكالت 
پوستى و اختالالت پيرى مقابله مى كند. اما از آنجا كه به خاطر تلخ 
بودن طعم آن در غرب استقبال چندانى از آن نمى شود، مردم معموًال 
اين چاى را با انواع و اقسام افزودنى ها و شكر مى خوردند كه چندان 

سالم نيست. 
5) انواع خوب سيب زمينى پوست نازك و سفيد رنگ كه ظاهر بسيار 
كرد.  پرهيز  آن  از  بايد  كه  است  چيزى  همان  دقيقًا  دارند،  اى  فريبنده 
نمك،  معدنى،  ماده  هيچ  هستند،  تجارى  كامًال  كه  ها  زمينى  سيب  اين 
يا پروتئينى در خود ندارند. فقط سرشار از نشاسته هستند كه موجب 

چاقى شده و شما را در خطر ابتال به ديابت قرار مى دهند. 
6) پاپكرن بايد دانه هاب ذرت سرشار از فيبر سلولز و با كالرى بسيار 
پايين باشد كه در روغن گياهى سالم درست شده باشد. هنگام خريد 
پاپكرنهاى آماده مايكروفرى حتمًا به برچسب روى آن دقت كنيد: آن 
چربى ها (به ويژه كره) هيچ چيز سالمتى در خود ندارند و طعم دهنده 

هايى كه در آن استفاده مى شود فقط سمومى بى خاصيت هستند. 
7) نان هاى آماده بسته بندى شده اى كه در سوپرماركت ها مى بينيد، 
يكى از مهمترين عوامل در چاقى و ديابت به شمار مى روند. نان بايد 
فقط از آرد، كمى نمك، و خمير مايه درست شده باشد. اما نان هاى 
سفيد بسته بندى شده بايد دوام بيشترى داشته باشند و اين مسئله فقط 
از طريق افزودنى ها و تغيير شكل آن از طريق قند حاصل از شيره 
ذرت، ميسر خواهد بود كه موجب چاقى مى شود. الزم به ذكر نيست 

كه نگهدارنده ها به آن مزه سنگ آهك مى دهد. 
8) سيريال ها—حبوبات غذايى كه از غالت تهيه شده و با شير بعنوان 
صبحانه مصرف مى شود-- (گندم، جو، برنج، ذرت) بيش از 10000 
سال است كه يكى از غذاهاى اصلى براى اكثر افراد به شمار مى رود. 

اين موادغذايى سرشار از پروتئين، نشاسته و ويتامين هستند. 
شود،  مى  مصرف  صبحانه  سيريال  بعنوان  روزها  اين  كه  آنچه  اما 
همان سيريال هاى واقعى است اما به اضافه ى مقدار زيادى قند، شيره 
ذرت، رنگ دهنده ها و نگه دارنده ها كه باعث سالمت بخشيدن به شما 

و فرزندانتان نخواهند شد. 
اما  هستند.  موادغذايى  سالمترين  جمله  از  جات  ميوه  و  سبزيجات   (9
طور  به  را  شما  بدن  نياز  مورد  هاى  ويتامين  همه  آماده  ساالدهاى 
روزانه تامين نمى كنند. در اينگونه ساالدها ميزان ويتامين ها به حداقل 
كلردار  محلولهاى  در  ساالدها  اين  سبزيجات  است.  رسيده  صفر  يا 
آنها  به  موادى  بيشتر  ماندگارى  و  دوام  براى  و  شوند  مى  شستشو 

افزوده مى شود كه از سالمت آنها مى كاهد. 
10) مواد غذايى اكولوژيكى به اين معنا است كه هيچ آالينده اى براى 
رشد آنها استفاده نشده است (آفت كش ها و كودهاى شيميايى). اما 
آنچه به سوپرماركت ها مى رسد بايد محصولى ارزان باشد اما تهيه 
موادغذايى ارگانيك هزينه زيادى مى برد كه براى توليدكننده ها مقرون 

به صرفه نيست. 
در  غذا  اين  بااينكه  است.  شده  آماده  غذاهاى  نماد  پيتزا  امروزه،   (11
ايتاليا فقط از انواع بخصوصى آرد، گوجه فرنگى، روغن زيتون، ريحان 
و پونه كوهى درست مى شود، و درنتيجه غذايى بسيار سالم به شمار 
مى رود، اما آنچه در سرتاسر جهان به تقليد ازاين غذا به مردم تحويل 
داده مى شود، شباهت چندانى با آن ندارد. اين روزها همه 
جا پر شده از مواد افزودنى و نگه دارنده ها، روغن 
هاى بى كيفيت و ارزان، پنيرهاى مختلف و انواع 
و اقسام سس ها كه موادغذايى سالمى براى 
وجود  خاطر  به  به شمار نمى روند.  بدن 
روزها  اين  كه  است  افزودنى  مواد  همين 
غذاهاى سالم، به غذاهايى به شدت ناسالم 
و خطرناك براى سالمتى تبديل شده اند. 
پس با دقت بيشتر به انتخاب هاى غذايى 
هاى  توليدكننده  دام  در  خود، 
گرفتار  موادغذايى  اين 

نشويد.

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

آيا مى دانيد چرا جاى اين آگهى خاليست ؟

ضرب المثلهاى 
بسيار زيبا در باب 

ازدواج
قسمت دوم

39) با ازدواج ، مرد روى گذشته اش خط مى كشد و زن 
روى آينده اش . ( سينكالويس) 

40) خوشحالى هاى واقعى بعد از ازدواج به دست مى آيد 
. ( پاستور ) 

41) ازدواج كنيد، به هر وسيله اى كه مى توانيد. زيرا اگر 
زن خوبى گيرتان آمد بسيار خوشبخت خواهيد شد و اگر 
 ) شويد.  مى  بزرگى  فيلسوف  شويد  بد  همسر  يك  گرفتار 

سقراط) 
رفتن  از  پيش  و  بار  دو  يكى  جنگ  به  رفتن  از  قبل   (42
از  يكى   )  . كن  دعا  خودت  براى  بار  سه  خواستگارى  به 

دانشمندان لهستانى ) 
43) مطيع مرد باشيد تا او شما را بپرستد. ( كارول بيكر) 

شناس  عتيقه  كه  كنم  مى  ازدواج  مردى  با  تنها  من   (44
باشد تا هر چه پيرتر شدم، براى او عزيزتر باشم . ( آگاتا 

كريستى) 
45) هر چه متأهالن بيشتر شوند ، جنايت ها كمتر خواهد 

شد. ( ولتر) 
همسرش  شادى  ى  اندازه  به  را  مرد  غرور  چيز  هيچ   (46
مى  خودش  به  مربوط  را  آن  هميشه  چون  برد،  نمى  باال 

داند . ( جانسون ) 
زندگى  كه  كند  ازدواج  مردى  با  دهد  مى  ترجيح  زن   (47
شنونده  كه  را  مردى  تواند  نمى  اما   ، باشد  نداشته  خوبى 

خوبى نيست ، تحمل كند. ( كينهابارد) 
48) اصل و نسب مرد وقتى مشخص مى شود كه آنها بر 

سر مسائل كوچك با هم مشكل پيدا مى كنند. ( شاو) 
49) وقتى براى عروسى ات خيلى هزينه كنى ، مهمان هايت 
را يك شب خوشحال مى كنى و خودت را عمرى ناراحت ! 

( روزنامه نگار ايرلندى ) 
50) هيچ زنى در راه رضاى خدا با مرد ازدواج نمى كند. ( 

ضرب المثل اسكاتلندى) 
 )  . كن  خداحافظى  خنده  با  شدى  داماد  اگر  قرض  با   (51

ضرب المثل آلمانى ) 
52) تا ازدواج نكرده اى نمى توانى درباره ى آن اظهار نظر 

كنى . ( شارل بودلر ) 
53) دوام ازدواج يك قسمت روى محبت است و ُنه قسمتش 

روى گذشت از خطا . ( ضرب المثل اسكاتلندى ) 
مثل   ) مرد.  تكامل  براى  است  اى  پديده  ازدواج   (54

سانسكريت ) 
55) زناشويى غصه هاى خيالى و موهوم را به غصه نقد و 

موجود تبديل مى كند . (ضرب المثل آلمانى ) 
56) ازدواج قرارداد دو نفره اى است كه در همه دنيا اعتبار 

دارد. ( مارك تواين ) 
57) ازدواج مجموعه اى ازمزه هاست هم تلخى و شورى 

دارد. هم تندى و ترشى و شيرينى و بى مزگى . (ولتر ) 
58) تا ازدواج نكرده اى نمى توانى درباره آن اظهار نظر 

كنى. ( شارل بودلر ) 
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آموزشگاه و مركز فرهنگى صمد بهرنگى
كالس هاى آموزش زبان فارسى از آمادگى تا دانشگاه

(GCSE & A Level) 
با پيشرفته ترين شيوه هاى آموزش ، با پانزده سا ل سابقه، 

OCR    كتابخانًه مجهز، ثبت 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
 210-143-263-271-43-41

Archway Station  نزديكترين آندرگراند 
تلفن هاى آگاهى و ثبت نام :

  0207000341 و 07840275265 
شهريه ساالنه 130 پوند 

GCSE & A Level پوند 170

لطفا ما را از خبرهاى اطراف خود مطلع نمائيد
 براى مشاهده هفته نامه بصورت رنگى به وب سايت مراجعه نمائيد
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سو پرو شيرينى سراى منصور

29 Watling Ave, Edgware Middlesex, HA8 0LF

020 8952 5637 - 07958661616

شيرينى سراى منصور توليد كننده انواع شيرينى 
خشك و تر، زولبيا باميه، رولت، خامه اى و انواع 

كيك جهت مراسم مختلف آماده پذيرش 
سفارشات شما مى باشد.

انواع خشكبار و آجيل تازه از ايران رسيد.
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متولدين فروردين: براى بسيارى از متولدين 
اين ماه استراحت و در صورت امكان سفرهاى كوتاه 
و  خستگي  با  آنها  روحيه  كه  چرا  ميشود  توصيه 
فعاليتهاى  ميشود  سبب  و  نيست  هماهنگ  يكنواختي 

فكرى و كارى شان تا حدودى كاهش يابد. 

متولدين ارديبهشت: متولدين اين ماه نبايد    
آدمها  بعضي  به  نسبت  كينه  احساس  بدهند  اجازه 
و  دلخورى  اصوال“  يا  و  بگيرد  ريشه  وجودشان  در 
اثر  اجتماعيشان  كردار  و  رفتار  در  ناراحتيهايشان 
بگذارد. چرا كه اينگونه مسائل گاه چنان عميق ميشود 
تاثيرى  اطرافيان  با  روابط  و  كار  و  زندگي  بروى  كه 

منفي برجاى ميگذارد. 

بسيارى از خانمهاى متولد  متولدين خرداد: 
اين ماه بخاطر ضربه هاى عاطفي و احساسي كه طي 
سالها به آنها وارد آمده، نسبت به مسائل احساسي، 
صفت  اين  البته  اند،  شده  سختگير  و  وسواس  بسيار 
در حد معقول قابل تائيد است ولي وقتي مرز منطق را 

ميشكند دردسر ساز خواهد بود. 

  متولدين تير: سختكوشي و تالش در جمع 
آدمها  اين  اغلب  دارد،  بااليي  درجه  ماه  اين  متولدين 
و  هراسند  نمي  پياپي  سدهاى  و  شكست  و  موانع  از 
بهمين جهت با وجود مشكالت به پيروزى كامل دست 
ماه  اين  متولد  مادرهاى  و  پدر  اغلب  به  بايد  مييابند. 
آفرين گفت چرا كه با هشيارى روابط خود را با بچه 
ها صميمانه محكم ساختند و باصطالح آينده خود و 

آنها را با چنين روابطي تضمين نمودند. 

از  بسيارى  اينكه  ضمن  مرداد:  متولدين   
زناشوئي  امر  و  خانواده  تشكيل  به  ماه  اين  متولدين 
اهميت ميدهند، معدودى نيز بدليل خاطرات ناخوشي 
كه از گذشته دارند ، از هر گونه وصلتي پرهيز دارند 

، بهر حال شانس سروسامان گرفتن براى متولد اين 
ماه وجود دارد. 

كارى  مسائل  براى  شهريور:  متولدين 
انتظار  در  هميشه  ماه  اين  متولدين  شغلي،  و 
البته  و  هستند  انگيزى  هيجان  و  تازه  رويدادهاى 
مثبت  و  كارساز  شود،  خارج  رويا  مرحله  از  اگر 

است. 

آرامش  آمدن  بدست  شايد  مهر:  متولدين 
ماه  اين  متولدين  اغلب  براى  امروز  خوشبختي  و 
هاى  نشيب  و  فراز  از  كه  چرا  است،  نبوده  آسان 
بسيارى گذشته و تن به سختي هاى فراواني داده 
اند بهمين جهت بايد براى حفظ آن كوشش كنند و 

براى پايدارى اش انديشه هاى تازه بكار گيرند. 

در  لجاجت  و  يكدنگي  آبان:  متولدين 
خيلي از متولدين اين ماه بچشم ميخورد، اين عده 
همين  بدليل  را  خود  زندگي  بزرگ  شانسهاى  گاه 
آيند  بخود  بايد  حاليكه  در  ميدهند  دست  از  لجبازيها 
با  و  بگيرند  تصميم  خود  مسائل  درباره  عاقالنه  و 

دورانديشي با آينده نگاه كنند.

نفرى  چند  حاليكه  در  آذر:  متولدين   
ماه  اين  متولد  خوشبخت  هاى  زوج  ميان  ميكوشند 
در  مرتب  دوست  قالب  در  ظاهرا“  و  بياندازند  جدائي 
هستند،  شان  ذهن  نمودن  مسموم  و  بدگوئي  حال 
شناسائي  را  عده  اين  هشيارى  با  اغلب  خوشبختانه 

كرده و خط بطالن بر حرفها و نظراتشان ميكشند .

مالحظه  و  پاكدلي  و  نجات  دى:  متولدين   
شده  سبب  ماه،  اين  متولدين  اغلب  روحيه  در  كارى 
آنها دو نوع زندگي را تجربه كنند، ابتدا گروهي عميق 
آنها را ميشناسند و هماهنگ با آنها پيش ميروند، بعد 
گروهي كه از اين امتيازات انساني آنها سوءاستفاده 
كرده و مرتب از آنها بهره بردارى به نفع خود ميكنند 
در حاليكه روابط دوستانه و صميمي در جمع متولدين 

اين ماه ديده ميشود. 

از  بسيارى  شانس  اگر  بهمن:  متولدين   
برايشان  سويي  هر  از  و  است  بلند  ماه  اين  متولدين 
اخالق  روحيات،  در  بايد  ميرسد،  اميدبخش  پيامهاى 
چرا  كرد،  جستجو  شان  اجتماعي  عملكرد  اصوال“  و 
كه در اغلب آنها روحيه سياست مابانه و حساب شده 

موج ميزند. 

متولدين  بخواهيم  اگر  اسفند:  متولدين   
و  تالش  پر  گروه  ابتدا  بايد  كنيم  بررسي  را  ماه  اين 
سختكوش و خستگي ناپذير را كنار بگذاريم و بعد به 
بقيه بپردازيم كه گروهي راحت طلب و رويائي هستد، 
اين گروه اصوال“ زندگي خود را طي سالها باخته اند 
و حتي تجربه هاى تلخ ديروز نيز آنها را تكان نداده 

است.

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

جواب هفته قبل
b8=Q   Kd4  - Qb4+   Ke5  -  h8=Q# 

 سفيد بازى را شروع مى كند و در2
حركت مات مى نمايد
جواب هفته قبل              

Bc7+    Rd6 (or d6)  Neg6# 
     

 Pizza Kebab Shop
in Wigan for Sale

با 22 سال قدمت
Rent: £153 p/w -Rate: £1100 p/y

Taking: £3000 p/w  - Lease: Open
 07855023960 - 07801969914
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طراحى 
وب سايت

تبليغات خود را به ما بسپاريد

چاپ و  طراحی ليفلت، بروشور
020 8453 7350
077 3311 3137

برگرفته از وب سايت روزنامه ايران

فروش و نصب برنامه هاى جديد و 
 Spyware و  Virus پاكسازى

در محل شما
078 8997 7623

اجاره خانه
اجاره خانه دو 

خوابه در منطقه 
W9 ميداول

07966456106

به چند نفر 
Waiter

جهت كار در 
رستوران نیازمندیم
02089989080
02089988118

خشم و خشونت نوجوانانخشم و خشونت نوجوانان
 

دكتر فاطمه قاسمزاده
سالمت از ديدگاه روانشناسى در كليترين مفهوم آن، حالتى است كه فرد از نظر 
جسمى و روانى در حد تعادل قرار دارد. بنابراين تعادل، كليد حفظ سالمت است.  
و  روانى  جسمى،  كامل،  سالمتى  حالت  را  سالمت  نيز  بهداشت  جهانى  سازمان 

اجتماعى، ميداند كه با مفهوم نبود بيمارى يا ناتوانى متفاوت است. 
رشد  ميدهد.  قرار  تأثير  تحت  را  نوجوانان  سالمت  و  رشد  ابعاد  همه  خشونت 
جسمى آنان را به علت ايجاد استرس و تنش فراوان مختل ميسازد. در رشد ذهنى 
پيشرفت  و  يادگيرى  و  ميگذارد  جاى  بر  دهنده  كاهش  تأثيرات  آنها  شناختى  يا 

تحصيلى آنان را كاهش ميدهد. 
مفهوم سالمت اجتماعى به عنوان ُبعد مهم ديگر سالمت در سالهاى اخير توسط 
سازمان جهانى بهداشت مطرح شد و به اين معناست كه براى دسترسى به سالمت 
كامل، تنها سالمت جسمى و روانى كافى نيست بلكه از آنجا كه انسان در محيط 
«سالمت  از  منظور  است.  ضرورى  نيز  اجتماعى  سالمت  ميكند،  زندگى  جمعى 
اجتماعى» مشاركت فعال مردم در زندگى اجتماعى است. اين مشاركت از طريق 
شركت در سازمانهاى غيردولتى و فعاليتهاى داوطلبانه، انجام فعاليتهاى شغلى، 
و  قوانين  پذيرش  انتخابات،  در  شركت  مانند  شهروندى  وظايف  انجام  تحصيلى، 
اجتماعى  نظر  از  انسانى  ميپذيرد.  صورت   ... و  اجتماعات  در  شركت  مقررات، 

داشته  شده  ذكر  فعاليتهاى  طريق  از  جامعه  در  فعالترى  مشاركت  كه  است  سالم 
باشد. تأمين سالمت به مفهوم كلى آن براى همه افراد، به ويژه براى نوجوانان به داليل گوناگون از اهميت فراوانى 

برخوردار است.  
نوجوانى ، سالهاى تغيير و تحول در همه جنبههاى رشد جسمى، ذهنى، عاطفى، روانى و اجتماعى است و آشنايى 
نوجوانان و كسانى كه با آنها در ارتباط هستند، با معيارهاى رشد و سالمت، به ايجاد زندگى سالم و پرنشاط 
براى آنان كمك فراوانى خواهد كرد. نوجوانان سرمايههاى آينده، هر جامعه هستند و هر اندازه كه از سالمت كافى 
برخوردار باشند، رشد و پيشرفت جامعه را تضمين خواهند كرد. اولين گام در راه حفظ سالمت نوجوانان ، شناخت 
عوامل مؤثر در خشونت به صورت مثبت يا منفى و يا تقويت كننده و بازدارنده، در اين زمينه است. يكى از عوامل 

مهمى كه به عنوان عامل بازدارنده در ارتباط با سالمت نوجوانان نقش مؤثر دارد، خشونت است. خشونت همه 
ابعاد رشد و سالمت نوجوانان را تحت تأثير قرار ميدهد. رشد جسمى آنان را به علت ايجاد استرس و تنش فراوان 
مختل ميسازد. در رشد ذهنى يا شناختى آنها تأثيرات كاهش دهنده بر جاى ميگذارد و يادگيرى و پيشرفت تحصيلى 
آنان را كاهش ميدهد. رشد عاطفى- روانى آنان را با مشكالت متعددى روبرو ميسازد و سازگارى اجتماعى و 
ارتباط مناسب آنان را با ديگران - همساالن و بزرگساالن- دچار اختالل ميسازد. از اين رو، پرهيز از خشونت 
نقش مؤثرى در حفظ و تأمين سالمت جسمى ، روانى و اجتماعى نوجوانان بر عهده دارد و به عنوان راهكار چه در 
سطح پيشگيرى و چه از نظر درمان مطرح ميشود. خشونت از ديدگاه روان شناسى 
يعنى ناتوانى در كنترل خشم. بنابراين برخالف آن كه برخى خشونت را نشانه قدرت 
ميدانند، نمايانگر ضعف و درماندگى فرد در مقابله با مشكالت و كنترل خود است 
و بديهى است كسى كه از كنترل حاالت خود ناتوان است، فرد قدرتمند و موفقى در 

زندگى نخواهد بود.  
خشونت، شيوه بروز خشم است و آموختنى است. 

همراه  گوناگونى  مشكالت  با  هميشه  اجتماعى  و  خانوادگى  فردى،  حوزه  در  زندگى 
است و خشونت نه تنها روش سنجيدهاى براى كاهش آنها نيست بلكه دشواريهاى 
ديگرى را نيز ايجاد خواهد كرد و اين را تجربه افراد بيشمارى در طول زمانهاى زياد 

و در مكانهاى مختلف، نشان داده است.  
خشم از جمله هيجانهايى است كه به طور طبيعى و ذاتى در همه افراد با تفاوتهايى 
وجود دارد و انسان در طول زندگى خود ميآموزد و يا بايد بياموزد كه هيجانهايش 

را تحت كنترل خود درآورد و در سطح متعادل نگاه دارد.  
از جمله عواملى كه سبب افزايش خشونت در همه افراد به ويژه در نوجوانان ميشود، 
باورهاى نادرستى است كه در مورد علت و چگونگى خشم وجود دارد و برخى آن را 
پديدهاى ذاتى و طبيعى بخصوص براى مردان ميدانند. در حالى كه خشونت نه طبيعى 
است و نه غيرقابل كنترل. خشونت با خشم متفاوت است. خشونت ،شيوه بروز خشم و 
آموختنى است.اگر از دوران كودكى راههاى درست بيان و ابراز هيجانات را بياموزيم كه بيشتر از راه الگوپذيرى 
و همانندسازى انجام ميگيرد ، مطمئنًا از بروز خشونت پيشگيرى كردهايم. تفاوتهاى جنسيتى در خشونت نقشى 
خشونت  ذاتًا  كه  اين  نه  باشند  چنين  كه  گرفتهاند  ياد  ميدهند،  نشان  خود  از  بيشترى  خشونت  مردان  اگر  ندارند. 
بيشترى دارند. باور نادرست ديگرى كه در مورد خشونت وجود دارد اين است كه گروهى فكر ميكنند نوجوانى به 
طور طبيعى، دوران خشم و پرخاشگرى است. درست است كه تغييرات جسمى، عاطفى و روانى در دوران نوجوانى 
سطح هيجانات را افزايش ميدهد و نوجوانان بيشتر احساسى عمل ميكنند، اما به معناى آن نيست كه نوجوانى با 

خشونت پيوند ناگسستنى دارد.  
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شماره تلفن هاى 
ضرورى در لندن
اورژانس          999

كانون ايرانيان                                   02077007174
كانون ايران                                             02087463269 
جامعه ايرانيان                                         02087486682  
سفارت انگلستان در تهران                 0098216705011-7
سفارت ايران در لندن                               02072253000 
وزارت كشور انگلستان                             08456000914 

HEATHROW 08700000123  اطالعات پرواز
HEATHROW    02085649806دفتر ايران اير

فرهنگسراى لندن                                    0208-4555550
آژانس هاى هواپيمايى 

پال مال                                  02089055005 
آريا تراول                                02079382271 
آژانس حج عمره                                      02072861111 
آژانس سرورى برادران                             02082573547
شيراز تراول                                           02077309787

گردش ياران(تورهاى سياحتى زيارتى)        02084923991 

مراكز اموزشى
اموزش اواز                                            07946490575 
اموزش گيتار                                          07944185139   
اموزش خوشنويسى و نقاشى ايرانى             0207080707  
اموزش پيانو                                           07904249447   
اموزش نقاشى                                         02072748482
اموزش فيلمسازى                                   02082038227
اموزش رانندگى پارس                           02087521244
اموزش رانندگى بابك                          07862726458
اموزش رانندگى زيبال                         02074492114
اموزش رانندگى قرن جديد                        01704535038
اموزش رانندگى هدف                               02088963020

اموزش رانندگى فرح                                 07951653838     

مراكز درمانى
كلينيك بيماريهاى مزمن دكتر مسعود ناصرى       08456026120

كلينيك پزشكى ايرانى                               02088680555   
كلينيك دكتر جهانگير تقى پور                  02084291333

خدمات حمل و نقل 
حمل و نقل مرسوالت بين المللى                 02089338261
حمل و نقل مرسوالت بين المللى سعيد افشار         02072248387

خدمات عروسى
 موسسه پذيرايى گلچين                            07723093078 
خدمات عروسى ليلى و مجنون                   07966195716

سفره عقد سميرا                                      02079164341
سفره عقد آذين                                        07931137874
خدمات گل ارايى ياسمن                            07930865666
طراحى كيك عروسى                                02082483111 

مدارس  ايرانى
دبستان البرز                                           02084555314 
مدرسه رستم                                          02083619251 
مدرسه مهر                                             02083177940
مدرسه اوستا                                           02082413833
دبستان و MOT  كالج             02083407575

گروهاى موزيك
گروه موزيك اتش                           07809720331

گروه موزيك سورنا                                07951064001 
گروه موزيك طپش                                  07932950649 
گروه موزيك هنرى ژيرار                         07980286433

هتل ها
Bickenhall  Hotel                              02079353401
Caspian                                              02089973524
Kew Garden Hotel                           02089402220
The Bridge Hotel                             02075931300

رستوران ها
رستوران ايران ما                                    02076200100

رستوران اپادانا                                02076033696 
رستوران اريانا                                        02072669200

رستوران البرز                                    02076029040 
رستوران الونك 1                             02076031130
رستوران الونك 2                                    02072290416 
رستوران بهشت                                      02089644477
رستوران پامچال                                     02082039595
رستوران پاپيون                                      02084589083
رستوران پاتوق                                       02072624015
رستوران پاريس                                      02072892023
رستوران پرشيا                                       02084529226
رستوران پرنس على                                02072583651
رستوران حافظ(1)                                   02072299398

رستوران حافظ(2)                                   02074314546     
رستوران ددى                                         02076021211
رستوران ديار                                         02089209744 
رستوران ژينو                                         02088471740 
رستوران شهرزاد                                    02073711919

رستوران شبهاى  شيراز                            02083465592
رستوران كندو                                         02077242428    

رستوران صفا                                         02077238331
رستوران كلبه                                         02077064888
رستوران مهدى                                       02085637007
رستوران نيمكت                                      02088896989
رستوران ياس                                         02076039148
رستوران فرشاد                                      02089989080
رستوران صوفى                                      02088344888

رستوران سالم                                        02088380007  
رستوران اريانا                                      02072669200 

رستوران ايتاليايى                     02083494400     
رستوران صدف                                      02072438444

رستوران زرتشت                                    02076032379  

سوپر ماركت ها 
اران                                      02084455775  
اهواز                                            02087785361
انزلى                                        02084581221
انجمن زعفران                              02084516616
بهار                                         02076035083
بيژن                                         02074352370
پرارا                                       02076036222
پرشيا                                     02072722665
تفتان                                       02077317819
تهران                                      02074353622
تخت جمشيد                                    02076398007
جردن                                          02084265448
خزر                                        02082028022

زمان                                           02076038909 
خيام                                          02072583637 
زمزم                                        02084524004

فرديس                                     02088616187  
ستاره                                      02088635251
ساواالن                                                  02083478822
سپيد                                       02089697970 
سليمان                                                    02076242957 
سهند                                                  02083433279 
سرور                                               02089746088 
سيب                                                  02083992832 
على                                    02085669360 
مازندران                                    02088405912
ماهان                                          02089630012

منصور                                           02089525637 
محصوالت ايران                              08963002020

وحيد                                             02089749997 
قنادى رضا                                02076030924 
قنادى عسل                               02077062905

صرافى ها 
صرافى آسان                              02075867888 
صرافى پارس                                 02074331434 
صرافى پرارا                              02076036222 
صرافى راوندى                         02074995455 
صرافى سامان                          02085790500

صرافى حافظ                          02072722546
صرافى ظفر                              02088408585                      
صرافى فرديس                         02088616187

صرافى  برادران سرورى              02082573547                   
صرافى على بابا                            07940334510                   
صرافى بابلى                                  02076023141                                  
 شركت صرافى                              02083813334
خدمات ارزى سعيد                           02076246646

خدمات ارزى و بازرگانى وكيلى               02085797878  

مراكز توزيع 
هفته نامه پرشين

جامعه ايرانيان
كانون ايرانيان
سوپر پرآرا
سوپر انزلى

سوپر بازارچه ايرانى
سوپر پرشيا
سوپر بيژن
سوپر بهار

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 صوفى
رستوران ايران ما
رستوران پارسيان
رستوران زعفران
رستوران ژينو
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 با همکاری مواد غذايی ماهان
 و مواد غذايی انجمن  

در شهرستانهای:
Birmingham, 

 Glasgow, Leeds, Liverpool
,Manchester, New Castle

Nottingham. Southampton
Brighton
توزيع ميگردد

جمعه بازار پرشين

رستوران براى اجاره
 A3 يك رستوران با اجازه ى
در دو طبقه كه بصورت كافى 
شاپ اداره مى شود در ناحيه 
ى Kings Cross در حال كار 
مى باشد براى اجاره به افراد 
واجد شرايط و با سابقه در 
امور آشپزخانه و رستوران 
واگذار يا اجاره داده مى شود.

02084466292
07930315175

كليه خدمات ساختمانى 
پذيرفته مى شود

نقاشى، كاشى كارى، 
لمينت فلورينگ، پارتيشن، 

نصب سرويس حمام و 
آشپزخانه

No Job too Small
3073 2852 075

Pizza shop for Sale
£30,000

Currently Closed
07956223876 - 
02089623444

رستوران براى فروش يا اجاره
يك رستوران مجلل با ظرفيت 

200 مهمان در ناحيه ى فينچلى 
با درآمد شايان توجه و آينده 
درخشان به افراد واجد شرايط 
يه مدت طوالنى اجاره داده مى 

شود.
 متقاضيان مى توانند با 

شماره تلفن 02084466292 و 
07930315175 تماس حاصل 

فرمايند.

هفته نامه پرشين در سوپر تهران توزيع نمى شود
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 info@persianweekly.co.uk  گذرى بر فرهنگ و ادبيات آذربايجان

زبان 
باستان 
آذربايجان

   احمد كسروى  -  قسمت  آخر

درباره مراغه مى نويسد : مردمش 
سفيدچهره و ترك وش مى باشند 
و بيشتر بر مذهب حنفى مى باشند 
است.  معرب  پهلوى  زبانشان  و 

17
شهر  آنزمان  كه  ليالن  درباره 
كوچكى بوده، مى نويسد: مردمش 

تركند.
نويسد:  مى  را  تسوج  شهرك 
تاجيك  و  ترك  از  سكانش 

ممزوجند.
كلنبر را ، كه آن نيز شهركى بوده 

مى نگارد: مردمش از ترك و طالش ممزوجند.

درباره تبريز و ديگر شهرها خاموشى گزيده . ولى خواهيم ديد كه 
همو در كتاب خود جمله اى را  آذرى و جمله اى را به آذرى از 
زبان تبريز نگاشته است و از آن پيداست كه هنوز در تبريز انبوهى 

از آن بوميان ديرين، و آذرى در آنجا روان مى بوده است.

زمان  آخرهاى  در  تركان  كه  پيداست  مستوفى  جمله  چند  اين  از 
نيز  شهرها  در  و  كرده  باز  خود  براى  جا  آذربايجان  در  مغول 
نشيمن مى داشتند، و در برابر بوميان ديرين، يا به گفته خود او 
تاجيكان مى بوده اند. نيز پيداست كه در آن زمان  نام آذرى از 
ميان رفته بوده است و مستوفى آن را نمى شناخته و اين است به 

جاى آن نام پهلوى به كار برده است 18.

آذربايجان پس از مغوالن – پس از مغوالن در ايران شورش بس 
سختى برخاست؛ زيرا چون ابوسعيد در سال 735 ه.ق درگذشت 
هر  كه  افتاد  كشاكش  مغول  سران  ميان  نبود،  جانشينى  را  او  و 
و  جنگ  به  باهم  و  برداشتند  پادشاهى  به  را  پسرى  مغول  يكى 
كشاكش برخاستند، و هنوز يك سال از مرگ ابوسعيد نمى گذشت 
كه سه پادشاهى بنياد يافت و برافتاد، و تا ساليانى اين كشاكش 
و لشكركشى پيش مى رفت و ايرانيان كه اين زمان بسيار خوار 
آذربايجان  چون  و  شدند.  مى  لگدمال  پا  زير  بودند،  مى  زبون  و 
تختگاه مغول بوده، بيشتر اين كشاكشها و جنگها در آنجا رخ مى 
داد و بيشتر زيان و آسيب به آنجا مى رسيد و مردم از پا افتاده 
بس  گزند  تبريز  شهر  كه  بود  زمانها  همان  در  شدند.  مى  نابود 
سختى ديد. زيرا آذربايجان، كه در دست سلطان احمد ايلكانى مى 
گماشت،  تبريز  فرمانروايى  به  را  استرآبادى  ولى  امير  او  و  بود 
دشمنى  به  قپچاق،  دشت  پادشاه  خان،  تقتمش  787ه.ق.  درسال 
سلطان احمد، ناگهان پنجاه هزار سوار مغول بر سر شهر فرستاد، 
كه امير ولى بگريخت و مردم بيش از يك هفته جنگ و ايستادگى 
نتوانستند و مغوالن به شهر درآمده آنچه گزند و آسيب بود دريغ 

نگفتند.

در  رسيد.  او  لشكركشيهاى  و  تيمور  نوبت  گزندها  اين  از  پس 
زمان او آذربايجان چندان آسيب نديد. ليكن چون دوره او به سر 
رسيد، آذربايجان بار ديگر ميدان كشاكش گرديد. زيرا چنانكه در 
تاريخهاست، نخست خاندان قره قويونلو با دسته هاى بس انبوهى 

در  هميشه  و  نهادند  پادشاهى  بنياد  و  درآمدند  آنجا  به  تركان  از 
جنگ مى بودند، و پس از آن نوبت آق قويونلويان رسيد كه همچنان 
با ايلهاى انبوهى به اينجا رسيدند و بنياد پادشاهى نهادند و هميشه 
در جنگ و كشاكش مى بودند و تا برخاستن شاه اسماعيل صفوى 
در سال 906 ه.ق كه هفتاد سال از تاريخ مرگ ابوسعيد مى گذشت، 
آذربايجان هميشه ميدان لشكركشيها و جنگها مى بود، و به گمان 
من بايد انگيزه برافتادن زبان آذرى را از شهرهاى آذربايجان و 
رواج تركى را در آنها اين پيشامدهاى هفتادساله دانست19. زيرا 
در اين زمان است كه از يك سو بوميان لگدمال و نابود شده اند 
و از يك سو تركان به انبوهى بسيار رو به اينجا آورده اند و بر 
بيشتر  تركان  پيشين،  زمانهاى  در  افزوده.  بسيار  ايشان  شماره 
در ديه ها مى نشسته اند ولى اين زمان چون فرمانروا مى بودند 

شهرها را فرا گرفته اند و زبانشان در آنها رواج يافته است.

پذيرفت  توان  آسانى  به  را  اين   – صفويان  زمان  در  آذربايجان 
زدن  كنار  به  و  آذربايجان  در  خود  براى  تركى  كردن  باز  جا  كه 
از  گذشته  اين،  دليل  و  گرفته  انجام  صفويان  پيش  را،  آذرى  آن 
بى  ايشان  زيرا  باشد.  مى  خاندان  آن  خود  حال  ديگر،  چيزهاى 
گمان از بوميان آذربايجان بوده اند و زبانشان آذرى بوده و ما 
زمان  آخر  در  كه  ايشان  بزرگ  نياى  صفى،  شيخ  از  دوبيتيهايى 
آورد.  خواهيم  را  آنها  كه  داريم  مى  دست  در  زيسته،  مى  مغول 
مى  پادشاهى،  اسماعيل،بنيادگذار  شاه  زمان  به  چون  حال  اين  با 
رسيم، مى بينيم زبان ايشان تركى گرديده و خود آن شاه به تركى 

شعرهايى مى سروده كه ديوانش در دست است.

اگرچه اسماعيل مادرش از خاندان ترك ( دختر حسن بيگ) بوده 
و شعر تركى را به پيروى از امير عليشير نوايى مى سروده، ليكن 
در  تركان  چيرگى  دليل  وخود  نيست  ناسازگار  ما  گفته  با  اينها 

آذربايجان و رواج تركى در آنجا مى باشد. 

پادشاهى  كه  دهم،  سده  آغاز  در  كه  گفتگوست  بى  هرباره  از 
صفويان پديد آمده، تركى پيشرفت خودش را در آذربايجان، چه 
در شهرها و چه در بيرونها،به انجام رسانيده و خود زبان همگانى 
در  چيزهايى  صفوى  روزگار  در  حال  اين  با  رفته.  مى  شمار  به 
آذربايجان پيش آمده كه اينها نيز به سود آن زبان بوده است و مى 
توان گفت در آن روزگار و در سايه اين پيشامدها بوده كه تركى 
به يكبار چيره شده و آذرى از شهرها ناپديد گرديده و در بيرونها 

نيز جز در چند جا باز نمانده.20

از  ايشان  پيروان  بيشتر  صفويان،  اينكه  پيشامدها  آن  از  يكى 
ايلهاى ترك مى بودند. چنانكه چون شاه اسماعيل برخاسته، ياران 
و  وروملو  ورساق  و  تكلو  و  شاملو  و  استاجلو  ايلهاى  جزاز  او 
قرجه  از  نيز  هايى  دسته  و  اند،  نبوده  قاجار  و  افشار  و  ذوالقدر 
داغ آذربايجان با ايشان بوده اند. تاجيكان، يا بوميان فارسيزبان 
ايران، از پانصد سال باز، در نتيجه رواج صوفيگرى و باطنيگرى 
و خراباتيگرى و سپس در سايه كشتار مغوالن و چيرگى دويست 
ساله ايشان، انديشه آزادى و گردنفرازى و جانبازى را فراموش 
كرده و به يكبار از شايستگى افتاده بودند و از ايشان جز كار چامه 
برنيامدى،  چيزها  گونه  اين  و  ستايشگرى  و  پنداربافى  و  سرايى 
نهاده  كنار  در  را  اينان  كه  بود  صفوى  خاندان  فيروزبختى  اين  و 
دوش آنان  به  دست  و  كشيدند  پيش  را  ترك  بيابان نشين  ايلهاى 

نهاده به پادشاهى برخاستند.

در  و  بوده،  مى  تركان  دست  در  همه  صفويان  كار  سان  بدين 
به  اسپهان،  در  چه  و  قزوين  در  چه  و  تبريز  در  چه  دربارشان، 
تركى  بيشتر  نيز  نامها  و  لقبها  و  شدى  گفته  سخن  تركى  زبان 
بودى، همچون: قرداش و يولداش و سرداش و عمواغلى و قاپوچى 
و  طهماسبقلى  و  قلى  اسمعيل  و  آغاسى  ايچ  و  آغاسى  ايشيك  و 
حسينقلى و ايل بيگى و ايلخانى و بيگلربيگى و خانلرخانى و قارنجه 
بيك و قورخمس خان و شيخ اغلى و حلواچى اغلى و بسيار ماند 

اينها.

ميانه  چون  صفويان،  زمان  در  اينكه  پيشامدها  آن  از  ديگرى 
لشكر  بارها  عثمانيان  آمد،  پديد  سختى  دشمنى  عثمانى  و  ايران 
به آذربايجان كشيدند و بارها به آنجا دست يافته تا تبريز كرسى 
آنجا پيش آمدند. نخست سلطان سليم در سال 920 ه.ق چون در 
چالدران شاه اسماعيل را بشكست، از دنبال او تا تبريز پيش آمده 
سه روز با همه سپاهيان و پيرامونيان انبوه خود در اين شهر ماند. 
پس از او، سلطان سليمان در جنگهاى خود با شاه طهماسب سه 
بار (يكى در سال 940ه.ق و ديگرى در سال 941ه.ق و سومى در 

سال 956ه.ق) به آذربايجان درآمده، در هر بار زمانى در تبريز 
شاه  پدر  خدابنده،  و  سوم  مراد  زمان  در  او،  از  پس  كرد.  درنگ 
عباس، كه عثمانيان به شيروان و قفقاز دست يافته بودند، در سال 
993ه.ق عثمان پاشا با لشكر بس انبوهى به آذربايجان آمد و با 
در  و  كرده،  كشتار  روز  سه  تبريز  در  و  فراگرفت،  را  اينجا  جنگ 
اين بار بود كه عثمانيان در آذربايجان استوار نشستند و با پيمانى 
از  جز  به  را،  آذربايجان  صفوى  دربار  گرديد،  بسته  ميانه  در  كه 
اردبيل، همه به ايشان واگذاشت و آنان بيست سال كم و بيش در 
آنجا نشستند. سپس چون در سال 1012ه.ق شاه عباس آنجا را 
باز گرفت، چون تا ده و اند سال ديگر جنگ و دشمنى با عثمانيان 
در ميان مى بوده، دو سه بار ديگر آنان لشكر بر سر آذربايجان 
آوردند، و چون شاه عباس از جنگ روبرو پرهيز مى نمود تا تبريز 
عباس،  شاه  مرگ  از  پس  همچنين  آمدند.  پيش  آن  نزديكيهاى  يا 
سلطان مراد چهارم خود تا تبريز پيش آمد، و شهرهاى آذربايجان 
را كه مردم رها كرده و گريخته بودند ويرانه ساخت و بازگشت. 
را  اسپهان  افغانان  كه  هنگامى  صفويان،  پادشاهى  آخر  در  نيز 
گرفتند، عثمانيان نيز بر آذربايجان و شهرهاى غربى ايران تاختند 
و با جنگ و خونريزى اينها را بگشادند و ساليانى در آنجا بودند 

تا نادر بيرونشان كرد.

اين جنگها و لشكر كشيها همه به زيان زبان آذرى به سر مى آمد. 
زيرا تاجيكان يا گويندگان آن زبان، كه ناتوانتر مى بودند، در اين 
پيشامدها بيشتر از ديگران پايمال مى شدند و از ميان مى رفتند. از 
آن سوى، چون عثمانيان ترك مى بودند و از اين سوى هماوردان 
ايشان نيز جز تركان نبودند، از اين رو كارها همه با زبان تركى 
مى بود و آذرى جز در خاندانها به كار نمى رفت، و روز به روز 

از رواج آن مى كاست و كم كم فراموش مى شد.21

زمان  در  تركى  سان  بدين  پردازيم.  نمى  تاريخ  به  اين  از  بيش 
سلجوقيان به آذربايجان درآمده و در هفتصد سال يا بيشتر كم 
در  جز  كه  برده  ميان  از  را  بومى  زبان  و  شده  چيره  آنجا  بر  كم 

گوشه ها و كنارها نشانى از آن باز نمانده.

را  حال  همين  نيز  آران  نيست.  آذربايجان  درباره  اين تنها  اگرچه 
دارد و آرانى، زبان آنجا كه برادر آذرى بوده، به همين سان از 
ميان رفته و جز نشان كمى از آن در گوشه ها و كنارها باز نمانده. 
زنجان و پيرامونهايش نيز به همين حال است و زبان آنجا به يكبار 
ناپديد شده. پيرامونهاى همدان و قزوين نيز همين حال را دارد و 
تركى در آنها رواج گرفته. ليكن چون ما سخن از آذربايجان مى 

رانيم، تنها به آنجا پرداخته ايم.

زمان  در  ايران،  در  تركى  زبان  پراكندگى  كه  دانست  بايد  هم 
سپرى  ايشان  چون  و  رسيده؛  خود  پايگاه  باالترين  به  صفويان، 
شدند، پيشرفت تركى نيز باز ايستاد و سپس رو به پسرفت نهاد، 
در  خواهى  ميهن  شور  پيدايش  و  مشروطه  آغاز  از  پس  ويژه  به 
ايران و بنياد يافتن روزنامه ها و دبستانها، كه همه اينها تركى را 

باز پس مى برد و از ميدان آن مى كاهد.

جنبش  آغاز  از  و  است  پيشگام  آذربايجان  خود  باره  اين  در 
به  فارسى  برگردانيدن  آذربايجانيان  آرزوهاى  از  يكى  مشروطه 
آنجا بوده و هميشه در برابر نگارشهاى روزنامه هاى استانبول 
فارسى  كنونى  زبان  آنكه  با  و  اند  داده  نشان  سرد  روى  باكو  و 
بسيار نارساست و بسيارى از معنيهايى كه به تركى توان فهمانيد 
يك  بر  هرباره  از  و  نيست22،  توانا  آنها  فهمانيدن  به  زبان  اين 
در  اينهمه  با  راند،  سخن  زبان  اين  با  كه  است  سخت  آذربايجانى 
آذربايجان آرزوى رواج فارسى در ميان خاندانها از سالها روان 

است.

 يادداشت ها
تركى  را  (آذرى)  اروپايى  نگارندگان  از  برخى  آن  از  پيش   –  1
در  اسالمى  انسيكلوپيدى  در  چنانكه  بودند.  شناخته  آذربايگان 
حرف الف، كه پيش از دفترچه من چاپ شده، آذرى را به همين 
معنى آورده. ليكن سپس در حرف تاء در گفتگو از تبريز كه پس از 

دفترچه من چاپ يافته آذرى به معنى درست خود آمده.

ديگرى   و  لندن  پادشاهى  آسيايى  انجمن  خود  آنها  از  يكى   –  2
كناره  همگى  از  اكنون  كه  ديگر  انجمن  سه  با  بود  امريكا  آكادمى 

جسته ام.    
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Italy to exhibit Iranian 
instruments 

Italy is slated to hold a unique exhibition of ancient Iranian 
instruments at the National Museum of Musical Instru-
ments in Rome.  ccording to Iran’s cultural office in Italy, the 
event will kick off next week and showcase 27 string, percus-
sion and wind instruments.  “Iran’s Hamdel music ensemble 
will perform traditional music concerts during the event,” 
said Alireza Esmaili, Iran’s cultural attaché in Italy.  “Visitors 
would also be able to attend music classes and workshops on 
designing and making Iranian instruments,” he added. 
This will be the first exhibition of Iranian instruments in 
Rome’s National Museum of Musical Instruments. 

Over 23,000 foreign 
tourists visited Iran 
during Noruz  holidays
visited Iran during Noruz holidays, Foreign Tourist Promo-
tion Department official said on Saturday. 
Director General of Foreign Tourist Promotion Department 
Mohammad Ali Pakdasht said that tourists from Europe, the 
Middle East, South East Asia and the American Continent 
visited Iran during March 16-23. 
Pakdasht, who works at the provincial branch of Iran Cul-
tural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization high-
lighted tourist attractions of the provinces Khorasan Razavi, 
Isfahan, Fars and Yazd saying that most tourists went to 
those regions. 
“The ICHHTO should guide foreign tourists to go to other 
tourist attractions in the country such as Golestan province,” 
he said. 

Iran’s Fereidoon Adamiat dies at 87 
The renowned Iranian 
scholar and historian 
Fereidoon Adamiat has 
died after a period of 
gastrointestinal and re-
spiratory complications. 
Adamiat, who is known 
as Iran’s father of his-
toriography and an expert of the country’s Constitutional 
Movement died at the age of 87 in Tehran. 
He was Iran’s Representative in the United Nations in 1951 
and served on the International Jury in ‘Hague’ between 
1959 and 1980. 
Fereidoon Adamiat was also Iran’s ambassador to the Neth-
erlands and India and attended numerous Asian and African 
conferences on behalf of the country. 
Some of his better known political and social publications in-
clude Bahrain Islands (1955), Constitution Ideology(1976) 
and History of Thought (1996).

Iran bags 9 Taekwondo
medals
Iranian junior Tae-
kwondo practitio-
ners have won nine 
medals on the first 
day of the Bahrain 
International Tae-
kwondo Champi-
onship. 

The Iranian com-
petitors earned four 
gold, three silver 
and two bronze 
medals. 
One hundred and 
thirty Taekwondo 
students from Iran, 
Jordan, Egypt, Ku-
wait, Bahrain, Saudi 
Arabia, UAE, Lebanon, Sudan, Iraq, Qatar and Syria partici-
pated in the event. 

The host country, represented by nine Taekwondo schools, 
bagged a total of 69 medals, including 29 gold, 25 silver and 
15 bronze to finish top amongst 12 countries competing 
from across the region.

Damavand to be World Heritage Site? 

Iran’s Mount Damavand has been submitted to UNESCO’s tentative list for registration as the country’s first Natural World Heritage Site. 
Mount Damavand is the highest elevation of about 5628m (18,406 ft) in Iran. It is an inactive volcanic mountain which was active in the 
Quaternary Period. 
Located in the middle Alborz Range, it is the highest point in the Middle East and the highest volcano in all of Asia. 
Snow covers the peak of Damavand throughout the entire year. The most important thermal springs there are Ask and Larijan. 
Iran Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization (ICHHTO) believes the world registration of Damavand will help protect the 
diverse flora and endemic species as well as endangered plants.

Portugal displays 
Iranian illustrations
The exhibition titled One Thousand and One Nights displays over 
forty illustrations including works by prominent Iranian artists 
Morteza Zahedi and Narges Mohammadi. 
The works cover a wide range of subjects and combine classical and 
modern Persian stories to introduce Iran’s culture. 
Iranian children’s book illustrators gained popularity in Portugal be-
cause of their active participation in Barreiro’s previous International 
Biennial of Children’s Books Illustration. 
The current exhibition is being held at Barreiro’s cultural center. 

Argentina to screen 
Iran’s Those Three 
Those Three, which has won the NETPAC award at the 60th Locarno 
Film Festival will compete with 17 other films in the festival’s Inter-
national section. 
The film recounts the journey of three soldiers, separated from their 
group and caught in blizzard. 
Naqi Nemati who is recognized for his innovative and unique direct-
ing style, has participated in numerous international events including 
Warsaw and Vancouver international film festivals. 
Buenos Aires Festival of Independent Films, Argentina’s biggest film 
festival, will be held from April 8 to 20, 2008. 
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Iranians outdoors to 
mark picnic festivity
Iranian families spend today, i.e. Sizdehbedar, that is the last day of the new 
year break, outdoors. 
On Sizdehbedar, also known in Iran as the national `Picnic Celebration’, 
Iranians leave houses and head for parks, beaches and greenspace to cel-
ebrate a happy and healthy holiday season by eating traditional food, 
munching nuts and playing games. 
The tradition of Sizdehbedar (Sizdeh means Thirteen) translates into “Get-
ting Rid of Thirteen” (some believe 13 is an unlucky number). 
This fun and exciting outing involves all family members and is intended to 
end the holiday season on a relaxing and positive note. 
The concept of avoiding the number thirteen is mainly to symbolize the 
will and power to deal with all evil in the new year.  Sizdehbedar is the last 

day of New Year Celebration and life will return to normal the following 
day: Schools will open, shops will start on their regular hours and offices 
and Government offices are back in normal operation. 
Sizdehbedar or the `Picnic Celebration’ provides the nation with the last 
chance to spend sometime with family and friends and enjoy the fresh 
smell of spring.  On this day, girls and boys tie a knot with grass and make 
wishes.  When the knot is opened, it is believed that their luck will open 
and their wishes will come true. 
Newly weds also tie a grass knot making wishes for a baby, a house, or 
whatever is on their Have-To-Have list.  An interesting ritual performed at 
the end of the picnic day is to throw away the Sabzeh (Green Grass) from 
the Norouz Haft Seen table (a table stretched on the first day of Norouz, 
containing seven objects whose names begin with /S/ sound). 
The Sabzeh is supposed to have collected all the sickness, pain, and ill fate 
hiding on the path of the family throughout the coming year. 

Iran spreads underwater of the

Persian Gulf  
Haft Seen
Iran lays out a Haft Seen in the depths of the breathtaking turquoise waters of the Persian 
Gulf on the occasion of the Iranian New Year. 
The Haft Seen was spread in Persian Gulf waters near Qeshm island, welcoming travelers 
from both home and abroad who are touring Iran’s largest island. 
Sightseers can go scuba diving to see the underwater Haft Seen, which will be on display 
until the last day of the Iranian New Year holidays (April 2). 
An important part of New Year rituals in Iran is setting the Haft Seen, a table containing 
seven items starting with the letter ‘S’, which each represent one of the seven creations (according to Zoroastrian cosmology) and their holy protectors. 

Iranian Spring 
begins in Paris
Iran’s Culture House in France holds the Iranian Spring fes-
tival in Paris in a bid to present various artworks and cultural 
productions. 
The event displays beautiful works of Iranian calligraphy, 
painting, photography, marquetry, pottery and miniature. 
The three-month festival will also promote Iranian music, 
plays and films. The Iranian Spring festival is currently held 
in 12 cultural centers in Paris.

S. Korea to mount 

Glory of Persia

Director of South Korea’s national museum, Choe 
Kwang-Shik said the exhibition would be one of the 
most important cultural events in the country, and 
could “introduce the Iranian history, culture and civili-
zation to the Korean people.” 

“We are happy that we can take another step forward in 
our cultural relations with Iran,” he added. 
The Glory of Persia exhibition, which will kick off on 
April 21st, 2008, will display artifacts borrowed from 
a number of museums in Iran including the National 
and Persepolis Museums.
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