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بمناسبت هزار و صدمين سال تولد شاعر بزرگ ايران

سخن گفتن از فردوسى كه نامش در پهنه گيتى هم طراز با شكسپير، دانته 
و هومر گسترده است و در هر گوشه از جهان و در هر سرزمينى فردوسى 
پژوهى وجود دارد آسان نيست. فردوسى شخصيتى است كه هر ايرانى و هر 
پارسى زبانى در هر گوشه اى از كره خاكى كه باشد خود را مرهون و مديون 
او بايد بداند، زيرا اگر فردوسى و شاهكار جاودانه اش، شاهنامه، نبود چه بسا 
هويت ايرانى از يورش و ايلغار بيگانگان جان به سالمت نمى برد، زبان پارسى 
تا به امروز باقى نمى ماند و شايد بزرگانى چون مولوى، حافظ، سعدى، جامى 
و دهها نامدار ديگر كه نامور بودنشان به دليل تبحر و مهارتشان در سخن 

سرايى به زبان پارسى است هرگز در تاريخ رخ نمى نمودند.
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رهى معيرى
محمدحسن  فرزند  معيرى  بيوك 
معير   » نوه  و  خلوت  مويد  خان 
دهم  در  الدوله)»  (نظام  الممالك 
هجرى   1288 ما  اردبيهشت 
به  چشم  تهران  در  خورشيدى 
محمدحسن  پدرش  گشود.  جهان 
رهى  تولد  از  قبل  چندگاهى  خان 
رخت به سراى ديگر كشيده بود. 
متوسطه  و  ابتدايى  تحصيالت 
آنگاه  برد،  پايان  به  تهران  در  را 
و  درآمد  دولت  استخدام  به 

كل  رياست  سال 1322  از  و  كرد  وظيفه  انجام  چند  مشاغلى  در 
رهى  گرديد.  منصوب  هنر  و  پيشه  وزارت  تبليغات  و  انتشارات 
دلبستگى  و  عالقه  نقاشى  و  موسيقى  و  شعر  به  كودكى  اوان  از 
فراوان داشت و در اين هنر بهره اى به سزا يافت. هفده سال بيش 

نداشت كه اولين رباعى خود را سرود:
كاش امشبم آن شمع طرب مى آمد 
 وين روز مفارقت به شب مى آمد 

آن لب كه چو جان ماست دور از لب ماست
  اى كاش كه جاِن ما به لب مى آمد 

در  راديو،  رنگارنگ  گل هاى  برنامه  در  عمر  آخر  هاى  سال  در 
تا  نيز  او  از  پس  و  داشت  همكارى  پيرنيا  داوود  با  شعر  انتخاب 
پايان زندگى آن برنامه را سرپرستى مى كرد. رهى در طول حيات 
خود سفرهايى به خارج از ايران داشت كه از جمله است: سفر به 
سال  در  شوروى  جماهير  اتحاد  به  سفر   ،1336 سال  در  تركيه 
1337 براى شركت در جشن انقالب كبير، سفر به ايتاليا و فرانسه 
در سال 1338 و دو بار سفر به افغانستان، يك بار در سال 1341 
براى شركت در مراسم يادبود نهصدمين سال در گذشت خواجه 
عبداهللا انصارى و ديگر در سال 1345، عزيميت به انگلستان در 
رهى  بود.  معيرى  سفر  آخرين  جراحى،  عمل  براى   1346 سال 
معيرى كه در سال 1347 خورشيدى در تهران طى يك بيمارى 
بدرود  در سن شصت سالگى  بود  گرفته  وى  از  توان  و  تاب  كه 
حيات گفت و جامعه ادب و هنر را سوگوار نمودو وى در مقبره 

ظهيرالدوله شميران مدفون گرديده است 

سايه گيسو 
اى مشك سوده گيسوى آن سيمگون تنى ؟

يا خرمن عنبرى يا بار سوسنى ؟
سون نه اى كه بر سر خورشيد افسرى 
گيسو نه اى كه بر تن گلبرگ جوشنى 
زنجير حلقه حلقه آن فتنه گسترى

شمشاد سايه گستر آن تازه گلشنى 
 بستى به شب ره من مانا كه شبروى 

بردى ز ره دل من مانا كه رهزنى 
گه در پناه عارض آن مشترى رخى 
 گه در كنار ساعد آن پرنيان تنى 

گر ماه و زهره شب به جهان سايه افكنند 
تو روز و شب به زهره و مه سايه افكنى 

دلخواه و دلفريبى دلبند و دلبرى 
پرتاب و پر شكنجى پر مكر و پر فنى 

دامى تو يا كمند ؟ ندانم براستى 
دانم همى كه آفت جان و دل منى 
از فتنه ات سياه بود صبح روشنم 

اى تيره شب كه فتنه بر آن ماه روشنى 
 همرنگ روزگار منى اى سياه فام 

 مانند روزگار مرا نيز دشمنى 
اى خرمن بنفشه و اى توده عبير 

 ما را به جان گدازى چون برق خرمن ى
ابر سيه نه اى ز چه پوشى عذار ماه ؟
دست رهى نه اى ز چه او را بگردنى ؟
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سرآغاز
تخت  سنگهاى  بر  شده  حكاكى  تصاوير  در 
هيچكس  نيست.  عصبانى  هيچكس  جمشيد 
حال  در  را  هيچكس  نيست.  اسب  بر  سوار 
و  سرافكنده  هيچكس  بينيد.  نمى  تعظيم 
قوم  بر  قومى  هيچ  نيست  خورده  شكست 
ديگر برتر نيست و هيچ تصوير خشنى در آن 
وجود ندارد. از افتخارهاى ايرانيان اين است 
كه هيچگاه برده دارى در ايران مرسوم نبوده 
بر  شده  تراشيده  پيكره  صدها  بين  در  است 
سنگهاى تخت جمشيد حتى يك تصوير برهنه 
و عريان وجود ندارد. بخاطر بسپاريم كه از 
مى  اصالتى  چه  داراى  و  هستيم  نژادى  چه 

باشيم.

نشرية ادبى
 كاروانى از شعر

به اهتمام مركز مطالعات خاورميانه دانشگاه 
منچستر و انجمن فرهنگى كاروانى از شعر
به ضميمه هفته نامه پرشين منتشر خواهد شد

خواهشمند است اشعار، مقاالت و مطالب خود را 
به آدرس

info@persianweekly.co.uk  يا
carevaniazsher@yahoo.co.uk

ارسال نمائيد

سرآغاز
سوى  به  نيز  را  ها  انديشه  ترين  تفاوت  بى  شك   بى   ، ايرانيان  زيستن  سير  در  تعمق  اندكى 
شناسنامه اين سرزمين سوق ميدهد. شناسنامه اى بى همتا با كالمى آهنگين كه به زيبا ترين 
وتاثير گذارترين شيوه انديشه ها، اسطوره ها تاريخ ايران زمين را در طول ساليان دراز از هجوم 
فرهنگ مغول وعرب و غيره مصون ومحفوظ داشته وتاريخ ايران را هويتى بى بديل بخشيده 
است. اگر امروز من وتو مى توانيم ايرانى بودنمان را در هر كجاى دنيا بيان كنيم با اعتبار هويت 
ترجمان   ، كالمش  عصاره  كه  .انديشمندى  است  بزرگ  فردوسى  شاهنامه  همان  ى  شناسنامه   ،
سالها زيستن متعالى است و به حق ميتوان عنوان حكيم را بر اين بزرگ مرد ادب وتاريخ وحكمت 

ايران برازنده دانست .
خيال متعالى فردوسى  بيان تصويرى از روحيات انسانى وملى است .انديشه اى الهام گرفته از 
آئين مزدايى كه سرشار از آداب عدالت پرورى ، نبرد بين خوبى وبدى ونشان بارزى است از 
عشق و وطن پرستى .آنچه در اين بين ذهن را متحير وروح را مى آزارد ، بى مهرى است كه نه 
تنها در پس پرده خاك گرفته قرنها به چشم مى آيد بلكه در روزگارى كه داد صلح وعدالت سر 
داده ايم نيز همچنان هويداست ديوان لسان الغيب را به اعتبار حافظ ، گلستان را به هيبت سعدى 
، مثنوى را به بلنداى انديشه موالنا وفردوسى را به اعتبار شاهنامه ميشناسيم نه ” شاهنامه را به 
اعتبار فردوسى وكالم آخراينكه هرگز مباد كه فردوسى در حصار شاهنامه خالصه شود چرا كه 

شاهنامه تنها مبشر جزئى از انديشه حكيم توس است...
زگيتى دو چيز است جاويد وبس /  دگر هر چه باشد نماند به كس/ سخن گفتن نغزوكردار نيك

بهر روى هفته نامه پرشين نيز با نوجه به رسالت فرهنگى خود در اين شماره بطور مختصر 
سعى در بازتاب افكار و انديشه هاى مختلف اين حكيم فرزانه بر آمده است و اميد است كه با 
تالش تمامى روشنفكران و انديشمندان و مسئولين هرچه بيشتر  اين سرمايه هاى ملى حفظ و به 
نسل هاى آينده انتقال داده شود  تا با شناخت هويت ملى و فرهنگى آبا و ا جدادى بتوانيم ايرانى 

بدنمان را حفظ نمائيم.
ع . نجفى

                                     



4
www.persianweekly.co.uk
  جمعه 27  ارديبهشت May 2008  -  1387 16هفته نامه پرشين

سال اول -  شماره چهل وپنجم

 info@persianweekly.co.uk  اجتماعى

ما كجاييم، 
فردوسى كجاست؟

نگاهى به جايگاه جهانى شاهنامه حكيم توس ....     
مهدى نصيرى 

كنون پر شگفتى يكى داستان  
 بپيوندم از گفته باستان 

ايرانى  پندارهاى  تاريخ  و  بودن  ايرانى  نماد  فردوسى،  ابوالقاسم  حكيم  شاهنامه  اينكه  درباره  سخن 
است، چندان روشن و بى چون چراست كه پرداختن به آن بى هيچ دليلى، شايسته نمى نمايد. همچنان 
سترگ  اثر  اين  مقايسه  به  آتنى»  تراژدى  و  فردوسى  كتاب «شاهنامه  پيشگفتار  در  كيا»  كه «خجسته 
از  كاملتر  را  انديشيدن  ايرانى  و  بودن  ايرانى  نويسد:«رؤياى  مى  و  پردازد  مى  هومر  هاى  سروده  با 

شاهنامه- با همه «رمز و معنى»- شايد در هيچ اثر يگانه ديگرى به زبان فارسى نتوان يافت.» 
شاهنامه فردوسى، حكايت تاريخ ازلى و ابدى ايرانى است، از همين روست كه شرح داستانهاى شعرى 
آن را شرح روايت اساطير ايرانى مى دانند و در دنيايى كه كهن الگوها و كشف راز حضور و قدرت 
منبع  هيچ  شده،  تبديل  دنيا  علمى  مطالعات  مهم  موضوع  به  بشر  امروز  رفتار  و  زندگى  بر  آنها  تأثير 

مكتوبى همچون شاهنامه را نمى توان به عنوان گنجينه كهن الگوهاى ايرانى نمونه آورد. 
تاريخ، فلسفه، جغرافيا، اسطوره، ادبيات، زبان و ... هر گستره مهم طبيعى و فراطبيعى كه قدرت تبيين و 
تفسير حضور و وجود ايرانى را گزاره مى كند، در شاهنامه جستنى و پيداست. اين در حالى است كه 
شاهكار حكيم توس به هيچ وجه مرزپذير و محدود به قالبهايش نمانده و همواره در عين كم توجهى 

غفلت بار ما، مورد توجه غيرايرانيان بوده و هست. 
گسترش علوم تطبيقى و به ويژه حوزه اساطير و ادبيات تطبيقى طى چند دهه اخير ارزش و توانايى 
از  بسيارى  است.  رسانده  اثبات  به  را  جهانى  ادبيات  به  زدن  پهلو  و  شكنى  مرز  در  شاهنامه  هاى 
بخشهاى  با  تطبيق  در  امروز  جهان  سرايى  حماسه  و  شفاهى  ادبيات  نمايشى،  ادبيات  شاهكارهاى 

مختلف شاهنامه فردوسى مورد ارزيابى و تحليل قرار مى گيرند. 

مقايسه تطبيقى داستان اسفنديار با آشيل يونانى و زيگفريد آلمانى، انطباق سخنان شاهنامه با فلسفه 
دراماتيك  ساختار  تطبيق  يوگسالوى،  ملى  حماسه  با  شاهنامه  اجتماعى  نقش  مشترك  نقاط  كانتى، 
نمايشنامه «آنتيگون» سوفوكل با داستان جريره شاهنامه، افسانه شناسى تطبيقى درباره فرزندكشى 
ديگر  بسيار  داستانهاى  انطباق  و  سهراب  و  رستم  داستان  با  ايرلندى  اى  افسانه  و  تروا  از  «پاريس» 
شاهنامه با شاهكارهاى بزرگ جهان ادبيات همچون «مكبث» شكسپير و ... امروزه قدرتهاى بى نظير 
شاهنامه در حوزه ادبيات و به ويژه ادبيات حماسى را به دنياى ادبيات ثابت كرده است. به راستى 
كدام شعر و داستان و نمايشنامه و كدام منظومه و ديوان را مى توان به اين بزرگى يافت كه به همان 
اندازه كه در برگيرنده تمامى مشخصات ريز و درشت فرهنگ ملت خويش باشد، زبان و بيانى جهانى 

داشته و در انطباق با بزرگترين آثار از ملتهاى مختلف جهان قرار گيرد؟ 
نهفته چو بيرون كشيد از نهان / به سه بخش كرد آفريدون جهان 

يكى روم و خاور، يكى ترك و چين  / سوم دشت گردان ايران زمين 
در  حتى  و  رسيده  انتشار  به  جهان  سراسر  در  فردوسى  شاهنامه  از  بسيارى  هاى  ترجمه  تاكنون 
بسيارى از جاها ادبيات كشورهاى مختلف را تحت تأثير قرار داده است. ترجمه شاهنامه در آلمان از 
سال 1800 به وسيله اشخاصى چون هاگمان، لودلف، وال ، والنبورگ ، ويلكن و فون هامر پورگشتال 

انجام گرفته و همواره رو به فزونى است. 
عالقه شديد گوته شاعر بزرگ آلمانى به اشعار فردوسى را نيز مى توان در يادداشتها و مقاالتى درباره 
گورس  يوزف  توسط  شاهنامه  آلمانى  هاى  ترجمه  مهمترين  كرد.  مشاهده  او  غربى  شرقى-  ديوان 
(1820)، آدولف فريدريش ،فون شاك (1851) و فريدريش روكرت (1890) به انتشار رسيده اند و چاپ 
مهم فرانسوى يوليوس مول (1838) و آثار تحقيقى آگوست وولرس ، تئودور نولدكه ، هرمان اته ، 
فريتس ولف و... نيز در اين زمينه در ميان كارهاى متعدد ديگران به روى شاهنامه قابل تأمل هستند. 
هر چند شمردن تعداد ترجمه ها و تحقيقات شاهنامه در ميان نويسندگان و پژوهشگران خارجى و 
تعداد زياد تحقيقات تطبيقى بر روى اين اثر بزرگ حماسى به ويژه در دانشگاهها و مدارس اروپايى 
كارى دشوار است، اما تأثيرات انكارناپذير داستانهاى شاهنامه را به راحتى مى توان در ادبيات جهان 
مورد ارزيابى قرار داد؛ هاينريش اشتيگليتس ، شاعر بزرگ آلمانى يكى از اديبانى است كه به شدت 
تحت تأثير شاهنامه قرار داشته است. وى در كتاب معروفش، پيكره هاى شرقى كه جلد دوم آن در سال 
1831 به چاپ رسيده، ضمن ستايش فردوسى، درباره زندگى او از زمان كودكى در طوس و مالقاتش 
با عنصرى در غزنين و دستور محمود غزنوى مبنى بر تهيه يك حماسه و سرانجام مرگ حكيم در 

توس شعرى زيبا دارد كه اينگونه به پايان مى رسد: 
او (محمود) گنجينه هاى بى شمار/ از گوهر و مرواريد، گرد مى آورد 

و دوازده اسب مى بايد كه بى هيچ درنگى  /با اين بار به سوى توس، به نزد شاعر بشتابند؛ 
به دروازه شهر نزديك مى شوند- / مردمى جنازه اى را از شهر بيرون مى آورند. 

هوفمان فون فالرسلبن هم در ابتداى شعر شش قطعه اى اش درباره فردوسى چنين گفته است. 
شاه مى گويد: خورشيد رحمت من مى درخشد  / بر همه خدمتگزارانم، چه دور و چه نزديك 

همه هدايايى گرفته اند، همه به ثروت رسيده اند، / همه در اوج عزت زندگى مى كنند؛ 
هر كه مرا خدمت كرد و شاد، / از رحمت من نصيب برد 

تنها به شاعر توس، فردوسى است 
كه مديونم... 

با آن كه شاعران بسيارى چون هلموت بوتشر ، اوتو اشتسل اتريشى، يوزف ويكتور ويدمان ، شاعر 
معروف سوئيسى و بسيارى از كسانى كه در مورد شاهنامه و فردوسى نوشته اند، عالقه خيلى زيادى 
به رابطه شاعر بزرگ با محمود غزنوى نشان داده و زندگى شاعر را به اندازه اثرش بزرگ دانسته و 

رفتار او را همچون حماسه هايش در مقابل محمود ستوده اند و بزرگ داشته اند. 
مى گويند، در سالروز بيرون آمدن هركوالنيوم از خاك بر پله هاى همه مدارس و دانشگاههاى يونان 
شاخه هاى گل مى گذارند؛ ديده ايم كه يونانيان با چه هزينه و سرمايه هنگفتى نام سوفوكل و آشيل 
و... را در دنيا تبليغ مى كنند؛ فرانسوى ها براى اشاعه فرهنگ و زبانشان شركتهاى بزرگ فيلمسازى 
را وادار به فروش رايگان آثار سينمايى شان به زبان فرانسه مى كنند؛ شنيده ايم هيچ كس حق ورود 
به موزه ملى بريتانيا را ندارد مگر اينكه نخست از اتاق شكسپير عبور كند؛ ايتاليايى ها و مصرى ها 
نقاشى ها و نقوش فرهنگيشان را بر كاغذ و سنگ و ليوان و قاب به رايگان در اختيار گردشگران و 

جهانگردان قرار مى دهند و... 
فردوسى امروز- بيش از خيام و حافظ و موالنا- براى جهانيان شناخته شده است و ارزش و اعتبار 
دارد؛ حال آنكه هيچ كس تا به حال به اندازه اين شاعر گرانقدر چكيده همه ويژگى ها و مختصات ايران 

و ايرانى را به تعريف در نياورده است... . 
اما افسوس، افسوس... كه... . 

تا به حال آرامگاه بزرگترين شاعر ايران و به يقين يكى از بزرگترين شعراى جهان را ديده ايد؟! تا به 
حال چند بيت از اشعار نهفته در سينه پدرتان را از زبان فردوسى... . 

جهان سر به سر حكمت و عبرت است 
چرا بهره ما همه غفلت است؟! 

براى پايان اين سطر نقطه اى بگذار... .

هفته  بيشتر   هرچه  استمرار  و  دوام  براى 
نامة پرشين، ما را به صاحبان  مشاغل معرفى 
نماييد. آگهى هاى شما موجب ارتقاء كيفيت 

اين هفته نامه خواهد شد.   



5 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشين

 info@persianweekly.co.uk  

16 May 2008  -  1387 جمعه 27  ارديبهشت  
سال اول -  شماره چهل و پنجم



6
www.persianweekly.co.uk
  جمعه 27  ارديبهشت May 2008  -  1387 16هفته نامه پرشين

سال اول -  شماره چهل وپنجم

 info@persianweekly.co.uk  سياست و بين الملل
براي پايان در گيريهاى لبنان

 ارتش لبنان به صحنه آمد 
 

درگيري  روز  شش  از  پس 
حزب  و  دولت  حاميان  ميان 
عمل  وارد  لبنان  ارتش  اهللا، 
خبرگزاري  گزارش  به  شد. 
كشور  اين  ارتش  فرانسه 
اعالم كرد برخلع سالح شبه 
نظم  برقراري  و  نظاميان 
متمركز خواهد شد. بنابراين 
اعالم  لبنان  ارتش  گزارش، 
هدف،  اين  تامين  براي  كرده 
خواهد  متوسل  هم  زور  به 
است  حالي  در  اين  و  شد 
پراكنده  هاي  درگيري  كه 
در  خصوص  به  خياباني 
ادامه  همچنان  لبنان  شمال 
دارد.درگيري هاي يك هفته 

اخير در لبنان باعث كشته شدن 61 نفر شده و سخت ترين درگيري داخلي در لبنان از زمان پايان جنگ 
داخلي اين كشور در سال 1990 ميالدي بوده است. به رغم اعالم موضع ارتش لبنان، برخي بزرگراه 
هاي مهم- از جمله راه منتهي به فرودگاه بين المللي بيروت- همچنان در كنترل حزب اهللا و بسته است.

به گفته سخنگوي ارتش لبنان در مناطقي كه نيروهاي ارتش مستقر شده اند گزارشي از درگيري مخابره 
نشده است. در همين حال، روزنامه النهار گزارش داده كه تصميم اخير ارتش لبنان، پس از تعهد هر 
دو طرف درگير به كنترل فعاليت شبه نظاميان شان گرفته شده و اين در حالي است كه قرار است روز 
چهارشنبه مذاكراتي براي بررسي بحران جديد لبنان و با حضور هيات نمايندگي اتحاديه عرب در اين 

كشور برگزار شود.

از سوي ديگر روزنامه نيويورك تايمز نوشت به رغم اعزام نيروهاي ارتش لبنان به شرق بيروت و 
شمال لبنان نشانه هايي وجود دارد كه نشان مي دهد برخي از گروه هاي حامي دولت لبنان به ارتش 
بيروت  از  زيادي  هاي  بخش  تصرف  هنگام  به  ارتش  كه  آنجا  از  معتقدند  ها  گروه  اين  ندارند.  اعتماد 
توسط حزب اهللا وارد عمل نشده است احتمال آن وجود دارد كه پذيرفتن مداخله فعلي ارتش به ضرر 
نيروهاي حامي دولت تمام شود. در شمال لبنان نيز تحويل دادن سالح شبه نظاميان به ارتش با مقاومت 
گروه هاي حامي دولت مواجه شده و اين گروه ها از آن هراس دارند كه در مقابل حزب اهللا بي دفاع 
بمانند. به اين ترتيب با وجود آنكه معموًال ارتش لبنان مواضع جانبدارانه يي نسبت به هيچ يك از طرفين 
ندارد، حاميان جريان حاكم بر لبنان همچنان از نقش غيرفعال ارتش در درگيري هاي هفته گذشته ابراز 

نارضايتي مي كنند.

اما در ادامه وضعيت بحراني لبنان نشست پارلماني اين كشور براي انتخاب رئيس جمهور نيز بار ديگر 
به تعويق افتاد. بنابر اعالم نبيه بري رئيس پارلمان لبنان اين جلسه براي نوزدهمين بار پياپي عقب افتاد 

و اين بار به دهم ژوئن موكول شده است.
اين درحالي است كه پست رياست جمهوري لبنان از زمان پايان رياست جمهوري اميل لحود (در ماه 
نوامبر) تاكنون خالي مانده است. اكثر گروه هاي لبناني بر سر انتخاب ژنرال ميشل سليمان به عنوان 
رئيس جمهور لبنان توافق دارند اما اين گروه ها دچار شكاف هاي سياسي در خصوص چگونگي تقسيم 

قدرت در كابينه آينده هستند و به همين جهت، انتخاب رئيس جمهور دائمًا در لبنان به تعويق مي افتد.
وضعيت ديپلماتيك لبنان نيز شرايطي بحراني را پشت سر مي گذارد. الجزيره گزارش داده كه پس از 
خارج شدن عبدالعزيز خوجه - سفير عربستان در لبنان - سفارت عربستان در بيروت تعطيل شده است. 
خوجه و خانواده اش در ميان 200 نفري بودند كه موفق شدند با قايق به سمت قبرس حركت كنند و از 

لبنان خارج شوند.

برخي تحليلگران معتقدند لبنان چاره يي ندارد جز آنكه تا اعالم نتيجه مذاكره هيات اتحاديه عرب - به 
رهبري قطر - در بيروت آرامش نسبي را تجربه كند. در اين ميان، بازار اظهارنظر مقامات غربي در 
مورد اوضاع لبنان نيز داغ شده و در مهم ترين اين اظهارات، جرج بوش رئيس جمهور امريكا از جهانيان 
خواست از فواد سنيوره نخست وزير لبنان حمايت كنند. به نوشته روزنامه هاآرتص، وي از بابت اينكه 
قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد درباره لبنان عملي نشده و حزب اهللا هنوز خلع سالح نشده 
است ابراز نارضايتي كرد و گفت؛ قطعنامه يي كه تصويب شده، بايد اجرا شود. بوش در عين حال ادعا 
كرد سوريه بايد از مداخله در امور داخلي لبنان دست بردارد. كاندوليزا رايس وزير امور خارجه امريكا 
نيز اوضاع لبنان را حساس و شكننده توصيف كرده و از بيانيه اخير اتحاديه عرب مبني بر «لزوم توقف 

استفاده از خشونت براي تامين اهداف سياسي» استقبال كرده است.
يي  جلسه  در  متحد  ملل  سازمان  امنيت  شوراي  داده  گزارش  نيز  فرانسه  خبرگزاري  حال،  همين  در 

غيررسمي به بررسي وضعيت فعلي لبنان پرداخته است.
يكي از مسائلي كه در شرايط فعلي به شدت بر دامنه هاي بحران لبنان افزوده شايعاتي است كه در 
خصوص درخواست عربستان از اسرائيل براي مقابله با حزب اهللا منتشر شده است. به گزارش فارس 
به نقل از پايگاه خبري فيلكا، عربستان سعودي از اسرائيل خواسته با اين كار از دولت سنيوره حمايت 

كند. هنوز هيچ مقام مسوولي نسبت به اين خبر واكنش نشان نداده است. 

برگزارى انتخابات كويت در فضاى پرتنش
مردم كويت در حالى شنبه براى انتخاب نمايندگان مجلس امت اين كشور به پاى صندوقهاى رأى مى 

روند كه تنش طايفه اى و بحران سياسى بر اين كشور حاكم است.
از  را ناشى  كويت  در  موجود  تنش  انتخاباتى،  نامزدهاى  از  برخى  الجزيره  خبرى  شبكه  گزارش  به 
اختالفات در داخل خانواده حاكم مى دانند.اين دومين بار در كمتر از دو سال اخير است كه مردم 
كويت براى انتخاب نمايندگان پارلمان به پاى صندوقهاى رأى خواهند رفت زيرا شيخ صباح االحمد 
الصباح، امير كويت در ماه مارس (اسفند) گذشته به دنبال تنش سياسى بين دولت و مجلس، براى 
دومين بار پارلمان را منحل اعالم كرد.در اين مدت چهار كابينه استعفا داده و تعدادى از وزيران نيز 
استيضاح شده اند كه در نهايت مجبور شدند استعفا دهند.به گفته الجزيره، اين وضع بر تالشهاى 
مربوط به رشد و توسعه كويت تأثيرى منفى داشته گر چه اين كشور به بركت افزايش قيمت نفت 
درآمدهاى فراوانى كسب كرده است.در اين دور از انتخابات 274 نامزد، از جمله 27 زن، براى به 
دست آوردن كرسيهاى پارلمان با يكديگر رقابت مى كنند.مجلس امت كويت از اختيارات قانونگذارى 
و نظارتى گسترده اى برخوردار است كه بر اساس آن مى تواند وزيران را استيضاح كند اما فاقد 

قدرت بركنارى دولت است.
   

ادامه جنگ سرد ساآكاشويلى با روسيه
منطقه  در  گرجستان  جاسوسى  هواپيماى  هفتمين  شدن  ساقط  با 
ادامه  تفليس  و  مسكو  ميان  همچنان  بحران  آبخازيا  خودمختار 
دارد.رئيس جمهورى گرجستان بار ديگر با متهم كردن روسيه به 
تجاوز و نقض اصول برقرارى روابط، تأكيد كرد: اقدامات روسيه 
ادامه سياست توسعه طلبى مسكو در قفقاز است.به گزارش پايگاه 
ساآكاشويلى،  ميخائيل  كه  است  روزى  دومين  اين  تحليلى «اوترا»، 
كردن  متهم  در  خود  تند  اظهارات  به  گرجستان  جمهورى  رئيس 
ادامه  الملل  بين  روابط  برقرارى  اصول  نقض  و  تجاوز  به  روسيه 
مى دهد. ساآكاشويلى همچنين ابراز عقيده نمود كه جامعه بين الملل 
با اقدامات روسيه در مناقشات منطقه اى در گرجستان و حضور 
غير قانونى نيروهاى حافظ صلح اين كشور در منطقه آبخازى كنار 

شد،  خواهد  سپرده  فراموشى  به  مسئله  اين  كه  كند  مى  فكر  كسى  اگر  كرد،  تأكيد  وى  آمد.  نخواهد 
اشتباه مى كند.اين درحالى است كه وزارت خارجه روسيه اعالم كرده «مواضع مسكو در اين رابطه 
تغييرى نكرده است. اقدامات روسيه در آبخازى جنبه نظامى ندارد و به منظور دفاع از منافع بحق 

شهروندان ساكن اين منطقه است.»
 
 

ملكه اليزابت به تركيه سفر مي كند  
 

تكيه  انگلستان  پادشاهي  تخت  بر  سال  از50  بيش  كه  دوم  اليزابت 
زده، عصر سه شنبه براي يك ديدار چهارروزه به تركيه سفر مي 
اين  اعالم  ضمن  تركيه  جمهوري  رياست  كاخ  عمومي  روابط  كند. 
خبر گفت سفر ملكه اليزابت و همسر وي به تركيه با استقبال عبداهللا 
كشور  اين  جمهوري  رياست  كاخ  در  تركيه  جمهوري  رئيس  گل 
(چانكايا) صورت خواهد گرفت. بر اساس اين گزارش، ملكه اليزابت 

در مدت اقامت خود در تركيه از شهرهاي آنكارا، استانبول و بورسا ديدن خواهد كرد.  

پوتين بر كرسي رياست جمهوري نشست  
 

 رويترز؛ والديمير پوتين رئيس جمهور سابق روسيه كه دوشنبه در مقام 
كرملين  به  اش  كابينه  انتخابي  وزراي  فهرست  ارائه  براي  وزير  نخست 
رفته بود به عادت معمول بر صندلي رئيس جمهور نشست اما لحظه يي 
بعد متوجه اشتباهش شد و به ديميتري مدودوف رئيس جمهور روسيه 
گفت؛ «اينجا حاال جاي شماست.» اما به گزارش سايت رسمي كاخ كرملين 
به  حاضر  ندارند  تفاوتي  هم  با  ها  صندلي  اينكه  به  اشاره  با  مدودوف 
تعويض آنها نشد و رسانه هاي روسيه بار ديگر تصوير پوتين نخست 
وزير را در حالي كه به كرسي رياست جمهوري تكيه زده است، منتشر 
كردند. رسانه هاي منتقد اين تصوير را استعاره يي از شرايط حاكم بر 

روسيه دانستند.  

امضاي سند همكاري نظامي اعضاي سازمان شانگهاي
راديو مستقل آسياپلوس تاجيكستان روز سه شنبه اعالم كرد سند همكاري نظامي كشورهاي عضو 
سازمان همكاري شانگهاي جمعه آينده در شهر دوشنبه به امضاي وزيران دفاع اين كشورها مي 
رسد. اين منبع افزود نشست وزيران دفاع شش كشور عضو سازمان همكاري شانگهاي 16 مه (27 
ارديبهشت) در كاخ وحدت دوشنبه پايتخت تاجيكستان برگزار مي شود. براساس اين گزارش اتخاذ 
تدابير مشترك براي مقابله با تهديدهاي احتمالي، مبارزه با تروريسم و تامين ثبات و امنيت در منطقه 
از اهداف اصلي امضاي اين سند همكاري خواهد بود.روسيه، چين، قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان 
و ازبكستان اعضاي سازمان شانگهاي هستند و ايران، هند، پاكستان و مغولستان به عنوان عضو 

ناظر در آن حضور دارند.
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انفجار 7 بمب درغرب هند 80 
كشته و 200 زخمى برجاى گذاشت

انفجار هفت بمب در روز سه شنبه در شهر باستانى ”جايپور“ هند موجب كشته شدن  80 تن شد. 
هند  غرب  در  واقع  جايپور  شهر  قديمى  نقاط  در  بمب  هفت  اين  آسوشيتدپرس،  خبرگزارى  از  نقل  به 
منفجر شدند. شبه نظاميان كشميرى كه طى سالهاى اخير مسوول يك سرى از بمب گذارى ها بوده اند در 
بمب گذارى  تازه جايپور نيز اولين مظنون هستند. پليس هند اعالم كرد:  8 بمب ديگر نيز كشف و خنثى 
شدند. اى اس گيل، رييس پليس راجستان، ايالتى كه جايپور در آن واقع شده است، مى گويد: روشن 
است كه اين انفجار يك حمله تروريستى است. اين بمب گذارى ها طورى انجام شده بود كه بيش ترين 
صدمات را به زندگى مردم وارد كند. انفجارها حوالى ساعت  7/30 بعد از ظهر به وقت محلى روى داد. 
يك بمب در مركز خريدى نزديك يك معبد هندو منفجر شد. سه شنبه روز عبادت در اين معبد است. اين 
انفجار در حالى رخ داد كه افراد زيادى در راه بازگشت از محل كار به خانه هايشان در اين معبد مشغول 
عبادت بودند. بمب ديگرى در نزديكى ”جوهارى“ بازار طالى شهر جايپور كه از اماكن توريستى است، 
منفجر شد در حالى كه فصل گردشگرى در ماه مارس پايان يافته است و نمى توان تقصيرى به گردن 
خارجيان انداخت. پليس امروز اعالم كرد، شب گذشته تعدادى از افراد آسيب ديده در اين انفجار بر اثر 
جراحات وارده در بيمارستان جان باختند و آمار تلفات را از  60 نفر به  80 تن رساندند. تعداد مجروحين 
نيز از  150 نفر به  200 تن افزايش يافته است. هيچ گروهى تاكنون مسووليت اين انفجارها را به عهده 

شبه نظاميان  و  پاكستان  متوجه  را  بمب گذارى  اين  مسووليت  هند  كشور  رسمى  مقامات  است.  نگرفته 
كشميرى مى دانند. دولت هند مقامات 
كشور پاكستان را به حمايت از شبه 
نظاميان كشميرى متهم كرده است. 

سريپراكاش جايسوال، معاون وزير 
نمى تواند  كسى  گفت:  هند  كشور 
دخالت يك قدرت خارجى را رد كند. 
وى اشاره كرد كه اين بمب گذارى ها 
در ادامه حمالت قبلى در هند صورت 
گرفته است و اين انفجارها بخشى از 

يك دسيسه بزرگ اند. 
شبه  افراطى  گروه هاى  هند  مقامات 
نيز  را  پاكستان  در  مستقر  نظامى 
مسوول اين موج از انفجارها مى دانند 
كه اقدامات آنها از سال  2005 حدود 

 400 نفر كشته برجاى گذاشته است. اين در حالى است كه پاكستان هر گونه دخالت در اين بمب گذارى ها 
را رد كرده است. اين انفجارها از سال  2006 به اشكال مختلفى صورت گرفته است. از انفجار بمب در 
قطار در سال  2006 كه حدود  200 كشته در بمبئى، مركز اقتصادى هند بر جاى گذاشت تا كوچكترين 
نمونه اين انفجار ها كه در راجستان يك مقبره مسلمانان را لرزاند. دولت آمريكا اين حمله را محكوم 
كرده است. شان مك كورمك، سخنگوى وزارت امور خارجه آمريكا گفت: آمريكا از مردم و دولت هند 

در درگيرى هاى جارى بين هند و پاكستان براى از بين بردن تروريسم از اين كشور حمايت مى كند.

عزيمت ناو آمريكايى براى يارى لبنان
در شرايطى كه اوضاع امنيتى بيروت پس از چند روز درگيرى رو به آرامش نهاده است، دولت آمريكا 
در اقدامى تازه روز گذشته ناوبزرگ هواپيمابر «هرى اس ترومن» را براى حمايت از دولت سنيوره از 

سوى يونان به سمت مرزهاى لبنان حركت داد. 
الحيات نوشت: هم اكنون ناو هواپيمابر بزرگ «هرى اس ترومن» از شرق (از سوى يونان) به سوى 

مرزهاى لبنان در آب هاى مديترانه (اسرائيل) حركت كرده است.
منابع آمريكايى در گفت وگو با الحيات به صراحت گفتند: اعزام اين ناو پيامى ضمنى براى حزب اهللا 
آگاه آمريكايى همچنين تأكيد كردند: واشنگتن در حال بررسى ارسال كمك هاى نظامى  است. منابع 
فورى به لبنان است. اين منابع مدعى شدند: اين كمك   ها با هدف تقويت و كمك به ارتش لبنان صورت 
مى گيرد و اين در حالى است كه حكومت لبنان و وزارت دفاع آمريكا (پنتاگون) در حال بررسى اين 

كمك   ها هستند. 
پيش از اين نيز جرج بوش رئيس جمهور آمريكا فاش كرده بود يكى از بلندپايه ترين فرماندهان نظامى 
خود را براى ارزيابى ميزان كمك الزم براى حكومت لبنان (فؤاد سنيوره) به لبنان مى فرستد. همچنين 
يك مقام آمريكايى دوشنبه در گفت وگو با روزنامه اماراتى البيان تأكيد كرد: دولت جورج بوش، رئيس 
جمهور آمريكا بر خالف استقبال از فروكش كردن اعتراضات و درگيرى هاى خيابانى بيروت(پايتخت 
لبنان)، به دنبال بين المللى كردن بحران سياسى لبنان است. از سوى ديگر برخى محافل سياسى در 
بيروت اظهار عقيده كردند كه شكست اخير سعودى   ها در لبنان، آمريكا را به مداخله مستقيم در امور 
لبنان واداشته است. برپايه اين گزارش واشنگتن در پيامى به اعراب از ضعف و ناكامى آنها در صحنه 
لبنان انتقاد كرده است. از سوى ديگر، يك منبع خبرى لبنانى فاش كرد كه آمريكا شمارى از افسران 

خود را به لبنان فرستاده تا به گروه حاكم اين كشور كمك كند. 
روزنامه السفير روز گذشته نوشت: شمارى از افسران آمريكايى از طريق قبرس به مقر سفارت آمريكا 
در منطقه عوكر لبنان وارد شده اند و گروه ديگرى از افسران نيز قرار بود ديروز (چهارشنبه) وارد 
اين كشور شوند. به نوشته السفير، قرار است اين افسران با فرماندهى ارتش لبنان، حوادث چند روز 

گذشته را ارزيابى و نيازهاى ارتش را شناسايى كنند. 

هشداربليكس درموردصلح سرد در جهان
آژانس  تسليحاتي  بازرسان  سابق  رييس 
بين المللي انرژي اتمي هشدار داد: صلح سرد 
است.  شده  جهان  در  سرد  جنگ  جانشين 
هانس بليكس معتقد است كه رقابت تسليحاتي 
جديد در جهان در راه است و تالش كشور ها 

براي تسخير فضا از اين نمونه مي باشد. 
بازرسان  سابق  رييس  بليكس،  هانس 
در  اتمي،  انرژي  بين المللي  آژانس  تسليحاتي 
دنيا  ابرقدرت هاي  از  لندن  در  سخنراني  يك 
خواست تا روابطشان را بهبود بخشند و خطر 
سراسر  در  موجود  هسته اي  سالح  هزار   27

دنيا را كاهش دهند. 
اما  است  رسيده  پايان  به  سرد  جنگ  چه  اگر 

براي  كشور ها  تالش  و  است  راه  در  جهان  در  جديد  تسليحاتي  رقابت  كه  است  معتقد  بليكس  هانس 
تسخير فضا نمونه اي از اين رقابت بوده و او هشدار داد: صلح سرد جانشين جنگ سرد در جهان 

شده است. 
رييس سابق بازرسان تسليحاتي آژانس انرژي اتمي خاطر نشان كرد: روسيه در حال حاضر در مورد 

توانايي هاي سپر دفاع موشكي احتمالي آمريكا در شرق اروپا منطقي عمل مي كند. 
وي گفت: اين ترس وجود دارد كه بازگشت به سياست هاي تعادل قدرت سنتي ممكن است پاسخ ها و 

واكنش هاي سنتي در پي داشته باشد. 
بليكس هشدار داد: از زمان فروپاشي اتحاد جماهير شوروي اقدامات در راستاي خلع سالح هسته اي 
راكد مانده است. يكي از راه هايي كه مي توان در اين راستا با آن مقابله كرد، تقويت موانع قانوني عليه 
استفاده از قواي مسلح است؛ اما در زمان حمله آمريكا به عراق در سال 2003 به خاطر بي توجهي ها 

به سازمان ملل اين سازمان تضعيف شده است. 

روپا و روسيه به مذاكره مى نشينند
همزمان با شروع دوره رياست جمهورى مدودوف و پس از دوره اى پرتنش اتحاديه اروپا در نشست 
نمايندگان بلند پايه ديپلماتيك 27 كشور عضو خود در بروكسل تصميم گرفت مذاكرات مربوط به انعقاد 

توافقنامه اصولى جديد مشاركت با روسيه را آغاز كند. 
برخى ناظران اين مذاكره را نوعى چراغ سبز به نزديكى به دولت مدودوف خوانده اند. اعتبار توافقنامه 
قبلى بين دو طرف پايان سال 2007 به پايان رسيد، ولى مذاكره در خصوص انعقاد توافقنامه جديد ابتدا 
به خاطر مخالفت لهستان و بعد نيز ليتوانى متوقف شد. مسئله اين است كه بعد از حدوداً يك ماه مذاكره، 
ليتوانى باالخره موافقت كرد ممانعتى براى آغاز اين گفت و گوها بين روسيه و اتحاديه اروپا به وجود 
نياورد. البته مقامات اين كشور همچنان از سياست هاى مسكو در خصوص ارائه كمك به آبخازى و 

اوستياى جنوبى انتقاد مى كنند، ولى مانع از آغاز مذاكرات نخواهند شد. 
ليتوانى پيش از اين آغاز اين مذاكرات را وتو كرده بود و بروكسل خواسته بود تا روسيه را موظف به 
از سرگيرى ارسال نفت به اين كشور، حل و فصل مناقشات منطقه اى و نيز پرداخت غرامت به قربانيان 

سياست تبعيد شوروى سابق در كشورهاى حوزه درياى بالتيك نمايد. 
به نوشته اين روزنامه، آنچه باعث شد تا بحران بوجود آمده درباره اين مسئله حل و فصل شود، دخالت 

به ليتوانى وعده داده شده تا  اسلوونى، رياست كنونى اتحاديه اروپا بود. ظاهراً 
ادعاهاى اين كشور در رابطه با روسيه در متن توافقنامه در آغاز گفت و گوها 
مورد توجه قرار بگيرد. البته به نظر كارشناسان، انتظار نمى رود با آغاز مذاكرات 
هم گفت و گوهاى روسيه و اتحاديه اروپا در اين زمينه چندان ساده باشد و به 
امضا  به  نزديكى  آينده  در  طرف  دو  بين  مشاركت  جديد  توافقنامه  زياد  احتمال 

نخواهد رسيد.
< توافقنامه هسته اى روسيه- آمريكا

همكارى  توافقنامه  از  تا  خواست  كنگره  نمايندگان  از  آمريكا  جمهورى  رئيس 
منافع  راستاى  در  كه  آميز  صلح  اتمى  انرژى  زمينه  در  متحده  اياالت  روسيه- 

سياست خارجى اين كشوراست، حمايت كنند.
اياالت  روسيه-  همكارى  توافقنامه  آمريكا  جمهورى  رئيس  بوش،  جورج  نوشت:  «وزگالد»  روزنامه 
متحده در زمينه انرژى اتمى را به كنگره فرستاد و از مجلس نمايندگان خواست از اين سند حمايت كنند. 
در نامه اى كه رئيس جمهورى آمريكا به همراه اين سند ارسال كرده، تأكيد شده است كه توافقنامه 
مذكور در راستاى منافع اياالت متحده در عرصه عدم گسترش و ساير منافع سياست خارجى كشور 
قرار دارد. اين سند براى مدت 30 سال در نظر گرفته شده است و امكان ارسال فناورى، مواد، تجهيزات 
از جمله راكتورها و اجزاى مورد نياز براى تحقيقات هسته اى و توليد انرژى هسته اى را فراهم مى 

سازد.
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پياز داغ
اين ستون را جدى نگيريد!

ضايعات
هفته  يه  ديگه،  داره  هم  هارو  دردسر  اين  مفرط  هوشى  ضريب 
حتما  ميكنن  فكر  هم  ملت  ميكنه!  چاپ  قبلو  هفته  داغ  پياز  ميزنه 
اين هفته عمو پياز داغ باد فتق گرفته نتونسته مطلب بنويسه. در 
حالى كه نميدونن چه مسئولين با هوش و با استعدادى تو اين 
جريده ى وزينه ى پرشين ويكلى دارن خدمت ميكنن كه! به هر 
حال هفته پيش اشتباهى مال اونيكى هفته رو چاپ كرديم، ضايع 
كه سهله، فاسد شديم. اين هفته مال هفته قبلو چاپ ميكنيم جبران 
بشه، هفته بعد هم مال همون هفته بعدو چاپ ميكنيم. حاال ميگى 
اينم  كن  فكر  من،  برادر  نداره  شد  چى  شد؟  چى  هفته  اين  مال 

صندوق ذخيره س! اون كجا؟ اينم همونجا!

جرائم پرشين
و  شب  بيچاره  بدبخت  اين  داريم.  بازاريابى  مدير  يه  اينجا  ما 
تايپ  ميگيره،  آگهى  ميكنه،  بازاريابى  ميكنه،  جون  اينجا  روز 
ميكنه، طراحى ميكنه، آخر سر هم همه ميرن دنبال يللى تللى، اين 
بيچاره ميره دنبال پخش مجله. اونوقت نيست كه نصف لندن هر 
جمعه له له ميزنن پرشين ويكلى گيرشون بياد، تيراژمون هم كه 
ى  قراضه  فورد  بازاريابى  آقاى  اين  س.  نسخه  مليون  ماشاهللا 5 
سردبيرو گرفته ببره باهاش مجله پخش كنه. جلو سفارت آمريكا 
آجان گرفتتش كه چيه ده خروار بار زدى به اين لگن؟ فكر كردى 
كمرشكن آوردى بيرون؟ بيمه ت كو؟ بيمه كجا بود مرد حسابى 
در  خالصه  من؟  از  ميخواى  بيمه  تو  نداره  زاپاس  ماشين  اين   ...
اومده كه بيمه دارم اما همرام نيست. اين گربه همسايه اومده بود 
نردبون قرض بگيره، انگار اشتباهى بيمه رو برده. خالصه گفتن 
تا يه هفته يا بيار بيمه تو بده، يا بيا برو دادگاه پدرتو در بيارن. 
بار  اوال  باشيد،  داشته  توجه  هم  عزيز  خوانندگان  شما  بنابراين 
شتر پشت االغ نذارين، اگر هم گذاشتين جلو سفارت آمريكا نرين. 
برين جلو سفارت ايران. يا مثال سوريه. البته حتما همگى متوجه 

شديد كه فعل امر دوم شخص جمع از ريشه رفتن چى ميشه.

سير داغ
رفت  و  شد  حاليش  ديگه  چيز  يه  يكى  گفتم  چيزى  يه  من  انقدر 
شاخ و شونه كشيد و زنگ زد و ايميل نوشت و آبروى منو پيش 
سردبير ريخت، كه آخرش تصميم گرفتيم يه تريبون هم در اختيار 
و  سالم  با  كه  كردن  موافقت  بديم.  قرار  موافق  و  مخالف  صداى 
صلوات يه ستون راه بندازيم به نام سير داغ. هر كى با ما حال 
بهش  كه  هم  اونى  بگه،  ميخواد  دلش  چى  هر  بزنه  زنگ  ميكنه، 
بزنه  دلش خواست زنگ  دلش نريزه، اونم  تو  دردشو  برخورده، 
درى ورى بگه ما چاپ كنيم. منتها به شرطها و شروطها. از اونجا 
كه دنيا الكى نيست و فعاليت فرهنگى مطبوعاتى كشكى نميشه و 
قرار  كرد،  چاپ  گفت  چى  هر  كى  هر  ورداشت  نميشه  بختكى  اهللا 
شده يه نظارت استصوابى مفاد مطالب زير چاپ تو ستون سير 
نذارن  گفت  نامربوطى  چيز  كسى  احيانا  اگه  كنه.  كنترل  رو  داغ 
چاپ بشه. خيلى هم كار معقوليه. مسئوليت اين واحد نظارتى هم 
به خود ما كه عمو پياز داغ باشيم محول شده. يعنى پس اينطورى 
شد، حضرت عمو پياز داغ مطلب مينويسه تو پياز داغ، بعد شما 
ببينه  ميكنه  نيگا  عمو  بعد  ميزنى،  حرف  بهش  راجع  ميزنى  زنگ 
خوب گفتى يا بد گفتى. اگه خوب گفته باشى چاپ ميشه تو سير 
ميرسم.  حسابتو  داغ  پياز  تو  ديگه  دفعه  باشى  گفته  بد  اگه  داغ، 
اصوال بعد از 44 شماره بايد متوجه شده باشى كه خوب اونيه كه 
من ميگم. بد هم اونيه كه بقيه بگن. متوجه هستى كه؟ من به به، 

بقيه اَخ. حاال برو زنگ بزن.
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.   

توريسم در ميان قاچاقچيان  
 

 :AP يك شركت توريستي در ريودوژانيرو در معرض توقيف قرار 
گرفت زيرا توريست ها را براي گشت و گذار به محله هاي بدنام 
و  مخدر  مواد  باندهاي  روساي  با  و  برد  مي  شهر  يي  حاشيه  و 
پخش كنندگان آن آشنا مي كرد. مدير توريسم برزيل اعالم كرد اين 
شركت در صورت اثبات موضوع به شدت دچار مشكل خواهد شد. 
براساس يكي از گزارش هايي كه روزنامه فاالد سائوپائولو اخيراً 
به چاپ رسانده است اين شركت قرار مالقات هايي بين قاچاقچيان 
و خرده فروشان مواد مخدر و توريست ها ترتيب مي دهد. يكي از 
معرفي  خارجي  توريست  يك  را  خود  كه  روزنامه  اين  خبرنگاران 
دالر   55 قيمت  به  كه  ساعته   4 تور  يك  در  شركت  با  بود،  كرده 
ترين  شده  شناخته  و  ترين  بزرگ  از  يكي  «روسينا»  در  را  افراد 
محله هاي پرجرم و فقيرنشين مي گرداند، به اطالعات فوق دست 
يافت. اين تور شامل بازديد از «باكاس دفامو» محلي كه فروشندگان 
مواد مخدر به مشتريان شان مواد عرضه مي كنند، بود. براساس 
ها  توريست  براي  موادمخدر  دالالن  و  فروشندگان  گزارش  اين 
تجربيات شان در زندگي روزمره  خاطراتي از زندان تعريف و از 
صحبت مي كنند و درنهايت حاضر مي شوند به شرطي كه صورت 
شان در عكس مشخص نشود همراه با گروه شان با توريست ها 
عكس يادگاري بگيرند. مدير توريسم برزيل در گفت وگو با رويترز 
گفت؛«جاذبه هاي توريستي برزيل بيش از آن است كه الزم باشد 
از چنين چيزي براي جلب توريست ها استفاده كرد.» طي سال هاي 
اخير بسياري از كمپاني ها به جاي آنكه توريست ها را تنها به ديدن 
سواحل زيباي ريودوژانيرو ببرند، آنها را در 600 محله حاشيه يي 
شهر مي گردانند و با زندگي واقعي يك ميليون نفر ساكن اين محله 
ها آشنا مي كنند، هر چند اين اقدام به شدت مناقشه برانگيز بوده و 

انتقادات بسياري به آن شده است.  

 عوض كردن لباس بعد از سه سال  
 

روز   1581 از  پس  شد  راضي  درنهايت  هوف  ويت  ديويد   :  AP  
پيراهن شماره 4 تيم جرسي را از تن دربياورد. اين پسر 12 ساله 
اهل كنتاكي پيراهن «برت فاور» بازيكن شماره 4 تيم را در كريسمس 
سال 2003 به عنوان هديه دريافت كرد و بعد از آن بدون استثنا هر 
روز آن را به تن كرد و باالخره 23 آوريل در روز تولد 12 سالگي 
و  پر  طرفداران  از  كه  او  دربياورد.  تن  از  را  آن  شد  حاضر  اش 
پاقرص اين تيم و خود «فاور» است تنها زماني حاضر به درآوردن 
آن شد كه به علت بزرگ شدن پيراهن به شدت برايش كوچك شده 
و به سختي تا كمرش مي رسيد. ظاهراً مادر اين پسربچه هر روز 
پيراهن را براي او مي شسته و اگر نيازي بوده آن را رفو مي كرده 

است. 

نسل جديد آدامس  
  

AFP : يك كمپاني انگليسي موفق به توليد يك آدامس غيرچسبناك 
شده و به زودي آن را به بازار 
عرضه خواهد كرد. اين كمپاني 
چند  مشاركت  با  شد  موفق 
ميليون   10 مبلغ  گذار  سرمايه 
پوند براي توليد اين نوع جديد 
كند.  گذاري  سرمايه  آدامس 
«آدامس تميز» نام اين محصول 
خواهد بود و ساخت آن نتيجه 

پژوهش هاي گروه تحقيقات دانشگاه بريستول است كه متخصصان 
آن از سال 2005 به اين بررسي ها مشغول بوده اند. آدامس هاي 
كه  شوند  مي  ساخته  سينتتيك  التكس  نوعي  از  امروزي  معمولي 
در مقابل هواي آزاد مقاومند و در برابر آن به شدت چسبناك مي 
شوند. در نوع جديد اين آدامس پليمر خاصي به اين تركيب اضافه 
مي شود كه خصوصيات آن را تغيير داده از چسبندگي اش به طرز 

قابل توجهي مي كاهد.  
  

فرار بزرگ با قاشق 
 

:AFP بيش از 30 زنداني در شمال شرق گينه توانستند با استفاده 
مقامات  كنند.  فرار  و  بكنند  سوراخي  زندان  ديوار  در  قاشق  از 
زندان اعالم كردند اين ديوار بر اثر بارش باران چنان در معرض 
استفاده  با  توانستند  زنداني   36 كه  بود  گرفته  قرار  رطوبت  نفوذ 
تلويزيون  گزارش  به  بگريزند.  «زركور»  زندان  از  موقعيت  اين  از 
عبور  اندازه  به  سوراخي  كندن  امكان  آنها  به  ديوار  رطوبت  گينه 
يك انسان را مي داد و آنها با ايجاد اين سوراخ در ديوار شمالي 
و استفاده از مالفه ها و لباس هايشان به عنوان طناب از محدوده 

زندان خارج شدند.
بسياري از زندان هاي گينه طي درگيري هاي سال گذشته آسيب 
جدي ديده اند. پس از اعتصاب بخشي از سازمان هاي كشور در 
كشور  اين  سابق  جمهور  رئيس  عملكرد  و  باال  تورم  به  اعتراض 
درگيري هاي گسترده و خشونت باري در سراسر اين كشور پيش 
آمد كه موجب وارد شدن آسيب به بسياري از ساختمان هاي دولتي 

شد. 
  

جشنواره فيلم در زندان 
 

بي بي سي؛ زندانيان در جمهوري آيوري كاست واقع در غرب آفريقا 
امسال مي توانند جزء تماشاگران فيلم هاي جشنواره بين المللي فيلم 
كوتاه «ابيجان» باشند. برگزاركنندگان فستيوال اعالم كردند با اين 
اقدام قصد دارند به افرادي كه قدرت شركت در فستيوال را ندارند 
امكان ديدن فيلم ها را بدهند. در نتيجه زندان ابيجان به يكي از محل 
هاي نمايش فيلم هاي فستيوال تبديل شد. يكي از سالن هاي زندان 
كه با ميله هاي آهني از ساير بخش ها مجزا مي شود به صورت 
سالن نمايش فيلم درآمده و زندانيان كه اغلب مردان جوان هستند 
در اين سالن به تماشاي فيلم مي نشينند. همچنين زندانيان مي توانند 
از مهمانان بخواهند در تماشاي فيلم با آنها همراهي كنند. در سالني 
افراد  ظرفيت  برابر  سه  تا  اغلب  است  چوبي  هاي  نيمكت  از  پر  كه 
براي ديدن فيلم حاضر مي شوند. يكي از زندانيان كه از اين موضوع 
بسيار خوشحال است مي گويد؛«اين باعث مي شود ما پس از آزادي 
ارتباط بيشتري با جامعه داشته باشيم و براي من كه تقريبًا 7 سال 
مي  حس  است.  خوشحالي  باعث  ام  گذرانده  اينجا  در  را  عمرم  از 
كنم روحيه ام بسيار بهتر از قبل شده است.» عالوه بر نمايش فيلم 
هايي كه موضوعات آن از زندگي خانوادگي تا وضعيت پناهندگان 
را دربر مي گيرد، زندانيان اين فرصت را مي يابند با عوامل فيلم، 
بازيگران و كارگردان كه در سالن نمايش حاضرند، گفت وگو كنند. 
هر  از  پيش  گويد؛«مجرمان  مي  هنري  فستيوال  اين  بنيانگذار  تچلي 
اختيارشان  در  را  اينچنيني  هاي  فرصت  بايد  و  هستند  انسان  چيز 
قرار داد؛ ممكن است شما زنداني باشيد اما باز هم فكر داريد، رويا 
و آرزو داريد. زندان آخر خط نيست، تنها مرحله يي از زندگي براي 

اصالح افراد است.» 
زندانيان موضوع اصلي فيلم هايي از قبيل «رستگاري در شاوشنگ» 
و «فرار از آلكاتراس» بوده اند و بازتاب اين فيلم ها در اقدام هزاران 
شود.  مي  ديده  گذشته  سال  ظرف 5  زندان  اين  از  فرار  به  زنداني 
اغلب زندانيان با استفاده از طناب يا تونل زدن به زير زمين قصد 

فرار داشته اند. 
 

 امريكا معدن بمب هاي خنثي نشده 
 

امريكا  جنوب  مردان  از  بسياري  مانند  وايت  سم  آسوشيتدپرس؛ 
براي پاك كردن چهره كشورش از بقاياي درگيري هاي داخلي در 
تالش است تمام فشنگ ها، تسليحات و ابزارهاي نظامي باقي مانده 

از جنگ را از سطح كشور پاك كند.
تمام  خود  فراغت  ايام  كردن  پر  براي  داشت  بااليي  سن  كه  او 
ويرجينيا را به كمك دوستانش زير پا مي گذاشت و تمام پرچم ها، 
سالح ها و آثار باقي مانده از جنگ را جمع آوري مي كرد. او حتي 
كمك  به  را  بود  رفته  فرو  كاهگلي  ديوارهاي  داخل  در  كه  تيرهايي 
تيشه از آن خارج مي كرد و اين گنج هاي پنهان را در كيسه يي كه 

با خود همراه داشت، جاسازي مي كرد.
قيمت  به  فوريه  ماه  در  جنگ  هاي  يادگاري  آوري  جمع  متاسفانه 
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جا  صورت  دروسط  كه  دليل  اين  به  شايد  است.  صورت  سلطان  دماغ  مي گويند 
خوش كرده است. برخي به اين دليل به آن سلطان مي گويند كه مركز ثقل صورت 
محسوب مي شود. البته در بعضي  ها اين مركز ثقل يك كمي بفهمي، نفهمي سنگين تر 
است. در قديم طبق شنيده ها، داشتن دماغ گنده را نشانه ابهت و قدرت مي دانسته اند. 
به گمان راقم ناخنك اين حرف كامًال صحيح است. حتمًا مي پرسيد چرا؟ اگر شما 
هم مثل من تاريخ را فوت آب بوديد و كمي هم ذوق داشتيد، به راحتي متوجه اين 
قضيه مي شديد. براي  اينكه به مغزتان فشار نياوريد تا گوشه هاي آن تاول بزند، 
از روي رحم و شفقتي كه در وجود من به عاريه گذاشته شده، به شما مي گويم 
تا درخماري نمانيد، چون مي دانم كه خماري از هر نوعش بد دردي است! جواب 
خيلي ساده است. در قديم به علت جنگ هاي تن به تن يا بهتر بگويم، دماغ به دماغ، 
قدرت دماغ برتر به اثبات مي رسيد! دراين گونه جنگ ها پيروزي از آن كسي بودكه 

از دماغ پدر، مادردارتري بهره مي برد.
با وجود تمام فرضيه هاي علمي- تاريخي و غيره، بنده به عنوان صاحب ناخنك،  به  
اين نتيجه رسيده ام، دماغ به اين دليل سلطان صورت است كه هر وقت صاحبان 
سلطان  يعني  دماغ،  مي آيد  چشم  به  كه  چيزي  اولين  مي كنند،   نگاه  آينه  در  دماغ 
چشم  بيشتربه  است،  سلطان تر  دماغش  كسي   هر  ميان  اين  در  است!  صورت 

مي آيد! 
چون  مي رويم،  ور  آن  با  و  شده  دماغ  متوجه  اول  مي كنيم،  نگاه  آينه  در  وقتي 
مهم ترين عضو صورت ماست! فكر مي كنم با اين دليل قاطع و قانع كننده، شما با 
من هم عقيده شده ايد، اگر نشديد هم نشديد، اين مسأله نمي تواند مرا وادار به تغيير 

عقيده كند. منتها بعداً به شما خواهند خنديد!
بعضي اوقات اين سلطان بي بديل صورت، براي همه از جمله من ناخنك زن باعث 

دردسر مي شود.
حتمًا باز هم مي پرسيد چطوري؟ چقدر شما سؤال مي كنيد؟

دردسر دماغ
بي شك براي شما هم كم اتفاق نيفتاده كه با صورت به زمين خورده ايد. اين به 
زمين خوردن آن هم با صورت، به علت سنگيني مركز صورت، يعني دماغ است. 
اين مركز هر چه سنگين تر باشد،  شدت زمين خوردن به نسبت سنگيني  وجاذبه 
به  طرف  هر  از  را  گربه  اگر  مثال  به عنوان  است.  خونبارتر  و  وحشتناك تر  زمين 
سمت پايين بيندازيد، چهار دست و پا روي زمين مي افتد، نه با صورت. اين فقط 

يك دليل عملي دارد كه رابطه مستقيم با دماغ وجاذبه زمين دارد.
همان طور كه مي دانيد، گربه در بين تمام موجودات زنده (به غير از گل و گياه) 
صاحب سبك ترين و كوچك ترين دماغ است،  طوري كه به آن نمي توانيم با قاطعيت 

بگوييم دماغ!
براي همين به راحتي مي تواند بر جاذبه زمين غلبه كند و به جاي با صورت به 
زمين خوردن، چهار دست و پا روي زمين فرود مي آيد، بدون اينكه كوچك ترين 

خراشي بردارد!
دماغ و خانواده 

درخانه كنار خانه و خانواده نشسته ايد. بوي كباب از كبابي سر كوچه، بچه شما 
و صدالبته خود شما را كالفه كرده است. بچه چند بار با دماغ رشد نيافته خود بو 
مي كشد. بعد ناگهان هوس خوردن كباب مي كند. چون آخر برج است و براي اين 
كار بودجه به حد كافي نيست، شما به بچه تشر مي زنيد كه خفه شو! با اين تشر 
ممكن است كه بچه خفه شود، اما دماغ بچه كه خفه شدني نيست! پس از چند لحظه 
بچه دوباره نق مي زند،  اين بار شما مسائل روانشناسي كودك را كه هر روز و 
هرشب از تلويزيون مي بينيد را به كنارمي گذاريد و با دست نوازشگر خود پس 

گردن سفيد كودك دلبندتان را نوازش مي  كنيد.
خودبه خود پس گردن بچه گل  مي اندازد! مادر بچه كه او  هم هوس كباب كرده،  
به طرفداري از كودك نوازش  شده اش به ميدان مي آيد و انواع متلك ها را نثار شما 
مي كند. مي خواهيد جواب او را بدهيد، اما چون مي دانيد كه از لحاظ زباني حريف 
شما  اخالق  با  خانم  كه  آنجا  از  مي شويد.  حمله ور  او  طرف  به  نمي شويد،  خانم 
آشناست و پيش بيني اين حركت را كرده است، سريع با دست راستش مالقه را 
گرفته و به سمت شما مي گيرد. شما چون قبًال مزه آن را چشيده ايد. آرام مي گيريد 
و به شيطان بيچاره لعنت مي فرستيد! كودك كه اوضاع را مناسب مي بيند، انواع 
و اقسام حرف هاي سوزناك را كه در  فيلم هاي سينما و مجموعه هاي تلويزيوني 
ديده است، حواله شما مي كند. دل شما كباب شده از كرده خود پيشمان مي شويد. 
چون خود شما هم هوس كباب كرده ايد و در آشپزخانه هم از غذا خبري نيست،  

به سمت كبابي حركت مي كنيد و آن را مي خريد.
اولين لقمه اي را كه دردهان مي گذاريد،  در دهانتان مي ماسد.

تازه متوجه مي شويد چه كالهي به سرتان رفته و دماغ چه باليي به سرتان آورده 
است. درست در همين لحظه متوجه مي شويد كه دماغ سوخته شده ايد!

دماغ سوختگي هم يكي از بالياي طبيعي دماغ است كه ماجراي آن را در
 شماره هاى  آينده مي خوانيد.

از گوشه و كنار

جان او تمام شد و انفجار يك گلوله توپ خنثي نشده، باعث 
مرگ او شد. با وجود اينكه 140 سال از تسليم ژنرال لي 
(فرمانده نيروهاي جنوب در جنگ هاي انفصال) به ژنرال 
گرانت (فرمانده نيروهاي شمال) گذشته است، اين بمب ها 
همچنان قوي و نيرومند باقي مانده و در انتظارند روزي 
كساني  تمام  شدن  شوكه  باعث  وايت  شوند.مرگ  منفجر 
هم  مشغولند.  جنگ  هاي  يادگاري  آوري  جمع  به  كه  شده 
اكنون بسياري از امريكايي ها نگرانند مبادا تسليحات خنثي 
نشده نظامي متعلق به جنگ داخلي كشورشان باعث از پا 

درآمدن آنها شود.
ژنرال جان اف بايمك كه در گذشته رئيس تيم خنثي كردن 
ها  بمب  «اين  گويد؛  مي  بود،  ارتش  نكرده  كار  هاي  بمب 
نبايد روي زمين خنثي نشده رها شوند زيرا حتي با گذشت 
سال ها از شليك آنها اين بمب ها با برخورد با هر جسم 
سنگيني ممكن است عمل كرده و منفجر شوند.»وايت يكي 
از هزاران نفري بود كه به كار جمع كردن آثار مربوط به 
جنگ اشتغال داشت. او در بسياري از مواقع با پوكه فشنگ 

ها آثار هنرمندانه زيادي خلق مي كرد.
هري ريگوي يكي از افرادي كه در گذشته از فشنگ هاي 
باقي مانده از جنگ داخلي براي خود مجموعه بي نظيري 
يي  ويژه  هاي  منطقه  توان  نمي  جنوب  «در  گفت؛  ساخته، 
داده  رخ  آنها  در  تنها  جنگ  كه  گفت  و  كرد  مشخص  را 
هيچ  و  هستند  پراكنده  جا  همه  ها  بمب  و  ها  فشنگ  است. 
بعيد نيست كه هر لحظه يكي از آنها زير پاهاي ما منفجر 
شود. ما خيلي اوقات حتي جرات خارج كردن گوله ها از 
صداي  كه  انتظاريم  در  لحظه  هر  و  نداريم  را  ديوارها  دل 

انفجاري به هوا برخيزد.»
در بين سال هاي 1861 تا 1865 حدود يك و نيم ميليون 
انواع بمب و گلوله در جنوب امريكا شليك شد. اكثر بمب 
هايي كه در حاشيه رودخانه ها به زمين برخورد كرده اند، 

به دليل گل آلود بودن زمين عمل نكرده اند.
محل  حوالي  در  كه  يي  خانه  صدها  شد  باعث  وايت  مرگ 
انفجار قرار داشتند، مورد بازرسي ماموران خنثي سازي 
ارتش قرار بگيرند تا از وجود هر بمب و سالحي كه امكان 

انفجار دارد، پاك شوند. 

كميسيوني براي مقابله با 
فضايي ها  

 
شهر  اين  شوراي  از  كانادا  دنور  اهل  شهروند  يك   AP:
آماده  فضايي  موجودات  حمله  براي  كرد  درخواست 
باشند. وي ضمن مطرح كردن اين موضوع و تشريح لزوم 
آمادگي مقامات پيشنهاد كرد كميسيوني براي رسيدگي به 
اين موضوع و مقدمات آن تشكيل شود. اين مرد كه جف 
پكمن نام دارد 54 ساله و معتقد است كميسيوني 18 نفري 
بايد استراتژي براي زمان حضور موجودات بيگانه روي 
كره زمين بيابد. اين مرد براي مطرح كردن پيشنهادش به 
صورت رسمي در شوراي شهر نياز به چهار هزار امضاي 
گيري  راي  در  موضوع  اين  صورت  اين  در  دارد،  موافق 

نوامبر امسال در معرض ديد عموم قرار خواهد گرفت.  

 مردي به نام 
«ما به خدا اعتماد داريم»  

  
شاير  كروي  اهل  امريكايي  شهروند  كرشنر  استيو   AFP:
به دادگاه مراجعه كرده است تا قاضي مجوز تغيير نامش 
به عبارت «ما به خدا اعتماد داريم» را صادر كند، كرشنر 
كه  خداوند  هاي  كمك  از  است  نمادي  نام  اين  است  معتقد 
است.  شده  حالش  شامل  دشوار  هاي  موقعيت  در  همواره 
اين مرد 57 ساله مي گويد به شدت نگران است كه عبارت 
«ما به خدا اعتماد داريم» را كه روي اسكناس هاي اياالت 
به  نمونه  عنوان  به  او  شود.  حذف  شده،  نوشته  متحده 
عبارت «قلمرو خداوند» اشاره مي كند كه در سال 1992 از 
مهر يكي از شهرهاي اياالت متحده حذف شد زيرا دادگاه 
مرد  اين  بود.  داده  تشخيص  اساسي  قانون  خالف  را  آن 
كه راننده اتوبوس مدرسه و هنرمندي آماتور است ساكن 
مردم  از  امضا  آوري  جمع  با  دارد  قصد  و  است  شيكاگو 
نيت خود را عملي كند و دادگاه را وادارد با اين تغيير نام 

موافقت كند.  

شكست جمع آوري
 اسلحه در استراليا 

 
 بعدازظهر 28 آوريل 1996 مارتين بريانت مردم استراليا 
را با اقدام خود بهت زده كرد. او با موهاي بلند روشن و 
در  رستوراني  در  را  خود  ناهار  تازه  اش  مهتابي  پوست 
تاسمانيا  استان  زندان  گذشته  در  كه  آرتور  پورت  منطقه 
در آن قرار داشت صرف كرده بود. او پس از اينكه ضربه 
كيفش  در  خونسردي  كمال  در  خورد  پشتش  به  محكمي 
روي 35  دقيقه  هشت  مدت  به  مسلسلش  با  و  كرد  باز  را 
مشتري رستوران آتش گشود و مردان، زنان و كودكاني 
كه براي صرف غذا به داخل اين رستوران آمده بودند را 
به كام مرگ كشاند. او با اين عمل خود خونبارترين جنايت 

تاريخ استراليا را رقم زد.
اين اقدام مارتين باعث شد جان هوارد نخست وزير برگزيده 
استراليا بتواند از احساسات آسيب ديده مردمش استفاده 
و به كار بردن اسلحه گرم را توسط مردم غيرقانوني اعالم 
با  دولت  و  است  پابرجا  هنوز  استراليا  در  قانون  اين  كند. 
قاطعيت و جديت تمام آن را به اجرا درمي آورد.هوارد در 
زمان تصويب اين قانون گفت؛ «من از اسلحه بيزارم. آنچه 
عالقه  كنم  مي  سرزنش  آن  خاطر  به  را  امريكا  مردم  من، 
بيش از حد آنها به اسلحه است... من اجازه نخواهم داد اين 

بيماري امريكايي به مردم كشور ما سرايت كند.»
براي  دليلي  هيچ  كشورش  شهروندان  كرد  مي  فكر  هوارد 
بايد   1996 قانون  طبق  و  نداشتند  گرم  هاي  اسلحه  حمل 
تمام اسلحه هايي كه در دست مردم بود به دولت بازمي 
گشت. جمع كردن 650 هزار اسلحه از مردم هزينه زيادي 
سنگين  قوانين  وضع  عالوه  به  كرد.  تحميل  دولت  به  را 
درصد  دو  تنها  شد  باعث  اسلحه  حمل  مجوز  گرفتن  براي 
سالح  داشتن  اختيار  در  از  استراليا  بزرگسال  جمعيت  از 
استاد  مكفدران  سامارا  ادعاي  شوند.طبق  محروم  گرم 
دانشگاه سيدني اين اقدامات هيچ تاثيري در كاهش جرائم 
گويد؛  مي  او  است.  نداشته  گرم  اسلحه  با  گرفته  صورت 
«اقدام هاي طاقت فرساي دولت تنها باعث شد شهروندان 
معمولي تفنگ هاي خود را به دولت تحويل دهند. در حقيقت 
هاي  گروه  ميان  از  را  گرم  هاي  اسلحه  نتوانست  دولت 
كه  يي  اسلحه  هر  گذشته  مانند  آنها  و  كند  جمع  خالفكار 
مي خواستند را در اختيار داشتند و به روال قبل به عمليات 
استراليا  فعلي  دادند.»مجلس  مي  ادامه  خود  مسلحانه  هاي 
از  قبل  از  جمعي  دسته  كشتارهاي  كه  است  باور  اين  بر 
سال 1996 در استراليا رو به كاهش بوده و كم شدن چند 
قانون  وضع  به  ربطي  سال  همه  اين  از  پس  آن  درصدي 

ممنوعيت حمل اسلحه نداشته است. 
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آخرين نرخ هاى روز ارز
 

اقتصاد

صندوق بين المللي پول؛  

 بانك هاي ايراني با زيان مواجه هستند 
 

به گزارش صندوق بين المللي پول هياتي به سرپرستي كرامارنكو طي روزهاي 28 آوريل تا 11 مه سال جاري به ايران سفر كرده بود با انجام 
مذاكرات بسياري با مقامات ايراني بيانيه يي را صادر كرد. در اين بيانيه هيات كارشناسي صندوق با اشاره به فضاي نامطلوب كسب و كار در 
ايران و موانع رشد و توسعه بخش خصوصي از مسووالن ايراني خواست براي مبارزه با افزايش رشد قيمت ها سياست افزايش نرخ سود بانكي 
را به عنوان يكي از راهكارهاي كاهش نرخ تورم دنبال كنند. متن كامل اين بيانيه در ذيل مي آيد؛ طي سال هاي گذشته و با افزايش قيمت نفت رشد 
اقتصادي ايران تقويت شده است و موقعيت خارجي آن نيز ارتقا يافته به طوري كه متوسط رشد توليد ناخالص داخلي طي سال هاي 2006-2005 
و -2008 2007 به نزديك 2/6 درصد رسيده و ذخاير ناخالص خارجي نيز به حدود 82 ميليارد دالر در پايان سال 2007-2008 رسيده است. 
همچنين به دليل رشد باالي تقاضاي داخلي تورم نيز داراي جهش قابل مالحظه يي بوده است. از طرف ديگر بهبود در اصالحات ساختاري نيز 
پيچيده شده است. يارانه هاي مجازي انرژي كاهش يافته است. كارهاي مقدماتي براي ايجاد ماليات بر ارزش افزوده در حال اتمام است و بنگاه 
هاي جمع آوري ماليات با سيستم هاي جديد تكنولوژي اطالعات به روز شدند. اما همچنان ضعف در فضاي كسب و كار و تجارت به عنوان 
مانع مهمي سد راه توسعه بخش خصوصي در اقتصاد ايران است. از طرف ديگر فرآيندهاي غيرسرمايه گذاري در اقتصاد ايران باعث شده است 
بخش خصوصي در حجم بسيار كوچكي باقي بماند و اكثر بنگاه هاي تجاري دولتي يا وابسته به موسسات دولتي هستند. در ادامه اين بيانيه آمده 
است مذاكرات مشاوره يي بسياري بر كاهش نرخ تورم متمركز شده است كه از آن به عنوان چالش مهم كوتاه مدت اقتصاد ايران ياد مي شود. 
در اين خصوص هيات اعزامي صندوق بين المللي پول پيشنهاد تقويت مواضع مالي را مطرح كرد. پيشنهاد داده است كه نرخ سود بانكي در ايران 
افزايش پيدا كند (به طوري كه نرخ بازگشت سود در حالت واقعي منفي شده است) همچنين پيشنهاد انعطاف پذيري بيشتر نرخ ارز را مطرح كرده 
اند. هيات اعزامي معتقد است در ميان مدت اولويت اقتصاد ايران بايد به سمت تقويت بيشتر تامين كننده هاي منابع مالي دولتي و بهبود كارايي 
اقتصاد از جمله حذف تدريجي يارانه هاي بخش انرژي و جايگزيني آنها با افزايش تسهيالت اجتماعي باشد. همچنين تاكيد شده است كه دورنماي 

رشد اقتصادي باالتر و ايجاد اشتغال مي تواند با بهبود فضاي تجاري محقق شود. 

نرخ تورم در 
انگليس به

 3 درصد رسيد
نرخ رشد تورم در انگليس در ماه گذشته ميالدى (آوريل) به باالترين سطح خود در 13ماه اخير رسيده 
است.  بنا بر اعالم اداره ملى آمار انگليس، نرخ رشد تورم در ماه آوريل به سه درصد رسيد كه نسبت 
به ماه قبل از آن، نيم درصد بيشتر بوده است. اين نهاد رسمى اقتصادى، نرخ رشد تورم در اقالم خرده 
فروشى را در ماه آوريل بيش از چهار درصد اعالم كرده است. افزايش قيمت ها در انگليس بويژه در 
بخش سوخت و مواد غذايى در چند ماه گذشته اقتصاد اين كشور را با بحران جدى مواجه كرده و 
طبقات متوسط و به پايين را بشدت نگران كرده است.تحليل گران غيردولتى معتقدند افزايش نرخ تورم 
بويژه در قيمت كاالهاى ضرورى نظير سوخت و مواد غذايى نه در 13ماه اخير بلكه در 6 سال گذشته 
بى سابقه بوده است. منابع غير رسمى نرخ تورم را بسيار بيش از ارقام اعالم شده توسط دولت مى 
دانند و معتقدند منابع دولتى براى بررسى قيمت ها تعداد زيادى از اقالم را در نظر مى گيرند در حالى 
كه بسيارى از اين كاالها و خدمات در مدت چند سال حتى يك بار هم مورد نياز و درخواست مردم 
عادى نيست. به عقيده كارشناسان، اگر براى بررسى ميزان تورم جارى در انگليس فقط اقالم اساسى 
نظير سوخت، غذا، دارو، مسكن و ... را مدنظر قرار دهيم، نرخ تورم به حدود 19درصد افزايش مى يابد. 
به گفته كارشناسان، وضعيت نامساعد اقتصادى انگليس عالوه بر وارد كردن فشار مضاعف به مردم و 

ماليات دهندگان، باعث كاهش محسوس معامالت بويژه در بخش مسكن و مستقالت شده است. 
بر اساس اين تحليل كارشناسان، در حال حاضر اكثر افرادى كه متقاضى خريد مسكن هستند به دليل 
مشكل اقتصادى و گران بودن قيمت ها نمى توانند خريد كنند و از سوى ديگر فروشندگان نيز اعتقاد 

دارند چون چشم انداز مثبتى در اقتصاد ديده نمى شود بنابراين اگر صبر كنند مى توانند كاالى خود را 
در ماههاى آينده با قيمت بسيار بيشترى بفروشند. همين وضعيت باعث ركود بازار شده و اقتصاد كالن 
اين كشور را نيز تحت تاثير قرار داده است. روز گذشته اعالم شد كه وخامت وضعيت اقتصادى انگليس 
عالوه بر بخش هاى اقتصادى و مردم عادى اين كشور، زندگى نظاميان اين كشور را نيز تحت تأثير 
قرار داده است. بر اساس گزارش موسسه حمايت از حقوق ماليات دهندگان انگليسى، در 10سال گذشته 
تاكنون مالياتها بيش از 50درصد افزايش يافته است حال آنكه بسيارى از خدمات عمومى حذف شده 
و يا از كيفيت اين خدمات بشدت كاسته شده است. اين گزارش تأكيد دارد: در اين مدت ماليات دريافتى 
دولت از شهروندان انگليسى از ميزان 223ميليارد پوند(450ميليارد دالر) به 517ميليارد پوند (يك هزار 
و 34ميليارد دالر) افزايش يافته حال آنكه در اين مدت بيش از 1500مدرسه و 4000اداره پست تعطيل 

شده اند و بسيارى از خدمات شهردارى ها از جمله جمع آورى زباله دچار نقصان جدى شده است. 

زلزله موجب افزايش تورم در چين شد
 بلومبرگ گزارش داد ، زلزله شديد چين كه طى 58 سال اخير بى سابقه بوده است ، موجب كاهش تقاضاى انرژى و رشد فزاينده تورم در اين 

كشور خواهد شد . 
زلزله اخير چين خسارات شديدى به نيروگاه هاى برق و شبكه هاى انتقال برق اين كشور وارد كرده است . حدود 5/5 گيگا وات از ظرفيت توليد 
برق نيروگاه هاى برق چين كاهش يافته است كه اين رقم معادل يك درصد ظرفيت كل توليد نيروگاه هاى اين كشور به شمار مى رود . اين در 
حالى است كه تقاضاى نفت چين طى ماه آوريل نيز كاهش داشته است و وقوع اين زلزله نيز موجب كاهش هر چه بيشتر تقاضاى نفت اين كشور 
خواهد شد . واردات نفت چين براى نخستين بار طى 18 ماه اخير كاهش داشته است . استان سيچوان بيش از 40 درصد ذخاير گازى چين را در 
اختيار دارد و 22 درصد توليد گاز اين كشور را تشكيل مى دهد . ويليام اونيل كارشناس ارشد اقتصادى در اين باره معتقد است : زلزله اخير 
موجب افزايش فشارهاى تورمى در اقتصاد جين خواهد شد . رشد قيمت مواد غذايى ، اقتصاد چين را با چالش جدى روبرو خواهد كرد . دانشگاه 

علوم اجتماعى چين پيش از اين اعالم كرد ، قيمت مواد غذايى در اين كشور امسال 10 درصد رشد خواهد داشت .   
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اقتصاد جهانى

بحران گرانى
 مواد غذايى در 35 

كشور دنيا
سازمان جهانى خواروبار و كشاورزى «فائو» در جديدترين گزارش خود ابعاد تازه اى از بحران گرانى 

مواد غذايى در 35 كشور دنيا را تشريح كرد. 
«فائو» در اين گزارش به بررسى علل و پيامد هاى افزايش قيمت جهانى مواد غذايى پرداخته و اين بحران 
را در 35 كشور دنيا شامل قرقيزستان، بنگالدش، يمن، هند، مراكش، گينه، مكزيك، مصر، بوركينافاسو، 

اندونزى، موريتانى، سنگال، ازبكستان، ايتاليا، آرژانتين، هاييتى، پاكستان، روسيه، چين، ويتنام، كامبوج، 
كانادا، سيرالئون، فيليپين، افغانستان، سنگال، غنا، موزامبيك، گواتماال، هندوراس، پرو، لسوتو، سوازيلند، 
كارائيب  و  التين  آمريكاى  آفريقا،  آسيا،  شرق  جنوب  و  جنوب  در  كل  طور  به  و  مغولستان  و  نيجريه 
تشريح كرده است. در اين گزارش آمده است: قيمت مواد غذايى از سال 2005 روند صعودى خود را 
آغاز كرده است. بر اساس آمارهاى بانك جهانى، قيمت جهانى مواد غذايى طى سه سال اخير بيش از 
83 درصد رشد داشته است. قيمت واقعى برنج طى ماه مارس به باالترين رقم خود طى 19 سال اخير 
رسيد و در كمتر از دو هفته 50 درصد افزايش يافت. قيمت واقعى گندم نيز در اين مدت به باالترين رقم 
خود طى 28 سال اخير رسيده است كه اين مسئله موجب وقوع بحران بين المللى شده است. افزايش 
قيمت مواد غذايى اكثر كشورهاى فقير را به شدت تحت تأثير قرار داده است. رژيم غذايى در كشورهاى 

فقير به شدت به غالت و محصوالت كشاورزى از قبيل دانه هاى روغنى، روغن خوراكى و شير وابسته 
است. افزايش قيمت مواد غذايى نه تنها افراد فقير بلكه افراد با درآمد متوسط را نيز تحت تأثير قرار داد 
و موجب شد تا سفته بازان و سرمايه گذاران بين المللى پس از ركود بخش مسكن در سال 2007 به 

سوى بازار محصوالت كشاورزى روى آورند. 
آثار افزايش قيمت مواد غذايى به هيچ وجه قابل چشم پوشى نيست چرا كه بر اساس آمار بانك جهانى، 

بيش از 100 ميليون نفر از مردم جهان را با فقر شديد روبه رو خواهد كرد. 
افزايش قيمت مواد غذايى موجب گسترش فقر و گرسنگى فقرا خواهد شد. در قرقيزستان، افراد فقير بيش 
از 70 درصد درآمد خود را صرف مواد غذايى مى كنند. در بنگالدش، قيمت برنج بيش از 70 درصد 
افزايش يافته است. در اين كشور اكثر مردم با درآمد كمتر از يك دالر در روز زندگى مى كنند. افزايش 
قيمت مواد غذايى موجب رشد تعداد افراد فقير جهان خواهد شد. چگونگى تأثير افزايش قيمت محصوالت 
كشاورزى بر رشد فقر به خوبى در كشور يمن مشهود است. يمن ساليانه بيش از دو ميليون تن گندم 
وارد مى كند. بر اساس تخمين هاى موجود، دو برابر شدن قيمت گندم و فرآورده هاى آن موجب رشد 

6 درصدى فقر در اين كشور خواهد شد. 
نوسان دستمزد ها و قيمتها، طبقه متوسط را نيز تحت تأثير قرار مى دهد. فشارهاى تورمى به قدرى 
مهم و با اهميت هستند كه نه تنها قشر فقير را تحت تأثير قرار مى دهد بلكه طبقه متوسط درآمدى را نيز 
متأثر خواهد كرد. سازمان ملل هشدار داد، كشورهاى فقير و متوسط از لحاظ درآمدى، با سهميه بندى 

مواد غذايى براى مقابله با اين بحران، روبه رو خواهند شد. 
ناشى  اجتماعى  هاى  تنش  معرض  در  جهان  كشور  كرد: 33  اعالم  جهانى  بانك  رئيس  زوليك  روبرت 
از افزايش قيمت انرژى و مواد غذايى قرار دارند. مراكش، گينه، مكزيك، مصر، بوركينافاسو، اندونزى، 
گوجه  خريد  آرژانتين  مردم  هستند.  مردمى  اعتراضات  گسترش  شاهد  ازبكستان  و  سنگال  موريتانى، 
فرنگى به قيمت هر كيلو 6 دالر را در اوايل اكتبر ،2007 تحريم كردند. در سپتامبر ،2007 گروه هاى 
حامى مصرف كننده ايتاليا يك روز را به عنوان روز ممنوعيت خريد خمير پيتزا و گوجه فرنگى اعالم 

كردند. 
قيمت مواد غذايى از سال 2005 روند صعودى خود را آغاز كرده است. 
بر اساس آمارهاى بانك جهانى، قيمت جهانى مواد غذايى طى سه سال 
اخير بيش از 83 درصد رشد داشته است. قيمت واقعى برنج طى ماه 
مارس به باالترين رقم خود طى 19 سال اخير رسيد و در كمتر از دو 
به  مدت  اين  در  نيز  گندم  واقعى  قيمت  يافت.  افزايش  درصد   50 هفته 
باالترين رقم خود طى 28 سال اخير رسيده است كه اين مسئله موجب 

وقوع بحران بين المللى شده است. 
فقير  كشاورزان  نفع  به  وجه  هيچ  به  كشاورزى  محصوالت  قيمت  افزايش  شد،  اشاره  كه  طور  همان 
بر  است.  شده  محصوالت  توليد  هزينه  رشد  موجب  كشاورزى  محصوالت  قيمت  افزايش  بود.  نخواهد 
اساس آمارهاى شوراى گندم كانادا، كشاورزان كانادايى از توليد هر تن گندم بين 260 تا 284 دالر 
درآمد كسب مى كنند و اين در حالى است كه قيمت جهانى گندم به بيش از 520 دالر در هر تن رسيده 
است. در هند نيز كشاورزان هندى از توليد هر 100 كيلوگرم گندم 850 روپيه به دست مى آورند، در 
حالى كه گندم به قيمت 1650 روپيه وارد اين كشور مى شود. در واقع سود اصلى به جيب دالالن و 
واسطه ها مى رود. سفته بازى و داللى در بازار جهانى كاال عامل اصلى رشد قيمت ها است. به اعتقاد 
كارشناسان، تجار و بازرگانان در غرب آفريقا به دنبال حداكثر كردن سود خود هستند و مى دانند كه 
كمبود توليد و عرضه موجب افزايش قيمت ها و در نتيجه سود آنها خواهد شد. عالوه بر اين، هزينه هاى 
حمل و نقل كه تأثير زيادى در افزايش قيمت تمام شده محصوالت كشاورزى دارد، فشار زيادى را بر 
كشاورزان وارد مى كند. در سطح اقتصاد كالن، نه تنها مردم فقير، بلكه كشورهاى فقير واردكننده مواد 

غذايى، فشار زياد ناشى از افزايش قيمت محصوالت كشاورزى را متحمل مى شوند. 
مسئله  اين  كه  كرد  اعالم  ممنوع  فوريه 2008  در  را  برنج  صادرات  خود،  داخلى  نياز  تأمين  براى  هند 
موجب افزايش شديد قيمت برنج و افزايش فشارهاى تورمى در نپال شد. وابستگى بنگالدش به واردات 
برنج نيز موجب وقوع بحران در اين كشور شده است. فيليپين نيز با جمعيت 91 ميليون نفرى قادر به 

تأمين مواد غذايى مورد نياز خود نيست. 
طى سال هاى 2000 تا 2006 ميالدى، ميزان كمك هاى غذايى در جهان بيش از 40 درصد كاهش داشته 
است و اين رقم طى سال 2007 به كمترين ميزان خود از سال 1973 رسيده است. كاهش چشمگير كمك 
هاى غذايى، نشانگر ناكافى بودن دسترسى به مواد غذايى به علت افزايش قيمت و كاهش سطح واردات 
است. برنامه جهانى غذا كه وظيفه سير كردن 73 ميليون نفر در 80 كشور جهان را بر عهده دارد، هشدار 
غذا  جهانى  برنامه   2008، مارس  در  بود.  نخواهد  افراد  اين  قبال  در  خود  تعهدات  به  عمل  به  قادر  داد 
خواستار اختصاص حداقل 500 ميليون دالر از سوى كشورهاى ثروتمند براى تأمين غذاى مورد نياز 
كشورهاى فقير شد. افزايش 20 درصدى قيمت مواد غذايى طى سه هفته اخير، برنامه جهانى غذا را با 
شكاف بودجه اى 600 تا 700 ميليون دالرى روبه رو كرده است. هزينه اضافى سير كردن 28 ميليون 

گرسنه در 14 كشور آسيايى بيش از 160 ميليون دالر در سال خواهد بود. 
افزايش سوء تغذيه و مرگ و مير به علت افزايش قيمت مواد غذايى در بازار آزاد چيز تازه اى نيست. 

حامد كرزاى رئيس جمهور افغانستان از برنامه جهانى غذا خواسته تا 5/ 2 ميليون افغانى ديگر را سير 
كند. سرماى طاقت فرساى زمستان و افزايش قيمت مواد غذايى موجب شده تا افغانستان نيز براى تأمين 
مواد غذايى مورد نياز بشدت به واردات وابسته شود. صندوق فائو نيز اعالم كرد، بيش از 30 درصد 

جمعيت 20 كشور فقير جهان با خطر سوء تغذيه روبه رو هستند. 
كشورهاى  ساير  بر  زيادى  منفى  آثار  غذايى  مواد  و  كشاورزى  محصوالت  واردات  آفريقا،  بر  عالوه 
در حال توسعه در جنوب و جنوب شرق آسيا، آمريكاى التين و كارائيب داشته است. افزايش واردات 
موجب از بين رفتن بازار محصوالت داخلى و افت چشمگير توليد و اشتغال داخلى در اين كشور ها شده 
است. شكاف غذايى در گواتماال و هندوراس و پرو تا سال 2016 ميالدى بيش از 20 درصد افزايش 
و  هندوراس  در  غالت  واردات  و  شده  وابسته  غالت  واردات  به  شدت  به  اكنون  هم  پرو  يافت.  خواهد 
گواتماال نيز از سال 1990 تاكنون 10 درصد رشد داشته است. در واقع، طى سال 2006 واردات غالت 

در هندوراس و گواتماال به ترتيب 30 و 55 درصد از توليد داخلى بيشتر بود.    
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فردوسى، 
نماد جاودانه 
فرهنگ ايران

امير نعمتى ليمايى

با  طراز  هم  گيتى  پهنه  در  نامش  كه  فردوسى  از  گفتن  سخن 
شكسپير، دانته و هومر گسترده است و در هر گوشه از جهان و در 
هر سرزمينى فردوسى پژوهى وجود دارد آسان نيست. فردوسى 
شخصيتى است كه هر ايرانى و هر پارسى زبانى در هر گوشه اى 
از كره خاكى كه باشد خود را مرهون و مديون او بايد بداند، زيرا 

اگر فردوسى و شاهكار جاودانه اش، شاهنامه، نبود چه بسا هويت 
ايرانى از يورش و ايلغار بيگانگان جان به سالمت نمى برد، زبان 
پارسى تا به امروز باقى نمى ماند و شايد بزرگانى چون مولوى، 
حافظ، سعدى، جامى و دهها نامدار ديگر كه نامور بودنشان به دليل 
تبحر و مهارتشان در سخن سرايى به زبان پارسى است هرگز در 

تاريخ رخ نمى نمودند.
حكيم استاد ابوالقاسم منصور بن حسن فردوسى كه نامش زينت 
اش  شاهنامه  و  است  ايران  ملى  تاريخ  پرافتخار  صفحات  بخش 
و  بزرگترين  زمره  در  و  ايران  تاريخى  حماسى  سروده  بزرگترين 
حدود  در  باشد  مى  جهان  كشورهاى  كليه  حماسى  آثار  زيباترين 
سال 329 هجرى در روستاى باژ، يكى از روستاهاى شهر توس، 
و  شده  متولد  دهگان  اى  خانواده  در  كه  او  گشود.  جهان  به  چشم 
ثروت و ضياع موروث و مال و مكنتى در حد كفايت داشت روزگار 
جوانى را در گفت وگو و مباحثه با دانشمندان و انديشمندان گذراند 
و از محفل اديبان و حكيمان بهره افزون برگرفت. فردوسى از اوان 
جوانى همواره در پى آن بود افسانه ها و داستان هاى ملى ايران 
بوته  به  ساسانى  شاهنشاهى  اركان  فروپاشى  پيرو  كه  را  زمين 
منابع  آنچه  با  برابر  كند.  احيا»  دگربار  بود  شده  سپرده  فراموشى 
تاريخى به دست مى دهند حكيم نام آور توس نخستين كس نبود 

كه چنين انديشه اى به سر پرورانده بود، زيرا پيشتر، كسانى ديگر 
نيز به چنين كارى دست يازيده بودند اما بنا به داليلى كه بيان آنها 
سبب تطويل كالم است ناكام مانده بودند. از شمار آنانى كه چنين 
تالشى پيشه ساخته بودند مى توان ابومنصور دقيقى را نام برد كه 
سرايش اسطوره ها و داستان هاى كهن و باستانى ايران را ساليانى 
زودتر از فردوسى آغاز كرده بود اما با به قتل رسيدن او به توسط 
است  داشته  بيان  را  آن  كامل  شرح  فردوسى  كه  غالمان  از  فردى 

موجبات ناتمام ماندن شاهنامه اش فراهم آمد. 
جوانيش را خوى بد يار بود ابا بد هميشه به پيكار بود 

برو تاختن كرد ناگه مرگ نهادش به سر بر يكى تيره ترك 
بدان خوى بد جان شيرين بداد نبود از جهان دلش يك روز شاد

يكايك ازو بخت برگشته شد به دست يكى بنده بر كشته شد 
يك  بر  مشتمل  هايش  سروده  از  بخشى  دقيقى  كار  عظمت  شاهد 
هزار بيت است كه فردوسى وارد شاهنامه خود كرد و جاودانه اش 
نمود. ابوالمويد بلخى نيز از جمله سرآمدان و معاريف گويندگان و 
يكى ديگر از ايران دوستان آن عهد بود كه به همراه دقيقى در زمينه 
تاريخ داستانى و باستانى ايران و احياى افتخارات ايرانيان كارهاى 
شاهنامه  را  كتابش  است  مشهور  چنانكه  و  داد  انجام  ارزشمندى 

ناميده بود. 
به هر روى، آنچه روشن است، فردوسى در سن چهل سالگى برآن 
شد تا كار بى سرانجام دقيقى را به انجام رساند اما كتابهاى معتبر 
و ماخذ دقيقى در دست نداشت، به همين جهت مدتى از عمر را به 
شاهنامه  از  اى  نسخه  آنكه  تا  گذرانيد  آنها  آورى  فراهم  و  تدارك 
منثور ابومنصور محمد بن عبدالرزاق حاكم طوس را كه به توسط 
چهار نفر از فضال و از روى خداينامك و داستان شاهان و پهلوانان 
ايران پرداخته شده بود با كمك و يارى يكى از دوستانش به دست 
آورد و زان پس بود كه كمر همت براى سرايش شاهنامه بربست و 
تالشى افزون به كار برد، بدين قصد و عزم كه سروده اى مدون و 
مرتب از داستان ها، اساطير و تاريخ كهن ايران زمين ترتيب دهد، 

چنانكه خود نيز در شاهنامه آورده است : 
من اين نامه فرخ گرفتم به فال همى رنج بردم به بسيار سال 

سرودن  به  شروع  هجرى   371 يا   370 سال  حدود  در  فردوسى 
براى  بيشتر  يا  و  سال  سى  نزديك  و  كرد  خود  مشهور  شاهنامه 
تنظيم آن رنج كشيد و خون دل خورد. چنين برمى آيد كه فردوسى 
افزون وقت خود را صرف نظم شاهنامه كرد. او اگرچه در آغاز كار 
از پشتيبانى چندتن از امراى طوس برخوردار بود اما پس از چند 
مدت تنها همت و تالش بسيار خود وى بود كه اين كار سترگ و 
ارزنده را پيش مى برد، چنانكه از رسيدگى به ملك و امالك موروثى 
درماند و ثروت اجداد و دارايى نياكان خويش بر سر اين كار نهاد و 

حتى به لحاظ مادى و مالى در تنگنايى دهشتناك قرار گرفت. 
به هر ترتيب، آنچه هويدا مى نمايد، فردوسى پيش از آنكه در سال 
411 و يا 416 هجرى چشم از جهان فروبندد كار سرايش شاهنامه 
را به پايان رسانيد. با مرگ فردوسى اگر چه كالبدش اسير دست 
خاك شد اما همچنان كه خود پيش بينى كرده بود نامش همواره نه 

تنها براى ايرانيان بلكه براى جهانيان جاودانه ماند. 
نميرم از اين پس كه من زنده ام كه تخم سخن را پراكنده ام 

دليل و برهان اين جاودانگى به يقين به سبب بزرگى اثر ماندگارش 
و نداشتن همتا و همسان براى شاهكار ادبى او است، چنانكه خود 

نيز بر اين ماندگارى صحه نهاده بود: 
بناهاى آباد گردد خراب ز باران و از آتش و آفتاب

پى افكندم از نظم كاخى بلند كه از باد و باران نيابد گزند 
نادرستى  يا  درستى  كه  ادبى  و  تاريخى  روايات  برخى  براساس 
آنها چندان روشن نيست به هنگامى كه فردوسى وفات يافت شيخ 
نخواند  نماز  او  بر  بود  روزگار  بزرگان  از  كه  گرگانى  ابوالقاسم 
و  بددينان  تكريم  در  فردوسى  سوى  از  عمر  صرف  را  آن  علت  و 
ستايش آتش پرستان بيان داشت. اما شيخ به هنگام شب و به وقت 
خواب بهشت را در رويا ديد و فردوسى را تاج بر سر و صاحب 
و مالك كاخى عظيم و بسيار زيبا يافت، دليل اين جاه و مقام را از 
او پرسيد و فردوسى در پاسخ سبب آن را سرودن دو بيت شعر 

بيان داشت: 
ستايش كنم ايزد پاك را كه گويا و بينا كند خاك را

به مورى دهد مالش نره شير كند پشه بر پيل جنگى دلير 
شايان توجه است در برخى از تذكره ها جسته و گريخته ابياتى از 
فردوسى وجود دارد كه هريك نمونه كاملى از قدرت باالى سخن 
در  او  كتمان  غيرقابل  و  ناپذير  انكار  توان  بر  و  است  او  سرايى 

سرايش شعر صحه مى نهد. 
شبى در برت گر برآسودمى سر از فخر بر آسمان سودمى 

قلم در كف تير بشكستمى به پى فرق كيوان بفرسودمى
جمال تو گر زانكه من دارمى جفاكار بى مهر كى بودمى

به بيچارگان رحمت آوردمى به درماندگان بر ببخشودمى
منابع  از  زيادى  شمار  و  ادبى  منابع  از  بسيارى  سوى،  ديگر  از 

ساخته  منتسب  بدو  را  زليخا،  و  يوسف  مثنوى،  سرايش  تاريخى 
اند، اما امروزه عموم اديبان و دانش پژوهان چنين انتسابى را باور 
دانند  مى  آن  از  فروتر  بسيار  را  زليخا  و  يوسف  مثنوى  و  ندارند 
كه سرايش يافته به توسط بزرگمردى چون فردوسى باشد كه در 
عنصرى  چون  خويش  عهد  نامدار  بزرگان  ديگر  از  سرايى  سخن 
و  تر  ورزيده  بسيار  مروزى  عسجدى  و  سيستانى  فرخى  بلخى، 
است  آمده  پارسى  ادب  با  مرتبط  منابع  برخى  در  بود.  توانمندتر 
كه اين سه سخن سراى بزرگ دربار غزنوى براى گردش و تفرج 
سرايش  در  و  سرودند  مصراعى  يك  هر  و  بودند  رفته  صحرا  به 
خواستند  او  از  ديدند  را  فردوسى  چون  درماندند،  چهارم  مصراع 

مصراع چهارم را بسرايد و فردوسى نيز در دم آن را سرود: 
عنصرى: چون روى تو خورشيد نباشد روشن 

فرخى: همرنگ درخت گل نبود در گلشن 
عسجدى: مژگانت همى گذر كند از جوشن
فردوسى: مانند سنان گيو در جنگ پشن

به هر ترتيب، اين بود شرح مختصرى از زندگينامه بزرگمرد تاريخ 
ارزشمندى  اثر  سرايش  به  توجه  با  كه  طوسى،  فردوسى  ايران، 
چون، شاهنامه، كه در آن واژگان عربى اندك شمارند و بر كاربرد 
واژگان پارسى تاكيدى افزون شده است مى توان او را احيا»كننده 
زبان پارسى در چندين سده پس از فروپاشى سلسله ساسانى به 
اين  بر  نيز  او  خود  كه  همانگونه  برشمرد،  مسلمان  اعراب  توسط 

حيات دوباره بخشيدن به زبان پارسى اشاره داشته است: 
بسى رنج بردم در اين سال سى عجم زنده كردم بدين پارسى

پيشنهاد ايران به يونسكو

نامگذاري سال 2009 به نام 
فردوسي

پس از ماه ها تالش براي تدوين سندي مستدل درباره گذشت 
هزار سال از اتمام سرايش شاهنامه، دبيركل بنياد فردوسي از 
سال  نامگذاري  بر  مبني  يونسكو  به  ايران  رسمي  پيشنهاد  ارائه 

2009 ميالدي به نام خالق شاهنامه طي دو روز آينده خبر داد.
الوقوع  قريب  ارائه  از  فردوسي  بنياد  دبيركل  موحدفر  ياسر   
خصوص  در  يونسكو  به  ايران  مستدل  و  رسمي  پيشنهاد 
نامگذاري سال 2009 ميالدي به نام ”حكيم ابوالقاسم فردوسي“ 
حكيم  بزرگداشت  كار ”كنگره  به  آغاز  به  اشاره  با  داد.وي  خبر 
توس“  افزود: از امروز و به مناسبت بزرگداشت خالق شاهنامه، 
سومين كنگره ”پاژ“ با حضور بسياري از شخصيتهاي فرهنگي، 
سياسي، اجتماعي، نويسندگان، شاعران و چهره هاي فرهنگي و 
فردوسي شناسان از كشورهاي مختلف آغاز مي شود و در كنار 
اين كنگره نيز، از ساعاتي پيش جشنواره اي در ستايش حكيم 
توس در مجتمع فرهنگي هنري و سياحتي شهيد باهنر تهران برپا 
شده است كه در آن تنديس اساطير شاهنامه به نمايش درخواهد 
اينكه  ضمن  بود.  خواهد  برپا  نيز  نقاشي  نمايشگاه  يك  و  آمد 
شاهنامه  فرهنگي،  توليدات  كتاب،  نقاشي،  مختلف  هاي  كارگاه 

خواني براي خانواده ها داير خواهد بود.
دبيركل بنياد فردوسي در ادامه با اشاره به نشستي تخصصي 
در  گفت:  شود،  مي  برگزار  پاژ  كنگره  هاي  برنامه  خالل  در  كه 
ايران،  فرهنگي  مسئولين  و  پژوه  شاهنامه  استادان  نشست  اين 
افغانستان و تاجيكستان، نماينده فرهنگي كميسيون ملي يونسكو 
هدف  يابند.  مي  حضور  فرهنگي  شخصيتهاي  ديگر  و  ايران  در 
سال 2009  نامگذاري  براي  ايران  پيشنهاد  ارائه  نشست  اين  از 
به  پيشنهاد  اين  جلسه  اين  در  و  است  فردوسي  نام  به  ميالدي 

صورت رسمي به نماينده يونسكو تقديم مي شود. 
موحدفر اضافه كرد: در اين نشست دكتر فريدون جنيدي - رئيس 
خصوص  در  تاريخي  مستندات   - فردوسي  بنياد  امناي  هيئت 
سال  با  (برابر   1388 سال  در  فردوسي  سرايش  هزاره  اتمام 
2009 ميالدي) را ارائه و پيشنهاد رسمي بنياد و كشور جمهوري 
مي  تقديم  يونسكو  نماينده  فراهاني  فاطمه  به  را  ايران  اسالمي 
كند.وي با ابراز اميدواري نسبت به نامگذاري سال 2009 به نام 
بنياد  سوي  از  پيشنهاد  اين  گفت:  يونسكو،  سوي  از  فردوسي 
نشسته  ثمر  به  جنيدي  فريدون  فراوان  تالشهاي  با  و  فردوسي 
يونسكو  فرهنگي  مسئوالن  با  قبلي  مذاكرات  به  توجه  با  و  است 
و ديدارهاي دبيركل هيئت امناي بنياد با اين مسئوالن، نسبت به 
جلب نظر يونسكو در اين خصوص بسيار اميدواريم. ضمن اينكه 
يونسكو اسامي 60 نفر از مفاخر جهاني را در فهرستي قرار داده 
و آنها را براي ناميدن سالهاي مختلف در دست بررسي دارد كه 
سال  و  گذشته  سال  كه  بودند  رودكي  و  مولوي  آنها  از  تن  دو 

جاري به نام آنها بود و هست.

فرهنگ
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فيلم بابى سندز در 
بريتانيا جنجال بپا كرد

فيلم سينمايى ”گرسنگى“ درباره شش هفته آخر زندگى مبارز ارتش جمهوريخواه ايرلند كه به عنوان 
افتتاحيه بخش نوعى نگاه شصت و يكمين جشنواره كن انتخاب شده، در بريتانيا جنجالى شد. 

گاردين اعالم كرد سندز كه عضو ارتش جمهوريخواه ايرلند بود سال 1981 در اعتراض به وضعيت 
نابسامان زندانيان سياسى دست به اعتصاب غذا زد و پس از 66 روز در زندان ميز درگذشت. او در 

گذر سال ها به نمادى از جنبش ارتش جمهوريخواه ايرلند تبديل شد.
فيلم 96 دقيقه اى ”گرسنگى“ نخستين تجربه كارگردانى استيو مك كوئين هنرمند بريتانيايى برنده جايزه 
ترنر است كه بيشتر به خاطر همكارى با موزه سلطنتى جنگ بريتانيا شهرت دارد. او اخيرا مجموعه اى 
جنجالى از تمبرهاى پستى طراحى كرد كه روى آن چهره هاى سربازان كشته شده در عراق نقش بسته 
او  است.  داده  قرار  انتقاد  معرض  در  بريتانيا  در  را  او  ديگر  بار  مك كوئين  سينمايى  فيلم  است.اولين 
درباره فيلم خود گفت: در فيلم ”گرسنگى“ برداشتى ساده انگارانه از واژه هايى چون ”قهرمان“، ”شهيد“ 

يا ”قربانى“ نداشته ايم. هدف من اين است كه زمينه بحث را براى تماشاگران ايجاد كنم.
او افزود: اگر فيلم ”گرسنگى“ تماشاگر را خلع سالح كند و براى لحظه اى هم كه شده باعث شود او موانع 
را پشت سر بگذارد، مى توانيم مدعى شويم فيلم ما تاثيرگذار بوده است. اگر بتوانيم از طريق سرگرمى 

توجه مردم را جلب كنيم، كارى بزرگ انجام داده ايم.
اما ريچارد اوريو كه هنگام مرگ سندز سخنگوى مطبوعاتى زندانيان ارتش جمهوريخواه ايرلند بود، به 
اين مسئله كه در فيلمى اعتصاب غذا به عنوان يك نماد هنرى ترسيم شود، انتقاد دارد. اوريو مدعى شد 
اگر رهبران IRA با معاهده پيشنهادى مارگارت تاچر موافقت كرده بودند، شش نفر از هم  سلولى هاى 

سندز نجات پيدا مى كردند.
حكومتى  مگر  نداشت،  ارزش  متحد  ايرلند  او  عقيده  به  بود.  چپگرا  يك  ”بابى“  گفت:  باره  اين  در  او 
سوسياليستى در آن حاكم مى شد. اين مسئله را خودش به من گفت. جايگاه امروز ايرلند و اينكه شين 

فين در پارلمانى تحت كنترل بريتانيا كار مى كند ربطى به مرگ بابى ندارد.
آنطور كه شنيده ام فيلم ”گرسنگى“ بيشتر داستانى روانشناختى درباره مردى است كه با مرگ روبرو 
موقعيت  فيلم  اين  شايد  كه  است  اين  من  اصلى  دغدغه  نيست.  مشكلى  باشد  طور  اين  اگر  كه  مى شود 

امروز ايرلند را به تالش او ربط داده باشد، اما اين چيزى نيست كه بابى مى خواست.
جفرى دانلدسن يكى از نمايندگان مجلس ايرلند نيز كه خود از حمالت IRA جان سالم به در برده، به 
موضوع فيلم اعتراض دارد. او گفت: ايكاش فيلمسازان و نويسندگان براى ارائه تصويرى متعادل تر از 

آنچه در ايرلند شمالى اتفاق افتاد بيشتر وقت مى گذاشتند.
نقش سندز را در فيلم ”گرسنگى“ مايكل فاسبندر بازى مى كند و مك كوئين فيلمنامه را با همكارى ايندا 

والش نمايش نامه نويس تحسين شده ايرلندى نوشته است.
مك كوئين كه فيلم خود را با سرمايه گذارى شبكه چهار انگلستان ساخته، گفت: وقتى اوايل سال 2003 
تصيمم به ساخت اين پروژه گرفتيم، نه جنگ عراق آغاز شده بود و نه حرفى از گوانتانامو و ابوغريب 
بود، اما شباهت هاى تاريخى اجتناب ناپذير است. تاريخ تكرار مى شود. بسيارى از مردم حافظه كوتاه 

مدت دارند و ما بايد به خاطر داشته باشيم اين اتفاقات در بريتانيا هم افتاده است.
نمايش فيلم هاى با موضوع ارتش جمهوريخواه ايرلند در جشنواره كن عموما جنجالى بوده است. ”پسر 
مادر“ ترى جرج با بازى جان لينچ به نقش بابى سندز اعتراض هايى به همراه داشت، در حالى كه ”بادى 

كه بر مرغزارها مى وزد“ كن لوچ سال 2006 برنده جايزه نخل طال كن شد.
شصت و يكمين جشنواره كن از 14 تا 25 مه (25 ارديبهشت تا پنجم خرداد) برگزار مى شود و رياست 
هيئت داوران بخش نوعى نگاه را فاتح آكين فيلمساز آلمانى ترك تبار به عهده دارد. ”گرسنگى“ براى 
دريافت جايزه اين بخش با فيلم هايى چون ”توكيو!“، ”بعد از مدرسه“، ”پارك كردن“، ”ابر 9“، ”سونات 

توكيو“، ”وندى و لوسى“ و ”تايسن“ رقابت مى كند. 

«اليور استون»، رامسفلد كابينه اش را هم پيدا كرد

«دونالد  نقش  بازيگر  عنوان  به  را  بورن»  «اولتيماتوم  فيلم  بازيگر  گلن»،  «اسكات  استون»،  «اليور 
رامسفلد»، وزير دفاع سابق آمريكا، در فيلم «دبليو» انتخاب كرد. 

به نقل از سايت سينمايى سينماتيكال، «اليور استون» پس از تاييد خبر بازى «اسكات گلن» در نقش 
«دونالد رامسفلد» در فيلم «دبليو»، ليست بازيگران اين فيلم را كامل كرد. 

«اسكات گلن» پيش از اين در فيلم «اولتيماتوم بورن» در نقش «ايزرا كرامر»، مامور سازمان سيا، بازى 
كرده است. 

نقش  در  نيوتون»،  «تانداى  درآيد،  نمايش  به  اكتبر  است 17  قرار  كه  فيلم  اين  در  فارس،  گزارش  به 
«كاندوليزا رايس»، «يوآن گرافد» در نقش «تونى بلر»، نخست وزير سابق انگلستان و «جاش برولين»، 
«اليزابت بانكز» و «الن برستاين» به ترتيب در نقش هاى «جورج دبليو بورش»،«لورا بوش» و «باربارا 

بوش» بازى خواهند كرد. 
اين فيلم گوشه اى از زندگى بوش را طى چند سال پيش از رسيدن وى به رياست جمهورى تا زمان 

رسيدن او به قدرت را به تصوير خواهد كشيد. 
«استون» در يكى از مصاحبه هاى خود درباره اين فيلم گفته بود كه در تالشم كه در اين فيلم به اين 

سوال كه چگونه مرد معتاد به مشروبات الكلى در عرصه سياسى به موفقيت مى رسد، پاسخ دهم

اولين فيلم ميلياردى سال

فروش فيلم «دايره زنگى» به كارگردانى پريسا بخت آور به مرز يك ميليارد تومان نزديك مى شود.
«دايره زنگى» داستان دختر و پسرى جوان به نام شيرين و محمد را روايت مى كند كه تنها يك روز 
فرصت دارند هزينه تعمير خودرويى را كه با آن تصادف كرده اند تأمين كنند. اين دو به ناچار راهى 
خانه يى در شمال شهر مى شوند...در اين فيلم مهران مديرى، باران كوثرى، صابر ابر، امين حيايى، 
بهاره رهنما، اميد روحانى، نگار فروزنده، حامد بهداد، محمدرضا و مليكا شريفى نيا، گوهر خيرانديش، 
نيلوفر خوش خلق، نيما شاهرخشاهى، اكرم محمدى، امير نورى، محسن قاضى مرادى، كيانوش گرامى 
و آفرين چيت ساز به ايفاى نقش مى پردازند. اين فيلم از چهارشنبه 29 اسفند اكران شده و پس از 53 

روز نمايش در 22 سينما 960 ميليون تومان فروخته است.
اما فيلم سينمايى «تالفى» به كارگردانى سعيد اسدى يكى ديگر از فيلم هاى روى پرده است كه به تازگى 
اكران شده است. اين فيلم با فيلمنامه عباس شيرمحمدى نيز سال 86 ساخته شد و حميد گودرزى، 
نيوشا ضيغمى، سيروس گرجستانى، مهدى امينى خواه، كيانوش گرامى، محمد شيرى، احمد پورمخبر 
و... در آن به ايفاى نقش پرداخته اند. «تالفى» روايتگر داستان زوجى جوان است كه به اسرارى جديد 

درباره يكديگر پى مى برند و در پى تالفى بر مى آيند.
تومان  ميليون  سينما 87  در 20  روز  از 11  پس  و  شده  اكران  ارديبهشت  چهارشنبه 11  از  فيلم  اين 

فروخته است.
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 گزارش اكران سينماهاى آمريكا 
    

   فيلم فانتزى واكشن «مرد آهنى» در دومين هفته اكران 
گذشته  هفته  هاى  پرفروش  جدول  صدرنشين  همچنان 
حالى  در  آهنى»  «مرد  فيلم  است.  آمريكا  سينماهاى 
دو  بر  كه  كرده  حفظ  جدول  صدر  در  را  خود  جايگاه 
و  سرعت»  مسابقه  اكشن «راننده  شده  اكران  تازه  فيلم 
كمدى «آنچه در وگاس اتفاق افتاد» غلبه كرده است. اما 
هفته  دومين  در  شد  موفق  قرمز»  «كمربند  رزمى  فيلم 
اكران، به جدول پرفروش ها راه يابد. فيلم «مرد آهنى» 
به كارگردانى جان فاوريو داستان صنعتگر ثروتمندى را 
روايت مى كند كه پس از زندانى شدن توسط تروريست 
ها، زرهى مى سازد كه قابليت شليك گلوله دارد. رابرت 
داونى جونير، ترنس هوارد، جف بريجز و شاون توب 
فروش  مجموعًا  آهنى»  هستند. «مرد  فيلم  اين  بازيگران 

177 ميليون دالرى داشته است. 
فيلم «راننده مسابقه سرعت» در هفته نخست نمايش با 
به  را  جدول  دوم  رتبه  دالرى  ميليون  گيشه 20  فروش 
بر  فانتزى  اكشن  فيلم  اين  است.  داده  اختصاص  خود 
مبناى يك كارتون ژاپنى معروف در دهه 1960 ساخته 

شده و روايت داستان راننده اى جوان و ماهر مسابقات اتومبيلرانى است كه در مسابقه اى شركت 
مى كند كه قبًال برادرش جان خود را در آن از دست داد. برادران واچوسكى اين فيلم را مقابل 
دوربين برده اند و اميلى هيرش، متيو فاكس، كريستينار يپى، سوزان ساراندون و جان گودمن در 
آن به ايفاى نقش مى پردازند.كمدى «آنچه در وگاس اتفاق افتاد» فيلم سوم جدول است كه در هفته 
اول نمايش 20 ميليون دالر فروش داشته است. اين فيلم با بازى كامرون دياز، داستان زوجى را 
شرح مى دهد كه در وگاس با يكديگر آشنا شده و پس از برنده شدن پولى هنگفت، با مشكالتى 
مواجه مى شوند. تام وون به مدت يك ساعت و سى و نه دقيقه اين فيلم را جلوى دوربين برده و 
آشتن كوچر، ليك بيل و دنيس قارينا نيز در آن به ايفاى نقش مى پردازند. كمدى «نديمه» با فروش 
كل 26 ميليون دالرى در دومين هفته نمايش، در جايگاه چهارم جدول قرار گرفته است. اين فيلم 
به كارگردانى پاول وايلند شرح داستان مردى است كه وقتى بهترين دوستش تصميم به ازدواج 
مى گيرد و از او مى خواهد نديمه اش باشد، بر سر دو راهى قرار مى گيرد. پاتريك دمپسى، ميشل 

مونان، بيوگرت، سيدنى پوالك تعدادى از بازيگران اين فيلم هستند.     
 

بهانه اى كه براى دلخوشى الزم نيست

مايك لى، متولد 20 فوريه 1943 فيلمنامه نويس، نمايشنامه نويس و كارگردان انگليسى سينما و تئاتر است. 
او در آكادمى سلطنتى هنرهاى دراماتيك تحصيل و بازيگرى را با گروه تئاتر سلطنتى شكسپير تجربه كرد. 
لى در دهه 1960 به  عنوان نمايشنامه نويس و كارگردان تئاتر فعاليت حرفه اى خود را آغاز كرد و در دهه 
1970 به بازى و نوشتن تله تئاترهاى تلويزيونى روى آورد. برخى از فيلم هاى معروفش «زندگى شيرين 
است» (1990)، تاپسى توروى (1999) و درام «همه چيز يا هيچ چيز» درباره طبقات كارگرى در سال 2002 
هستند، با اين حال تحسين برانگيزترين كارهايش فيلم برنده بافتا و نامزد اسكار «رازها و دروغ ها» (1996) 
و «ورادريك» (2004) بوده اند. مايك لى اغلب با كن لوچ مقايسه مى شود، چرا كه آثار سينمايى هر دو 

رئاليسم اجتماعى محورند و توجهشان معطوف تالش و تقالى روزانه مردم عادى.
تالشى كه مايك لى براى به تصوير كشيدن و ستودن فرهنگ «فالكت گريزى» در عالم سينما دارد، در نوع 
خود بى نظير و نقطه عطفى در كارنامه حرفه اى اين كارگردان سرشناس بريتانيايى است، اما آيا مى شود 

به روايت تأثيرگذار او از يك آدم «الكى خوش» اعتماد كرد؟
لى  مايك  عادى  هاى  فيلم  از  يكى  خوش»  كه «الكى  است  واضح  فيلم  آغازين  هاى  سكانس  همان  از  حتى 
نيست. قهرمان زن فيلم «پاپى» سوار بر دوچرخه در خيابان هاى شهر لندن ديده مى شود، درحالى كه يك 
لبخند حاكى از رضايت كه بر صورتش نقش بسته، مشخصه ظاهرى اوست. او هر از گاهى با مكثى كوتاه 
براى عابران دست تكان مى دهد و از سر شادى با آنها چاق سالمتى مى كند. شهر لندن كه براى هواى 
ابرى و هميشه بارانى خود معروف است، اين بار خود را به يك آفتاب لطيف و فرح بخش سپرده است و 
اين فضا آنقدر دل انگيز و مسرور كننده است كه از آن بدبينى و فالكت هميشه حاضر در فيلم هاى مايك 
اين طور نيست. لى كه با داستان هايى درباره  لى خبرى نيست. مسلمًا اشتباهى رخ داده است، اما ظاهراً 
مصائب زندگى طبقات كارگرى و يأس و سرخوردگى هاى آنان جاى پاى خود را در عالم سينما محكم 
كرده است، اين بار آن عينك بدبينى و مصيبت پرورى را از چشمان خود برداشته است تا به گفته خودش 
فيلمى در تحسين شادى و فرهنگ «فالكت گريزى» بسازد. او و فيلمبردار اين اثرش «ديك پوپ» اين بار 
با زاويه ديد متفاوت و نويى به سراغ شهر لندن و خود نفس زندگى رفته اند تا آن را شادتر، روشن تر و 
پراميدتر جلوه دهد. در فيلم «لى» شخصيت اصلى داستان يك معلم دبستان سى ساله به نام «انترپاپى» (با 
بازى سالى هاوكينز) است كه رفتار و منشى به گرماى روزهاى پراميد و تابستانى دارد. او عاشق رنگ 
ها و لباس هاى شاد است و زندگى را نيمه پرليوان مى بيند. در يكى از سكانس هاى آغازين فيلم او را 
مى بينيم كه از دوچرخه اش پياده مى شود، وارد يك كتابفروشى مى شود و وقتى بر مى گردد، اثرى از 
دوچرخه اش نمى بيند، اما برخالف رفتارى كه ممكن است بسيارى از ما در اين گونه مواقع پيش بگيريم، 
همچنان خونسرد و دل آرام باقى مى ماند. با اين حال اين رفتار شوخ و شاد او معايبى هم دارد و آن 
زياده روى در پيش گرفتن اخالق و روحيه اى است كه گاه همه نمى پسندند و يا انتظار آن را ندارند. ما 
چنين رنجشى را در ديگران در همان مغازه كتابفروشى مى بينيم كه او فروشنده را براى صرفًا سركيف 
نبودن سرزنش مى كند. حقيقت اين است كه اين رفتار او گاه براى ديگران آزار دهنده مى شود و به نظر 
آنان بيجا و خالى از لطف مى آيد. «لى» كارگردان اين اثر اعتراف مى كند كه هدف او از ساخت اين فيلم 
به چالش گرفتن تصورات ساده و خام ما درباره رئاليسم، بدبينى و هجو است و اين كه شخصيت اصلى 
«پاپى» اگرچه سرخوشى آزار دهنده و كفرى كننده اى براى تماشاگر دارد، اما در نهايت خوش ذاتى او 
تماشاگر را نيز رام مى كند. «لى» در به كرسى نشاندن اين مقصود خود ظرافتى خاص در ساخت اين فيلم 
پيشه مى كند. پس از نشان دادن سرخوشى او از بودن در جمع دوستان و خوشگذرانى هاى او كه ديگر 
خارج از تحمل مى شود، «لى» تصوير ديگرى از «پاپى» نشان مى دهد، معلمى دلسوز كه نگران پسربچه اى 
است كه در مدرسه به او قلدرى مى شود. تماشاگر مى تواند در بيست دقيقه نخست اين فيلم يا همه فيلم در 
كشاكش با يك تنش غير قابل تحمل درونى باشد. پس كى قرار است تراژدى محرمانه پاپى رو شود؟ كى 
آن صورت خندان به غم خواهد نشست و كى كه او به عنوان يك فرد عقده اى، روان پريش و يا حتى يك 
نازى لو مى رود؟ پاسخ اين سؤاالت هرگز است، اما اتفاقات بدى نيز براى پاپى مى افتد، اما مهم اين است 
كه او چگونه اين شرايط بد و گاه اسفناك را به نفع خود تغيير مى دهد و با چه روحيه اى به سراغ مشكالت 
مى رود. بنابراين فيلم درصدد پاسخ دادن به سؤاالتى است كه شايد ذهن كمتر كسى را در اين دنياى مدرن 
و پرسرعت اشغال نكرده باشد. آيا هنر شاد زيستن و شاد ديدن از زندگى ما رخت بربسته است؟ آيا به 
خاطر ترس از تمسخر ديگران شادى را انكار مى كنيم؟ و آيا به تصوير كشيدن شادى بر پرده نقره اى بايد 

لزومًا سخت تر از نشان دادن مصائب و فلسفه كلبى باشد؟
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اساطير ايران 
در شاهنامه

اسطوره ها غايت آرزوهاى اقوام و آنچه ايشان به آن عشق ميورزند و 
دوست ميدارند تعريف ميكند. شناخت اسطوره ها شناخت آرمانهاست و 
بى شك كاوه آهنگر از پرآوازه ترين اسطوره هاى پارسيست. ماجراى 
ضّحاك ماردوش از شنيدنى ترين داستانهاى شاهنامه اثر فردوسى ، 
اين بزرگ مرد آزاده ايرانى است كه در آن به كاوه آهنگر اشاره ميشود 
و فردوسى اين شخصيت را دوباره ميپروراند تا امروز ما از آزادگى و 

دادگرى كاوه درس بگيريم و زير پرچم ستم و بيداد نرويم. 
باهم به مرورى كوتاه بر اين داستان ميپردازيم. مرداس از فرمانروايان 
قدرتمند عربى بود كه پسرى بد گوهر و بد ذات به نام ضّحاك داشت. 
ضّحاك با همفكرى شيطان كه در لباس پيرمردى خيرخواه بر او آشكار 
ميشود، پر انگيزه به كشتن پدر و رسيدن به قدرت و فرمانروايى ميشود 

و پدرش را كه در حال نيايش از پاى در مى آورد. 
به  و  ميكند  نشست  فرمانروايى  و  شاهى  تخت  بر  چنين  اين  ضّحاك 
مدت هزار سال حكم رانى ميكند. دوران حكومت ضّحاك دورانى تيره 
و سياه بود. خرافات و گزند بر خرد و راستى چيره گر شده بودند و 
لباس  در  روزى  شيطان  بود.  گرفته  فرا  را  زمين  ايران  پليدى  و  بيداد 
آشپز به دربار مى آيد. بعد از اينكه چيره دستى شيطان در خواليگرى 
يابد.  مى  راه  دربار  آشپزخانه  به  را  وى  ميشود  آشكار  درباريان  بر 
شيطان پاداش خود را براى مهارتش در خواليگرى بوسه زدن بر شانه 
كه  ميدهند  اجازه  وى  به  درباريان  و  ميخواند  ضّحاك  پادشاه-  هاى 

شانه هاى ضّحاك را ببوسد. 
مار  دو  ميزند  ضّحاك  هاى  شانه  بر  شيطان  كه  اى  بوسه  جاى  از 
در  اينبار  شيطان  كه  بود  پزشك  دنبال  به  درمانده  ضّحاك  ميرويند. 
لباس پزشك براى تيمار وى آشكار شده و به او ميگويد كه بايد هر 
روز مغز دو جوان را براى آن دو مار پخت كنند و به آنان بخورانند. 
دژخيمان ضّحاك براى زنده نگاهدارى ماران ضّحاك روزانه دو جوان 

را از پارسيان بر ميگزيدند و ميكشتند. 
اين كشتار بر پارسيان گران افتاد و دو دليرمرد يكى ارمايل و ديگرى 

گرمايل به چاره انديشى بر آمدند. بعد از راه يابى به دربار ضّحاك به 
خواليگرى پرداختند. چون دژخيمان دو جوان به نزد ايشان مى آوردند 

يكى را رهايى ميدادند و به او بز و ميش ميدادند تا راه دشت و كوه را 
پى گيرند و دوباره به دست دژخيمان ضّحاك نيافتند. به گفته فردوسى 
كردهاى امروزى از همان نژاد جوانان نجات يافته از دست دژخيمان 

ضّحاك هستند. 
بنابر اين شمار قربانيان مارهاى ضّحاك از شصت نفر در ماه به سى 
دختران  از  يكى  ارنواز  كنار  در  كه  ضّحاك  شبى  رسيد.  ماه  در  نفر 
جمشيد-پادشاه ايران زمين قبل از ضّحاك كه وى 
خوابى  كه  بود،  خوابيده  بود  آورده  خود  نزد  به 

آشفته وى را با نعره اى از خواب پرانيد. 
ضّحاك روياى خود را چنين بازگو ميكند كه سه 
مرد جنگى به وى حمله بودند، و او را كت بسته 
اختر  ميراندند.  دماوند  سوى  به  مردم  مقابل  در 
شناسان و موبدان را از ترس ياراى تعبير خواب 
و  تاج  كه  گفتند  او  به  سرانجام  اما  نبود،  ضّحاك 
تخت او دير نخواهد پاييد. چون فريدون بالغ شود 
گاونشانش  و  پوالدين  گرز  با  رسد  مردى  به  و 
خواهد  تو  سر  بر  است  اثفيان  خاندان  نشان  كه 
كوبيد و تورا به خوارى خواهد بست و بر تخت 

تو خواهد نشست. 
ضّحاك پرسيد كينه او از چيست؟ و به او گفتند 
كه پدر فريدون و گاوى به نام برمايه به دست تو 
كشته خواهند شد و اين كشتار تو كينه اى سخت 
بر دل فريدون خواهد افكند. ضّحاك با شنيدن اين 
سخنان از هوش رفت و از آن روز به بعد ديگر 
آرام و قرار نداشت و هراسيمه به دنبال فريدون 

ميگشت تا او را نيست كند. 
آبتين پدر فريدون در هنگام گريز به دست دژخيمان 
ضّحاك كشته ميشود و فرانك مادر فريدون وى 
را در روستاى ورك در ناحيه الهيجان مازندران 
به  را  فريدون  هراسان  فرانك  آورد.  مى  دنيا  به 
كه  ميخواهد  او  از  و  ميسپارد  مرغزارى  نگهبان 

فريدون را تيمار كند. 
فريدون سه سال از برمايه گاوى كه هر موى او 
همچون طاووس نر از يك رنگ بود شير ميخورد، 
و  ميشود  گاو  اين  از  صحبت  جا  همه  اينكه  تا 
به  فرانك  پس  ميشود.  آگاه  مكان  اين  از  ضّحاك 
دنبال فريدون مى آيد و اورا به البرز كوه ميبرد 
تا از گزند ضّحاك به دور باشد. فريدون در البرز 
اورا  تا  ميشود  سپرده  پيرمردى  دست  به  كوه 
پدر و نگاهبان باشد. ضّحاك در اين ميان به آن 

اهريمنى  آتش  به  را  آبتين  خانه  و  ميكشد  را  برمايه  و  ميرود  مرغزار 
خويش ميسوزاند. 

فريدون بعد از شانزده سال سراغ مادرش را ميگيرد و از البرز كوه به 
نزد فرانك مى آيد تا از او در مورد خودش سوال كند. فرانك براى او 
تمامى آنچه بر ايشان گذشته داستان ميكند و به او ميگويد كه پدرش 
پادشاهان  نسل  از  و  بوده  تهمورث  نژاد  از  آزار  بى  خردمندى  آبتين 
بوده است و به دست ضّحاكيان كشته و از مغزش براى ماران ضّحاك 

خورش درست شده است. 
فريدون بعد از آگاهى يافتن از سرگذشت خود بسيار خشمگين ميشود 
را  ضّحاك  و  گرفت  خواهد  دست  بر  شمشير  كه  ميگويد  مادر  به  و 
از تخت پايين خواهد كشيد، اما مادر به او هشدار ميدهد كه ضّحاك 
كه  ميخواهد  او  از  و  دارد  نيرومند  و  بزرگ  سپاهى  و  است  قدرتمند 
جهان را با بينشى فراتر از بينش جوانى اش ببيند تا سر خود را بيهوده 

و به خامى بر باد ندهد. 
ضّحاك همچنان از فريدون هراسان بود و از هراس وى شب و روز 
اهريمنى  حكومت  به  بخشيدن  مشروعيت  براى  سرانجام  نداشت. 
خويش بزرگان و مهتران را فراخواند و از آنان خواست كه بر نوشته 

اى گواهى دهند كه ضّحاك جز نيكى و داد نجسته و نخواسته است. 
بزرگان و پيران در حال گواهى دادن بودند كه به ناگاه فريادى از ميان 
كاوه  افتد.  مى  اى  همه  هم  و  خروش  را  جمعيت  و  برميخيزد  جمعيت 
آزار  بى  آهنگرى  دادخواه،  كاوه  من  كه  ميخروشد  ضّحاك  به  آهنگر 
ضّحاك  به  جسارت  با  كاوه  نميدانم.  دادگر  و  نيكخواه  تورا  و  هستم 
ميگويد كه اگر تو پادشاه هفت كشورى چرا همه رنج و سختى آن بر 
گردن ماست؟. وى به ضّحاك ميخروشد كه مغر فرزندان من خوراك 
گرفتار  تو  نزد  در  من  پسران  از  يكى  هم  اكنون  و  اند  شده  تو  ماران 
است.  ضّحاك كه هرگز نمى انديشيد مردى با چنين زهره و گفتارى 
آزاد  را  وى  فرزند  ميدهد  دستور  سراسيمه  بخروشد،  آنچنان  وى  به 
كنند و به وى بازگردانند. كاوه روى به پيران و بزرگان كه در حال 
گواهى دادن به دادگرى ضّحاك بودن ميكند و ميخروشد كه شما دل 
به ضّحاك سپرده ايد و ز يزدان ترسى به دل و شرمى به سر نداريد 
و بسوى دوزخ روانه ايد كه ايگونه نا دادگرانه گواه بر دادگرى ضّحاك 
ميشويد.  كاوه ميگويد من نه بر اين گواهى پوچ گواهى ميدهم نه از 
ضّحاك هراسى دارم و گواهى را پاره كرده بر زير پاى مى افكند و از 
مجلس خارج ميشود. اطرافيان ضّحاك تعجب زده از وى ميپرسند كه 
چرا به كاوه هيچ نگفت و به او اجازه چنين جسارتى را داد اما ضّحاك 
گوئى  تو  كه  كرد  آشفته  و  هراسان  را  او  آنچنان  كاوه  گفتار  ميگويد 

كوهى آهنين ميان من و او پديد آمد و من نتوانستم هيچ بگويم. 
پس از آنكه كاوه از مجلس ضّحاك خارج شد مردم به دور وى گرد 
به  را  مردميان  و  سرداد  دادخواهى  آواز  و  برخروشيد  كاوه  آمدند. 
دادخواهى و ظلم ستيزى فراخواند. كاوه پيشبند چرمى آهنگرى خود را 
به در مى آورد و بر سر نيزه اى ميكند. نيزه اى كه بر آن چرم آهنگرى 
كاوه قرار داشت در فرهنگ فارسى به درفش كاويانى نامدار است و 
نشانه وطنپرستى و ناسيوناليسم ايرانى است. كاوه از مردم ميخواهد 
كه فريدون را حمايت كنند و بر ضّحاك بشورند. همان چرم بر نيزه 
بى ارزش سبب خير شد و ضّحاكيان را از دادخواهان جدا كرد، و اين 

همان كارى است كه اميدداريم پرچم شير و خورشيد انجام دهد ! 
مردم به نزد فريدون رفتند و فريدون چرم برنيزه را به فال نيك گرفت 
و به ابريشم روم و زربافت و گوهرهاى سرخ و زرد و بنفش بياراست. 
از آن پس هر كس به پادشاهى ايران زمين ميرسيد درفش كاويانى را 
با گوهرى نو مى آراست. فريدون چون روزگار را بر ضّحاك آشفته 
ميبيند كاله كيانى به سر ميكند و نزد مادر مى آيد به او ميگويد كه به 

سوى ميدان خواهد رفت و از مادر ميخواهد كه برايش نيايش كند. 
فرانك فريدون را به دادار پاك ميسپارد و از او ميخواهد كه فرزندش 
را از بدى و پليدى به دور نگه دارد. فريدون به دو برادر خود كيانوش 
و شادكام ميگويد كه روز پيروزى دور نيست و تاج تهمورث و جمشيد 
كرد.  خواهيم  داد  از  پر  دوباره  را  ايران  و  گرفت،  خواهيم  پس  باز  را 
فريدون آهنگران را فرا ميخواند و نقش گرزى گاو نشان را برروى خاك 
مينگارد تا ايشان از روى آن نگارش گرزى گاونشان برايش بسازند. 

آهنگرانى چيره دست گرز گاونشانى را براى فريدون ميسازند. 
در خرداد روز (روز ششم ماه) فريدون با سپاهيان به جنگ ضّحاكيان 
ميرود. از اروند رود ميگذرد به دژ ضّحاك در بيت المقدس ميرسد و 
بدان راه ميابد اما ضّحاك را نمى يابد، زيرا وى براى اينكه پيشگويى 

فالگيران درست از آب در نيايد به هندوستان رفته بود. 
كندرو دست نشانده ضّحاك در بيت المقدس مى آيد و فريدون را مى 
ضّحاك  نزد  به  و  ميپگيرد  پيش  به  هندوستان  راه  شبانه  اما  ستايد، 
ميشود. ضّحاك را از آنچه بر او رفته آگهى ميدهد. ضّحاك با سپاهى 

از بيراهه به دژ مى آيد اما به اسارت فريدون در مى آيد. 
هنوز  ضّحاك  نابودى  و  نيستى  وقت  كه  ميشود  الهام  فريدون  به 
فرانرسيده، پس اورا دست بسته و خوار به الريجان و سپس البرزكوه 
ميبرد و در غارى كه بن آن ناپيدا بود مى آويزد. روز پيروزى فريدون 
ميشود.  برگذار  آنروز  در  مهرگان  جشن  كه  روزيست  ضّحاك  بر 
مهرگان جشنى است كه در آن سپيدى بر سياهى و جهل پيروز ميشود 
و روزيست كه ايرانيان آزادى و رهايى از ستم ظالمان و ضّحاكيان و 

پيروزى نيكى بر پليدى را جشن ميگيرند.
سايت سيمرغ
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قيمت گذارى رايگان بر روى امالك شما
راهنمايى مراحل قانونى بصورت رايگان

سرويس سريع و كارآمد براى خريد خانه

هنر فردوسى عقاليى تفسير كردن 
اسطوره  است

«سعيد حميديان» گفت: هنر فردوسى به عنوان يك شاعر خردگرا 
اين است كه اسطوره را عقاليى تفسير و توضيح مى كند و با بيانى 

ملموس به خلق اسطوره دست مى زند. 
«سعيد حميديان» پژوهشگر و مدرس دانشگاه بيان داشت: خردگرايى 
يكى از بخش هاى مهمى است كه هنگام تجزيه و تحليل انديشه هاى 
فردوسى با آن برمى خوريم.فردوسى را در حيطه خردگرايان جاى 
مى دهيم و از آن جهت كه خردگرايان هيچ مطلبى را بدون تفسير 
و توضيح قبول نداشتند،اسطوره هاى فردوسى هم ساختى عقاليى 
داشته اند. وى ادامه داد: فردوسى حتى عناصر اسطوره اى را كه 
عقاليى  تعبير  نمى گيرد،  قرار  عقاليى  توجيهات  حوزه  در  معموال 
مى كند. براى مثال ديو و اژدها و چيزهايى كه عناصرى اساطيرى 
تلقى مى شوند را بيانى خاكى مى دهد. در دنياى شاهنامه طبق گفته 
خود فردوسى ديو آدم پليد و شرير معنى مى هد. براى مثال: تو مر 
ديو را مردم بدشناس/ كسى كاو ندارد ز يزدان هراس. و اين يك 

تعبير كامال عقاليى است. 
اين مدرس دانشگاه تصريح كرد: فردوسى با استفاده از استعاره 
اين كار را انجام مى دهد و خود استعاره يعنى تعبير عقاليى كردن. 
مردم با اسطوره زندگى مى كنند بدون اين كه آن را توجيه و تفسير 

كنند؛ اما فردوسى اين كار را انجام داده است. 
حماسى  آثار  در  اسطوره  با  شاهنامه  در  اسطوره  قياس  در  وى 
ديگر دنيا با تأكيد بر آثار هومر گفت: در دوره اى كه تاريخ دقيق 
آن  در  كه  شده  آغاز  پيرايى»  «اسطوره  روند  نيست،  مشخص  آن 
اسطوره را از آن اصالت خشكى كه به آن مى دادند خارج كردند و 
سعى كردند در صدد توجيه عقاليى براى برآيند. باتوجه به اينكه 
آثار حماسى و اسطوره اى پيش از فردوسى هم در اين بازده زمانى 
مى گنجد، اما نسبتى كه «اسطوره پيرايى» در آثار فردوسى دارد با 
هومر متفاوت است. هومر كه مدت زمان بسيارى از فردوسى عقب 

تر است اسطوره پيرايى كمرنگ ترى دارد.

استاد دانشگاه كمبريج انگلستان
فردوسى تمام زندگى يك ملت را 

سروده است
استاد دانشگاه كمبريج انگلستان گفت: فردوسى در قالب يك شعر، 
(دوره ى  مهم  دوره ى  يك  پايان  تا  اول  از  را  ملت  يك  زندگى  تمام 
عامل  درباره ى  ملويل  چارلز  پروفسور  است.  سروده  ساسانيان) 
تعداد  امر،  اين  علت  كرد:  اظهار  جهان،  در  فردوسى  شعر  شهرت 
بيت  50هزار  از  كه  است  فردوسى  شعر  بيت هاى  زياد  بسيار 
انجام  شاعر  يك  كه  است  بزرگى  بسيار  كار  اين  و  مى كند  تجاوز 
تصريح  شاهنامه  پژوهشگر  و  ايران شناس  استاد  اين  است.  داده 
بلكه  تاريخ؛  تنها  نه  شعرها،  و  بيت ها  اين  ضمن  در  فردوسى  كرد: 
تمام احساس مردم يعنى كين و خشم و جنگ آورى و مانند اين ها 
بلكه  ايرانيان؛  براى  تنها  نه  جهت  اين  از  پس  است؛  كرده  بيان  را 
براى تمام مردم دنيا و فرهنگ هاى ديگر تأثيرگذار است؛ زيرا اين 
است.  يونان  در  هومر  شعر  مانند  دنيا  مردم  تمام  تجربه ى  موارد، 
حال  عين  در  اسالمى  خطى  نسخ  اتحاديه ى  رييسه ى  هيأت  عضو 
و  ميالدى، زمانى كه انگليسى ها  نوزدهم  در قرن  خاطرنشان كرد: 
اروپا  در  مى كردند،  سفر  بيش تر  هندوستان  و  ايران  به  اروپاييان 
بيش تر مردم با فردوسى آشنا بودند؛ اما در قرن بيستم و در حال 
حاضر، مردم عادى كم تر او را مى شناسند و فردوسى بيش تر در 
مردم  اروپا  در  و  است  معروف  ايران شناسان  و  دانشمندان  ميان 
تأكيد  ملويل  چارلز  پروفسور  هستند.  آشنا  حافظ  با  بيش تر  عادى 
نشان  آن،  خطى  نسخ  و  شاهنامه  در  من  هدف هاى  از  يكى  كرد: 
است.  مينياتور  قالب  در  ايرانى  نقاشان  كار  و  فردوسى  كار  دادن 
مينياتورهاى شاهنامه در سه نوع ديده مى شوند: يكى شاه در درگاه 
ديگرى  و  مى زنند  موزيك  و  هستند  او  گرد  در  اطرافيانش  و  است 
ادامه  در  او  جنگ.  در  سوم  و  هستند  هم  كنار  در  پهلوانان  و  شاه 
گفت: مينياتور خيلى عالم حقيقى نيست؛ بلكه دنياى فانتزى و خيالى 
است و رنگ هاى بسيار زيبايى دارد. مردم لباس هاى زيبايى بر تن 
دارند و اسب ها، آبى و سفيد و سبزند. همه چيز پر از فعاليت است. 
درخت ها و كوه ها خيلى زيبا هستند و زمين و آسمان هم در تمام 

تصاوير نمايانگر است و مردم نقش مهمى ايفا مى كنند.

شاعر  مجسمه  از  بردارى  پرده 
حماسه سراى ايران در آلمان

همزمان با روز بزرگداشت فردوسى، بنياد فردوسى از نامگذارى 
ميدان اصلى شهر فريدريش هافن آلمان به نام اين شاعر حماسه 
سرا خبر داد. به گزارش روابط عمومى بنياد فردوسى، فريدريش 

هافن شهر محل اقامت تيم ملى فوتبال ايران در جام جهانى دوره 
قبل است و شهردار اين شهر خود را فردى ايران دوست مى داند. 
هفته فرهنگى  پاييز سال جارى،  بر اساس اين خبر، قرار است در 
برخى  و  پژوهان  شاهنامه  برخى  حضور  با  آلمان  در  فردوسى 
اعضاى بنياد فردوسى برگزار شود. اين هفته فرهنگى با همكارى 
سفارت ايران در آلمان برگزار مى شود و در حاشيه اين مراسم، 
اصلى  ميدان  در  شده،  ساخته  بنياد  سوى  از  كه  فردوسى  تنديس 
شهر فريدريش هافن آلمان رونمايى مى شود. همچنين قرار است با 
حضور شهردار فريدريش هافن آلمان، نام ميدان اصلى شهر به نام 

فردوسى نامگذارى شود.
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دنيايي شبيه يك ميز بيليارد 
 

 بريجيت الجوز
ترجمه؛ توفان راه چمني

گفته هاي درسي «ساموئل بكت» جوان در خصوص ادبيات، نمايي از نويسندگي و آثار قرن نوزدهم عرضه مي كند كه تازه باقي مانده است 
- و سرچشمه هاي استعداد خود او را نشان مي دهد. در سال 1961 استاد دانشگاهي امريكايي، غبه اسمف «تام درايور»، از «ساموئل بكت» 
درباره آشفتگي سوال كرد كه در آثار وي يافته بود. بكت پاسخ داد؛ «اين آشفتگي ابداع من نيست... دور تا دور همه ما است و االن تنها فرصت 
اين است كه به داخل راهش بدهيم. تنها فرصت اصالح گشودن چشم هايمان و مشاهده اين به هم ريختگي است. اين به هم ريختگي نيست كه 
بتوانيد آن را بفهميد.» اين عقيده يي جديد نبود كه غبكتف طي دوران كاري نويسندگي اش به آن رسيده باشد، به هيچ وجه، خيلي مانده بود 
تا به آنجا برسد. بكت حتي قبل از آنكه نخستين مجموعه داستان هاي كوتاهش در 
سال 1943 به چاپ برسد، پيشتر ضرورت قابل فهم و راستگو بودن در رويكرد 
هنري شخص غنويسندهف را به روشني بيان كرده بود، زماني كه به عنوان استاد 
دانشگاه در كالج ترينيتي دوبلين به دنبال انتقال مفهوم نوگرايي (مدرنيته) در ادبيات 

به دانشجويانش بود.
نخستين بار انديشه هايش در اين خصوص هنگامي شكل گرفت كه دانشجوي دوره 
كارشناسي كالج ترينيتي (1927 - 1923) بود، دوره يي كه طي آن به كسب معلومات 
پرداخت و عالقه يي شديد به نويسندگان فرانسوي داشت كه رويكرد ادبي وي را 
تحت تاثير قرار دادند، به خصوص آن نويسندگاني كه پيچيده و دشوار محسوب 
مي شدند، نويسندگاني همچون «راسين»، «رمبو» و «ژيد». جايگاه روشنفكري اش 
را در طول اقامتي دوساله در پاريس به دقت مشخص و تنظيم كرده بود و طي اين 
مدت با «جيمز جويس» آشنا شده و كار كرده بود. به همين خاطر در پاييز 1930 
كه بكت به دوبلين بازگشت و داشت تدريس ادبيات فرانسه را در كالج ترينيتي آغاز 
مي كرد، ديدگاه هايش درخصوص ادبيات شكل گرفته و به كمال رسيده بود. تازه 
مقاله يي طوالني درباره «پروست» به چاپ رسانده بود، غنگارشف مقاله ديگري 
درباره ژيد را در نظر داشت و به عنوان استاد در رشته ادبيات شروع به كار كرده 
بود؛ جايي كه مجبور بود جلوي ديگران بايستد و - با وجودي كه از ايفاي چنين 
نقشي به شدت ناراحت بود - ديدگاه هايش را شرح دهد. نخستين كار تدريس بكت 
معرفي ادبيات معاصر فرانسه بود (كه آن را به وسيله رمان هاي ژيد و نمايشنامه 
هاي راسين انجام مي داد). يادداشت هاي تعدادي از دانشجويان از اين تدريس ها 
باقي مانده است، كامل ترين آنها يادداشت هاي «راشل باروز» است كه از زماني 
كه وي آنها را در سال 1977 به كتابخانه قديمي كالج ترينيتي اهدا كرد در آن سوي 
هزارتويي از راهروها و پلكان هاي اين كتابخانه محبوس و نگهداري شده اند. بر 
اساس يادداشت هاي باروز، بكت ابتدا معيارهاي ادبي اش را از طريق مقايسه يي 
تعريف و مشخص مي كرد كه غاين مقايسه راف ميان نويسندگان فرانسوي قرن 
نوزدهمي «بالزاك» و «فلوبر» به انجام مي رساند. بكت برخالف هم عصران ايرلندي اش بالزاك را به عنوان نمونه ضدرمان نوين و فلوبر را 
نوآور بزرگ مي پنداشت. براي بكت (همان گونه كه شخصيت اصلي نخستين رمانش، «روياي بازار مكاره براي زنان معمولي» بيان كرده 
است)؛ خواندن غآثارف بالزاك دريافت و پذيرش تاثير جهاني كلروفرمي است.» هم از فقدان آشفتگي و هم از نبود انتقاد از خود در غآثارف 
بالزاك بدش مي آمد. چيزي كه مجذوبش مي كرد سايه - روشني (توزيع و پخش سايه روشن مثل نقاش ها) بود كه در نويسندگان مورد 
تحسين اش همانند «داستايوفسكي» و فلوبر يافته بود. بالزاك درست برعكس تنها از سطح و ظاهر رونوشت برمي داشت و دنيايي خيالي خلق 
مي كرد كه شبيه به ميز بيلياردي بود كه توپ ها روي آن به طور كامل و بي عيب و نقصي چيده شده و بر اساس يك برنامه كنترل بسيار 
دقيق به سمتي يا سمت ديگر فرستاده مي شوند. از نظر بكت، بالزاك دنياي داستاني اش را از حوادث غيرمنتظره و پديده هاي ناشناخته ساخته 
است؛ ويژگي هايي كه از نظر بكت در قلب تجربه هاي انساني قرار دارند و بيان شان بايد راه خود را در داستان پيدا كند. آنگونه كه باروز در 
مصاحبه يي در سال 1982 به خاطر داشت، در اين دوره هنر براي بكت كشف تدريجي و بالنده «واقعيت» است؛ «هنرمند خودش هميشه در حال 
تغيير بوده و مصالحش پيوسته تغيير مي كرده است، بنابراين مي بايست كاري كنيد كه اين آشفتگي را نظم بدهيد بي آنكه عروسك هاي خيمه 
شب بازي بسازيد و به حركت شان درآوريد.» بكت از نبود شخصيت تعيين كننده نويسنده و عدم وجود هرگونه حس قطعيت طرفداري مي 
كرد و مخالف كنترل، تزئين يا تحسين واقعيت بود. فلوبر از اين لحاظ نمونه نويسنده يي امروزي براي وي بود. او با استناد به «مادام بواري» 
و «ساالمبو» توضيح داده است كه فلوبر نه عكاس بوده، نه تصوير فروش بلكه نويسنده يي بوده كه دريافتي صادقانه از واقعيت را در معرض 
ديد قرار داده است. بكت منكر وجود هرگونه تازگي در غآثارف بالزاك بود و دوگانگي ناقص او را تقبيح مي كرد - غبالزاكف از سويي يك 
واقع گرا (رئاليست) و از سوي ديگر روانشناسي رويايي (رمانتيك) است. اما از نظر بكت اين دو جنبه با هم سازگار نيستند و منجر به فقدان 
شديد پيوستگي در كار بالزاك شده است. به عقيده بكت نويسنده امروزي بايد به دنبال «همگوني» باشد. در نتيجه فلوبر هم منسجم است و هم 
پيچيده، به گونه يي كه وضوح و دقت خيلي باالي نوشته هايش تناقض هاي واقع گرايي معروف قرن نوزدهم را آشكار كرده است؛ «وضوح و 
دقت به ناچار كنار گذاشته شده اند چون آشفتگي نمي تواند تا حد داستاني شسته و رفته از بالزاك تقليل يابد. عالوه بر اين بكت از فلوبر تقدير 
مي كرد كه به جاي قهرمان سازي، موقعيتي را خلق كرده است كه غاين موقعيتف مقام شخصيت هايش را درست تا سرحد ابتذال پايين مي 
آورد و به اين طريق غشخصيت هاف ماهيت تناقض آميز و گاهي اوقات حماقت شان را فاش مي كنند، شيوه يي كه «هنري جيمز» را تكان داد 
و گفت؛ «چرا فلوبر كه چنين مجراهاي خاصي از زندگي را براي توصيف طرح مي كند، چنين نمونه هاي انساني حقير و... فرومايه يي را انتخاب 
مي كند؟» خالق مادام بواري چنين رهنمودي را جلوتر داده بود كه در زمان نوشتن نه سوژه خوب وجود دارد، نه سوژه بد، و اينكه، از ديدگاهي 
هنري، سوژه فاقد اهميت بوده و سبك خودش شيوه يي كامل براي مشاهده شرايط است. او از تفكيك قالب (فرم) و محتوا خودداري مي كرد. 
«در اينجا قالب محتوا است، محتوا قالب است. غ...ف نوشته هايش درباره چيزي نيستند؛ آن چيز خودش است» شعار فلوبر بود كه بكت براي 
دفاع از «بيداري فينگان» جويس از آن استفاده كرد. اين قاعده يي است كه با نظريه فلوبر در مورد كتاب آرماني همخواني دارد - اين قاعده 
درباره نيستي بود؛ قاعده يي كه تنها به سبكش تكيه مي كرد و سوژه اش نامعلوم بود. بكت خودش عقيده داشت استاد ضعيفي است؛ آنگونه 
كه خودش گفته است احساس مي كرد قادر نيست آنچه را كه خود نمي داند به ديگران ياد بدهد. اما دانشجويانش نظر ديگري داشتند. راشل 
باروز كه مي دانست از درس هاي بكت خيلي بهره برده است آرزو داشت تصوير تحقيركننده يي را كه بكت از خود ارائه داده بود تصحيح 
كند، به همين خاطر دفتر يادداشت كوچكش را به دانشگاه سابقش اهدا كرد. 30 سال طول كشيد تا اين دفتر از بايگاني هاي كتابخانه ترينيتي 
بيرون بيايد اما عاقبت ما مي توانيم پيدايش آنچه را ببينيم كه يكي از استثنايي ترين تعابير ادبي قرن بيستم از آب در آمد. بكت پيش از بكت؛ 

درس هاي بكت در خصوص ادبيات فرانسوي نوشته بريجيت الجوز، ناشر سوونير پرس.

منبع؛ گاردين، 8 آوريل 2008 

ادبيات و انديشه

ترجمه شاهنامه 
فردوسي به 
30 زبان دنيا

شاهنامه فردوسي اين اثر حماسه ملي ايرانيان تاكنون به بيش از 30 
تا  شاهنامه  سرايش  سال هاي  همان  است.از  شده  ترجمه  دنيا  زبان 
عصر حاضر اين حماسه ملي ايرانيان همواره دستخوش ستايش ها 
در  شاهنامه خواني  است.   بوده  مخالفان  و  موافقان  نكوهش هاي  و 
دوره هاي مختلفي در ايران همراه با سرزنش بوده است. محمدامين 
رياحي در كتاب «فردوسي» نوشته است «سلطان محمود پس از فتح 
كرده  سرزنش  شاهنامه  خواندن  خاطر  به  را  ديلمي  مجدالدوله  ري 
 است». اين اعتراض ها عمدتًا به خاطر سياست هاي ضدايراني خلفاي 

بني عباس بوده است. 

نيز  فردوسي  عصر  هم  سرشناس  شاعران  از  برخي  حال  اين  با 
شاهنامه را كتاب بدعت و ضاللت خوانده اند. فرخي سيستاني، عطار 
نيشابوري، معزي نيشابوري و انوري از جمله اين شاعران هستند. 
برخي علت اين مخالفت را عالقه اين دسته از شاعران به ممدوحان  

خود عنوان كرده اند. 
در دوره هاي بعد از حكومت غزنويان، توجه به فردوسي و شاهنامه او 
بيشتر شد. مسعود سعدسلمان، قصيده سراي عصر غزنوي گزيده اي 
از شاهنامه فردوسي را ترتيب داد. يك قرن پس از او، ُبنداري اصفهاني 

خالصه اي از شاهنامه را به عربي ترجمه كرد. 
يك قرن پس از اين نيز حمداهللا مستوفي در اويل قرن هشتم تصحيحي 
شاهنامه  از  تصحيح  نخستين  تصحيح  اين  شد.  ارائه  شاهنامه  از 
فردوسي است. حمله مغول از يك سو و انقراض حكومت عباسي از 
سوي ديگر باعث شد توجه به شاهنامه و فردوسي در محافل رسمي 

افزايش يابد. 
بايسنغري»  «شاهنامه  شاهنامه،  هنري  نسخه هاي  بهترين  از  يكي 
شاهزاده  ميرزا،  بايسنغر  دستور  به  شاهنامه  اين  است.  نهم  قرن  در 
تحرير  آن  از  فراواني  نسخه هاي  و  شد  نگارگري  و  كتابت  تيموري 

شد. 
در  طهماسب  شاه  شاهنامه  از  بايد  بايسنغري  شاهنامه  اين  از  پس 
قرن دهم ياد كرد. انگيزه شاه اسماعيل صفوي اين بوده كه نسخه اي 
نفيس تر و باشكوه تر از شاهنامه بايسنقري در كتابخانه خود داشته 

باشد. 
بعد از انقالب اسالمي در سال 57 نيز برخي با اين بينش كه فردوسي، 
شاهان را مي ستوده و اثر او ستايشي از شاهان است نسبت به اين 

اثر نگاه خوبي نداشتند. 
اما اين سياست رسمي كشور نبود و با بازگشايي دانشگاه ها شاهنامه 
همواره و تاكنون به عنوان يك اثر درسي مورد توجه بوده و چاپ هاي 

متعدد از اين اثر صورت گرفته است. 
زبان   30 از  بيش  به  تاكنون  شاهنامه  آمار  برخي  طبق  حال  اين  با 
تحقيقات  شرق شناسي  كرسي هاي  از  بسياري  در  و  شده  ترجمه 

فراواني درباره آن انجام شده است. 
اساس  بر  كلكته  در  معاصر  دوران  در  شاهنامه  تصحيح  اولين 
به  هجدهم  قرن  در  شاهنامه  اين  شد.  انجام  محدودي  نسخه هاي 

صورت چاپ سنگي منتشر شد. 
نوزدهم  قرن  در  فرانسوي  شاهنامه پژوه  مول،  ژول  اين  از  پس 
تصحيحي از اين اثر منتشر كرد كه انتقادات زيادي به آن شد. وولرس 
و الندوئر، مصحح هلندي نيز بعد از ژول مول شاهنامه را تصحيح 

كرد. 
مسكو  به  معروف  تصحيح  شده  منتشر  تصحيح هاي  آخرين  از  يكي 
انجام  روس  شاهنامه پژوه  ي.ا.برتلس،  نظر  زير  تصحيح  اين  است. 

شد. 
آخرين تصحصح كامل از شاهنامه را جالل خالقي مطلق با استفاده از 
50 نسخه خطي انجام داد. اساس اين تصحيح، نسخه فلورانس مورخ 

614 هـ.ق است. 
از  تصحيحاتي  نيز  جنيدي  فريدون  و  قريب  مهدي  اين  بر  عالوه 
شاهنامه انجام داده اند. تصحيح مهدي قريب سال گذشته منتشر شد 

و تصحيح فريدون جنيدي نيز امسال منتشر مي شود. 



19 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشين

 info@persianweekly.co.uk  

16 May 2008  -  1387 جمعه 27  ارديبهشت  
سال اول -  شماره چهل و پنجم

 
كامران شيردل داور جشنواره 

زردآلوي طاليي؛ 
المللي  بين  جشنواره  رئيس  دعوت  به  شيردل  كامران 
عنوان  به  دارد،  نام  طاليي»  «زردآلوي  كه  ارمنستان 
مي  پيدا  حضور  جشنواره  اين  در   DAB بخش  داور 
سناريوهاي  و  ها  طرح  است  قرار  بخش  اين  در  كند. 
(كشورهاي  يي  منطقه  مشترك  توليدات  مسابقه  بخش 

همسايه ارمنستان) داوري شود. 

كتابي از ميالن كوندرا 
جايزه  داوران  هيات  شد؛  فرانسه  ترجمه  جايزه  نامزد 
ترجمه فرانسه، كتاب هايي از ميالن كوندرا و موريس 
اين  در  داد.  قرار  خود  فهرست  ميان  در  را  بالنشو 
ترجمه  كوندرا  ميالن  نوشته  «پرده»  بر  عالوه  بخش 
ليندا آشر، «سرگرداني» نوشته استفن ماالرمه ترجمه 
موريس  از  ديگر»  جاي  از  «صدايي  جانسون،  باربارا 

بالنشو ترجمه شارلوت مندل و...نيز حضور دارند.

بازنشستگي جن هكمن از سينما
جن هكمن بازيگر قديمي سينما كه دو جايزه اسكار در 
كارنامه دارد، از بازنشستگي ناخواسته خود از سينما 
گفت. وي در گفت وگويي با ديلي اكسپرس عنوان كرد 
چهار سال است در فيلمي بازي نكرده است و اين به 
نوعي بازنشستگي به حساب مي آيد. ستاره فيلم هاي 
«ارتباط فرانسوي» و «نابخشوده» كه براي هر دو فيلم 
با  را  خود  وقت  بيشتر  روزها  اين  شد،  اسكار  برنده 

نوشتن مي گذراند.

فردريش دورنمات در شب هاي بخارا 
دورنمات»  «فردريش  شب 
با  و  بخارا  مجله  همت  به 
هنرپژوهي  مركز  همكاري 
و  ماهي  نشر  جهان،  نقش 
روز  ساعت 17  سيميا  مجله 
ارديبهشت   24 شنبه  سه 
هنرپژوهي  مركز  تاالر  در 
اين  در  شود.  مي  برگزار 
سفير  ولتي  فيليپ  مراسم 

اهللا  عزت  ايران،  در  سوئيس 
فوالدوند، حميد سمندريان، محمود حسيني زاد و علي 

دهباشي سخنراني خواهند كرد.

بن كينگزلي در پروژه «ملكه جنوب»
؛بن كينگزلي بازيگر آثاري چون «گاندي» و «خانه يي 
از شن و مه» در پروژه سينمايي «ملكه جنوب» به ايفاي 
نقش خواهد پرداخت. درام «ملكه جنوب» كه زمان تهيه 
آن هنوز اعالم نشده است با موضوع حمل ونقل مواد 
مي  كارگرداني  بوويچ»  جاكو  «جاناتان  توسط  مخدر 

شود. 

 تقدير مونيچلي و سينماي نوآر ژاپن
مونيچلي  ماريو  آثار  مرور  سباستين؛بخش  سن  در   
ششمين  و  پنجاه  در  ايتاليايي  سرشناس  فيلمساز 
يك  و  شود  مي  برگزار  سباستين  سن  فيلم  جشنواره 
بخش مرور نيز به سينماي نوآر ژاپن اختصاص دارد. 
 41 مونيچلي  آثار  مرور  بخش  در  كرد  اعالم  ورايتي 
فيلم از او به نمايش درمي آيد كه شامل چند نمونه از 
و  هاي 1950  سال  در  ايتاليا  كمدي  هاي  فيلم  بهترين 

1960 است.

چهره ها
به ياد داشته باشيد با صرافى هاى معتبر پولهاى خود را ارسال نمائيد

محققان خارج از ايران 
«شاهنامه» حمايت شوند

در  محورى  شخصيت  يك  عنوان  به  فردوسى  اين كه  بيان  با  ياحقى  محمدجعفر 
در  فردوسى  به  پرداختن  ميزان  كرد:  اظهار  است،  بوده  مطرح  ايران  فرهنگ 
دوره هاى مختلف نوسان داشته و روى آوردن به شاهنامه در دهه هاى گذشته 

كم تر بوده است. 
او تصريح كرد: اخيراً به داليل خاص فرهنگى و سياسى كه در آن قرار گرفته ايم، 
ضرورت دارد فرهنگ خود را بهتر بشناسيم و از ارزش هاى آن پاسدارى و به 
نسل آينده منتقل كنيم؛ زيرا نسل آينده در معرض فرهنگ بيرونى قرار دارد و 
به شدت به يادآورى فرهنگ گذشته نيازمند است و فردوسى مى تواند در كانون 

اين يادآورى قرار گيرد. 
ياحقى خاطرنشان كرد: بزرگداشت فردوسى و تحقيقاتى كه اخيراً در ايران شروع 
شده است و اهتمامى كه بر چاپ هاى شاهنامه و برداشتن قصه هايى از شاهنامه 
و انتشار آن براى جوانان و نوجوانان مى شود، قدم فرخنده اى است كه مى تواند 

تهاجم به فرهنگ ما را كم تر كند. 

او در ادامه افزود: يقينًا فردوسى از آن كسانى است كه نقش وسيع ترى نسبت به 
بسيارى از شاعران در فرهنگ ما دارد؛ هم بنيان هاى فكرى و هم بنيان هاى زبان 

فارسى به شاهنامه متكى است. 
وى با بيان اين كه مسأله ى مهم اين است كه به شاهنامه به عنوان اثر حوزه يى و 
تاريخى نبايد نگاه كرد، بلكه بايد آن را تبديل به گنجينه ى بزرگى كرد كه امروزه 
آفرينش هاى  براى  مى توان  شاهنامه  از  گفت:  كرد،  بهره بردارى  آن  از  مى توان 
مورد  كه  دل پسندى  تعاليم  و  جديد  طرح هاى  و  حرف ها  درآوردن  براى  جديد، 

توجه جوانان و كودكان قرار گيرد، استفاده كرد. 
استاد دانشگاه فردوسى در ادامه اذعان كرد: اين كار امروز وظيفه ى همايش ها 
و بزرگداشت هاى مختلف است و ضرورت دارد استمرار پيدا كند تا به آن جايى 

كه مى خواهيم، برسد. 
ياحقى گفت: در جهت معرفى كردن فردوسى به عنوان يكى از مفاخر ايران زمين 
و  ضرورت  هم اكنون  و  شده  انجام  چشمگيرى  اقدام هاى  حال  به  تا  دنيا،  به 
شاهنامه  از  خوبى  چاپ هاى  حاضر،  حال  در  است.  مطرح  ديگرى  اولويت هاى 
منتشر و به خارج از كشور فرستاده مى شود و هر هفته مقاله يا كتابى درباره ى 

شاهنامه نوشته مى شود. 
او با بيان اين كه اين محققان و دانشمندان خارجى هستند كه بر روى شاهنامه كار 
مى كنند، خاطرنشان كرد: دولت بايد دانشمندانى را كه در اين زمينه كار مى كنند، 
تشويق و حمايت كند تا بتوان تجربيات را به ديگران منتقل كرد و ايران شناسى با 

كيفيت رويكرد به شاهنامه در كشورهاى اروپايى و آمريكايى رشد كند.

شاهنامه براى ايرانيان پنجره ى تنفسى 
معنوى ايجاد كرد

محمدعلى اسالمى ندوشن معتقد است: شاهنامه يك پنجره ى تنفسى معنوى براى ايرانيان 
اين  است.  انسانيت  و  انسانى  جوهره ى  روى  بر  شاهنامه  اصلى  تمركز  زيرا  كرد؛  ايجاد 
پژوهشگر در همايش بزرگداشت روز ملى فردوسى با عنوان ”دانش و خرد فردوسى“ كه 
در آمفى تئاتر كانون هاى فرهنگى - هنرى دانشگاه فردوسى برگزار شد، با ارائه ى مقاله اى 
با عنوان ”اگر شاهنامه نبود، ايران چه مى شد؟“ گفت: اگر شاهنامه نمى بود، ايران به همين 
صورت مى ماند؛ يعنى ممكن بود كه آب و خاك و خليج فارس باقى بماند؛ اما ديگر ايران، 
ايران گذشته نبود. مثل اتاق بدون پنجره بود؛ اتاقى كه پنجره ندارد و نور و روشنايى و 

هواى خوب ندارد. شاهنامه ى فردوسى نقش پنجره را براى كشور ايران دارد. 
اسالمى ندوشن در ادامه ى موضوع اصلى خود يعنى ”اگر شاهنامه نبود، ايران چه مى شد؟“، 
گفت: اين مسأله، مسأله اى بسيار دامنه دار است و نبايد انتظار برود كه حقش را به كم ترين 
مقدار ادا كرد و اين مستلزم نوشتن كتاب هاى متعدد و مختلف است كه اگر شاهنامه نمى آمد، 
آثار بعد از آن چه سرنوشتى پيدا مى كردند؟ اين نويسنده تصريح كرد: با حضور شاهنامه ى 
فردوسى در ايران، كشور يك تجديد شخصيت پيدا كرد؛ براى اين كه هيچ گاه گذشته ى ايران 
و دوران هاى سرافرازى و پيشرفت فراموش نشود. او همچنين گفت: شاهنامه به طور كلى 
جريان نبرد بين نيكى و بدى است كه اين نبرد به جايى مى رسد كه نيكى حتمًا بايد در آن 
به بدى غلبه كند و ارزش شاهنامه در اين است كه سراينده ى انسانيت است. شاهنامه يك 
كتاب بى طرف است كه انسانيت را وصف مى كند؛ نه اين كه طرفدار روح ايرانى باشد و اين 
نيكى  سرانجام  بدى  و  نيكى  بين  نبرد،  پايان  در  نيز  شاهنامه  داستانى  قسمت  در  كه  است 

پيروز مى شود. 
خرد  مسأله ى  و  پرداخت  شاهنامه  در  مطرح شده  اصلى  موضوعات  بيان  به  ادامه  در  او 
و  جان  خداوند  نام  به  نيز  شاهنامه  كار  شروع  گفت:  و  دانست  شاهنامه  اصلى  محور  را 
خرد است و تمام كتاب نيز بر گرد اين كلمه مى چرخد. ”خرد“ از نظر فردوسى مجموعه ى 
است.  كردن  زندگى  خوب  براى  راهنمايى  چراغ  و  انسانى  آموزه هاى  و  انسانى  تجربيات 
مسأله ى  دومين  كرد:  تصريح  است،  شاهنامه  ركن  ”خرد“  اين كه  بيان  با  ندوشن  اسالمى 

اصلى در شاهنامه، مسأله ى داد و دهش است؛ داد به معنى حق ديگران را ادا كردن و دهش نيز يك نوع عدالت اقتصادى است. او مسأله ى ديگر را 
عالوه بر داد و دهش در شاهنامه، مسأله ى ”نام“ دانست كه پهلوانان به خاطر آن مى جنگند تا اين كه شرف و انسانيت لكه دار نشود. وى ديگر نكته ى 
مهم يادشده در شاهنامه ى فردوسى را ”دانايى“ دانست و افزود: دانش با دانايى با هم تفاوت دارند؛ دانش اندوخته ى معلومات را شامل مى شود؛ اما 
دانايى يك نوع روشن بينى است تا كل دانش بشرى در خدمت انسانيت قرار گيرد؛ دانش زمانى ارزنده است كه تبديل به دانايى شود و دانايى برابر 
است با روش انسانى در زندگى. محمدعلى اسالمى ندوشن در توضيح اين كه ”اگر شاهنامه نبود، ايران چه مى شد؟“، گفت: اولين مسأله، مسأله ى 
گذشته و تاريخ ايران است. اگر شاهنامه نمى بود، تاريخ و گذشته ايران فراموش مى شد و هيچ كتاب ديگرى نمى توانست اين يادگارها را در ذهن 

ايرانيان حفظ كند و فقط شاهنامه با قدرت كالمى فردوسى توانست تاريخ ايران را به گذشته اش وصل كند. 
او گفت: مسأله ى بعدى، خوبى و بدى است كه در صورت عدم وجود آن، شاهنامه به اين صورت در فرهنگ ايرانى باقى نمى ماند كه بدها بايد مجازات 
شوند و خوب ها پاداش بگيرند؛ ولى شاهنامه اين راه را در برابر ما گشوده است. اين شاهنامه پژوه در توضيح مسأله ى سوم به زبان فارسى اشاره 
كرد و اين كه هيچ زبانى مثل زبان فارسى در جهان اين قدر ستون اصلى استقالل و آزادى اين ملت نبوده است و گفت: اين يك ركن جدايى ناپذير از 
هويت ايرانيان ملى است و زبان فارسى در ايران تضمين كننده ى اعتبار ايرانى است و اگر شاهنامه نبود، زبان فارسى اين گونه نمى ماند. او افزود: 
همه ى كسانى كه بعد از فردوسى و شاهنامه آمده اند، به نوعى تحت تأثير فردوسى بوده اند و اگر اين كتاب و شخصيت فردوسى نمى بود، كتاب ها و 
شخصيت هاى بزرگ بعد از آن مثل نظامى، سعدى، خيام و حافظ و... نمى بودند؛ زيرا فردوسى به اين ها جرأت داده است تا مسائل پهناورى را وارد 
فكر و زبان خود كنند و فردوسى راه آن ها را باز كرده و شاهنامه راه و رسم زندگى را به آن ها نشان داده است؛ مثًال سعدى بوستان را به تقليد 
فردوسى نوشته است و ديوان حافظ نيز يك شاهنامه ى دوم است پر از مفاهيم باستانى ايرانى كه باز هم شاهنامه راه آن را گشوده است. او تصريح 
كرد: تشكيل مجالس و نوشتن كتاب براى فردوسى و شاهنامه كافى نيست؛ در صورتى كه در سراسر دنيا براى شكسپير روزى يك كتاب نوشته 

مى شود، درباره ى فردوسى هم بايد همين توجه را قائل شد. 
اسالمى ندوشن در پايان گفت: فردوسى ايران را به دست ايرانى سپرده است و ما اگر مى خواهيم آينده جايى قابل زيست باشد، يكى از آن بنيادهاى 
انديشه و تمدن بشرى را بايد از همين شاهنامه ى فردوسى بيرون كشيد و اگر شاهنامه اثرى قابل توجه مانند آثار شكسپير نشده است، تقصير 

فردوسى نيست؛ بلكه تقصير زبان فارسى است كه برد اقتصادى و سياسى ندارد.
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چون نورالدين نزد دالل رسيد، كنيز از دست دالل بگرفت و طپانچه بر او زد و 
گفت:  من از بهر سوگندي كه ياد كرده بودم ترا به بازار آوردم، اكنون به خانه 
باز گرد و از اين پس مخالفت مكن وگرنه من به قيمت تو محتاج نيستم كه ترا 
بفروشم. من اگر از چيزهاي خانه بارها بفروشم هر بار به قيمت تو چيز خواهم 
فروخت. معين بن ساوي به نورالدين خشم آورده و گفت: اي تخمه حرام، هنوز 
ترا چيزي مانده كه بفروشي؟! نورالدين جواني دلير و مردانه بود. اين سخن بر 
خود هموار نكرد و كمر ابن ساوي را گرفته از زين به زمين انداخت. ابن ساوي 
در ميان خاك و گِل بغلطيد و علي بن خاقان مشت بر وي همي زد تا آنكه مشتي 
بر دهانش آمده و دندانهاي او فرو ريخت و خون دهانش َزَنِخ او رنگين كرد. و 
ده تن از خادمان ابن ساوي با او بودند. چون كردار علي نورالدين را با خواجه 
خويش بديدند دست به خنجر و شمشير بردند. بازرگانان و مردم شهر از آنجا 
وزير  ابن  ساوي  اگر  گفتند:  خادمان  به  مي داشتند  دوست  را  نورالدين  علي  كه 
است، علي  بن  فضل وزيرزاده است. گاهي با هم به صلح و گاهي به جنگ اندرند. 
اگر شما به علي نورالدين هجوم آوريد شايد از شما ضربتي به او رسد، آنگاه 
داخل نشويد و  در ميان ايشان  خواهيد رفت. صواب اين است كه شما  بكشتن 
ايشان را به حال خود گذاريد. خادمان سخن مردم بپذيرفتند. علي بن فضل چندان 
كه خواست ابن  ساوي را بَِزد و در گل و خاكسترش فرو برد. آنگاه كنيزك را 

گرفته به سوي خانه آمد. 
و اما ابن ساوي به خون و گل و خاكستر آغشته پيش ملك رفت. ملك گفت: اين 
چه حالت است؟ گفت :  اي ملك امروز از بازار مي گذشتم، خواستم كنيزِك َطّباخ 
دالل  بودم.  نديده  كس  خوبي  آن  به  كه  ديدم  كنيزي  كنيزكان  ميان  در  بخرم. 
گفت: اين از آن علي بن خاقان است كه ملك ده هزار دينار به پدر او داده بود كه 
بديد به پسرش بخشيد.  كنيزي بخرد، چون اين كنيز را بخريد و نيكوئي او را 
چون فضل بن خاقان بمرد پسرش راه َتبذير و زياده روي پيش گرفت تا كارش به 
فقيري كشيد. كنيز را به دالل داده كه بفروشد و بازرگانان او را قيمت داده اندك 
اندك افزودند تا به چهارهزار و پانصد دينار رسيده. من با خود گفتم: بهتر اين 
است كه او را از بهر ملك شرا كنم. آنگاه با علي بن خاقان گفتم: قيمت كنيز از من 
بستان. گفت: من كنيز به يهودي و نصاري مي فروشم و به تو نمي فروشم. گفتم: 
از براي خود نمي خواهم. از بهر ملك مي خواهم. چون اين سخن بشنيد خشمگين 
گشته مرا از خانة زين فرو كشيد. چون من پير و ناتوان بودم مرا بدينسان كرد 

كه مي بيني. اين بگفت و گريان شد.
چون ملك آن حالت بديد و َمقالَت بشنيد بخشم اندر شد و چهل تن شمشير زن 
را گفت كه به خانة علي بن خاقان رفته غارت كنند و خانه اش را ويران سازند و 

او را با كنيزك گرفته، بازوان ببندند و پيش ملك آورند. 
خادمان قصد خانة علي بن خاقان كردند. َسنَجر نامي از ايشان كه پروردة احساِن 
و  خواري  با  را  او  ولي نعمت زادة  كه  نكرد  هموار  خود  بر  بود  خاقان  بن  فضل  
َمَذلّت دستگير كنند. خود را زودتر از ديگران به خانة علي بن خاقان رسانيد و 
گفت: ابن ساوي دام بر تو نهاده، اگر ترا بدست آورد جان در نخوهي برد. عنقريب 
است كه چهل تن از خادمان رسيده ترا دستگير سازند. همين ساعت كنيزك را 
به  و  آورد  در  به  دينار  چهل  برده  جيب  بر  دست  سنجر  پس  بگريز.  برداشته 
نمي رفت.  ُمضايِقه  مي داشتم  زر  برين  زياده  اگر  سيدي،  يا  گفت:   داده  نورالدين 
نورالدين زرها بِْسُتد و انيس الجليس را از چگونگي آگاه كرده، در حال از شهر 
به در شدند و همي رفتند تا به كنار دريا رسيدند. ديدند كه كشتي را همي خواهند 
برانند و ناخدا به كنار كشتي ايستاده مي گويد: هركس توشه فراموش كرده و يا 
چيزي بر جا گذاشته زودتر كار انجام داده بيايد. مردم كشتي گفتند: هيچ كاري 
نداريم. ناخدا گفت: طنابها باز كردند و بادبان بيفراشتند. در حال نورالدين برسيد 
بغداد  دارالّسالم،  به  گفت:  ناخدا  رفت؟  خواهي  شهر  كدام  به  ناخدا،  اي  گفت:  و 

خواهم رفت.
چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست.

چون شب سي و چهارم بر آمد
همي روم  بغداد  به  كه  داد  پاسخ  كشتي  رئيِس  چون  جوانبخت،  ملك  اي  گفت : 
نورالدين با انيس الجليس به كشتي نشستند و ناخدا كشتي براند كه كشتي چون 
مرغ پريدن گرفت و باد مراد بوزيدن آمد. نورالدين و انيس الجليس را كار بدين 

گونه شد.
و اما غالمان سلطان به خانة نورالدين آمده درها بكندند و غرفه ها بشكستند. از 
نورالدين اثري نيافتند. خانه را ويران كرده خبر پيش سلطان بردند كه نورالدين 
پديد نگشت. سلطان را خشم گرفت گفت: در هر جا كه هست بايدش بدست آوريد. 
ابن  ساوي گفت: كس چون من نتواند او را پاداش دهد. پس ملك بفرمود كه ندا در 
شهر بدادند كه هركس نورالدين را پديد آورد هزار دينار زر و خلعت گرانبها از 
ملك جايزه دارد و آنكس كه او را پنهان دارد و يا جاي او دانسته نگويد مستوِجب 

ُعقوبِت ملك خواهد بود.
خادمان و مردم شهر نورالدين را جستجو كردند و لكن نورالدين با انيس الجليس 
و  آمدند  در  به  كشتي  از  داده  ناخدا  به  دينار  پنج  رسيدند.  ساحل  به  سالمت 
همي رفتند كه پيشرِو قضا ايشان را به باغهاي بغداد رهنمون شد. به كوچه اي 
رسيده ديدند كه آب زده و رفته اند و اين سو و آن سو كوچه مِصَطبه هاست و 
در چندين جا حوضهاي سنگ، پر از آب صاف است و آن كوچه سر پوشيده 
بود و در ُبنگاهِ كوچه دري بود بسته. نورالدين با انيس الجليس گفت: خوْب جاي 
و  بشستند  راه  گرد  از  روي  نشسته  مِصطبه  فراز  به  حال  در  است.  آسايش 

خوردني خورده بخسبيدند.
َهش مي گفتند و به باغ اندر قصري بود  قضا را اندر آنجا در باغي بود كه باغ َتَنزُّ
َجش مي ناميدند و خليفه هارون الرشيد هرگاه كه ملول و دلتنگ گشتي  كه قصر َتَفرُّ

به آن باغ و قصر درآمدي و در آن قصر خليفه ايوان چهل دري داشت و هشتاد 
قنديل بلور بدانجا آويخته و هشتاد شمعدان زرين با شمعهاي كافوري گذاشته 
بودند. چون خليفه بر ايوان بر نشستي درها مي گشودند و شمعها مي افروختند 
و اسحاِق موِصلي و كنيزاِن نغمه پرداز نغمه همي پرداختند و خليفه را نشاط و 

انبساط روي مي داد.
در آن باغ مرد پيري باغبان بود كه شيخ ابراهيم نام داشت و از خليفه به شيخ 
ابراهيِم باغبان فرمان رفته بود كه اگر بيگانگان به باغ اندر آيند يا به گرد باغ 
بگردند، باغبان ايشان را بيازارد. در آن حال باغبان به سوي باغ آمد و دو تن 
به زير يك چادر در فراز مِصطبه خفته يافت. گفت:  مگر اينها ندانسته اند كه خليفه 
مرا فرموده كه هر كسي را در اينجا ببينم بكشم. نگاه پيش رفته َدبوسي را كه 
غريب  اينان  شايد  گفت:  خود  با  بزند.  را  ايشان  كه  كرد  بلند  داشت  دست  در 
باشند و فرمان خليفه را ندانند، همان بهتر كه چادر برداشته بدانم كه ايشان 

غريب اند يا نه.
اين  كه:  گفت  خود  با  بديد.  را  طلعتان  ماه  آن  كرده  سو  يك  به  چادر  پس 
زير  در  و  بينداخت  ايشان  بر  چادر  باز  نشايد.  آزردن  را  منظر  زيبا  دو  هر 
كرد.  باز  چشم  نورالدين  كه  همي ماليد  او  پاي  همي نشسته  نورالدين  پاي 
مرد سالخورده اي را ديد كه پاي او همي مالد. شرمگين گشته پاي خويشتن 
شيخ  ببوسيد.  گرفته  را  ابراهيم  شيخ  دست  و  بنشست  راست  و  كرد  جمع 
ابراهيم گفت: اي فرزند از كجائيد؟ نورالدين گفت: اي شيخ، غريب هستيم. 

به  عليه السالم  فرزند، پيغمبر  ابراهيم گفت: اي  شيخ  شد.  گريان  و  بگفت  اين 
گرامي داشتن غريبان وصيت فرموده. برخيزيد و به باغ اندر تفرج كنيد. نورالدين 
گفت: اي شيخ، باغ از آن كيست؟ شيخ ابراهيم خواست كه ايشان بيم نكنند و به 
خاطر آسوده به باغ اندر آيند گفت كه: اين باغ از پدران به من ميراث مانده. علي 
نورالدين چون اين بشنيد او را سپاس گفت. آنگاه شيخ از پيش و ايشان بر اثر او 

به باغ اندر شدند. باغي ديدند خرم بدانسان كه شاعر گفته:
درخشاْن الله در وي چون چراغي 

وليك از دود او بر جاْنْش داغي     
شقايق بر يكي پاي ايستاده  

د جاِم باده  چو بر شاخ ُزُمرُّ   
  پس باغبان ايشان را به قصر آورد. علي نورالدين در منظره بنشست و شيخ 
ابراهيم خوردني همه گونه ميوه ها حاضر آورد. ايشان خوردني خورده دست 
و  كردي  تمام  ما  بر  احسان  كه  گفت  ابراهيم  شيخ  با  نورالدين  علي  بشستند. 
آنگاه تمام تر است كه شراب نيز بهر ما بياوري. شيخ ابراهيم قدحي آِب شيرين 
و صافي بياورد. نورالدين گفت: اين را نخواستم. شيخ ابراهيم گفت: مگر مِي 

همي خواهي؟ نورالدين گفت: آري. 
جامي كه شراب ارغوانيست درو 

آبي است كه آب زندگانيست درو    
زان باده كه جانهاي نهانيست درو 

پيري است كه آتش جواني است درو     
نكرده ام؛  كارها  چنين  من  كه  سالست  سيزده  بِاهللا،  اَعوُذ  گفت:  ابراهيم  شيخ 
پيغمبر عليه السالم فرموده كه نفرين خدا بر گسارنده و فشارنده و بردارنده 
شراب باد. نورالدين گفت: با تو سخني گويم اگر تو مِي  نگساري و نفشاري 
و برنداري از اين سه نفرين بر تو هيچ يك خواهد رسيد؟ شيخ گفت: الواهللا. 
درازگوش  به  بگير  نيز  درهم  دو  اين  و  بستان  دينار  دو  اين  گفت:  نورالدين 
شراب  كسي  كه  بيني  چون  بايست.  دور  از  و  رو  ميخانه  سوي  به  نشسته 
همي خرد او را آواز ده و بگو اين دو درم مزد تو و بدين دو دينار مي بخر و 
نه  و  فشارنده  نه  و  باشي  گسارنده  نه  كني  چنين  چون  كن.  بار  درازگوش  بر 
بردارنده و نه مشتري و از نفرين نبي چيزي بر تو نخواهد رسيد. شيخ ابراهيم 
بخنديد و گفت: كس از تو ظريفتر و خوش حديث تر نديده بودم. نورالدين گفت: 
يا سيدي، ما امروز ترا مهمانيم بايد خواهش ما به جا آوري. شيخ ابراهيم گفت: 
اي فرزند، به سردابه اندر ُخم هاي شراب است كه بهر خليفه مهيا كرده اند، تو به 

سرادبه شو و آنچه كه خواهي بردار.
نورالدين به سردابه شد. ديد كه خمهاي شراب به يكديگر پيوسته اند و َقنينه ها 
با  كرده  شراب  از  پر  چند  ُقّرابه اي  پس  چيده اند.  فرو  سو  هر  به  ُقّرابه ها  و 
ماهروي  دو  آن  از  دور  ابراهيم  شيخ  و  بنشستند  باده گساري  به  انيس الجليس 
نشسته همي نگريست. چون شراب بر ايشان چيره شد و چهرة ايشان سرخ و 
چشمان ايشان مست گرديد، شيخ ابراهيم با خود گفت: چرا من از ايشان دور 
باشم، كي خواهد بود كه دولِت وصِل چنين دو ماهروي دست دهد. پس نزديك 
سوگند  َمَنت  جاِن  به  شيخ،  اي  گفت:  نورالدين  بنشست.  ايوان  يكسوي  به  آمده 
ايشان  نزد  و  آمد  پيش  ابراهيم  شيخ  بنشين.  پيشتر  و  آي  نزديك  كه  مي دهم 
من  باهللا،  اعوذ  گفت:  ابراهيم  شيخ  داد.  بدو  كرده  پر  قدحي  نورالدين  بنشست. 
سيزده سال است كه چنين كار نكرده ام. نورالدين قدح را خود بنوشيد و بيفتاد 
ابراهيم  شيخ  به  انيس الجليس  پس  كرده.  غلبه  من  بر  مستي  كه  بنمود  چنان  و 
نگاه كرده گفت: يا شيخ، كار اين پيوسته با من همين است كه ساعتي با من باده 
گسارد پس از آن بخسبد و مرا تنها گذارد. آنگاه نه كسي هست كه قدح از من 
بستاند و يا قدح به من دهد و يا نغمه هاي مرا بنيوشد. شيخ ابراهيم را دل از دسته 

رفته به سخن گفتن او مايل شد و گفت: 
ادامه دارد ...

هزار و يكشبداستانهاى 

ب 
كش

و ي
ار 
هز

ى  
 ها

صه
ب ق

كتا
از 

ر / 
 –

زاد 
 به

ص:
خلي

و ت
ى 
ور

ردآ
ب  (گ

ش
 يك
ر و

هزا
ى 

ها
ن 
ستا

دا
نده

راز
ى ب

آقا
ر: 
ر گ

صوي
ت



21 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشين

 info@persianweekly.co.uk  

16 May 2008  -  1387 جمعه 27  ارديبهشت  
سال اول -  شماره چهل و پنجم



22
www.persianweekly.co.uk
  جمعه 27  ارديبهشت May 2008  -  1387 16هفته نامه پرشين

سال اول -  شماره چهل وپنجم

 info@persianweekly.co.uk  

در بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسي

چرا 25 ارديبهشت؟
ضياءالدين ترابي 

اگرچه درباره تولد، زندگي و زمان درگذشت حكيم ابوالقاسم فردوسي، شاعر بزرگ حماسه سراي ايران 
اطالع دقيقي در دست نيست؛ اما وجود اين صاحبنظران و فردوسي  شناسان با توجه به اشاراتي كه در 
متن شاهنامه فردوسي آمده است اغلب معتقدند كه فردوسي در سال 329 هجري قمري متولد شده و در 

سال 411 هجري قمري دار فاني را وداع گفته است.
با  صاحب نظران  و  محققان  باز  و  نيست  دست  در  شاهنامه  پايان  و  سرايش  آغاز  از  اطالعي  همچنين   
توجه به چند بيت از متن شاهنامه، آغاز سرايش آن را سال 365 هجري قمري و پايان آن را 400 هجري 
قمري مي دانند، يعني همان مدت 35 سالي كه خود حكيم ابوالقاسم فردوسي در شاهنامه آورده است. از 
سوي ديگر براساس نوشته محققان و فردوسي شناسان پايان كار ويرايش اول شاهنامه در سال 384 
هجري قمري و ويرايش نهايي آن همان سال 400 هجري قمري است، گرچه گروهي سال 389 هجري 
قمري را نيز پايان ويرايش دوم شاهنامه دانسته اند، آن هم به دليل بيت هايي كه در مدح سلطان محمود 
غزنوي آمده است و اشاره به آغاز پادشاهي سلطان محمود غزنوي دارد، ولي درباره روز و ماه پايان 
كار شاهنامه خود فردوسي بصراحت در پايان كتاب آن را 25 اسفند اعالم كرده است، اما بين محققان 

درباره سالي كه (25 اسفند) شاهنامه به پايان رسيده است، اختالف نظر وجود دارد. 
آنچه در پي مي آيد نگاه جديدي است به همين موضوع و اين كه 25 اسفند اشاره به چه سالي است؟ و نيز 
رابطه آن با روز 25 اسفند، ماهي كه در آغاز داستان يزدگرد در شاهنامه سترگ فردوسي به عنوان روز 
آغاز پادشاهي او ذكر شده است.  چند سالي است كه روز 25 ارديبهشت را روز «بزرگداشت فردوسي» 
نامگذاري كرده اند كه براساس اسناد و مدارك موجود اين روز هيچ مناسبتي با زندگي حكيم ابوالقاسم 
فردوسي، شاعر بزرگ حماسه سراي ايران ندارد. در حقيقت اين 25 ارديبهشت ماه را به جاي 25 اسفند 

برگزيده اند كه روز پايان شاهنامه فردوسي است. 
روزي كه بصراحت متن شاهنامه، روز پايان داستان يزدگرد يا كل شاهنامه است، آن هم در سالي كه 
از  زير   بيت هاي  در  موضوع  اين  و  قمري  هجري  سال 400  يعني  است.  شاعر  سالگي  با 71  مصادف 

بيت هاي پاياني شاهنامه  به روشني بيان شده است: 
چو سال اندر آمد به هفتاد و يك / همي زير شعر اندر آمد فلك 

سي و پنج سال از سراي سپنج  / بسي رنج بردم به اميد گنج 
سر آمد كنون قصه يزدگرد/ به ماه سپندارمذ روز ارد 

ز هجرت شده پنج، هشتاد بار / كه گفتم من اين نامه شهريار
با توجه به اين كه حكيم ابوالقاسم فردوسي در سال 329 هجري قمري ديده به جهان گشوده است، با 
گذشت 71 سال از اين تاريخ، دقيقا به سال 400 هجري قمري مي رسيم كه خود شاعر در بيت هاي باال به 
آن اشاره كرده (ز هجرت شده پنج هشتاد بار)  آن هم در 25 اسفند ماهي كه مطابق با سال 400 هجري 

بوده است، يعني مطابق با سال 378 يزدگردي و 388 هجري شمسي. 
حال چه اين بيست و پنجم اسفند را در تقويم يزدگردي بگيريم، چه در تقويم خورشيدي اعتدالي (هجري 
شمسي  زراعي  دهقاني)  فرقي نمي كند؛ چراكه در اين سال اختالف تقويم يزدگردي با تقويم اعتدالي تنها 

يك روز است و در صورت محاسبه و تطبيق تقويم ها خواهيم داشت: 
چهارشنبه 25/12/378 يزدگردي = 24/12/388 هجري شمسي = 19/7/400 هجري قمري 
و پنجشنبه 25/12/388 هجري شمسي = 26/12/378 يزدگردي = 20/7/400 هجري قمري 

به اين ترتيب تاريخ پايان شاهنامه دقيق و روشن در خود متن شاهنامه آمده است، يعني 25 اسفند سال 
خورشيدي مطابق سال 400 هجري قمري.

و اما آنچه براي محققان و فردوسي پژوهان مشكل ساز بود، شايد بيت آغازين داستان يزدگرد سوم است 
كه در آن آمده است: 

چو بگذشت او شاه شد يزدگرد / به ماه سپندارند روز ارد 
اين باز اشاره به 25 اسفند است كه با اسناد و مدارك تاريخي درباره تاجگذاري يزدگرد سوم در نوروز 
يزدگردي سال مطابق با سال يازدهم هجري همخواني ندارد و گروهي آن را صرفا يك تعبير شاعرانه 
پنداشته اند كه در آن روز ارد (بيست و پنجم ماه)  صرفا به خاطر هم قافيه بودن با كلمه يزدگرد در مصراع 

اول بيت آمده است؛ 

ولي گروهي ديگر آن را اشاره به تاريخي خاص پنداشته اند، اما نتوانسته اند بگويند كه منظور شاعر از اين 
تاريخ چيست و چگونه است كه شاعر به جاي روز اول فروردين (نوروز يزدگردي)  از 25 اسفند سخن 

مي گويد و اختالف اين 6 روز در كجاست. 
تقويمي كه از زمان تاجگذاري يزدگرد سوم در نوروز سال مطابق با 11هجري آغاز مي شود و طول هر 
سال آن  365 روز تمام است واقعيت اين است كه آمدن كلمه «ارد» يا «روز ارد از ماه سپندارند» در اين 
بيت نه اتفاقي است و نه تعبيري است شاعرانه، بلكه دقيقا اشاره به يك واقعه تاريخي خاص دارد، وگرنه 
حكيم ابوالقاسم فردوسي كه كل سرگذشت و تاريخ گذشته ايران پيش از اسالم را مطالعه كرده است بهتر 
از هركس مي داند روز آغاز پادشاهي يزدگرد سوم آخرين پادشاه ساساني روز نوروز يزدگردي يعني 
اول فروردين سال يزدگردي مطابق با سال يازدهم هجري است و اگر مي خواست، مي توانست براحتي 

همين تاريخ را در شعرش بياورد مثال بگويد، به هر فرد روز از مه فرودين.
يا بگويد «سر سال نو هر فر فرودين» يعني همان طور كه در داستان جمشيد و جشن نوروز باستاني 

گفته است:
سر سال نو، هر فر فرودين  / بر آسوده از رنج تن، دل زكين 

ولي هدف شاعر از آوردن «روز ارد از ماه سپندارند» يا «بيست و پنجم اسفندماه» چيز ديگري است و به 
نوعي اشاره به تاريخ خاص و حادثه اي ويژه است كه در اين روز اتفاق افتاده است و در حقيقت در اين 
بيت شاعر به گونه اي كدگذاري كرده و با آوردن 25 اسفند به جاي اول فرودين به طور رمزي اشاره به 
حادثه اي خاص دارد كه براي پي بردن به آن بايد از تقويم و نحوه تقويم نگاري در دوره حكيم ابوالقاسم 

فردوسي و تقويم يزدگردي و تقويم خورشيدي ناقص رايج در ايران اطالع كافي داشت.
تقويمي كه از زمان تاجگذاري يزگرد سوم در نوروز سال مطابق با يازدهم هجري آغاز مي شود و طول 
هر سال آن 365 روز تمام است، يعني به اندازه 5 ساعت و 48 دقيقه و 46 ثانيه كمتر از طول متوسط 
سال خورشيدي اعتدالي و به خاطر همين كسري سال است كه حدود هر 4 سال يك بار اين تقويم نسبت 
به تقويم اعتدالي يك روز جلو مي افتد و حاصل چنين عملي است كه در نتيجه در دوره  اي از تاريخ اختالف 
بين تقويم يزگردي با تقويم خورشيدي اعتدالي (هجري شمسي)  به 6  روز مي رسد، يعني همان طور كه در 
فرض ما در كدگذاري موردنظر فردوسي اتفاق افتاده است كه در آن 25 اسفند در تقويمي مطابق با اول 

فروردين در تقويم ديگري بوده است، كه اين اتفاق خود به دو گونه ممكن و عملي است.
اول: 25 اسفند در تقويم خورشيدي اعتدالي مطابق با نوروز يا اول فرودين در تقويم يزدگردي باشد

دوم: 25 اسفند در تقويم يزگردي مطابق با نوروز يا اول فروردين در تقويم خورشيدي اعتدالي باشد.
محاسبات  به  نياز  كه  زمان بر  و  مشكل  است  كاري  است،  افتاده  كي  اتفاق  اين  كه  اين  به  رسيدن  ولي 
طوالني و آزمايش و خطاي فراوان دارد، با وجود اين پس از محاسبات متعدد و تطبيق 2 تقويم يزگردي 
و خورشيدي اعتدالي، و مقايسه آن دو با هم و با در نظر گرفتن زمان سرايش شاهنامه فردوسي به 
شمسي  هجري   408 سال  با  مطابق  يزگردي   399 تاريخ  از  است  عبارت  اولي  كه  مي رسيم  تاريخ  دو 

(خورشيدي اعتدالي)  كه مطابق با سال 421 هجري قمري است، و در اين تاريخ است كه داريم:
دوشنبه 1/1/399 يزگردي = 25/12/408 هجري شمسي= 1/3/421 هجري قمري.

كه با توجه به تاريخ پاياني شاهنامه در سال 400 هجري قمري و بزرگداشت حكيم ابوالقاسم فردوسي 
در سال 411 هجري قمري اين تاريخ نمي تواند مورد استناد فردوسي باشد. پس به تاريخ دوم مي رسيم 
كه در آن روز 25 اسفند يزگردي مطابق با نوروز خورشيدي اعتدالي بوده است كه در صورت محاسبه 
و تطبيق تاريخ ها خواهيم ديد كه اين اتفاق در سال 346 يزگردي و مطابق با 356 هجري شمسي و مطابق 

با 366 هجري قمري رخ داده است كه داريم:
جمعه 25/12/346 يزگردي = 1/1/356 هجري شمسي = 23/7/366 هجري قمري 

با توجه به اين كه خود حكيم ابوالقاسم فردوسي در پايان شاهنامه آغاز انديشه پرداختن به شاهنامه 
(تاريخ شاهان)  را در سال 365 هجري قمري بيان كرده است،  مي بينيم كه محاسبه باال با اين تاريخ كامال 

همخواني دارد، يعني آنجا كه حكيم طوس مي گويد:
چو بگذشت سال از برم شصت و پنج  / فزون كردم انديشه درد و رنج 

به تاريخ شاهان نياز آمدم  / به پيش اختر ديرساز آمدم 
به اين ترتيب معلوم مي شود حيكم طوس كه در سال 365 هجري به فكر سرودن شاهنامه افتاده است، 
سرايش  تاريخ  نيز  دليل  همين  به  و  است  زده  كار  اين  به  دست  قمري  هجري  سال 366  در  سرانجام 
شاهنامه را اين بار به صورت رمزي و كدگذاري شده با تاريخ 25 اسفند در آغاز داستان يزگرد آورده 
است كه هم اشاره به آغاز پادشاهي يزگرد سوم است و هم اشاره به آغاز كار سرودن شاهنامه كه پس 
از گذشت 35 سال كار باالخره در سال 400 هجري قمري آن را به پايان مي برد و باز هم در روز 25 

اسفند مي گويد:
سرآمد كنون قصه يزگرد / به ماه سپندارمذ روز ارد

زهجرت شده پنج هشتاد بار / كه گفتم من اين نامه شهريار
و اين همان 35 سالي است كه در صورت محاسبه خودسال 366 هجري تا سال 400 هجري قمري به 

دست مي آيد و با گفته خود فردوسي كه مي گويد:
چو سال اندر آمد به هفتاد و يك  / همي زير شعر اندر آمد فلك 

سي و پنج سال از سراي سپنج  / بسي رنج بردم به اميد گنج 
 400 سال  از  آن  كسر  با  فردوسي پژوهان  و  صاحب نظران  كه  سالگي   71 همان  يعني  است،  سال  يك 
هجري قمري كه سال پايان شاهنامه است به سال 329 هجري قمري رسيده اند و آن را به عنوان سال 
تولد فردوسي اعالم كرده اند (329 = 71  400)  و نيز با توجه به همين 35 سال باال و باز همان سال 400 
هجري قمري است كه آغاز شاهنامه را در سال 365 هجري قمري اعالم كرده اند (365 = 35  400)  كه با 

تاريخ رمزي ذكر شده در آغاز داستان يزگرد يعني:
چو بگذشت او شاه شد يزگرد /  به ماه سپندارمذ روز ارد

دقيقا همخواني دارد و نشان مي دهد كه ذكر اين تاريخ «ماه روز» در اين بيت يك اتفاق ساده يا يك تعبير 
شاعرانه نيست، بلكه حاصل دانش و آگاهي حكيم ابوالقاسم فردوسي از تاريخ و تقويم است كه در اينجا 
به صورت رمزي كدگذاري و تاريخ آغاز و پايان شاهنامه را به روشني در متن شاهنامه بيان كرده است. 
با اين تفاوت كه اين 25 اسفند در تقويم يزگردي است كه با نوروز سال 356 هجري شمسي (خورشيدي 
اعتدالي)  مطابق بوده، ولي طبق تاريخ تاجگذاري يزگرد سوم ساساني در روز نوروز يزگردي مطابق با 
سال يازدهم هجري بوده است و اين جابه جايي بين دو تقويم، حاصل همان كدگذاري و نيز يك برداشت 
شاعرانه است كه بسيار هم نيكو اتفاق افتاده است و نيز قرينه اي است بر روز «25 اسفند ماهي» كه در 
تاريخ پايان شاهنامه در سال 400 هجري قمري آمده كه تاريخ پايان شاهنامه است و بهتر است همين 
روز را به جاي 25 ارديبهشت  كه هيچ ربطي به زندگي فردوسي ندارد  روز بزرگداشت حكيم ابوالقاسم 

فردوسي به شمار آورد كه با تاريخ سرگذشت فردوسي و نيز شاهنامه هماهنگي كامل دارد. 
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زنان

مدرسه انديشه
با كادر آموزشى با سابقه و مجرب جهت آموزش زبان فارسى براى 

ترم تابستانى دانش آموز مى پذيرد.

GCSE تنوع كالسها: از مهد كودك تا پايان دوره

سن پذيرش: از سه سال به باال

زمان تشكيل كالسها: روزهاى شنبه از ساعت 16.30 – 14.00

محل تشكيل كالسها:
Trinity Church Golders 

Hodford Road 90
Golders Green

London NW11 8EG
آدرس پستى:

Andisheh School
POBOX 63313

London NW4 9EP

تلفن: 534 508 07846
مدرسه انديشه به هيچ گروهى وابسته نمى باشد و بطور مستقل اداره مى شود.

مقام ”زن“ در 
شاهنامه فردوسى

 
محسن مباهى - هفته نامه فصل نو

بحث در باره زنان و جايگاه آنان در جامعه بحثى مفصل و گاهى پر چالش است.اين بحث گذشته از چند ده 
سالى كه تحت تاثير صورت افراطى حمايت (يا به عبارتى جانبدارى) از زنان يا فمينيسم قرار گرفته، از گذشته 
هاى دور در فرهنگ كتبى و شفاهى ايرانيان وجود داشته است.صحبت از مقام زنان در ادبيات ايران مجالى 
بسيار وسيع طلب ميكند كه از حوصله اين مقال خارج است و در اينجا فقط به گوشه اى از آن اشاره اى مى 
كنم.حكيم ابولقاسم فردوسى طوسى از بزرگترين و برجسته ترين شعراى جهان شمرده مى شود.كتاب وى 
ميتوان  آن  وسيله  به  كه  است  عناصرى  از  زندگيست.شعر  درس  و  حكمت،معرفت،اخالق  درياى  (شاهنامه) 
به فرهنگ مردم زمان آن پى برد.شعرا اصوال انسانهايى نازك دل و متاثر از محيط ميباشند كه در واقع با 
سرودن شعر جداى از بروز درونيات خود به بازگويى احوال دوران خويش مى پردازند.با بررسى اشعار 
شعراى متقدم و متاخرو در كنار آن بررسى تاريخ ايران،مى شود به اين مهم دست يافت كه ادبيات ايران در 
تعاملى مستقيم و ارتباطى تنگاتنگ با وضعيت سياسى و فرهنگى زمانه خود بوده است.البته در اين ميان نبايد 
و نميتوان نقش جغرافيا و تاثير محيط طبيعى را بر شعر ناديده گرفت.صحبت اصلى ما در باره جايگاه و مقام 
زن در شاهنامه فردوسى است كه نشان از نوع فرهنگ و رويكرد جامه آنروز به مسئله زنان دارد.فردوسى 
در جاى جاى شاهنامه از دالورى ها و هوشيارى زنان،به ويژه زنان ايران، سخن به ميان آورده است و آنان 
را همپاى مردان وارد اجتماع نموده، ومقام منزلتى واال به زن بخشيده است، و اين گروه از افراد جامعه را از 

نظر عقل و هوشيارى بسيار زيبا توصيف كرده است: 
ز پاكى و از پارسايى زن كه هم غمگساراست هم رايزن 

ودر جايى ديگر: 
اگر پارسا باشد و رايزن يكى گنج باشد پراكنده زن 

اين نشان از بزرگى و عظمتى است كه كه فردوسى براى زنان قائل است، همان زنى كه چون پارسا و پاك بود 
و داراى عفت و عصمت، از مردان تكاور و وزراء و رهبران هوشمند و مردان خردمند برتر و باال تر جلوه مى 
كند.يكى از نكات بسيار جالبى كه در اشعار حكيم مى توان يافت اظهار وفادارى كامل زن است، زن به عنوان 
موجودى وفادار و فداكار معرفى شده است به گونه اى كه در مواردى زياد وجود خود را فداى مردان نموده 

تا حفاظت و نگهدارى آنان را تضمين نمايد . مى سرايد: 
بدو گفت راى تو اى شير زن درفشان كند دوده و انجمن 

يا: بدو گفت هركس كه بانو تويى به ايران و چين،پشت و بازو تويى 
نجنبناندت كوه آهن زجاى يالن را به مردى تويى رهنماى 

زمرد خردمند بيدار تر زدستور داننده هوشيارتر 
همه كهترانيم و فرمان توراست بدين آرزو، راى وپيمان توراست 

و  باشد،  مردان  از  تر  مند  خرد  تواند  مى  او  است،  جنگاور  مردان  ،راهنماى  فردوسى  بحث  مورد  زن  پس 
هوشيار تر از فرمانروايان و زيركتر از آنان، اين است كه مردان در برارش زانو ميزنند و خود را كمتر از 
او مى دانند،و تصور نمى شود كه فردوسى اغراق گويد و همانگونه كه رسم سرايندگان حماسه است هر 
كوچكى را بزرگ جلوه دهد تا بيشتر جلب توجه كند.در تاريخ هم بسيارى از حوادث شيرين و تلخ وجود 

دارد كه در پشت پرده آن حوادث حضور زن يا زنانى خود نمايى ميكند. 
از ديگر صفاتى كه فردوسى از زن ايرانى نقل مى كند شرم حياست: 
بپرسيد كآ هو كدام است زشت كه از ارج دور است و دور از بهشت 

چنين داد پاسخ كه زن را كه شرم نباشد به گيته نه آواز نرم 
يا در جاى ديگر: 

كدام است با ننگ و با سرزنش كه باشد ورا هركسى بد كنش 
زنانى كه ايشان ندارند شرم به گفتن ندارند آواز نرم 

و در باب پوشيده رويى مى آورد: 
هم آواز پوشيده رويان اوى نخواهم كه آيد ز ايوان به كوى 

يا: همه روى پوشيدگان را زمهر پراز خون دل است و ، پرازآب چهر 
همان پاك پوشيده رويان تو كه بودند لرزنده بر جان تو 

اما فردوسى بهترين زنان را زنانى مى داند كه شوهران خود را خشنود كنندو اين نكته وجه ديگرى است از 
جايگاه زن در فرهنگ ايران قديم: 

بهين زنان جهان آن بود كز او شوى همواره خندان بود 
يا در جاى ديگر: 

به سه چيز باشد زنان را بهى كه باشند زيباى گاه مهى 
يكى آنكه با شرم و با خواسته است كه جفتش بدو خانه آراسته است 

دگر آنكه فرخ پسر زايد او زشوى خجسته بيافزايد او 
سه ديگر كه باال و رويش بود به پوشيدگى نيز مويش بود 

البته در اينجا فردوسى نگفته است كه اگر تمام زنان از شوهران خود فرخ پسر بزايند ديگر چه دخترى باقى 
ميماند كه با پسرشان ازدواج كند.واين نيز وجه ديگرى از فرهنگ ايرانى را نشان ميدهد كه فرزند پسر را 
برتر از دختر ميداند.ولى فردوسى در جاى ديگر در گفته اى متضاد ميگويد كه پسر و دختر فرقى نمى كند 

و گويا دچار نوعى دوگانگى شده است: 
چو فرزند را باشد آيين و فر گرامى به دل بر چه ماده، چه نر 

يا: چو ناسفته گوهر سه دخترش بود نبودش پسر، دخنر افسرش بود 
اما از طرف ديگر از برخى سروده هاى فردوسى چنين بر ميايد كه در اجتماع نميتوان زنى را يافت كه طرف 
مشورت قرار گيرد، لذا شركت آنان در مسايل اجتماعى لطمه اى جبران ناپذير برپيكر جامعه وارد مى سازد: 

همى خواست ديدن در راستى زكار زن آيد همى كاستى 
يا: كه پيش زنان راز هرگز مگوى چوگويى سخن باز يابى به كوى 

كه نشان از عدم راز دارى و عدم توانايى حفظ سخن دارد: 
بدو گفت كز مردم سرفراز نزيبد كه با زن نشيند به راز 
يا: دگر بشكنى گردن آز را نگويى به پيش زنان راز را 

به هر حال در شاهنامه فردوسى اشعارى وجود دارد كه از زنان تعريف و تمجيد كرده و اشعارى نيز وجود 
دارد كه زنان را موجوداتى پايين تر از مردان نشان داده، صرف نظر از تضاد هايى كه در گفتار فردوسى 
در باره مقام زن وجود دارد وبالتكليفيى كه در خواننده ايجاد مى كند مى توان به گوشه اى از فرهنگ زمانه 
فردوسى در باره باورهاى مردم در باره زنان دست يافت.در پايان باز هم بگويم كه ادبيات آينه فرهنگ مردم 

دوران است كه با نظر به آن، ميشود به اليه هاى درونى فرهنگ عامه مردم نفوذ كرد. 
ماخذ: 

1. جاذبه هاى فكرى فردوسى-تاليف:دكتر احمد رنجبر-1363-انتشارات امير كبير 
2. دريچه اى بركاخ بلند و گزند ناپذير شاهنامه-تاليف:بدرالدين مدنى-1350-نشر انديشه 

3. از رنگ گل تا رنج خار(شكل شناسى قصه هاى شاهنامه)-قدمعلى سرامى-1378انتشارات علمى فرهنگى - 
شاهنامه فردوسى(بر اساس چاپ مسكو)-ابولقاسم فردوسى طوسى-چاپ اول-1380نشر كارنامه كتاب 
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 info@persianweekly.co.uk  شركت ساختمانى گرانيت
با تجربه طوالنى و متخصصين مجرب در كليه  امورات 

ساختمانهاى تجارى و مسكونى
 

All WORK GURANTEED & FULLY INSURED
For a free estimate call on

Tel: 0800 587 3950 - 0208 471 7533
Mobile: 07861114734 - 07957385295

granitebuilders2008@yahoo.co.uk

Specialising In Quality Finished Projects
High Supervisin/ Quality Control
Detailed Itemised Quotations
Extensions & New Build Projects
Full Dormer Loft Conversion
Painting & Decorating
Bathroom & Kitchen Fit Outs
Carpentry & Joinery
Flooring, Tiling & Paiving
Plastering, Plumbing, Electrical
Heating& Boiler Design / Installation
Electrical Design, Installation & Rewiring
Plans Prepared & Submitted to Local Authority

طبق استانداردهاى انگلستان با بيمه و ضمانت كامل

بازسازى و بزرگ كردن اطاق زير شيروانى
بزرك كردن آشپزخانه، حمام و دستشويى

نقاشى ساختمان و نصب كاغذ ديوارى
و نجارى و نصب كابينت

كفپوش، پاركت و سنگفرش
گچ كارى، لوله كشى و برقكارى ساختمانهاى مسكونى 

و تجارى
نصب آبگرمكن و رادياتورهاى شما

نصب و راه اندازى شبكه برق مسونى و تجارى
گرفتن اخذ مجوز از شهردارى منطقه شما
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لطفا ما را از خبرهاى اطراف خود مطلع نمائيد
آموزش و فن آورى براى مشاهده هفته نامه بصورت رنگى به وب سايت مراجعه نمائيد

ارسال اسامي مردم جهان به ماه  
به  ارسال  براي  را  خود  نام  خواست  جهان  سراسر  مردم  از  ناسا 
فضا در اختيار اين آژانس فضايي قرار دهند. قرار است اين اسامي 
اعالم  ناسا  مقامات  شوند.  پرتاب  فضا  به  ماه  مدارگرد  وسيله  به 
است  شده  معرفي   LRO اختصاري  نام  با  كه  مدارگرد  اين  كردند 
در اواخر سال 2008 ميالدي به فضا پرتاب مي شود. ناسا نيز در 
قالب پروژه يي جالب توجه از مردم سراسر جهان در گروه هاي 
سني مختلف خواسته است براي شريك شدن در اين ماموريت نام 
خود را ارسال كنند تا به همراه اين فضاپيما راهي فضا شوند. ناسا 
در بخشي از سايت خود تحت عنوان www.nasa.gov/lro پذيراي 
اطالعاتي  پايگاه  به  ادامه  در  ها  نام  اين  بود.  خواهد  اسامي  اين 
منتقل شده كه روي ميكروتراشه يي كوچك نصب شده است. اين 
 27 ناسا  شد.  خواهد  ماه  مدار  راهي   LRO با  همراه  ميكروتراشه 
ژوئن (هفتم تيرماه) را آخرين مهلت براي ارسال اسامي افراد عالقه 

مند تعيين كرده است.  
 

افزايش طول عمر هابل تا 2013  
ناسا اعالم كرد تاريخ ماموريت شاتل ديسكاوري و تعمير و نوسازي 
تلسكوپ فضايي هابل كه در برنامه اين ماموريت گنجانده شده، بايد 
طي چند هفته آينده تاييد شود. پرواز شاتل هم اكنون براي روز 28 
آگوست برنامه ريزي شده، اما آژانس پذيرفته است كه اين زمان 
صورتي  در  داشت.  خواهد  نوسان  هفته  پنج  تا  چهار  بين  احتماًال 
كه اين عمليات سرويس دهي با موفقيت به انجام برسد طول عمل 
هابل حداقل تا سال 2013 ادامه خواهد يافت. تلسكوپ فضايي هابل 
حاضر  حال  در  شد.  پرتاب  زمين  مدار  به  ميالدي  سال 1990  در 
مركز پروازهاي فضايي در ناسا در گرينبلت ايالت مريلند مسووليت 
هدايت مداري روزانه اين تلسكوپ و اجراي ماموريت هاي تعميراتي 

و مديريت برنامه هاي هابل را بر عهده دارد.  

سلول هاي چربي ناميرا هستند  
هميشه افرادي هستند كه چند كيلوگرم اضافه وزن دارند اما هرگز 
محققان  اكنون  كنند.  كم  را  كيلوگرم  چند  اين  شوند  نمي  موفق 
موسسه كارولينسكا در استكهلم سوئد دريافتند كه علت اين مساله 
اين  نتايج  حقيقت  در  است.  وابسته  چربي  هاي  سلول  ناميرايي  به 
خيلي  اما  ميرند  مي  چربي  هاي  سلول  دهد  مي  نشان  تحقيقات 
تعداد  بنابراين  و  شوند  مي  آنها  جايگزين  جوان  هاي  سلول  زود 
اين سلول ها در تمام دوره زندگي يك مقدار مشخص و ثابت مي 
ماند. اين دانشمندان با انجام آزمايش روي افراد چاقي كه از طريق 
هاي  سلول  تعداد  كه  كردند  كشف  بودند،  شده  الغر  ليپوساكشن 
چربي در اين افراد حتي پس از كاهش وزن و در زماني كه الغر 
شده اند همچنان ثابت مي ماند. نتايج اين بررسي ها نشان مي دهد 
تعداد سلول هاي چربي همواره ثابت است و با كاهش حجم غذا يا 
عمل هاي ليپوساكشن تنها مي توان بزرگي اين سلول ها را كاهش 

داد.  

سرويس جديد گوگل در راه است  

گوگل كه پيش از اين با ارائه سرويس هاي «گوگل ارث» و «گوگل 
كرده  فراهم  را  آسمان  و  زمين  در  كاربران  كاوش  امكان  اسكاي» 
بود اكنون قصد دارد سرويس جديدي را راه اندازي كند كه كاربران 
اين موتور جست وجو بتوانند به كمك آن در آب هاي اقيانوس ها 
گروهي  است  گرفته  تصميم  شركت  اين  بپردازند.  وجو  جست  به 
متشكل از متخصصان اقيانوس نگاري را به منظور بررسي اينكه 
چگونه مي توان نقشه هاي اقيانوسي سه بعدي را ايجاد كرد، گرد 
به  است.  شده  نامگذاري  اوشن»  «گوگل  جديد  اقدام  اين  آورد.  هم 
بود  نخواهد  آساني  كار  ها  نقشه  اين  ارائه  گوگل،  هاي  مقام  گفته 
به طوري كه هنوز نمي توان به راحتي وارد يك زيردريايي شد و 

از اعماق آب ها نقشه سه بعدي تهيه كرد. در اين پروژه موسسه 
اقيانوس نگاري اسكريپس با گوگل همكاري مي كند.  

كشف ژن مسوول قد و بلوغ برنج  
اند  كرده  كشف  را  ژني  زو»  كشاورزي «هوانگ  دانشگاه  محققان   
تواند  مي  كشف  اين  است.  برنج  گياه  بلوغ  و  قد  تنظيم  مسوول  كه 
هاي  هزينه  و  مهم  غذايي  ماده  اين  به  دسترسي  در  مهمي  تاثيرات 
توليد آن داشته باشد. به گفته اين دانشمندان با تنظيم و كنترل اين 
دو عملكرد به كمك تغييرات اين ژن مي توان حجم بيشتري برنج را 
در مدت يك سال به دست آورد و آب كمتري در توليد آن مصرف 
كرد. محققان پيش از اين كشف كرده بودند كه كروموزوم 7 برنج 
فضايي از ژنوم اين گياه است كه با دو عملكرد مهم قد و بلوغ آن 
 Ghd7 مربوط است. اكنون محققان چيني موفق شدند ژني با عنوان
را در كروموزم 7 ژنوم برنج كشف كنند كه نه تنها خود آن بلكه 
مهم  عملكرد  دو  اين  روي  توانند  مي  نيز  اش  تغييريافته  هاي  گونه 
تاثير بگذارند. اين دانشمندان در اين خصوص اظهار داشتند؛ «اكنون 
مي توانيم توليد هر يك از گياهان برنج را به سادگي با دستكاري 

تنها يك ژن افزايش دهيم.»  

روسيه اتوبوس فضايي مي سازد  
 روسيه در نظر دارد براي انجام سفرهاي فضايي تجاري فضاپيما 
توليد كند. گزارش هاي منتشر شده در رسانه هاي روسي حاكي از 
آن است كه يك شركت خصوصي روس دستور ساخت يك وسيله 
نقليه براي سفر به فضا را صادر كرده است. در اين گزارش ها نامي 
از شركت مزبور به ميان نيامده است. فضاپيماي مزبور روي يك 
خواهد  فرستاده  كيلومتري  چند  ارتفاع  به  و  سوار  ديگر  هواپيماي 
شد؛ سپس در اين ارتفاع از هواپيما جدا شده و تا ارتفاعات باالتر 
پرواز خواهد كرد و در نهايت به ارتفاع حدود 100 كيلومتري خواهد 
و  مسافر  حدود 14  حمل  ظرفيت  كه  فضاپيما  اين  مسافران  رسيد. 
دو خلبان را دارد، در شرايط بي وزني تحت آزمايش قرار خواهند 
گرفت. سندسازي و پروژه پيش نويس فضاپيما از سوي كارخانه 

مهندسي آزمايشي در حال آماده شدن است.  

ليزر فوق سريع ساخته شد  
موسسه  و  كنستانس  دانشگاه  كاربردي  فتونيك  مركز  دانشمندان   
كه  اند  ساخته  ليزري  دستگاه  آلمان  استاندارد  و  فناوري  ملي 
افزايش  برابر   100 را  فعلي  نجومي  تجهيزات  حساسيت  تواند  مي 
و  ليزرها  كنفرانس  در  را  خود  جديد  دستگاه  كه  محققان  اين  دهد. 
الكترواپتيكس در سن خوزه كاليفرنيا نشان داده اند در خصوص 
 10 دستگاه  «اين  داشتند؛  اظهار  سريع  فوق  ليزر  اين  هاي  ويژگي 
ميليارد پالس را در هر ثانيه گسيل مي كند كه هر يك از اين پالس ها 
حدود 40 كوادريليوم ثانيه به طول مي انجامد و توان متوسط آنها 
650 ميلي وات است.» هر يك كوادريليوم ثانيه برابر با يك ميلياردم 
ميليونيم ثانيه است. بسامد اين پالس ها 10برابر بيشتر از بسامد 
پالس هاي دستگاه هاي آنالوگ استاندارد است و ارزش توان آن 
ترين  مهم  است.  فعلي  ليرزهاي  ترين  قوي  برابر  هزار  تا  بين 100 
كاربرد اين ليزر جديد در تحقيقات نجومي است و به خصوص مي 
تواند در شكار سياره هايي كه در اطراف ستارگان دور مي چرخند 

بسيار مفيد باشد.  

  پرطرفدار ترين اسباب بازي 
كودكان كره يي  

 
در سال جاري، تلفن همراه در ليست پرفروش ترين اسباب بازي 
در  ها  بررسي  گرفت.  قرار  يي  كره  فرزندان  براي  كادوها  و  ها 
ليست هاي خريد فروشگاه هاي كره يي نشان مي دهد تلفن همراه 
پرفروش ترين كادو براي فرزندان كره يي بوده است. به طوري كه 
اين محصوالت 37 درصد از فروش كادوهاي فرزندان كره يي را 
به خود اختصاص داده اند. دستگاه بازي نينتندو با سهم فروش 30 
درصد و دستگاه پخش موسيقي Mp3 با سهم فروش 9 درصد به 

ترتيب در رديف دوم و سوم اين جدول قرار گرفته اند.  

 ورود حشره هاي روباتيك به ارتش  
 

و  مارها  ها،  عنكبوت  از  يي  مجموعه  طراحي  حال  در  دانشمندان 

ساير حشرات الكترونيكي هستند كه به زودي به عنوان جديد ترين 
دقيق  محل  تعيين  براي  امريكا  و  انگليس  ارتش  نيروهاي  در  ابزار 
دشمنان به كار گرفته خواهند شد. نمونه هاي اوليه اين روبات ها 
(كه به اندازه يي كوچك هستند كه روي نوك انگشت جاي مي گيرند) 
هم اكنون ساخته شده اند. اين نمونه ها شامل يك مگس است كه 
كمتر از يك اونس وزن دارد و طول وسعت بال هاي آن 18/1 اينچ 
است. به گفته دانشمندان وجود مفاصل كربني سبك در ساختار اين 
روبات به آن امكان مي دهد حركات يك مگس واقعي را تقليد كند. 
به گفته دانشمندان اين روبات هاي حشره كه با باتري كار مي كنند 
كنترل از راه دور نخواهند بود اما به دوربين ها، حسگرها و هوش 
مصنوعي مجهز خواهند بود. به اين ترتيب آنها مي توانند به طور 

خودكار با گروه سربازان هماهنگ شده و همكاري كنند.  

ابداع وسيله دستي تصفيه سريع آب  
در  آب  تصفيه  براي  دستي  وسيله  يك  ابداع  به  موفق  مهندسان   
وضعيت هاي بحراني مانند شرايط بعد از وقوع سيل و زلزله شده 
توفان،  سيل،  از  بعد  معموًال  كه  بحراني  هاي  موقعيت  اين  در  اند. 
از  ديگر  بسياري  و  جنگ  گسترده،  هاي  سوزي  آتش  لرزه،  زمين 
انواع بالياي طبيعي به وجود مي آيد مردم با كمبود آب سالم مواجه 
مي شوند و عدم دسترسي به آب تصفيه شده باعث بروز بسياري 
از بيماري هاي عفوني در بين قربانيان اين قبيل حوادث مي شود، 
بنابراين نخستين چيزي كه هر فردي در اين شرايط به آن نياز پيدا 
مي كند آب تميز است. متخصصان موفق به ابداع اين تصفيه كننده 
كه  اند  شده   Pure Hydration,s Thirst Aid به  موسوم  دستي 
كرده  تصفيه  كوتاهي  مدت  ظرف  را  آلوده  آب  محل  در  تواند  مي 
و آب تميز و سالم تحويل دهد. اين وسيله در هر نوبت 300 ليتر 

گنجايش دارد.  

همكاري مايكروسافت و هيونداي  
 

 

اعالم  جنوبي  كره  هيونداي  خودروسازي  شركت  و  مايكروسافت 
كردند در خصوص اجراي يك پروژه مشترك به توافق رسيده اند. 
قرار  كه  را  هيوندايي  خودروهاي  مايكروسافت  پروژه،  اين  برپايه 
به  مجهز  برسند  فروش  به  امريكا  بازار  در   2010 سال  از  است 
سيستم هاي انفورماتيكي و چندرسانه يي مي كند. اولين محصول 
كنترل  سيستم  يك  هيونداي  و  مايكروسافت  ميان  همكاري  ثمره 
استريوي  بلندگوهاي  با  را  همراه  هاي  تلفن  كه  بود  خواهد  صوتي 
خودرو مرتبط مي كند. در نسخه هاي بعدي اين سيستم قرار است 
آن  به  يي  ماهواره  وجوي  جست  و  يي  چندرسانه  هاي  ويژگي 

افزوده شود.  

قدم زدن روى آب با 
كفش هاى شناور

يك مبتكر ايرانى موفق شد با ابداع كفش هاى شناور يكى از تاريخى 
ترين ايده هاى بشر يعنى حفظ تعادل روى سطح آب را به واقعيت 
نزديك كند. محسن بهمنى درباره اين نوع كفش گفت : اين كفش ها 
قابليت منحصر به فردى همچون حفظ تعادل كاربر روى سطح آب 
را دارند. پروژه كفش هاى آبى در قالب دو مدل آزمايشى ارائه شده 
است. در مدل نخست حركت و ايستادن روى آب عملى مى شود و 
در مدل دوم نيروى وزن كاربر در قالب فرآيندى خاص به مؤلفه 
ها  كفش  اين  از  يك  هر  زير  در   : گفت  شود.وى  مى  تبديل  سرعت 
يك جفت بالشتك هوا وجود دارد كه از فايبرگالس ساخته شده اند 
و قابليت افزايش سطح و حجم را دارند.كاربر با استفاده از دكمه 
اى ويژه در دستگاهى كه در دست دارد مى تواند فاصله بين اين 
بالشتك ها را افزايش دهد.به گفته اين مبتكر سيستم رانش اين كفش 
حمل  قابل  دستگاه  همان  در  كه  كوچك  موتورى  از  استفاده  با  ها 
قرار دارد تأمين مى شود. اين موتور با استفاده از باترى هاى قابل 
شارژ ليتيومى عمل مى كند و به ازاى هر چهار ساعت شارژ تا دو 

ساعت بازده كارى دارد.
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دست  در  دقيقي  اطالعات  اسالم  از  پيش  زمان  در  كيش  تاريخ  از 
نيست. تنها منبع قابل اعتنا در اين زمينه نوشته هاي «نيارخوس» 

درياساالر يوناني است كه در سال 325 قبل از ميالد ...

به فرمان اسكندر مامور شد سفري اكتشافي را در سواحل درياي 
عمان و خليج فارس انجام دهد. 

نوشته هاي نيارخوس داللت برآن مي كند كه وي جزيره كيش يا 
«اراراكتا» را در قرن چهارم پيش ازميالد مورد بازديد قرار داده است. 
مشخصاتي كه وي ارايه مي دهد با مشخصات جزيره كيش انطباق 
دارد. به طوري كه نيارخوس مي نويسد در اين جزيره بوستان ها 
و نخلستان هاي فراواني وجود داشته است. در دوره هخامنشيان، 
و  بود  هندوستان  و  النهرين  بين  مرواريد  صيد  عمده  مركز  كيش 

بازرگانان بزرگ دنيا به اين جزيره رفت و آمد داشتند 
دوران عظمت و شكوفايي تاريخ كيش از قرن چهارم هجري، پس 
سيراف  بندر  كه  آن  از  پس  شد.  آغاز  سيراف  در  زلزله  وقوع  از 
اين  در  قيصر  بني  محلي  حكام  كمك  به  تورانشاه  افتاد  رونق  از 
جزيره بندرگاهي ايجاد كرد و به عمران و آباداني آن همت گماشت 
و كيش را به مركز عمده بازرگاني خليج فارس تبديل نمود. در دوره 
اتابكان فارس اهميت كيش به حدي بود كه والي خليج فارس در اين 
جزيره سكونت داشت و برتمام جزاير خليج فارس و درياي عمان 
حكومت مي كرد. طبق نوشته هاي سياحان و تاريخ نويسان، در اين 
دوره درآمد كيش بابت عشريه كشتي هاي تجاري مبالغ بسيار قابل 

توجهي بوده است 

از شواهد و قراين چنين پيداست كه در عصر غزنويان، سلجوقيان، 
خوارزمشاهيان و مغول جزيره كيش در اوج شكوفايي و رونق و 
قزويني،  نظير  مورخيني  است.  بوده  فارس  خليج  بازرگاني  مركز 
فضل اهللا بن عبداهللا شيرازي، ابن بطوطه و حمداهللا مستوفي كه در 
اين دوره از كيش ديدن كرده اند همگي از عظمت، آباداني و زيبايي 
كيش سخن گفته اند. بنابر نوشته هاي مورخين، نام كيش در دوره 
ايخانيان مغول پيوسته با اسامي واليات معتبري چون بغداد، شيراز، 
بحرين و هندوستان آورده مي شده و پيوسته پيشوند «دولتخانه» 
قبل از عنوان كيش ذكر مي شده است. عالوه بر اين، ويرانه هاي 
به جا مانده از شهر حريره در قسمت شمال جزيره نيز از عظمت 
جزيره كيش در آن دوران حكايت مي كند اهميت استراتژيك كشور 
ويژه  موقعيت  نيز  و  غرب  و  شرق  ارتباطي  شاهراه  عنوان  به  ما 
بوده  ديگر  كشورهاي  توجه  مورد  همواره  فارس  خليج  در  كيش 
شانزدهم  و  پانزدهم  هاي  سده  در  اروپا  اقتصادي  تحوالت  است. 
ميالدي، اروپايي ها و از جمله پرتغالي ها را متوجه بازارهاي مشرق 
منظور  به  پرتغالي ها  ميالدي  شانزدهم  قرن  اوايل  در  نمود.  زمين 
تسلط بر بازارهاي تجاري هندوستان، عربستان و ايران و با هدف 
گسترش قلمرو مستعمراتي خويش كشتي هاي جنگي و بازرگاني 
خود را به اقيانوس هند گسيل داشتند در سال 1912 هجري برابر با 
1506 ميالدي آلفونس آلبوكرك درياساالر مستعمره جوي پرتغالي 
با ناوگاني شامل چهارده ناو جنگي درياي عمان و خليج فارس را 
درنورديد وپس از آن كه مسقط و چند بندر ديگر را به آتش كشيد 
در برابر شهر هرمز لنگه انداخت و از امير هرمز و كيش خواست كه 
خود را تسليم و از شاه پرتغال اطاعت نمايد. اين درخواست پذيرفته 
نشد و پرتغالي ها هرمز و گمبرون را را تصرف كردند، سرنوشت 
كيش دگرگون شد و عصر انزوا و سكون آغاز گرديد. علت اين امر 
اين بود كه اهميت استراتژيك جزيره هرمز به واسطه قرار داشتن 
بر دهانه خليج فارس از نظر پرتغالي ها به مراتب بيشتر از جزاير 
داخل خليج فارس و از جمله جزيره كيش بود و هرمز مي توانست 
وظيفه دفاع در مقابل يورش و مهاجمين ديگر را به شايستگي انجام 

دهد 
پرتغالي ها تا دوره صفويه در كيش حضور داشتند و متاسفانه جز 
كه  اين  تا  نگذاشتند،  جاي  بر  خود  از  ديگري  اثر  ويراني  و  غارت 
باالخره شاه عباس صفوي پس از فارغ شدن از جنگ عثماني ها  به 
آزاد ساختن بحرين، هرمز و كيش از تسلط بيگانگان همت گماشت 
با اين همه هنگامي كه در دهه سوم قرن هفدهم ميالدي جزيره هرمز 
و ديگر جزاير و بنادر ايراني خليج فارس، به ايران بازگشت، نه تنها 
از اهميت كيش بلكه حتي از اهميت جزيره هرمز نيز كاسته شد و 
جديد  بندر  توجه  قابل  واقتصادي  جغرافيايي  موقعيت  را  آن  جاي 
التاسيس عباس گرفت. در اين دوران كيش جزيره أي نيمه متروك 
و منزوي بود و حتي در دوره هايي به جايگاه دزدان دريايي خليج 

فارس بدل شد 
الملك  قوام  به  تيول  عنوان  به  شاه  ناصرالدين  دوران  در  كيش 
شيرازي – يكي از ايل ساالران متنفذ فارس واگذار شد و او نيز آن 
را با مبلغ 25000 تومان به محمدرضا خان سطوت الممالك بستكي 
خريد  بار  چندين  پهلوي  دوره  تا  كيش  جزيره  فروخت.  لنگه  حاكم 
منوچهر  دكتر  خورشيدي  سال 1340  در  كه  اين  تا  شد  فروش  و 

اقبال، اين جزيره را به مبلغ نه ميليون ريال از ورثه محمدرضا خان 
سطوت الممالك بستكي خريداري كرد 

در سال 1349 جزيره كيش مورد بازديد هيات هاي كارشناسي ايران 
و آمريكا قرار گرفت و با توجه به موقعيت جغرافيايي و استراتژيكي 
مورد  تجاري   - توريستي  المللي  بين  مركز  يك  عنوان  به  مناسب، 
توجه قرار گرفت. به منظور جلب جهانگردان به اين جزيره و تامين 
ثبت  به  كيش  عمران  سازمان  مهر 1351  در  آنان،  رفاه  و  آسايش 
رسيد. سازمان عمران كيش طرح منطقه توريستي جزيره كيش را با 
الگو قراردادن جزاير هاوايي و كرانه هاي جنوبي درياي مدينترانه، 
با هزينه زيادي آغاز كرد و تا پيش از انقالب فاز اول آن را به همراه 
بخشي از فاز دوم به اجرا درآورد. با پيروزي انقالب اسالمي روند 

فعاليت هاي سازمان عمران متوقف شد. 
در سال 1349 جزيره كيش مورد بازديد هيات هاي كارشناسي ايران 
و آمريكا قرار گرفت و با توجه به موقعيت جغرافيايي و استراتژيكي 
مورد  تجاري   - توريستي  المللي  بين  مركز  يك  عنوان  به  مناسب، 
توجه قرار گرفت. به منظور جلب جهانگردان به اين جزيره و تامين 
ثبت  به  كيش  عمران  سازمان  مهر 1351  در  آنان،  رفاه  و  آسايش 
رسيد. سازمان عمران كيش طرح منطقه توريستي جزيره كيش را با 
الگو قراردادن جزاير هاوايي و كرانه هاي جنوبي درياي مدينترانه، 
با هزينه زيادي آغاز كرد و تا پيشاز انقالب فاز اول آن را به همراه 
بخشي از فاز دوم به اجرا درآورد. با پيروزي انقالب اسالمي روند 
فعاليت هاي سازمان عمران متوقف شد. در اسفند ماه 1358 شوراي 
انقالب از حقوق و عوارض گمرگي در جزيره كيش عمال سرفصل 
منطقه  رونق  و  تجاري  فعاليت هاي  شروع  جهت  در  را  جديدي 
محروم جنوب كشور گشود. اما مشكالت سال هاي پس از انقالب 
موجب شد كه اين اليحه قانوني تا سال ها به اجرا در نيايد. تا اين 
كه در تير 1368 هيات وزيران در خصوص ورود و خروج كاال و 
نيز صادرات مجدد و توليد براي صادرات، جزيره كيش را به عنوان 
منطقه كامال آزاد تجاري – صنعتي ثبت و اعالم كرد واز اين تاريخ 

به بعد فعاليت هاي اقتصادي مجددا در جزيره كيش شروع شد. 
اين  كيش  آزاد  منطقه  سازمان  تاسيس  با   1371 سال  در  باالخره 

جزيره جاني تازه گرفت و دوران توسعه سريع كيش آغاز شد. 
كشور  كهنسال  تاريخ  از  بقايايي  وجوي  جست  در  كه  آناني  براي 
كيش  غروب،  و  طلوع  خشكي،  دريا،  دوستداران  براي  هستند،  ما 
هجري  هفتم  تا  پنجم  قرن هاي  در  كيش  دارد.  گفتن  براي  حرفي 
و  مورخين  شهادت  بر  عالوه  است.  بوده  رونق  و  آباداني  اوج  در 
گواه  حريره  تاريخي  شهر  بقاياي  وجود  عرب،  و  ايراني  سياحان 
اتابكان  و  تيموريان  ايلخانيان،  دوره هاي  در  كيش  كه  است  اين  بر 
تجاري  عمده  مراكز  از  يكي  و  زيبا  شهري  آباد،  جزيره اي  پارس، 

منطقه بوده است. 
شهر زيرزمينى كاريز 

قابل  شيرين  آب  از  و  دارد  قدمت  سال   2500 از  بيش  كيش  قنات 
شرب ساكنان جزيره را تامين مى كرده ولى اكنون به يك شهر زير 
زمينى شگفت انگيز بدل شده كه بيش از 10000 متر مربع وسعت 
دارد. كارگزاران با تجربه آن زحمت تمام طراحى هاى آن را كشيده 
و مى كوشند تا در پروژه بازسازى قنات كيش كه اكنون كاريز كيش 
خوانده مى شود ضمن حفظ بافت تاريخى آن كاربرى هاى جديدى 
از اين شهر زير زمينى بدست آورند . شهر زير زمينى كاريز در فاز 
يك خود به قسمتهاى زير تقسيم و قابل بهره بردارى خواهد بود. 
غرفه هاى صنايع دستى ايران و جهان ، رستوران سنتى و جديد ، 

موزه سالن آمفى تئاتر سالن كنفرانس ، گالرى هاى هنرى . 
شهر كاريز در عمق 16 مترى زير زمين قرار دارد. سقف آن هشت 
متر ارتفاع و بيشتر سقف آن مملو از سنگواره ، صدف و مرجانهايى 
است كه با نظر كارشناسى 270 تا 570 ميليون سال قدمت دارد و تك 
تك آن شناسايى و داراى شناسنامه رسمى است. كارگزاران شهر 
زير زمينى بر اين باورند كه دو ويژگى كاريز را در فهرست ابنيه 
جهانى در خواهد آورد. اول اينكه كاريز در دل تنها جزيره مرجانى 
دنيا واقع است. دوم آنكه تنها بنايى است كه سقف مملو از صدفها 
و مرجانهاى طبيعى است. صدفها و مرجانهايى كه براى بازديد آنها 
در  غواصى  يا  طبيعى  هاى  موزه  از  بازديد   ، داشته  وجود  راه  دو 
آبهاى آزاد و اكنون كاريز فصلى جديد و استثنايى در ÷يش روى 
تمامى دوستداران طبيعت گشوده كه بى واسطه خواهند توانست از 
كه  است  گفتنى  درخاتمه  كنند.  بازديد  مرجانى  مجموعه  بزرگترين 
خاكهاى برداشت شده از كاريز داراى خواص درمانى زيادى است 
كه در ” گل درمانى ” استفاده هاى فراوان خواهد داشت. اين امر 
همراه با خدمات گوناگونى همچون تاسيس مراكز اقامتى ، تجارى 
و تفريحى در زمينى معادل 60000متر مربع در روى زمين كاريز 
بدل  وسيعى  پارك  به  كاريز  سطحى  زمين  گرديد.  خواهد  احداث 
خواهد شد كه داراى دو تپه مرتفع خواهد بود. اين په ها از خاكهاى 
برداشت شده زير زمين ساخته شده و به چم انداز بى نظير جزيره 

كيش دل خواهد شد.  
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دفتر خدمات حقوقى
وكالت در امور مهاجرت در انگلستان  

اقامت دائم و پناهندگى  
به جريان انداختن مجدد پرونده پناهندگى و تجديد نامه  

آماده كردن دعوت نامه ويزاى دانشجويى.كار.تجارى و درمانى  
خريد امالك مسكونى و تجارى در كوتاه ترين مدت  

پاسپورت انگليسى  
مشكالت و قوانين خانوادگى از قبيل:  

طالق.قيموميت (نگهدارى) و توافق نامه ملك و امالك  
مسائل جنايى قانونى-حضور در اداره پليس-دفاع از حق مجرم  

تنظيم اساسنامه مالياتى ارث و ميراث  
مشكالت شغلى در محل كار  

مشكالت مكانى و خانه خريد يا فروش (   vat +   499 £) و    

براى اطالعات بيشتر با متخصص فارسى زبان ما خانم سارا سهرابى تماس حاصل فرمائيد

FINCHLEY CENTRAL, 1  BALLARDS LANE, LONDON N1 3LQ

TEL : 0208 349 8012  MOBILE: 075 075 73468
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لطفا ما را از خبرهاى اطراف خود مطلع نمائيد

 براى مشاهده هفته نامه بصورت رنگى به وب سايت مراجعه نمائيد

رستوران آالچيق در قلب فينچلى سنترال
با كادرى مجرب آماده ى پذيرايى از 

مهمانان شما عزيزان مى باشد
جمعه و شنبه شب ها از ساعت 8 تا 

پاسى از نيمه شب همراه با موزيك زنده 
با صداى

 خواننده محبوب پويان 
و هنرمندى پرويز (ضرب)

لطفا جهت اطالعات بيشتر و رزرو جا با شماره تلفن زير تماس حاصل فرماييد:

164 Ballards Lane, Finchley Central, London, N3 2PA
02083494400
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Tel: 02089630012
Fax: 02089630090

190 Acton Lane, London NW10 7NH

www.mahanfoods.com

شركت مواد غذايى ماهان
با بيش از بيست سال تجربه

در ارائه كيفيت و تنوع

with wild Garlic
Yoghurt
200g

79pOnly
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201 Uxbridge Road Ealing W13 9AA Oppostie Tesco Express
Open Morning till  Late

شيرينيهاى تازه
 خشک و تر خانگى
سبد هاى خشکبار

S P E C I A L I S TS I N PAT I S S E R I E & W H O L E F O O D S

شيرينى  و خشکبار

LtdLLLLLLLLLLLLLttttttttttdddTAVAZO
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علوم پزشكى و بهداشت
زمينه ها و نشانه هاي ابتال به آسم 

و روش هاي مقابله با آن 
 

همه راه 
ها بسته 

است 
 

افسانه طاعتي* دكتر رامين عالسوند**

روز  با  بود  مصادف  ماه  ارديبهشت  هفدهم 
جهاني آسم. مطلبي كه مي خوانيد به اين بهانه 
عالئم،  با  خوانندگان  بيشتر  آشنايي  براي  و 
روش هاي تشخيص و درمان اين بيماري تهيه 

شده است.
اكسيژن براي زندگي حياتي است و بدون آن مرگ به سرعت رخ 
مي دهد. ريه ها به ما اجازه مي دهند خون مان سرشار از اكسيژن 
شود. هوايي كه تنفس مي كنيم، در عمق ريه ها در تماس مستقيم 
با خون قرار مي گيرد. خون سرشار از اكسيژن شده و گازكربنيك 
و  دهان  بيني،  طريق  از  هوا  كنيم،  مي  تنفس  وقتي  كند.  مي  دفع  را 
راه هاي هوايي كه به عنوان تراشه شناخته مي شوند، عبور كرده 
و در ضمن اين عبور، گرم و مرطوب مي شود. از تراشه لوله هاي 
متعدد كوچكي به نام برونش منشعب مي شود. در انتهاي اين لوله 
هاي كوچك، كيسه هاي بادكنك مانند كوچكي به نام آلوئول وجود 
اين  ديگر  سمت  در  و  است  نازك  بسيار  ها  آلوئول  ديواره  دارند. 
نازك  بسيار  ديواره  دارند.  وجود  كوچك  خوني  هاي  رگ  ديواره 
آلوئول اجازه تبادل اكسيژن و دي اكسيد كربن را بين خون و ريه 
ها مي دهد. در اطراف لوله هاي برونشيال بزرگ تر، عضله قرار 
به  مخصوصي  مواد  برونشيال  هاي  لوله  اين  داخلي  پوشش  دارد. 
نام موكوس (خلط) ترشح مي كنند. موكوس در به دام انداختن گرد 
و غبار موجود در هوا موثر است. اين موكوس، به طور مداوم به 
كمك حركات مژك هاي سطح داخلي مجاري تنفسي، از ريه ها به 

سمت قسمت هاي فوقاني تر در حال تخليه شدن است. 

تعريف آسم
به گرفتگي (اسپاسم) گذرا و منتشر راه هاي تنفسي آسم مي گويند. 
آسم بيماري است كه ميليون ها نفر را در سراسر دنيا درگير كرده 
است. آسم وضعيتي است كه سبب سختي تنفس و احساس سفتي 
از  بعضي  به  آسم،  به  مبتال  بيماران  شود.  مي  صدري  قفسه  در 
شود)  مي  ها  ريه  داخلي  پوشش  تورم  يا  التهاب  سبب  (كه  مواد 
حساسند. اين تورم به نوبه خود، سبب باريك شدن راه هاي تنفسي 
مي شود. تورم و التهاب پوشش داخلي ريه ها مي تواند به عالئمي 
مانند سختي در تنفس و احساس سنگيني در قفسه صدري منجر 
شود. عضالت اطراف لوله هاي برونشيال، ممكن است به صورت 
منجر  هوايي  هاي  راه  شدن  باريك  به  و  شده  منقبض  غيرطبيعي 
شود. وقتي يك حمله آسم اتفاق مي افتد، پوشش داخلي ريه ها به 
سرعت متورم مي شود. راه هاي هوايي با موكوس يا خلط غليظ پر 
شده و از سوي ديگر عضالت اطراف لوله هاي برونشيال منقبض 
مي شود. مجموع اين اتفاقات باعث تنگي شديد مسير عبور هوا و 
حيات  تهديدكننده  تواند  مي  كه  شود  مي  خفگي  احساس  نتيجه  در 

باشد.
محرك ها

مواد مختلفي مي توانند به التهاب ريه ها و سفتي غيرطبيعي عضالت 
مزبور منجر شود كه به آنها عوامل تحريك كننده مي گويند. تحريك 

كننده ها شامل موادي هستند كه فرد ممكن است به آن حساسيت 
غبار  و  گرد  كپك،  حيوانات،  ترشحات  يا  پشم  مو،  باشد؛  داشته 
موجود در هوا و آلودگي هاي صنعتي مثال هايي از اين آلرژن ها 
(حساسيت زاها) هستند. همچنين هواي بسيار سرد يا بسيار داغ، 
تحريك كننده حمالت آسم است. ذرات موجود در هواي ناشي از 
اگزوز ماشين يا ديگر آلودگي ها و بعضي داروها مثل آسپرين و 

بروفن نيز از عوامل محرك بروز آسم است. افزودني هاي غذايي 
مانند رنگ ها و نگهدارنده هاي موجود در غذاهاي فرآوري شده نيز 
ممكن است به عنوان محرك بروز آسم عمل كند. بعضي از بيماري 
ها مانند سرماخوردگي نيز عامل شروع كننده حمالت آسم است. 
بعضي  و  بلند  گريه  يا  خنده  مانند  شديد  هيجاني  حاالت  استرس، 

مواقع حركات ورزشي شديد نيز مي توانند محرك آسم باشد. 

تشخيص
حمالت تكرارشونده سختي تنفس و خس خس (ويزينگ) مي توانند 
نشانگر وجود آسم در يك فرد باشند. پس از گرفتن شرح حال كامل 
پزشكي و سمع ريتين، پزشك با درخواست آزمايش ها و بررسي 
عملكرد ريوي (اسپيرومتري) مي تواند تشخيص خود را تاييد كند. 

اين آزمايش ها توانايي عملكرد ريه شما را مشخص مي كند. 
اندازه گيري حداكثر جريان خروجي هوا از ريه ها از طريق بازدم 
آسم  به  مشكوك  بيماران  كه  است  هايي  آزمايش  از  جزيي  عميق، 
بايد انجام دهند. در اين آزمايش، بيمار بايد با حداكثر توان به داخل 
يك لوله بدمد. سرعت هواي خروجي ريه ها به كمك يك شاخص 
سنجيده مي شود. ممكن است عكسبرداري ساده ريه، براي رد ديگر 
علل بروز عالئم مشابه آسم انجام شود. در بعضي افراد در اثر شك 
به بروز آسم آلرژيك، ممكن است از تست هاي پوستي شناسايي 

آلرژن ها نيز كمك گرفته شود.

انتخاب هاي درماني
شديد  حمالت  بروز  از  جلوگيري  آسم،  درمان  قسمت  ترين  مهم 
آسم است. اگر حمله آسم رخ داده باشد، درمان هاي سرپايي براي 

توقف حمالت و حفظ وضعيت تنفسي طبيعي انجام مي گيرد. عالوه 
تحت  مربوطه  هاي  آزمايش  انجام  و  پزشك  يي  دوره  نظارت  بر 
منزل،  نظافت  است.  مهم  بسيار  محرك  عوامل  از  اجتناب  وي  نظر 
تهويه مناسب هوا، دور نگه داشتن حيوانات از فضاي درون منزل 
و استفاده از سيستم هاي تهويه هوا مثال ها يا راه هايي از كنترل 
محرك ها هستند. استفاده كافي از داروها در درمان آسم مزمن و 

جلوگيري از حمالت آسم بسيار مهم است. درمان آسم مزمن معموًال 
شامل استفاده از داروهاي كاهنده التهاب لوله هاي برونشيال و نيز 
شامل  داروها  اين  است.  آلرژن  مواد  به  ها  ريه  حساسيت  كاهش 
كورتيكواستروئيدها (كورتن) است كه به اشكال خوراكي (قرص)، 
داروهاي  از  بعضي  روند.  مي  كار  به  تزريقي  نيز  و  استنشاقي 
آسم  حمالت  از  پيشگيري  در  نيز  كرومولين  مانند  غيراستروئيدي 
به كار مي رود. براي پيشگيري و درمان حمالت آسم از داروهاي 
گشادكننده برونش (سالبوتامول) استفاده مي شود. عمل اين داروها 
شل كردن عضالت برونشيال است. بعضي از اشكال اين داروها به 
طور استنشاقي مصرف مي شود و سريعًا اثر مي كند، درحالي كه 
مدت  در  و  شوند  مي  مصرف  خوراكي  صورت  به  آنها  از  بعضي 
زمان بيشتري اثر مي كنند. (به طور مثال اسپري سالبوتامول براي 
پيشگيري  براي  آن  شربت  يا  قرص  و  حاد  حمالت  كردن  برطرف 
از بروز اين حمالت است) به دليل اينكه بعضي از حمالت آسم با 
ورزش تحريك مي شوند، بنابراين فعاليت هاي ورزشي بايد تحت 

نظارت پزشك و با تاييد و تجويز وي انجام شود.
نتيجه

آسم بيماري مزمن مجاري هوايي بوده كه مي تواند بالقوه بسيار 
خطرناك باشد. پيشرفت هاي بارز در درك بيماري زايي و نيز در 
درمان آسم در سال هاي اخير، سبب شناخت بهتر بيماري و انتخاب 
و  بهتر  زندگي  آسم  به  مبتاليان  كه  است  شده  متنوع  درماني  هاي 

سالم تري را از سر بگذرانند.
*كارشناس مامايي

**متخصص اطفال و نوزادان
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SILC
دفتر وكالت سيلك زير نظر

 زهره مستجير 
حقوقدان و متخصص در قوانين مهاجرت و مليت بريتانيا فارغ التحصيل از 

دانشگاه لندن
LBB (Hons), PDip

(The Law Sociaety) عضو انجمن وكالى انگلستان

داراى مجوز رسمى از
 The office of the Immigration,

 Services Commissioner
پذيرش لطفا با وقت قبلى

 131 Brent Street
Hendon, London

NW4 4BY
داخل ساختمان اداره پست

Tel: 02082037562
www.silc-uklaw.org

تغيير در قوانين مليت
دولت بريتانيا در اواخر ماه فوريه 2008 پيشنهاداتى براى تغيير در رابطه با 

برخى از قوانين مهاجرت و مليت ارائه داده است.
اين تغييرات احتماال در ماه نوامبر به تصويب خواهد رسيد و در حقيقت جايگزين 
مليت  كسب  براى  كه  است  ترتيب  اين  به  دولت  پيشنهاد  شد.  خواهد  قبلى  قوانين 
بسيار  صورت  به  مراحل  اين  نمايند.  عبور  مراحلى  از  بايد  متقاضيان  بريتانيا 

خالصه در پايين براى شما توضيح داده مى شود. 
•مطابق با پيشنهادات جديد دولت، مهاجران قانونى، متخصص و پناهندگان بعد از 

سپرى كردن 5 سال اقامت موقت مى توانند وارد مرحله مليت موقت شوند.
موقت  اقامت  سال  دو  به  نياز  فقط  هستند  دائم  اقامت  داراى  كه  افرادى  •خانواده 
بشر  حقوق  حمايت  از  كه  افرادى  و  پناهندگان  كه  باشيد  داشته  نظر  در  دترند. 
برخوردار هستند تنها در صورتى مى توانند وارد مرحله مليت موقت بريتانيائى 
شوند كه بتوانند ثابت نمايند كه نمى توانند به كشورشان بازگردند و شرايط انها 
تغيير نكرده است. اگر قادر به اثبات اين مسئله نباشند بايد متاسفانه كشور بريتانيا 

را ترك نمايند.
•اما مهاجران متخصص براى ورود به مرحله مليت موقت بايد نشان دهند كه هم 

چنان مشغول به كار هستند و ماليلت مى پردازند.
•پيشنهاداتى هم در رابطه با افرادى كه سابقه جرم دارند در نظر گرفته شده است 

تا مانع ورود انها به مرحله مليت موقت شود. 
• دوران مليت موقت يكسال ميباشد و در طى اين مدت وزارت كشور از متقاضيان 
انتظار دارد كه يك ساكن فعال باشند، اين فعاليت مى تواند به صورت كار و حتى 

داوطلبانه باشد.
به نظر مى رسد كه وزارت كشور در صدد سخت كردن قوانين مربوط به مهاجرت 
مى باشد تاثير اين تغييرات مى تواند نقش مهمى در زندگى مهاجرين در بريتانيا 

داشته باشد.    
زهره مستجير كارشناس امور مهاجرت

مهاجرت به انگلستان
سرويس Ukvisas كليه امور مربوط به مراحل صدور رواديد اتباع خارجى براى ورود به انگلستان را برعهده دارد.

و  خارجه  وزارت  توسط  مشتركًا  كه  سرويس  اين 
وزارت كشور اداره شده و از طريق سفارتخانه ها، 
انگلستان  كنسولگريهاى  و  مرتبه  عالى  كميسيونهاى 
خارجى)  هاى  (ميسيون  خارجى  كشورهاى  در 

فعاليت دارد.
آيا شما متقاضى رواديد هستيد؟

به  انگلستان  به  ورود  جهت  رواديد  به  شما  نياز 
كشورمتبوع و مشخصات فردى شما بستگى دارد. در 
بعد وسيع تر، در صورتى كه عنوان سرمايه گذار به 
انگلستان مى آييد، اگر از اتباع حوزه اقتصادى اروپا 
الزم  شما  براى  رواديد  اخذ  احتماًال  نباشيد   (EEA)
خواهد بود. با اين حال در صورتى كه بتوانيد تابعيت 
انگلستان  با  ديگر  ارتباط  هرگونه  يا  و  بريتانيايى 
درخواست نماييد، از اين قاعده مستثنى خواهيد بود. 
شما مى توانيد با تكميل فرم online پرسشنامه ويزا، 

شرايط دريافت رواديد خود را كنترل نمائيد.
از  را  الزم  اطالعات  كليه  توانيد  مى  همچنين  شما 
دريافت  انگلستان  خارجى  نمايندگى  نزديكترين 
داريد. مشخصات تماس كليه دفاتر نمايندگى خارجى 

انگلستان در دسترس شما خواهد بود.
 

مراحل ورود
يك  ورود  اجازه  صدور  مورد  در  گيرى  تصميم 
مسئول  عهده  به  صرفًا  انگلستان  به  بازديدكننده 

كنترل گذرنامه در كشور مربوطه خواهد بود.
در بـدو ورود مسئـول مـربـوطه فقط اعتبـار رواديـد 

و اصالـت گذرنامه شما را كنتـرل مى كند.
 مجوزهاى اقامت در انگلستان 

اجازه اقامت مجوزى است كه توسط يك كشور عضو اتحاديه اروپا صادر شده و به اتباع ديگر كشورها اجازه مى دهد از 
طريق قانونى در خاك آن كشور اقامت كنند.

براساس توافق كشورهاى عضو، كليه مجوزهاى اقامت بايد از چهارچوب واحدى برخوردار باشند. اين مجوز درمورد هر 
فردى كه اقامت وى در خاك انگلستان تمديد شده و يا بيش از 6 ماه مايل به اقامت دراين كشور باشد، صادر مى شود. 

ليكن درمورد افراد مقيم و اتباع كشورهاى حوزه اقتصادى اروپا (EEA) اعمال نمى گردد.
اتباع ده كشورى كه نياز به دريافت رواديد ندارند، الزم است قبل از سفر و در صورتى كه مايل باشند بيش از 6 ماه درخاك 

انگلستان اقامت كنند، براى دريافت مجوز ورود اقدام نمايند. اين كشورها عبارتند از :
استراليا، كانادا، هنگ كنگ، ژاپن، مالزى، زالندنو، سنگاپور، افريقاى جنوبى، كره جنوبى و اياالت متحده آمريكا.

مجوز ورود براى كل مدت اقامت به شما اجازه ورود به انگلستان را خواهد داد. در صورت دريافت مجوز ورود، ديگر 
نيازى به درخواست اجازه اقامت نخواهيد داشت مگر الزم باشد مدت اقامت خود را تمديد كنيد.

 اجازه كار
اگر به عنوان سرمايه گذار خارجى به انگلستان وارد مى شويد، در صورت دريافت مجوز ورود ديگر نيازى به دريافت 

اجازه كار نخواهيد داشت. اين امر در مواردى الزم خواهد بود كه شما:
 تجارت جديدى راه اندازى نمائيد.

 تصدى يك موسسه تجارى فعال را برعهده بگيريد.
 به عنوان شريك، مدير يا بازرگانان منحصر به فرد به يك مجموعه تجارى ملحق شويد.

 شعبه يا دفتر يك شركت خارجى را در انگلستان تاسيس كنيد.
با اينحال پرسنلى كه مايل هستيد از خارج به انگلستان وارد كنيد عمومًا مشمول مقررات ذيل خواهند بود.

 مالك هاى مهارتى
اتباع خارجى متقاضى مجوز بايد از حداقل يكى از مالك هاى ذيل برخوردار باشند:

 دارا بودن حداقل معادل مدرك مهارتى انگلستان
 صالحيت حرفه اى مرتبط با شغل مورد نظر و معادل سطح ديپلم عالى انگلستان

 معادل مدرك ديپلم عالى انگلستان به عالوه يك سال سابقه كارى مرتبط 
 حداقل سه سال تجربه كارى با استفاده از مهارتهاى عالى تخصصى كه از طريق انجام نوع كار مورد نظر بدست آمده و 

بايد در سطح مالك صالحيت حرفه اى ملى (NVQ) يا باالتر باشد.
اجازه كار براى مشاغل غير حرفه اى صادر نمى شود.

 اطالعات الزم
الزم است عدم امكان استفاده از كارگر مقيم در پست مورد نظر خود را به اقبات برسانيد.

انواع  ديگر  درمورد  نماييد.  اعالم  را  نظر  مورد  فرد  استخدام  به  نياز  دليل  بايد  صرفًا   Tier1 هاى درخواست  مورد  در 
درخواست الزم است روش هاى استخدام خود را به صورت مستند اعالم داشته و يا مدارك كافى دال بر بى نتيجه بودن 

جستجوى پرسنل مورد نظر درانگلستان را ارائه نماييد.  
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هفته سي و سوم ليگ برتر

90 دقيقه تا بهشت
فوتبال  هاي  تيم  پيروزي  با 
سپاهان اصفهان و پرسپوليس 
در چارچوب هفته سي و سوم 
برتر،  ليگ  فوتبال  هاي  رقابت 
دوره  هفتمين  قهرمان  تكليف 
پاياني  هفته  به  رقابتها  اين 

كشيده شد. 
مسابقات  سوم  و  سي  هفته 
هاي  باشگاه  برتر  ليگ  فوتبال 
 - فارس  خليج  جام   - كشور 
پايان  به  ديدار   9 برگزاري  با 
اين  از  يكي  در  كه  رسيد 
ديدارها تيم فوتبال پرسپوليس 
سد  از  يك  بر   4 نتيجه  با 
ميزبانش صباباتري گذشت تا 

تكليف قهرمان ليگ برتر در هفته پاياني اين مسابقات مشخص شود.در اين ديدار كه با قضاوت خداداد 
افشاريان و در ورزشگاه آزادي برگزار شد، محسن خليلي(62 و 68)، كريم باقري (20) و پژمان نوري 
(73) براي پرسپوليس گلزني كردند و غالمرضا رضايي (42) تك گل صباباتري را به ثمر رساند. با اين 
پيروزي تيم فوتبال پرسپوليس 56 امتيازي شد تا به همراه سپاهان همچنان يكي از مدعيان قهرماني در 
ليگ هفتم باشد. صباباتري هم با اين شكست شانس قهرماني را از دست داد ولي با 52 امتياز در جايگاه 
سوم باقي ماند. همچنين در ورزشگاه فوالدشهر اصفهان تيم فوتبال سپاهان با نتيجه يك بر صفر از 

سد ميهمان خود صنعت نفت آبادان عبور كرد تا همچنان مدعي نخست قهرماني در ليگ هفتم باشد.
در اين ديدار كه قضاوت آن برعهده رحيم رحيمي مقدم بود، احسان حاج صفي در دقيقه 45+1 تك گل 

پيروزي تيم فوتبال سپاهان اصفهان را به ثمر رساند.
با اين پيروزي تيم فوتبال سپاهان اصفهان 58 امتيازي شد تا همچنان صدر جدول اين مسابقات را از 
آن خود كند. صنعت نفت آبادان هم با 32 امتياز و حضور در جايگاه شانزدهم در خطر سقوط به دسته 

پائين تر قرار دارد.
 

درخشش ژيمناست ايران در چين

«رمضان پور» فيناليست جام جهاني شد
پاياني  ديدار  به  رمضان پور»  «محمد 
جهاني  جام  ژيمناستيك  رقابت هاي 
چين  جهاني  جام  در  يافت.  راه  چين 
ژيمناست هاي مطرح جهان از كشورهاي 
بلژيك  فرانسه،  چين،   روسيه،  اسلووني، 
منطقه ي  از  دارند.  حضور  بلغارستان  و 
مسابقه ها  اين  در  ايران  آسيا  غرب 
در  بار  دومين  براي  اين  دارد.  حضور 
يك  كه  است  ايران  ژيمناستيك  تاريخ 
مرحله  به  مي تواند  ايراني  ژيمناست 
پيدا  راه  جهاني  جام  مسابقه هاي  پاياني 
مسابقه هاي  از  روز  نخستين  در  كند. 

حضور  جهان  كشور  شش  و  بيست  از  ژيمناست هايي  كه  تيان جين  شهر  در  جهاني  جام  ژيمناستيك 
دارند ، محمد رمضان پور در وسيله  پرش خرك به مرحله ي پاياني راه يافت. 

در جام جهاني چين ژيمناست هاي مطرح جهان از كشورهاي اسلووني، روسيه، چين،  فرانسه، بلژيك و 
بلغارستان حضور دارند. از منطقه ي غرب آسيا ايران در اين مسابقه ها حضور دارد. 

اين مسابقات در ورزشگاه دوازده هزار نفري تيان جين برگزار مي شود كه محل برگزاري رقابت هاي 
ژيمناستيك بازي هاي المپيك خواهد بود. حسين كشوري و هادي خناري نژاد دو ژيمناست  ديگر ايران 
بعد ازظهر امروز مسابقه هاي خود را شروع مي كنند. اين براي دومين بار در تاريخ ژيمناستيك ايران 
است كه يك ژيمناست ايراني مي تواند به مرحله پاياني مسابقه هاي جام جهاني راه پيدا كند. اولين بار 

سال 84 و در جام جهاني تهران بود كه يك ژيمناست ايراني توانست به فينال برسد. 

پيروزى ركابزن بريتانيايى در مرحله چهارم «جيرو»
مارك كاونديش از بريتانيا مرحله چهارم مسابقات معتبر دوچرخه 
سوارى «دور ايتاليا» (جيرو) 2008 را كه يكى از 3 تور كالسيك 
اين ورزش است، با يك اسپرينت سريع فتح كرد. او در اين مرحله 
كه به مساحت 183كيلومتر برگزار و به منطقه كاتانزاروى ايتاليا 
منتهى شد، به زمان 4-09/ 49 ساعت دست يافت تا براى اولين بار 
در عمرش يكى از مراحل اين رقابت ها را به نفع خود پايان بخشد. 
كاونديش كه اميدهايى به كسب مدال دوچرخه سوارى روى جاده 
يله  دانى  چهارم  مرحله  فتح  راه  در  و  دارد  نيز  پكن  المپيك  در 
بناتى ايتاليايى و رابرت فارستر آلمانى را پشت سر نهاد، در پايان 
در  حضورم  هاى  سال  در  من  برد  بهترين  شايد  «اين  گفت:  كار 
فقط  اگر  و  باشد  بوده  سوارى  دوچرخه  المللى  بين  هاى  صحنه 
متخصصان اسپرينت (سرعت) مبنا گذاشته شوند، من از بهترين 

هاى آنان هستم.»

از  پليزوتى  فرانكو  ها  رقابت  از  مرحله  اين  پايان  در  حال  اين  با 
كشور ميزبان كه عضو تيم ليكويى گاس است، همچنان در صدر 
آمريكا  از  واندولده  كريستين  و  دارد  قرار  كلى  بندى  رده  جدول 

با يك ثانيه اختالف در جاى دوم ايستاده و دانيلو دى لوكا ديگر ركابزن كشور ميزبان سوم است.
كاونديش كه به رغم فتح مرحله چهارم در رده بندى كلى جايى بين 10نفر اول ندارد، در طول فصل 
جارى مجموعًا 5 پيروزى قابل ذكر داشته كه يكى از عمده ترين آنها مدال طالى رشته مديسون در 

مسابقات دوچرخه سوارى روى پيست قهرمانى جهان در شهر منچستر در ماه مارس بوده است.

حذف «گاسكه» فرانسوى در تنيس هامبورگ
فرم مناسبى نداشته است، بزرگترين حذف شده  ريشار گاسكه تنيسور شماره يك فرانسه كه اخيراً 
مرحله دوم مسابقات بين المللى تنيس هامبورگ آلمان در روز گذشته بود. وى كه در سال 2005 نايب 
قهرمان اين رقابت ها شده بود، اين بار در همان مرحله دوم در دو ست متوالى و در عرض فقط 71 
دقيقه با نتايج 6-3 و 6-2 تسليم آندرياس سپى از ايتاليا شد و فرم بد خود را در رقابت هاى امسال 
استمرار بخشيد.با اين حال ساير «سيد»ها (شانس داران قهرمانى) ديروز در هامبورگ جان سالم به 
در بردند و حذف نشدند. يكى از آنها نيكوالى داويدنكو سيد چهارم از كشور روسيه بود كه به رغم 
اهل  سرشناس  بازيكن  ليوبچيچ  ايوان  با  مصاف  در  خاكى،  هاى  زمين  روى  بر  الزم  اقتدار  نداشتن 

كرواسى 6-4 و 6-1 برنده شد.

او در سه مسابقه قبلى اش با ليوبچيچ مغلوب شده بود، اما اين بار با سه بار «بريك » كردن سرويس 
حريف در ست دوم كار را تمام و مسابقه را فتح كرد. در ديدارى ديگر داويد فرر اسپانيايى هم كه 
اخيراً فرم خوبى داشته، در برابر ايوو مينار از چك به برترى 6-3 و 6-3 رسيد. كارلوس مويا هموطن 
سرشناس فرر نيز كه سيد 11 به حساب آمده است، با پيروزى دشوار 2-1 در برابر «جولى ين بنه 
تو»ى فرانسوى صعود كننده شد. او كه در سال 1998 تنها گرنداسلم عمرش را در پاريس فتح كرد، 

در پايان گفت از اين كه پس از نزول اخيرش به اين برد رسيده، راضى است.
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گفت وگو با فيليپ ماسا 
 

به قهرماني 
مونت كارلو 
فكر مي كنم 

 

شيوا آباء

يك قهرماني راحت و بي دردسر در گرندپري تركيه حاصل 
لوئيس  با  فشرده  رقابتي  در  برزيلي  ماساي  فيليپ  كار 
ماسا  قهرماني  سومين  بود.اين  الرن  مك  راننده  هميلتون 
در ريس استانبول پارك است و هميلتون در اين مسابقات 
از  الرن  مك  راننده  اگرچه  ايستاده.  او  سايه  در  هميشه 
ابتداي مسابقه بسيار باانگيزه و مصمم رانندگي مي كرد، 

مقام  به  گرندپري  اين  در  نتوانست  هم  باز  نهايت  در  اما 
قهرماني دست پيدا كند. كيمي رايكونن قهرمان سال 2007 
تا  كرد  بسنده  سوم  جايگاه  به  هم  يك  فرمول  مسابقات 
فراري  نام  به   2008 سال  در  استانبول  گرندپري  پرونده 

بسته شود.

پايان  تا  خط  تعيين  زمان  از  داري؟  دوست  را  قهرماني  طور  -اين 
ماجرا، همه چيز مطابق ميل تو بوده.

خارق العاده و هيجان انگيز است. مسابقه روز يكشنبه رالي بسيار 
سختي بود و لوئيس هم به شدت مرا تحت فشار گذاشته بود. وقتي 
ماشينم  سايه  به  سايه  كامًال  او  رسيدم،  گيري  سوخت  جايگاه  به 
بود، حتي گاهي احساس مي كردم شايد به خطا مي خواهد متوقفم 
كند. البته در اين شرايط همه عصبي و هيجان زده هستند. هميلتون 
راننده قدرتمندي است و من نمي توانستم به همين راحتي او را قال 
بگذارم، اگرچه خوش بينانه به شانس هايي كه داشتم اميدوار بودم 
و در نهايت با فاصله كوچكي كه بعد از سوخت گيري دوم بين مان 
ايجاد شد، توانستم از خط پايان بگذرم. شرايط مسابقه كمي سخت 
اين  و  برسيم  قهرماني  به  تركيه  در  بار  سه  توانستيم  ما  اما  بود 

بسيار خارق العاده است.

-گرندپري مونت كارلو مهم ترين مسابقات ريس در طول يك سال 
تمركز  آن  روي  پيش  ها  مدت  از  فراري  رسد  مي  نظر  به  و  است 

كرده است.

بله، دقيقًا. سال گذشته كه همه چيز خوب بود، من در مونت كارلو 
سوم شدم، اما مساله مهم اين است كه مك الرن در مونت كارلو 
خيلي قدرتمند عمل مي كند. ما از همان سال پيش هم فهميديم كه 
بعدي  گرندپري  براي  سال  يك  اين  در  و  كنيم  تالش  سخت  بايد 
برنامه ريزي داشته باشيم. خب، خوشحالم كه اتومبيل هاي خوبي 
تعطيالت  داشتن  پيروزي،  براي  زيادي  هاي  شانس  البته  و  داريم 
ما  بياورد.  ارمغان  به  برايتان  هم  را  خوبي  نتايج  تواند  مي  خوب 
اما  است  سال  هر  مسابقات  عطف  نقطه  كارلو  مونت  كه  دانيم  مي 
از سويي يك گرندپري از مجموع گرندپري هاي يك فصل. شخصًا 
تمام نگاه و توجهم رو به جلو است و مي خواهم امسال به قهرماني 

در مونت كارلو فكر كنم و نه هيچ چيز ديگر،

درباره  هيجان انگيز است، احساست  تركيه،  در  بار قهرماني  -سه 
اين قهرماني هاي يكسان چيست؟

معركه است (با خنده). رانندگي كردن در پيست استانبول را دوست 
دارم. قبًال هم شايد گفته باشم كه رانندگي در اينجا احساس مطبوع 
و خوشايندي به هر راننده يي مي دهد. اگر اتومبيلي مانند آنچه من 
برابر معمول از رانندگي  وقت قطعًا چندين  آن  باشيد  داشته  دارم، 
و هيجان آن لذت مي بريد. البته اشتباه نكنيد. ريس تركيه مسابقات 
چقدر  هميلتون  مثل  يي  راننده  ديديد  خودتان  است.  سختي  بسيار 
تالش مي كرد. با توجه به اينكه او راننده يي سرعتي است متوقف 
اما  است.  دشواري  كار  اش  ماشين  از  گرفتن  سبقت  يا  او  كردن 
مبارزه  كه  زماني  هم  آن  گيري  سوخت  براي  توقف  بار  سه  شايد 
ريسك  رسيده،  مسابقه  قسمت  ترين  هيجاني  به  قهرماني  براي 
به  را  جام  حتي  و  گذشتم  پايان  خط  از  كه  هنگامي  باشد.  بزرگي 
قهرمان  بار  اولين  براي  كه  بود  زماني  مثل  احساسم  گرفتم  دست 
بار قهرماني  سه  از  پس  دارم،  خاصي  احساس  هميشه  بودم  شده 

توصيف احساسم كار دشواري است.

-در طول مسابقه مشكلي نداشتيد؟

شايد هر يك از ما اشتباهات كوچكي مرتكب شويم، اشتباهات خيلي 
شرايط  در  كه  باشد  دليل  اين  به  است  ممكن  هم  آن  كوچك.  خيلي 
است.  دشوار  كمي  گيري  تصميم  و  مناسب  تاير  انتخاب  مسابقه 
ماشين هاي ما در تمرينات روز جمعه خيلي راحت و بدون دردسر 
بودند، البته «كيمي» كمي مشكل داشت. اما روز مسابقه هم به نظرم 

همه چيز خوب بود،

هاي  راننده  براي  هارد  تايرهاي  با  رانندگي  كنم  مي  فكر  چه  اگر 
سرعتي مثل لوئيس خيلي راحت تر و بهتر باشد.

-اما فراري با تايرهاي بريجستون برخالف ساير اتومبيل ها خيلي 
خوب و حرفه يي به نظر مي رسد.

خيلي  تاير  انتخاب  مسابقه  روز  ام.  گفته  هم  كيمي  به  را  اين  بله، 
مشكل مي شود. تفاوت الستيك هاي هارد و سافت خيلي كم است 
و بايد هوشمندانه متوجه اين تفاوت ها بشوي. تايرهاي هارد روز 
روز  كه  داديم  مي  ترجيح  واقعًا  ما  اما  بودند،  خوب  خيلي  جمعه 
اشتباه  و  خطا  درصد  تا  كنيم  استفاده  سافت  تايرهاي  از  مسابقه 
مان به حداقل ممكن برسد، البته در دور آخر متوجه شدم اتومبيلم 
انتخاب  آنها  انتخاب  و  شود  مي  كنترل  تر  راحت  هارد  تايرهاي  با 

درستي بوده است.

جهان  يك  فرمول  قهرماني  كورس  به  را  تو  ناگهان  قهرماني  -اين 
برگرداند. در اين باره چه نظري داري؟

خب در حال حاضر ما همگي مشغول مبارزه هستيم. من هم تمام 
تالشم براي قهرماني در مسابقات امسال است. اگر به ريس هاي 
قبلي نگاه كنيد يك بار كيمي قهرمان شده و دفعه بعد من، باز در 
نوبت  در  و  برده  سر  باالي  را  قهرماني  كاپ  كيمي  بعدي  مسابقه 
بعدي من قهرمان شده ام، البته فكر نكنيد كار راحتي است. رقابت 
ها در سطح بسيار بااليي برگزار مي شود اما شخصًا با توجه به 
تجربياتي كه به دست آورده ام االن احساس مي كنم خيلي جنگنده 
و باقدرت مي توانم در هر مسابقه يي شانس زيادي براي قهرماني 
داشته باشم. خيلي خوشحالم كه توانسته ام اختالف امتيازم را با 
از  يكي  هميلتون  جهت  اين  از  و  برسانم  ممكن  حداقل  به  حريفانم 
خطرناك ترين رقبايم است. اما همه ما مي دانيم كه شما گاهي مي 
يكسري  داريد  احتياج  اما  توانيد،  نمي  گاهي  و  شويد  پيروز  توانيد 
امتيازات را براي خودتان ذخيره كنيد، مثل كاري كه كيمي در اين 
اندازه  به  مسابقه  هر  براي  كه  است  اين  مهم  داد.  انجام  گرندپري 
كافي هيجان و انگيزه و حس رقابت داشته باشيد، مسابقه به مسابقه 
بايد انگيزه تان را افزايش دهيد، حتي اگر رتبه سوم يا پنجم را به 

دست بياوريد نبايد نااميد شويد. هدف قهرماني و پيروزي است. 
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هاشم زاده  اعتبار سنگين وزن هاى آسيا
كشتى فرنگى هم مانند كشتى آزاد در رقابت هاى قهرمانى آسيا فقط يك سهميه المپيك به دست آورد. 
كه  موفقيتى  رسيديم.  توفيق  اين  به  كيلو  وزن 120  در  فرنگى  و  آزاد  رشته  دو  هر  در  كه  اين  جالب 
پيش بينى  قابل  قاره اى  حريفان  با  مصاف  در  ايران  كشتى  سنگين وزن هاى  براى  ديرباز  از  و  همواره 

بوده است، مگر در مواردى نادر و استثنايى 
كه نوار طاليى مردان سنگين وزن كشورمان 

از هم گسسته باشد.
چهره   3 ميان  در  جنوبى  كره  جى جو  در 
طاليى كشتى فرنگى، مسعود هاشم زاده تنها 
ايرانى اى بود كه به كسب سهميه المپيك نايل 
شد و 2 طاليى ديگر يعنى حميد سوريان و 
جهانى  مسابقه هاى  همان  در  رضايى  قاسم 
تصاحب  و  افتخار  كسب  با  باكو   2007
را  كار  جهان  برنز  و  طال  باارزش  مدال هاى 
خيلى زود يكسره و خيال همگان را آسوده 

كرده بودند.
چهارمين  كسب  براى  هاشم زاده  مسعود 

سهميه المپيكى كشتى فرنگى حريفان قدر و شاخصى را از پيش رو برداشت.
گرچه در 120 كيلو جمع مدعيان آسيايى از 8 نفر تجاوز نكرد؛ اما حضور چهره هاى شاخص قاره سطح 

كيفى رقابت هاى اين وزن را متراكم و جذاب كرده بود.
هاشم زاده پس از پيروزى 9 بر صفر مقابل توچيف از تاجيكستان در دور دوم به مصاف جدى ترين 
رقيب خود يعنى ديويد ساالدزه ازبكستانى رفت كه در جهانى باكو با كسب عنوان هشتمى جهان تنها 

سهميه آسيا را در اين وزن به نام ازبكستان ثبت كرد.
اين ازبكستانى در دور اول موفق شده بود حريف بلندباالى چينى به نام ليودى لى را شكست دهد، 
هاشم زاده كه در باكو در همان دور اول مقابل حريف چينى با بدشانسى و به حكم قرعه (توست)  نتيجه 
را واگذار كرد و به هيچ جايى نرسيد، در جى جو گرچه نتوانست انتقام باخت باكو را بگيرد، اما در يك 
كشتى جانانه به لطف جنگندگى و تعصب مثال زدنى اش توانست با يك تير 2 نشان بزند و با پيروزى 
13 و 22 برنده چينى را شكست دهد و راهى دور سوم و فينال شود. حريف پايانى او هم كشتى گير 
سرشناس قزاق به نام شورتسمايا بود كه ملى پوش ميانه اى كشورمان با جسارت خود موفق شد هم 

طال را بر سينه بزند و هم يك سهميه را به ذخاير المپيكى كشتى  فرنگى اضافه كند. 
هاشم زاده پس از آن كه وقت اول را 5 بر صفر به سود خود تمام كرد، در وقت دوم در حالى كه حريف 
قزاق به آب و آتش مى زد، در يك فعل و انفعال و در شرايطى كه هاشم زاده با فن تندر حريف را به پل 

زد، شورتسمايا به دليل مصدوميت شديد ديگر قادر به ادامه مسابقه نشد.
اين در حالى است كه كادر فنى تيم ملى سواى هاشم زاده در اين وزن صاحب پشتوانه هاى قابل اعتنايى 
چون مهدى شربيانى، عليرضا غريبى و مهدى بشين جى است كه همگى به اردوى آماده سازى تيم ملى 
كشتى فرنگى در راه المپيك دعوت شده اند. اما كارنامه اخير هاشم زاده در قهرمانى آسيا، برترى او 
را در مقايسه با ديگر مدعيان محسوس كرده است. سواى 4 مدعى ياد شده كادر فنى حتى به پيام 
زرين پور كه چند سالى از كوران رقابت هاى داخلى 120 كيلو دور مانده بود، نظر مثبت نشان داد؛ اما 
اكنون به نظر مى رسد كارنامه هاشم زاده در آسيايى كره جنوبى او را به عنوان شانس اول وزن آخر 
در المپيك قلمداد كرده است.هاشم زاده كه سابقه و تجربه حضور در المپيك 2004 آتن را يدك مى كشد، 
در آتن براستى يكى از شايستگان كسب مدال در وزن 96 كيلو بود كه به مقام چهارمى قناعت كرد؛ اما 
در المپيك پكن مدعيان طراز اولى چون حسن باروئف روسى، ميخائيل لوپز كوبايى، درميل بايريس 
امريكايى، ميهالى ديك باردوس مجارى براى 4 مدال 120 كيلو خط و نشان كشيده اند، اما اين به آن 
معنا نيست كه ملى پوش المپيكى ايران در جمع سنگين وزن هاى كشتى فرنگى شانسى براى تصاحب 

مدال ندارد.

انعطاف پذيرى فرگى، موفقيت يونايتد

رمز موفقيت سرمربى 
منچستر يونايتد

 در «اولدترافورد»
تعداد  فرگوسن  سرالكس  كه  حاال 
قهرمانى هايش با يونايتد را در ليگ 
برتر به يك عدد دو رقمى رسانده 
را  آن  دارد  دوست  بيشتر  است، 
در  را  او  دوران  كه  كسانى  رخ  به 
سال 2006 تمام شده مى دانستند، 
براى  منچستريونايتد  حاال  بكشد. 
فصل  قهرمان  پياپى  سال  دومين 
شده، آن هم بعد از اينكه با حواس 
در  سخت  بعدازظهر  يك  از  جمع 

ويگان سربلند بيرون آمد. 
گرچه نبايد چلسى را خارج از گود 
بدانيم. قطعًا قرعه نزديك آنها براى 

روز آخر و مسابقه مقابل بولتون ، تاثير درازمدتى نخواهد داشت. آنها هنوز اين شانس را دارند تا 
يونايتد رقيب نزديك شان در ليگ برتر كه قهرمانى را از « آبى ها» گرفت را در فينال روز اول خرداد 
و در مسكو شكست دهند. گرچه هر اتفاقى در استاديوم «لوژنيكى» بيفتد كار سرمربى يونايتد را در 
بازيابى نسل جديد اين باشگاه زير سوال نخواهد برد. حتى اگر يونايتد قهرمان اروپا نشود، دفاع از 

عنوان قهرمانى در ليگ برتر ثابت مى كند فرگوسن وارد فاز جديدى شده است. 
دو سال پياپى قرار گرفتن پشت سر چلسى در رده دوم ليگ برتر همانقدر كه دردآور بود، چيزهاى 
چطور  داد  نشان  هم  او  و  كردند  مى  طلب  را  متفاوت  تيم  يك  فرگوسن  از  همه  داشت.  هم  آموزنده 
مى تواند با راه هاى جديد اين قضيه را برآورده كند. رقابت جدى با روش مورينيو چندان باب ميل 
فرگوسن نبود. روش مورينيو هرگز در «اولدترافورد» جواب نمى داد؛ ورزشگاهى كه فوتبال تهاجمى 
تيمش هم ميراثى از گذشته است و هم نياز مالى و اقتصادى براى باشگاهى كه تحت عنوان «ماجراجو» 
براى خود بازارى ساخته است. عده يى از هواداران يونايتد هستند كه مى گويند بيشترين لذت ممكن از 

بازى هاى هفتگى تيم شان را فصل 1999-2000 و بعد از سه گانه سال 99 برده اند. 
آن فصل يونايتد در ليگ برتر 97 گل زد. در نقطه مقابل تيم هاى حريف تنها 45 بار موفق به باز كردن 
دروازه قهرمان فصل (منچستريونايتد) شدند. اين فستيوال گلزنى نتوانست تبديل به متدى تثبيت شده 

براى ديگر باشگاه ها شود چون چلسى نظم را كليد راه حلش قرار داد. 
ديدن اينكه يونايتد روز يكشنبه در ورزشگاه «JJB» يك بازى متوسط و با تمركز شديد را تا پيش از 
گل سرنوشت ساز رايان گيگز ارائه كرد، چندان سخت نبود. منچستريونايتد يك ركورد جديد دفاعى 
در تاريخ ليگ انگليس ثبت كرد؛ اتفاقى كه 116 سال پيش رخ داده بود. يونايتد اين فصل 22 گل در 
ليگ برتر دريافت كرد، آن هم در شرايطى كه بهترين آمار آنها به فصل 97-98 و سال گذشته با 27 
گل خورده برمى گردد. گرچه اين ركورد قاطع با اتكاى كل تيم به بازى باز به دست نيامده است، 
بايد يونايتد تا حدودى دست به عصا حركت مى كرد. در شرايطى كه تاكتيك هاى تيم تغيير مى كرد، 
فرگوسن روند بسته بودن را با به ميدان فرستادن تك مهاجم در تيم پياده كرد. در اين شرايط وقتى 
توپ از دست مى رفت، بايد 10 نفر با تمام سرعت پشت توپ قرار مى گرفتند. اينكه يونايتد توانست در 
طول فصل شادابى اش را حفظ كند به استعداد اين تيم در اليه هاى دفاعى برمى گردد. به عنوان مثال 
كريستيانو رونالدو به طور طبيعى مجبور بود به عقب برگردد اما همين كار چند مترى به او فضا مى 
داد تا توپ را بگيرد و دويدن با آن را آغاز كند. قطعًا آزادى عمل مناسبى به مرد پرتغالى داده شده كه 
اين فصل به تنهايى 31 گل به ثمر رسانده است. از سوى ديگر اكنون يونايتد بهترين بازى ممكن را از 
پل اسكولز باتجربه گرفت، آن هم با استفاده از او نزديك هافبك هاى ميانى و داشتن نقشى شبيه نقش 
پيرلو در ميالن. تداوم موفقيت براى يونايتد در شرايطى حاصل شده كه واقعيت از تمام شدن يك دوره 
در اولدترافورد خبر مى دهد. از يك مشت بازيكن بااستعدادى كه در دهه 90 ظهور كردند، آن عده 
كمى كه باقى مانده اند فهميده اند شمارش معكوس براى تمام شدن دوره شان در باشگاه خيلى جلو 
رفته است. بازگشت گرى نويل 33ساله از مصدوميت قوزك پايش آنقدر سخت بوده كه باعث شده 
او از مارس 2007 تا امروز فقط 9 دقيقه در زمين حضور داشته باشد. اسكولز 33ساله و رايان گيگز 
34ساله مشكل خاصى نداشتند اما حضورشان در ميدان با افزايش فشردگى تيم كاهش پيدا خواهد 
كرد. قطعًا گلى كه روز يكشنبه توسط گيگز به ثمر رسيد، براى او به اندازه يك فصل بازى ارزش 
خواهد داشت. مطمئنًا فرگوسن كارهاى زيادى خواهد داشت. از آنجايى كه ژوزه بوسوينگا بازيكن 
پورتو مورد نظر باشگاه چلسى است، فرگوسن بايد كانديداى ديگرى براى سمت راست خط دفاعى 
و جايگزين كردن گرى نويل داشته باشد. اما پيدا كردن جايگزين براى بازيكنانى كه يونايتد جزيى از 
وجودشان است، سخت خواهد بود. كمال گرايى را نمى توان در فوتبال تصور كرد چه رسد به اينكه 
بخواهى به آن برسى. سواالت هم مدام پشت هم مى آيند. به عنوان مثال همه اين سوال را از خود مى 
كنند كه آيا ادوين فن درسار 37 ساله آنقدر مستحكم است كه يك فصل ديگر در تيم بازى كند يا نه. 
هميشه تصميماتى سخت هر مربى را در هر باشگاهى احاطه مى كند اما برترى فرگوسن دوام دارد و 

عزم و انعطاف پذيرى ذهنى اش او را به سمتى هدايت مى كند كه جواب هاى درست را پيدا كند.
كوين مك كارا
دبير گروه فوتبال روزنامه «گاردين»

دروگبا: همراه جان ترى قهرمان 
اروپا مى شويم 

مهاجم ساحل عاجى تيم چلسى انگليس گفت: با 
حضور جان ترى در بازى نهايى ليگ قهرمانان 
دروگبا  ديديه  رسيم.  مى  قهرمانى  به  اروپا 
اظهار داشت: انگيزه هاى بازيكنان چلسى براى 

كسب عنوان فوق العاده زياد است.

بعد از آسيب ديدگى كه براى كاپيتان تيم پيش 
براى  او  تا  كند  مى  زيادى  تالش  باشگاه  آمد، 
من  شود.  آماده  قهرمانان  ليگ  نهايى  بازى 
پزشك نيستم؛ اما فكر مى كنم تا مسابقه نهايى 
مشكل صدمه ديدگى اش برطرف شود. چلسى 
ديدار نهايى ليگ قهرمانان اروپا را چهارشنبه 
منچستريونايتد  مقابل  مسكو  در  آينده  هفته 

انجام خواهد داد. 
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آموزش كامپيوتر

چگونه ويروسها را از كامپيوتر 
پاك كنيم

جان  بالى  كامپيوتر  ويروسهاى 
نكنيد  فراموش  است.  شده  كامپيوترها 
براى آنكه گرفتار اين بال نشويد در درجه 
اول به هيچ وجه ايميل دريافتى مشكوك 
لينك  يا  و  پيوست  داراى  مخصوصا  و 
داخل ايميل را باز نكنيد. آنها را فورا پاك 
يك  طى  ميشناسيد  را  فرستنده  اگر  كنيد. 
كه  كنيد  سئوال  تلفنى،  تماس  يا  و  ايميل 
ايميل  سالمت  و  صحت  از  فرستنده  آيا 
ايميل  اين  او  و  است  آگاه  شما  دريافنى 
ديرتر  روز  يك  اگر  است.  فرستاده  را 
آنكه  تا  است  بهتر  كنيد  باز  را  ايميلتان 
كردن  پاك  شود.  مخرب  ويروس  گرفتار 

كه  آنطور  همواره  كامپيوترى  ويروسهاى 
به نظر ميرسد ساده و آسان نيست و گاهى با دردسرهاى زيادى مواجه ميشود كه ميتواند خطرى 
جدى براى سيستم عامل به حساب آيد و آنرا به شكلى خراب كند كه مجبور شويد مثال ويندوز را 
اگر  و  كنيد  رعايت  حتما  ويروسها  كردن  پاك  در  را  زير  مراحل  ميكنم  پيشنهاد  كنيد.  نصب  دوباره 

برايتان مشكل است از يك متخصص كامپيوتر كمك بگيريد.
مراحل پاك كردن ويروس به شرح زير توصيه ميشود:

1) اول از همه اطمينان داشته باشيد كه يك كپى خوب و مطمئن از تمام ديتاهاى خود داريد و اينكه يك 
ديسك بوت يا Emergency Bootdisk از OS خود داريد.

2) نوع ويروسى كه به كامپيوتر حمله كرده را مشخص نماييد. مراحل عمل به شكل زير است:
2 الف) اگر برنامه اسكن ويروس يا ضد ويروس در كامپيوترتان نصب نيست، الزم است يك نمونه 

به انتخاب خودتان نصب كنيد. خواندن مطالب اطالعاتى برنامه نصب شده مفيد است (در صفحه اول 
سايت كامتونت در كادر Online Virus Check لينك سه شركت سيمانتك، مكآفى و پاندا قرار دارد 

كه امكان اسكن رايگان كامپيوترتان را براى پيدا كردن ويروس ميدهد.).
حتما  بايد  ويروسهاست  انواع  اطالعات  و  ليست  حاوى  كه  برنامه  اين   definition قسمت  ب)   2-
update شود. از طريق اينترنت ميتوانيد به سايت عرضه كننده برنامه اسكن وصل شده و اطالعات 

ويروسها را بروز كنيد.
-2 ج) برنامه اسكنر ويروس را به نحوى تنظيم كنيد كه ضد ويروس، ويروسهاى يافته شده را پاك 
نكند، بلكه فقط ويروسها را پيدا كند. شما نبايد ويروسها را فورا پاك كنيد زيرا بعضى انواع ويروسها 
فايلهايى را آلوده ميكنند كه براى روشن ماندن كامپيوترتان حياتى است. اگر اين فايلها را پاك كنيد 

شايد ديگر نتوانيد سيستم را دوباره روشن كنيد.
-2 د) در اين مرحله، ويروسها را اسكن كنيد اما آنها را پاك نكنيد. توجه كنيد كه بعضى از ويروسها، 
اسكنر ويروس را از كار مياندازند و نميگذارند درست كار كند. اين مرحله اى است كه معموال حضور 
و كمك يك فرد حرفه اى كامپيوتر ضرورى است زيرا در چنين حالتى يا بايد درايو را در يك شبكه به 
اشتراك (share) گذاشت و آنرا از يك كامپيوتر ديگر اسكن كرد و يا هاردديسك آلوده را از كامپيوتر 

بيرون آورده و آنرا در يك كامپيوتر ديگر در نقش درايو دوم قرار دهيد. سپس آنرا اسكن كنيد.
3) وقتى ويروس را شناختيد الزم است تا ياد بگيريد كه چگونه ميتوانيد آنرا پاك كنيد. به سايت شركت 
ضد ويروس خود برويد و اطالعات آن ويروس را مطالعه كنيد. سايت سيمانتك هم اطالعات خوبى در 
رابطه با انواع ويروسها دارد. براى دسترسى به اين اطالعات لطفا به همين مقاله در سايت كامتونت 

مراجعه نمائيد. سايت سيمانتك ابزار متنوعى براى پاك كردن ويروسها هم ارائه ميدهد
4) ويروسها را پاك كنيد. مراحل عمل به شكل زير است:

-4 الف) براى بعضى از ويروسها ابزار (tool) پاك كردن وجود دارد كه ميتوان به كمك آن ويروس 
مربوطه را برداشت. اگر چنين ابزارى را يافتيد، آنرا دانلود كنيد و از آن استفاده نمائيد.

-4 ب) اگر چنين ابزارى را پيدا نكرديد، دستورات حذف ويروس برنامه ضدويروستان را دنبال كنيد. 
شايد الزم باشد بصورت دستى فايلهاى ويروس را پاك كنيد و حتى رجيسترى سيستم را اديت نماييد. 
هرچند دستورات فوق به شما ميگويد كه چگونه فايلها را بصورت دستى پاك كنيد اما اكثر افراد در 
مورد اديت رجيسترى سيستم رضايت ندارند. بهتر است براى اينكار از يك متخصص كامپيوتر كمك 

بگيريد.
-4 ج) اگر دستورات فوق اشاره كرد كه ميتوانيد پاك كردن ويروس را با همان برنامه ضد ويروس 
انجام دهيد، شانس با شما يار است. از اين فرصت براى پاك كردن ويروسها استفاده نماييد. براى 

اينكار اسكنر ويروس را يكبار ديگر اما با شرط پاك كردن ويروسها اجرا نماييد.  

استفاده از كابل Cross براى 
ايجاد شبكه بين دو كامپيوتر

 براى انتقال اطالعات خود بين دو كامپوتر از چه روشى استفاده مى كنيد ؟ 
استفاده از كابل Cross براى ايجاد شبكه بين دو كامپيوتر

 اطالعات رو روى CD رايت ميكنيد ؟
 از حافظه هاى Flash براى جابجايى استفاده مى كنيد ؟

 اگر حجم اطالعات زياد باشه چطور ؟ 
راحت ترين راه و البته پر هزينه ترين راه استفاده از شبكه است .

در شبكه با share كردن فايل يا فولدر مورد نظر روى كامپيوتر مبدا ، به راحتى مى توانيم در كامپيوتر 
مقصد فايل يا فولدر مورد نظر را از روى سرور ( يا كامپيوتر مبدا ) برداريم .

استفاده از شبكه براى دو كامپوتر از لحاظ اقتصاذى اصال به صرفه نيست . اما راهى وجود دارد كه 
مى توان به وسيله آن و تنها با استفاده از چند متر كابل ناقابل دو كامپوتر را با هم شبكه كرد . و آن 

استفاده از كابل Cross است . كه در اينجا نحوه تهيه و استفاده از آن را توضيح مى دهيم .
: ( CAT5 براى كابل ) Cross نحوه تهيه كابل 

راحت ترين راه ممكن اين است كه آنرا از يكى از فروشگاه هاى فروش قطعات شبكه تهيه كنيد !
راه ديگر اين است كه خودتان آن را بسازيد . كه در ذيل طريقه ساخت آن به طور مختصر امده است 
پس از تهيه كابل شبكه به متراژ مورد نياز و تهيه جك RJ45 ( جك كابل شبكه ) ، دو سر كابل را لخت 
مى كنيم . حاال بايد رنگها را به ترتيب استاندارد درست كنيم . يك طرف كابل را به طور عادى و به 

ترتيب :
 چپ به راست : 

نارنجى- سفيد ، نارنجى ، سبز- سفيد ، آبى ، آبى- سفيد ، سبز ، قهوه اى- سفيد ، قهوه اى .
و اما سمت ديگر ، اگر سمت ديگر كابل را هم مانند باال درست كنيم ، كابل درست شده ، يك كابل شبكه 
معمولى مى باشد . براى اينكه كابل ، كابل Cross شود ، سمت ديگر آنرا به ترتيب زير درست مى كنيم 

 :
 چپ به راست : 

سبز- سفيد ، سبز ، نارنجى- سفيد ، آبى ، آبى- سفيد ، نارنجى ، قهوه اى- سفيد ، قهوه اى .
 ايجاد شبكه بين دو كامپيوتر

ـ يعنى به عبارتى پين 1 را به پين 3 ، و پين 2 را به پين6 و بلعكس متصل مى كنيم . 
ـ و هر دو سر كابل را اصطالحا سوكت ميزنيم .

ـ حاال يك كابل Cross در اختيار داريم . 
ـ كار سخت افزارى تمام شد .

 استفاده : 
نحوه استفاده از كابل Cross ، هيچ تفاوتى با كابل معمولى ندارد . مانند كابل هاى معمولى دو سر كابل 

را به كارتهاى شبكه دو كامپوتر وصل مى كنيم .
وقتى كامپوتر ها روشن شد ، تمام شرايط براى ايجاد شبكه بين اين دو فراهم است ، پس از شبكه كردن 
دو كامپوتر با هم ، به راحتى مى توانيم از مزاياى شبكه استفاده و اطالعات خود را انتقال دهيم طريقه 

شبكه كردن چند كامپوتر به طور كامل در مقاله اى جداگانه توضيح داده خواهد شد .
الزم به ذكر است كه اين كار در شبكه هاى سيمى فقط براى دو كامپوتر قابل اجراست ، ولى در شبكه 
هاى بى سيم ( Wireless ) ، تا چهار كامپوتر را مى توان با اين روش شبكه كرد . كه در شبكه هاى بى 

سيم به اين روش add-hock گفته مى شود .  

هكرها نيز صاحب سايت شدند  
يك  توسط  هكرها  خانه  نام  به  اجتماعي  شبكه  يك  اندازي  راه  با   

مشاور امنيت رايانه، هكرها نيز صاحب شبكه اجتماعي شدند. 
اندازي  راه   Ning.com سايت  در  كه  هكرها  خانه  اجتماعي  شبكه 
شده، براي فراهم سازي امكان تبادل نظر اعضا با يكديگر، ارتباط، 
تشكيل گروه ها، محفل نخبگان، جمع شدن اعضا براي يك پروژه 
گفته  به  است.  شده  طراحي  هكرها  استخدام  بازار  در  مشاركت  و 
بنيانگذار اين شبكه اجتماعي، هكر فردي است كه مردم وي را براي 
كار، مهارت، هوش و ويژگي منحصر به فردش مورد تحسين قرار 
مي دهند و اين شبكه اجتماعي فعاليت هاي مجرمانه را ترويج نمي 
كند. بنيانگذار خانه هكرها انتظار دارد خانه هكرها به اعضاي اين 
اجتماع كمك كند تا پروژه هاي گروهي تشكيل داده، مشاغل مربوط 

به امنيت يافته و برنامه، پالگ اين و وايدگيت براي شبكه طراحي 
كنند.  

 
مايكروسافت و طراحي تلسكوپ جهاني  

 
 ،Google Sky رئيس مايكروسافت اعالم كرد شركتش در پاسخ به
تا پايان ماه جاري ميالدي پروژه تلسكوپ جهاني را اجرا مي كند. 
سرويس آنالين Worldwide Telescop مايكروسافت، ترابايت ها 
تصوير كهكشاني را با اطالعات ديگر تركيب مي كند كه كاربران مي 
 Visual توانند با به كارگيري نرم افزار مشاهده يي كه از موتور
Experience مايكروسافت استفاده مي كند، در آنها به جست وجو 
بپردازند. تلسكوپ جهاني همچنين داراي لينك هاي تعاملي به نمايش 
آن  مورد  در  بيشتري  اطالعات  كه  است  ويدئويي  و  صوتي  هاي 
مي  ارائه  هستند،  آن  مشاهده  حال  در  كاربران  كه  فضا  از  قسمت 

كنند. اين سرويس رايگان بوده و به جيم گري، محقق مايكروسافت 
اعالم  بر  بنا  است.  شده  اهدا  شد،  مفقود  دريا  در  گذشته  سال  كه 
مايكروسافت، بيشتر فناوري به كار رفته در تلسكوپ جهاني، روي 
شبيه  جهاني  تلسكوپ  است.  شده  بنا  گري  سرور  اسكاي  پروژه 
ماه  در  وجو  جست  موتور  غول  كه  است  اسكاي  گوگل  سرويس 
اين  براي  گوگل  افزود؛   Google Earth سايت  به  گذشته  آگوست 
فضايي  تلسكوپ  و  ساينتيس  تلسكوپ  اسپيس  موسسه  با  پروژه 
هابل همكاري كرد و تلسكوپ جهاني نيز از داده هاي تلسكوپ هابل 
استفاده مي كند. مايكروسافت با راه اندازي تلسكوپ جهاني نبرد 
خود با گوگل براي برتري اينترنتي را به كهكشان مي برد. اين دو 
شركت در سال هاي اخير در تالش براي تعيين خود به عنوان پلت 
فورم نرم افزاري برتر وب، سرويس هاي خود را با يكديگر تطبيق 

داده اند.  
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دريافت خسارت هاى جسمى و مالى ناشى از تصادفات خيابانى در UK و اروپا
دريافت خسارت ناشى از حوادث در آپارتمان منزل يا مجامع عمومى

دريافت خسارت ناشى از حوادث در محل كار
دريافت خسارت و درآمد شخص آسيب ديده ناشى از حوادث در مدت بيكارى

PCO تعويض اتومبيل تصادفى با اتومبيل جديد با مدرك
دريافت خسارت ناشى از هرگونه حادثه ديگر

شما موظف به پرداخت هيچ گونه هزينه اى نخواهيد بود حتى اگر پرونده 
شما برنده نشود. 

اگر كه خود شما مقصر در تصادفات بوده ايد با ما تماس بگيريد تا كه از 
حقوق فردى خود مطلع گرديد

همكاران حرفه اى. مهربان و دلسوز ما 
اماده خدمت و همكارى به هموطنان عزيز هستند

كالهبرداري ميليوني زن شياد از 200 متقاضي خريد 
خودرو 

 
فروش  بهانه  به  صوري  شركت  يك  تاسيس  با  كه  زني 
تومان  ها  ميليون  نفر   200 از  بود  توانسته  خودرو  اقساطي 
گزارش  به  شد.  محكوم  مال  رد  و  حبس  به  كند  كالهبرداري 
نام  به  مردي  توسط  زن  اين  از  شكايت  نخستين  ما  خبرنگار 
رضا در دادسراي ناحيه 11 تهران مطرح شد و مرد مالباخته 
در اظهاراتش گفت؛ از طريق آگهي در روزنامه ها با شركتي 
آشنا شدم كه در زمينه فروش اقساطي خودرو فعاليت داشت. 
اين شركت در آگهي خود وعده داده بود با سود كم و پيش 
كه  من  كند.  مي  واگذار  خودرو  متقاضيان  به  اندك  پرداختي 
هاي  روزنامه  از  يكي  در  شركت  اين  آگهي  درج  خاطر  به 
كثيراالنتشار گمان مي كردم با شركت معتبري آشنا شده ام 
به دفتر شركت در خيابان جمهوري رفتم و پس از چند دقيقه 

صحبت با مدير شركت كه زن بود مبلغ 700 هزار تومان پول به وي پرداختم و در مقابل رسيد دريافت 

كردم. مدير شركت به من وعده داد به زودي خودرويم را تحويل مي دهد. چند هفته بعد وقتي با دفتر 
شركت تماس گرفتم مدير شركت كه نامش فيروزه است به من گفت واگذاري ماشين ها به خاطر برخي 
مسائل به تاخير افتاده است و من بايد مدتي صبر كنم. پس از گذشت چند روز به شركت رفتم و متوجه 

شدم فيروزه كالهبرداري كرده و دفتر شركت نيز تخليه شده است.
پس از اين شكايت بازپرس پرونده تحقيقات مقدماتي خود را آغاز كرد و چند روز بعد افراد ديگري نيز 

از اين شركت و مدير فراري اش شكايت كردند.
درج  با  ابتدا  فيروزه  شد  مشخص  رسيد  نفر  حدود 200  به  آنها  تعداد  كه  شكات  اظهارات  بررسي  با 
آگهي و دادن وعده هاي واهي طعمه هاي خود را فريب داده و از هر يك از آنان مبالغي بين پنج تا 70 
ميليون ريال دريافت كرده و با همين شگرد توانسته در طول 11 ماه فعاليت شركت، بدون تحويل دادن 
حتي يك دستگاه اتومبيل ميليون ها تومان كالهبرداري كند. با اطالعات به دست آمده از اين زن شياد 
بازپرس پرونده حكم جلب وي را صادر كرد و ماموران پليس آگاهي ماموريت يافتند هرچه سريع تر 
وي را بازداشت كنند، اما به رغم تالش هاي انجام شده و باگذشت چند ماه از صدور حكم جلب فيروزه 
ماموران در يافتن مخفيگاه وي ناكام ماندند تا اينكه عاقبت اين زن توسط ماموران كالنتري 129جامي 
عليه  كيفرخواست  صدور  با  و  پذيرفت  را  كالهبرداري  اتهام  بازجويي  مراحل  در  شد.فيروزه  دستگير 
متهم وي در شعبه 1008 دادگاه جزايي مورد محاكمه قرار گرفت و پس از برگزاري جلسات متعدد به 
تحمل پنج سال حبس و رد مال به مالباختگان محكوم شد. اين حكم ديروز براي اجرا به واحد اجراي 

احكام دادسراي ناحيه 11 تهران فرستاده شد. 

Street Claim Solution

Tel/Fax: 020 8655 2614
Mobile: 077 37 185 193

Email: scs_ltd@yahoo.co.uk
45 Stroud Green way, Croydon, CR0 7DU 

حادثه خبر نمى كند
دريافت خسارت از 

بيمه را به كادر مجرب 
و وكيل هاى متخصص ما 

واگذار كنيد

خواستگارى با ماشين هاى گران قيمت و 
لباس اجاره اى

مرد شياد كه با لباس شيك و ماشين اجاره اى گران قيمت به خواستگارى دختر جوانى رفته بود، به 
بهانه سرمايه گذارى، ميليون ها تومان كالهبردارى كرد.

چند روز قبل، دختر جوانى همراه والدينش به شعبه ششم دادسراى خارك مراجعه و از مرد جوانى به 
اتهام كالهبردارى شكايت كرد. او در اين باره به بازپرس «بابايى» گفت: شش ماه قبل، از طريق يكى از 
دوستان خانوادگى مان با پسر جوانى به نام «شهروز» آشنا شدم. او در نخستين جلسه آشنايى گفت 
قصد ازدواج دارد. بنابراين من با اجازه خانواده ام براى آشنايى بيشتر چندين جلسه با او قرار مالقات 
گذاشتم.در اين ديدارها متوجه شدم «شهروز» هربار با لباس هاى بسيار شيك و خودروهاى مختلف 
گران قيمت مى آيد. براى آنكه وانمود كند به من بسيار عالقه مند است، كادوهاى زيادى برايم خريد. او 
در صحبت هايش چنان با متانت و لفظ قلم صحبت مى كرد كه من و خانواده ام او را از هر نظر براى 

ازدواج مناسب ديديم. بنابراين به درخواست ازدواجش پاسخ مثبت دادم.بنابراين شهروز شش ماه پس 
از آشنايى به بهانه اين كه خانواده اش در مسافرت خارج از كشورهستند، تنها به خواستگارى ام آمد. 
رفتارهاى او به قدرى مؤدبانه بود كه هيچ گاه فكر نمى كرديم چه نقشه اى در سر دارد.به همين خاطر 
هم به او اعتماد كامل داشتيم. او بعد از مراسم خواستگارى، هر روز به خانه ما مى آمد و از سرمايه 
سرمايه  در  تا  داد،  پيشنهاد  هم  روز  يك  كرد.  مى  صحبت  ام  خانواده  و  من  براى  كالنش  هاى  گذارى 
گذارى هايش با او شراكت كنيم. به همين خاطر مقدار زيادى پول، طال و لوازم با ارزش خانه مان به 
ارزش بيش از 20 ميليون تومان را فروخته و در اختيارش گذاشتيم. او ساير بستگانمان را هم تشويق 
مى كرد، تا پول و پس اندازشان را براى سرمايه گذارى مطمئن به او بسپارند. شهروز هر روز به بهانه 
اين كه پول هاى ما را در يك پروژه مهم سرمايه گذارى كرده است و بزودى هم سود خوبى به همه 
سرمايه گذاران مى رسد، ما را فريب داد و چند روز قبل هم به بهانه مأموريت راهى يكى از شهرهاى 
جنوبى كشور شد اما ديگر برنگشت و تماس هم نگرفت.چند روز بعد كه بشدت نگران حالش بوديم به 
سراغ دوستان شهروز رفتيم تا از وضعيت او اطالع پيدا كنيم. اما آنها گفتند: شهروز نه تنها پولدار و 
تحصيلكرده نيست، بلكه تمام لباس هاى شيك و ماشين هايش هم كرايه اى بوده است و كسى هم از 
او خبر ندارد.بازپرس پرونده پس از شنيدن اظهارات اين خانواده از مأموران خواست با انجام بررسى 
هاى الزم متهم را شناسايى و دستگير كنند. هم اينك تجسس هاى پليسى براى شناسايى مخفيگاه متهم 

و دستگيرى او ادامه دارد.
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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: تلفن: 0207034701902070347019
همراه: همراه: 0791756580007917565800
83 Baker Street   London W1U 6LA

26 هزار كشته، 60 هزار ناپديد و 
هزاران مجروح در زلزله چين  

  
آمار تلفات زلزله قدرتمند چين در حالى 
است  گذشته  قربانى  هزار   26 مرز  از 
براى  را  نيرو  هزار   50 چين  دولت  كه 
سى  استان  به  قربانيان  وجوى  جست 
چوان، در جنوب غرب چين اعزام كرده 
سرعت  با  ها  لحظه  كه  حالى  است.در 
افراد  از  تن  هزاران  جان  ضرر  به  زياد 
مدفون زير خاك و آوار پيش مى رود، 
تنها  كرده  اعالم  چين  دولتى  تلويزيون 
19 هزار تن در منطقه «ميان يانگ» در 
استان سى چوان دفن شده اند.تصاوير 
يكى  چوان»،  «بى  روستاى  از  رسيده 
در  را  صدمات  بدترين  كه  مناطقى  از 
اين  دهد  مى  نشان  است،  ديده  زلزله 
ناحيه به طور كامل با خاك يكسان شده 

است.«ون جيابائو»، نخست وزير چين در حالى كه ديروز در اين منطقه حضور داشت، با مردم ابراز 
همدردى كرد و در گفت وگو با تلويزيون دولتى چين گفت: درد و ناراحتى شما اندوه و درد ماست و 
مهمترين كار نجات جان مردم است.هم اكنون كمك هاى اضطرارى شامل 50 هزار چادر، 200 هزار 
پتو و300 هزار لباس همراه آب آشاميدنى و دارو به منطقه فرستاده شده است.اين زلزله، بدترين زمين 
لرزه پس از زلزله سال 1976 با 300 هزار كشته است.گزارشها از چين حاكيست باران نيز عمليات 
امدادگران براى رسيدن به بعضى نقاط را بى نتيجه گذاشته است و طبق پيش بينى هواشناسى بارندگى 
در روزهاى آتى بيشتر خواهد شد.به گفته مقامات هم اكنون قريب به 60 هزار تن در سراسر «ون 
چوان» همچنان مفقودند.در ميان اين غم و اندوه خبرهاى تسكين دهنده اى مبنى بر نجات حداقل 500 

تن از مردم از ميان ساختمان هاى فرو ريخته به گوش مى رسد.

راننده تاكسى بوسيله ماشين خود كشته شد
ترجمه: جيان باجار راننده تاكسى در لندن بوسيله ماشين خود كشته شد. لوك آوجيال ماشين جيان را 
با مشت و لگد از وى دزديد و اقدام به فرار مينمايد. جيان پدر 5 فرزند، در زمان اين اتفاق 71 سال سن 
داشت. لوك 20 ساله كل روز را به مشروب خورى گذرانيده بود و وقتى با جيان گالويز شد كامال از 
حد نرمال خود خارج بوده است. او بعد از بيرون انداختن جيان از ماشين، خود پشت فرمان نشسته و 
تا اخر خيابان را رانندگى كرده و در راه برگشت با سرعت فراوان از روى جيان رد مى شود و او را به 

قتل مى رساند. لوك از قتل جيان سرباز ميزند و پرونده او هنوز در دادگاه ادامه دارد. 

قتل نگهبان با ضربه چاقو در خيابان
Oxford Street 

 

از  جمعيتى  كنار  در  لندن  خيابان  شلوغترين  در  دوشنبه  روز  در  مغازه  ساله  نگهبان 20  يك  ترجمه: 
خريداران با ضربه چاقو به قتل رسيد. اين اتفاق ناگوار درنزديكى رستوران  McDonald’sرخ داد. 
خريدارانى كه در نزديكى بودند شاهدان دعواى نگهبان در ساعت 4.45 عصر با چند نفر در مغازه و 
بيرون انداختن آنان از مغازه بودند، مدتى بعد مقتول بوسيله همان افراد با ضربت چاقو به قتل رسيد. 
يكى از مغازه داران گفت:“من فقط صداى جيغ را شنيدم كه كمى بعد چند نفر با سرعت زياد از كنار 
مغازه دويدند، بعد ها به من گفته شد كه نگهبان مغازه ورزشى بوده. او اين افراد را از مغازه بيرون 
انداخته بوده و انها به او حمله كرده بودند من فقط در فكرم كه شايد او همسر و بچه اى در خانه دارد 

كه چشم به راه او هستند.“
نگهبان مغازه HMV كه در نزديكى مى باشد اضافه كرد:“وقتى كه چنين كارى را قبول مى كنى بايد 
حتى بعضى  گن،  مى  مياد  بيرون  دهانشان  از  چيزى  هر  ما  به  باشى.  داشته  را  چيزها  انتظار بعضى 
اوقات با مشتريان گالويزمى شويم ولى اين اتفاق خيلى ناگوار است و ما چنين اتفاقى را انتظار نداريم.“ 
امبولالنس بعد از 5 دقيقه از وقوع اتفاق به محل رسيد و نگهبان را به بيمارستان انتقال دادند ولى وى 

بعد از مدتى كوتاه در بيمارستان در گذشت.

قتل مأمور پليس و خانواده اش
در جنايتى ديگر يكى از مأموران يگان امداد پليس، همراه همسرش و برادرزاده وى با شليك سه گلوله 
از پا درآمدند ساعت هفت صبح اهالى كوى كارمندان شمالى كرج با استشمام بوى تعفن از آپارتمانى 
به موضوع مشكوك شده و از پليس كمك خواستند. دقايقى بعد نيز مأموران براى بررسى موضوع 
به محل حادثه رفتند.اهالى محل در تحقيقات اظهار داشتند: بوى تعفن از ديروز از داخل آپارتمان به 
مشام مى رسد و با اين كه از حضور ساكنان خانه اطمينان داريم اما كسى در را باز نمى كند. به همين 
خاطر به موضوع مشكوك شديم.مأموران پس از ورود به خانه ناگهان با جسد دو مرد و يك زن كه 

با شليك گلوله به قتل رسيده بودند روبه رو شدند.
 

با كشف اجساد موضوع به بازپرس جنايى كرج اطالع داده شد. همچنين در تحقيقات بعدى مشخص 
شد، مرد صاحبخانه از مأموران يگان امداد پليس بوده است. شواهد حاكى از آن بود كه قربانيان در 
خواب غافلگير شده و به قتل رسيده اند.پزشك جنايى هم اعالم كرد: قتل حداقل 48 ساعت قبل رخ داده 
است.با توجه به اين كه سه قربانى جنايت در خواب به قتل رسيده بودند و هيچ نشانى از ورود به زور 
روى در مشاهده نشد كارآگاهان احتمال مى دهند قربانيان جنايت از سوى يك آشنا به قتل رسيده اند.
در حال حاضر با دستور سرهنگ هادئى رئيس پليس آگاهى استان تهران گروهى ويژه از مأموران 
پليس آگاهى در حال تحقيق براى كشف اين جنايت هستند.كارآگاهان با به دست آوردن سرنخ هايى 

اميدوارند جنايتكار را بزودى دستگير كنند.
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چاله هاى شب
حميده گودرزى

عقربه هاى ساعت 9 و 30 دقيقه شب را نشان مى داد.
مرجان و فرشته يك بار ديگر برنامه هايشان را مرور كردند.

اضطراب در چهره هردو نفرشان موج مى زد. آهسته، آهسته و بدون اين كه هم اتاقى هايشان حرف 
هاى آنها را بشنوند با هم حرف مى زدند. لباس هاى بيرون خانه شان را به تن كردند، تا در وقت مناسب 

نقشه خود را اجرا كنند.

سكوت سنگينى حكمفرما بود. تنها صداى باز و بسته شدن در اتاق ها توسط مسئول شيفت شب شنيده 
مى شد.همزمان با نزديك شدن نگهبان مرجان و فرشته خود را به خواب زدند. مسئول مركز هم به خيال 

اين كه همه خواب هستند به اتاق رفت و پشت ميزش نشست.
دو دختر نوجوان كه مى دانستند سركشى بعدى حداقل چند ساعت ديگر صورت مى گيرد بالفاصله كيف 

هاى خود را برداشته و پاورچين پاورچين به راه افتادند.
وقتى به پشت حياط رسيدند از باالى ديوار كوتاهى كه چند روز قبل آن جا را شناسايى كرده بودند، به 

خيابان پريدند.
در تاريكى شب فقط نور المپ چراغ برق ها سوسو مى زد.

ترس و دلهره تا عمق وجود مرجان و فرشته نفوذ كرده بود. اما حضور در كنار هم تنها نقطه قوت قلب 
شان بود تا يك بار ديگر خيابانگردى را از سر بگيرند.

دو دختر نوجوان بى هدف سعى مى كردند از مركز نگهدارى دختران دور شوند. بدين ترتيب نخستين 
شب فرار را پشت سر گذاشتند.

آنها در حالى كه خسته و درمانده بودند، بالفاصله خود را به ايستگاه مترو رسانده و پس از خريد دو 
بليت رفت و برگشت روى صندلى ها جاخوش كردند. دقايقى بعد هم از فرط خستگى خوابشان برد. در 

پايان مسير هم توسط يكى از مسافران بيدار شده و دوباره سوار قطار شدند.
تقريبًا تا آخرين ساعت كار مترو پياده و سوارشدن و چرت زدن هايشان ادامه يافت.

آنها مقدارى از خستگى شبانه خود را از تن گرفتند با تاريك شدن هوا و بسته شدن درهاى مترو، دوباره 

تنها و سرگردان به خيابان پناه بردند. آن شب خيابان براى 2 دختر نوجوان جاى امنى نبود.
چند موتوسيكلت سوار كه آنها را در كوچه اى خلوت و تاريك يافته بودند، بالفاصله دورشان حلقه زدند. 
فرشته و مرجان كه جان خود را در خطر مى ديدند، به هر شكل ممكن ، از چنگ آنها فرار كردند بعد هم 
از يك راننده مسافربر خواستند تا آنها را به طور دربست به خانه شان برساند. اما بعد از طى مسافتى 

به بهانه اين كه كيف پول خود را جا گذاشته اند بى هدف و سرگردان پياده شدند.
هنوز دقايقى نگذشته بود كه چند مزاحم ديگر سر رسيدند. دو دختر نوجوان، با عجله از كوچه و خيابان 
ها گذشتند و با ديدن نور قرمز رنگ چراغ گردان خودرو پليس كه از دور چشم را خيره مى كرد، در ميان 

شمشادها و پشت ماشين هاى كنار خيابان مخفى شدند.
در حالى كه وحشت تمام وجودشان را گرفته بود به دنبال سرپناه امنى بودند اما افسوس كه با سختى 
فراوان آن شب را هم پشت سر گذاشتند. صبح روز بعد هم در مترو و اتوبوس هاى شركت واحد كمى 
استراحت كردند. حدود ظهر به چند توليدى و فروشگاه كه آگهى استخدام كارگر داده بودند، مراجعه 
شان  توليدى  كارگاه  در  را  آنها  زوج  يك  ها،  خيابان  در  سرگردانى  روز  چند  از  بعد  سرانجام  كردند. 
استخدام كردند. بعد هم قرار شد شب ها نيز همان جا بمانند اما مدتى بعد صاحب كارگاه هر دو نفر 
را جواب كرد و دوباره آنها روانه خيابان شدند. چند روزى را با پولى كه از طريق كار در توليدى پس 
انداز كرده بودند گذراندند تا اين كه پس از سرقت خودروى مرد مسافربر در حوالى جاده بهشت زهرا 

دستگير شدند.

از  پس  گرفتند  قرار  بازجويى  تحت  شهررى  دادسراى  يازدهم  شعبه  در  كه  حالى  در  مرجان  و  فرشته 
اعتراف به سرقت اظهار داشتند: «مرد راننده قصد سوءاستفاده داشت كه ما هم خودرو اش را دزديديم 

تا درس عبرتى برايش باشد.»
«فرشته» به بازپرس گفت: من و مرجان، ساعت سه بامداد در حالى كه از پرسه زدن در خيابان ها خسته 
شده و پولى هم براى ماندن در مسافرخانه نداشتيم، تصميم گرفتيم با راننده خودرويى طرح دوستى 
راننده  كه  اين  محض  به  بنابراين  آوريم.  دست  به  خود  خستگى  و  گرسنگى  رفع  براى  پولى  تا  بريزيم 
ماشين جلوى پاى ما ترمز كرد، سوار شديم. از او خواستيم دربستى ما را به خيابان جمهورى برساند. 
در ميانه راه مرجان كه روى صندلى پشت نشسته بود، از خستگى خوابش برد. مرد راننده هم با من طرح 
دوستى ريخت تا اين كه از البه الى حرف هايش فهميدم قصد سوءاستفاده از ما را دارد. بنابراين وقتى به 
يك دكه رسيديم از او خواستم برايم سيگار و نوشيدنى بخرد. وقتى پياده شد از فرصت استفاده كردم و 

سوار بر ماشين همراه دوستم فرار كرديم تا اين كه در جنوب تهران توسط پليس دستگير شديم.
البته اول قصد سرقت ماشين را نداشتيم اما چون او قصد سوءاستفاده از ما را داشت، تصميم گرفتيم 

ماشينش را بدزديم و بعد هم رهايش كنيم تا درس عبرتى برايش باشد.
بدين ترتيب دو دختر نوجوان و مرد راننده با دستور بازپرس پرونده براى تحقيقات بيشتر بازداشت 

شدند. اما ديرى نگذشت كه دو دختر به سرقت 3 دستگاه خودروى ديگر هم اعتراف كردند.
فرشته در بازجويى ها گفت: هميشه سرقت ها را بين ساعت 3 تا 5 صبح انجام مى داديم.

يك شب، سوار سمندى شديم. راننده وقتى فهميد دختر فرارى هستيم، گفت: حاضر است به ما كمك كند. 
ما كه در آن لحظه خسته و گرسنه بوديم، گفتيم معتاديم و احتياج به مواد داريم. به بهانه خريد مواد 
مخدر، او را به حوالى بهشت زهرا كشانده و در فرصتى مناسب ماشين را دزديديم. اما دقايقى بعد، پليس 
راهنمايى و رانندگى دستور توقف داد و كارت و مدارك خواست. ما هم گفتيم ماشين متعلق به پدرمان 
است، مأموران هم ماشين را توقيف كرده و گفتند بايد پدرمان آن را تحويل بگيرد. فرشته درباره يكى 
از سرقت هايشان گفت: در يكى از خيابان هاى شهر با پسر جوانى آشنا شديم كه 206 داشت حدود 
يك هفته، هر روز با او در خيابان هاى تهران تفريح مى كرديم. يك روز به بهانه اين كه مى خواهم براى 
مادرم فاتحه بفرستم از او خواستم ما را به بهشت زهرا ببرد. وقتى به آنجا رسيديم سر قبر يك زن 
نشستيم. دقايقى بعد مرجان به بهانه آوردن سيگار به سمت ماشين رفت. من هم از پسر جوان خواستم 
كيفم را از ماشين بياورد. طبق نقشه وقتى پسر جوان به طرف ماشين رفت مرجان سوار ماشين فرار 
كرد. من هم چند دقيقه بعد به محلى كه از قبل با مرجان تعيين كرده بوديم رفتم و سوار شدم و چند 
روزى با ماشين دزدى در خيابان هاى تهران پرسه زده و شب ها هم داخلش مى خوابيديم. بعد هم آن را 

در اختيار يكى از دوستانمان گذاشتيم تا برايمان بفروشد تا اين كه چند روز بعد دستگير شديم.
قصد  ها  راننده  چون  اما  نيستيم،  دزد  «ما  گفت:  كرد،  مى  پشيمانى  ابراز  بشدت  كه  حالى  در  فرشته 
سوءاستفاده از ما را داشتند، مى خواستيم با اين كار آنها را تنبيه كنيم. دو دختر نوجوان علت اصلى فرار 

خود از خانه را اعتياد و فقر شديد پدر و مادرهايشان اعالم كردند.
فرشته كه مدعى بود ساكن تهران است، اظهار داشت: «والدينم، هر دو معتاد هستند. ما پنج خواهر و 

برادر هستيم.
تا آنجا كه يادم مى آيد پدرم هميشه به خاطر اعتياد و دزدى در زندان بود. مادرم هم بايد مى رفت و 
رضايت شاكى ها را مى گرفت تا پدرم آزاد شود. وقتى هم پدرم در خانه بود هميشه ما را به باد كتك 
مى گرفت. مادر و پدرم هيچ گاه به فكر سعادت و خوشبختى ما نبودند. آنها حتى تا به اآلن براى من و 
برادرانم، شناسنامه هم نگرفته اند. وقت سربازى برادرانم است اما آنها به دليل نداشتن شناسنامه نمى 
توانند، سربازى بروند. من هم به همين علت از درس خواندن محروم ماندم و حتى با وجود داشتن چند 

خواستگار نتوانستم ازدواج كنم.
اش،  بچه  به  شد  بچه  صاحب  هم  وقتى  كرد.  ازدواج  پدرم  شناسنامه  با  قبل  سال  سه  بزرگترم،  برادر 
شناسنامه نمى دادند تا اين كه پس از 2 سال موفق شد، براى خود و فرزندش شناسنامه بگيرد. من كه از 
اين زندگى خسته شده بودم ناچار زندگى در خيابان را ترجيح دادم. اما يك هفته بعد از فرارم، دستگير 
شدم و در بهزيستى با مرجان آشنا شدم. او هم به خاطر اعتياد والدينش از خانه فرار كرده بود، اما 
محيط مركز بهزيستى براى هر دو نفرمان خسته كننده بود. انگار كه هيچ كس با ما سازگارى نداشت. هر 
روز با يك نفر درگير بوديم. به همين خاطر نقشه فرار را طراحى كرديم. بعد هم، به شكل هاى مختلف 
زندگى نكبت بارمان را گذرانديم. بعضى وقت ها در خانه دوستانى كه در خيابان ها پيدا مى كرديم مى 
با  هم  اوقات  برخى  گذرانديم.  مى  ها  خيابان  در  دلهره  و  ترس  با  را  ها  شب  هم،  اوقات  برخى  مانديم. 
پسرهاى جوان دوست مى شديم و در حالى كه مى گفتيم ساكن شمال شهر هستيم اعتماد آنها را جلب 

كرده و بعد از مدتى به بهانه هاى مختلف از آنها پول مى گرفتيم و مدتى زندگى مى كرديم.
ما در اين مدت چندين بار دستگير و به مراكز وابسته به بهزيستى منتقل شديم اما هر بار فرار مى كرديم. 
دو دختر نوجوان در ادامه به بازپرس گفتند: اگر براى ما امكان كار و زندگى و شناسنامه براى شناسايى 
هويت مان وجود داشته باشد، حاضريم درس بخوانيم و كار كنيم. آنها هم اينك در بازداشت هستند و 

قرار است بزودى درباره آنها تصميم گيرى شود. 

برگرفته از روزنامه ايرانماجرا
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رستوران فرشاد  

غذاهاى منحصر به فرد رستوران فرشاد:
هشتليك مخصوص شانديز

شيشليك شانديز
چلو ماهيچه كريم مشهدى

صبحانه كله پاچه كامل تازه و حليم بوقلمون و گوسفند هر روز هفته از ساعت 7 صبح

در منطقه ايلينگ 

شنبه شبها: با صداى خواننده محبوب ژيرار و هنرمندى خوشدل 
جمعه شبها: آرشيا و هنرمندى اريك
هر دو شب همراه با رقص عربى

Open 7 days a week ,7am to Midnight

 براى رزرو ميز تماس حاصل فرمائيد

02089989080
02089988118

FREE DELIVERY

13Ashbourne Parade
(Off hanger lane  roundabout)London, W5 3QS
(Nearset Tube: Hangerlane)

سقف آرزوهاي ما!   
 هانيه ورشوچي

آرزو مي كنيم، آرزوهاي كوچك وبزرگ.آرزوهايي كه گاه رنگ خيال مي گيرند.
آرزو  و  مي ريختيم  اشك  صورتمان  پهناي  به  مغازه  در  جلوي  آموختيم.  كودكي  از  را  كردن  آرزو 
مي كرديم كه  اي كاش پدر و مادرمان اين اسباب بازي را برايمان بخرند. وقتي كوچك بوديم بسيار آرزو 
مي كرديم و زودتر از آنچه فكر كنيم از خيرش مي گذشتيم و سراغ آرزوي ديگري مي رفتيم.در كودكي 
مي دانستيم كه راه دستيابي به آرزوهاي كوچك مان، گريه كردن است حال آنكه اكنون نمي دانيم از كدام 

راه برويم تا به آرزوهايمان برسيم. 
برخي مي گويند، زماني يك مژه از پلك افتاد، كسي چيزي نگويد تا يك آرزو كنيم و حدس بزنيم مژه 
زير كدام چشم مان افتاده است.اگر درست گفته باشيم آرزويمان بر آورده مي شود در غيراين صورت 
آرزويمان بر باد رفته است. عده اي نيز مي گويندكه آرزو بر جوانان عيب نيست. اما اينكه گول مي خوريم 

و مدام آرزو مي كنيم پيامدهاي خاص خودش را دارد.
 در واقع آرزو مي كنيم اما زماني كه بر آورده نمي شود ايراد را در آرزوهاي خود نمي يابيم و شديدا 
مايوس مي شويم. غافل از اين امر كه آرزو كردن فوت و فن خاص خودش را دارد و مانند هر چه در 

اين جهان هست، حساب و كتاب دارد.
 اما يك سؤال پيش مي آيد و آن اين است كه اين آرزو كردن چيست كه آدم هاي روزگار بر سر آن 
سر و دست مي شكنند ؟ اين آرزوها چه ربطي دارد به مژه چشم تا برآورده شود يعني واقعا مي توان 
آرزوهايي به اين بزرگي و سنگيني را با مژه اي به اين كوچكي تضمين كرد. راستي شما چطور آرزو 

مي كنيد؟
آرزوهايتان  مي گوييد،  به خود  اينكه  يا  مي شويد؟  هايتان  آرزو  دلواپس  نرسيدن،  و  رسيدن  راه  در  آيا 
دچار تقدير سرنوشت شده اند و مي گوييد كه قضاو قدر جلوي آنها را گرفته اند تا بر آورده نشوند. چه 

بسا نمي دانيد شايد اگر بر آورده شوند روزگارتان سياه تر از پر كالغ  شود. 

گاهي آنقدر دنبال آرزوهايتان مي دويد كه يادتان مي رود، زندگي مثل يك ديكته پرغلط است مي نويسي 
و پاك مي كني. غافل از اينكه يك روز اعالم مي كنند: وقت تمام شد! ورقه ها باال...... يا كه نه آرزوهاي 

بزرگي مي كنيد و يادتان مي رود آرزو هاي بزرگ آنقدر بايد مقاوم باشند تا تيشه سخت روز گار آنها 
را از پاي در نياورد!

آيا شما نيز آرزو مي كنيد و تا زماني كه بر آورده نشود مي ايستيد و فقط به آرزويتان با نگاه مظلومانه اي 
مي نگريد ؟ شما نيز هنوز در پيچ و خم آرزوها متوجه نشده ايد كه سقف آرزوهايتان را در چه حدي 
كه  ؟  نداريد  نيز  را  آن  آوردن  زبان  بر  جرات  حتي  كه  است  بزرگ  آرزوهايتان  آنقدر  آيا  كنيد؟  تعيين 

راستي آرزو چيست و چه آرزويي بكنيم تا بر آورده شود؟ 

آرزو شايد آن چيزي كه در سخت تر ين موقعيت ها فكر رسيدن به آن را در ذهن پرورش مي دهيم و 
آنقدر به آن توجه مي كنيم تا در همين لحظه، همين حال آن را بيابيم. حتي اگر يافتنش سخت باشد. حال 
با تمام هيجاني كه آرزو كردن دارد، چه آرزويي بكنيم كه وقتي به آن رسيديم آنقدر خسته نباشيم كه 

آرزويمان همه شورو شعف خود را از دست داده باشد. 
از دوستي شنيدم كه مي گفت: هر روز آرزو مي كردم. آرزو هايم را مي گفتم و مي نوشتم فكر مي كردم 
فقط بايد آرزو كنم.آرزو مي كردم يكي پس از ديگري، جوري كه آرزوهايم روي هم انباشته شده بود. 
آرزوهاي اولم شاكي شده بودند و مي گفتند از خير ما بگذر ما كه برآورده نمي شويم پس آرزوهايت را 

پس بگير تا ما رها شويم.
اول فكر مي كردم آرزوهايم خسيس هستند و خودشان نمي خواهند بر آورده شوند تا از قيد و بند من 
رهايي يابند، اما نه گويي اشتباه مي كردم، آرزوهايم از زير كار در برو نبودند.اين من بودم كه آرزوهاي 
بزرگي مي كردم اما تالش هاي كوچكي.مي توانم بگويم اصال تالش نمي كردم. در واقع من تالشي نكرده 

بودم فقط آرزوهايم هر روز مرتفع تر مي شد و تالش هايم روي زمين مانده بود. 
فكر كنم دچار خواب غفلت شده بودم چراكه آرزوهايم هر روز بزرگ تر مي شد و من در غفلت خويش 
غرق بودم.فكر مي كردم اگر مدام آرزوهايم را تكرار كنم و دست به هيچ تالشي نزنم حتما برآورده 

خواهد شد، اما اشتباه مي كردم.
در واقع نه تنها من بلكه همه آدم ها بايد سقف آرزوهايشان را تعيين كنند تا بتوانند چراغي به آن آويزان 
كنند و فراموش نكنند آرزوي هر شخصي وظيفه هدايت او را به عهده دارد و راه رسيدن به آرزو ها اين 

است كه به جاي متكي بودن به شانس و اقبال براي رسيدن به آن برنامه ريزي كنيم.
چه بسا اگر براي آرزوهايمان در زندگي برنامه ريزي كنيم، هدفي مي شود كه آينده مان را رقم مي زند 
و اگر درست آرزو كرده باشيم زندگي مان شيرين خواهد شد. به قول آنتوني رابينز آرزو ريشه حيات 

ماست، اگرچه اين ريشه حيات، ما را به تدريج مي سوزاند ولي همين ريشه مايه زندگي است.
 از همين امروز تصوير زندگي آينده مان را فوق العاده ترسيم كنيم. ريشه حياتمان را زيبا آبياري كنيم. 
به خودمان قول دهيم آرزوهايي كنيم كه تا حدودي براي دست يافتن آنها مطمئن باشيم و نگذاريم ياس 

و نااميدي آنها را آبياري كند.  
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كلوچه موزى

زمان تهيه: 5 دقيقه
زمان پخت: 16 دقيقه

مواد الزم:
سه چهارم فنجان موز له شده 

دو قاشق مرباخورى روغن زيتون 
يك عدد تخم مرغ

يك دوم فنجان شير بدون چربى
سه چهارم قاشق مربا خورى وانيل

دو سوم فنجان آرد سفيد
يك دوم فنجان جو دوسر

يك چهارم فنجان شكر
يك و سه چهارم قاشق مرباخورى بيكينگ پودر

يك دوم قاشق مرباخورى دارچين
يك چهارم قاشق مرباخورى نمك

طرز تهيه:
ابتدا فر را با حرارت 375 درجه سانتى گراد روشن 
مى كنيد. سپس موز و وانيل، روغن زيتون، تخم 
مرغ و شير را در ظرف مناسبى بخوبى به هم مى 
زنيد تا كامًال مخلوط شوند. در ظرف ديگرى آرد، 
جو دو سر، شكر و بيكينگ پودر را با سر چاقو 

آرام آرام به هم بزنيد.
حاال بايد مواد تهيه شده را با هم مخلوط كنيد.

وقتى مواد را به هم زديد آن را درون فنجان ها يا 
پيمانه هاى مخصوص كه از قبل درون آن كاغذ 
هاى مخصوص كيك قرار داده ايد بريزيد به گونه 
حاال  پرشوند.  مواد  از  ها  فنجان  از  نيمى  كه  اى 

بايد 9 فنجان پر از مواد كيك داشته باشيد.
فنجان ها را براى 16 دقيقه درون فر بگذاريد.

تركيبات هر فنجان:
ميلى   27 كلسترول  گرم،   5 چربى   ،152 كالرى: 
گرم، پروتئين 4 گرم، كربوهيدرات 25 گرم، شكر 
11 گرم، فيبر 3 گرم، آهن 1 ميلى گرم، سديم 178 
ميلى گرم، كلسيم 85 ميلى گرم.اين كلوچه را مى 

توانيد براى دو هفته در فريزر نگهدارى كنيد.

20 روش براي 
كاهش استرس 
در زندگي روزانه
فرد- فاطمه غفراني

حتمًا تا به حال تشخيص داده ايد كه استرس موضوعي شخصي است.
 آنچه براي فردي تحمل ناپذير و طاقت فرساست ممكن است براي ديگري موجب 
موفقيت شود؛ اما فارغ از اينكه چه عاملي استرس را در فرد ايجاد مي كند، هر 

كسي مي تواند ياد بگيرد كه اين فشار را از خود دور سازد.
مقاله زير به 20 روش براي كاهش استرس پردا خته  است و سعي مي كند ما را 
براي حفظ آرامش و خونسردي در زندگي آماده تر سازد. در اينجا راه حل هاي 

غلبه بر ترس و خشم در زندگي روزانه را مرور مي كنيم.
خودتان سرنوشت را رقم بزنيد

يادآوري اين نكته به خودتان مي تواند به شما كمك كند كه حتي در موقعيت هاي 
فوق العاده استرس زا، خونسردي خود را حفظ كنيد. سعي نكنيد نقش اول نمايشي 
غم انگيز را بازي كنيد. وقتي مشكلي استرس زا پيش مي آيد به خودتان بگوييد: 

دنيا به آخر نرسيده! اين كار به شما كمك مي كند تا بر اوضاع تسلط يابيد.
با ديگران به توافق برسيد

پذيرش  اين  نرسيد؛زيرا  مي خواهيد  كه  چيزي  به  هميشه  شايد  كه  كنيد  قبول 
استرس را كاهش مي دهد.

 جسور باشيد نه ستيزه جو
تفاوت بسياري بين جسارت و ستيزه جويي وجود دارد. با اين حال اغلب افراد 
صدا  بردن  باال  به  نيازي  جسارت  حفظ  براي  مي كنند.  اشتباه  هم  با  را  دو  اين 
يا پررويي نيست تفاوت اين دو را از يكديگر تشخيص دهيد و به اين ترتيب از 

استرس خود بكاهيد.
 براي خود ارزش قائل شويد

اين مهم ترين نكته در كنترل استرس است. معنايش اين است كه ياد بگيريد به 
ديگران اجازه ندهيد كه شما را گول بزنند، تهديد كنند. اگر نمي دانيد كه چگونه 
با اين مشكل روبه رو شويد از افرادي كه آنها را تحسين مي كنيد، كمك بگيريد. 
دقت كنيد كه آنها چگونه بر اوضاع تسلط پيدا مي كنند و به چه نحو با آنچه شما 

دشوار مي دانيد كنار مي آيند.
 صادق و درستكار باشيد

به خصوص در مورد احساسات خود بياموزيد از كاه كوه نسازيد. به طور مثال 
اگر با بهترين دوست خود اختالف نظر پيدا كرديد كار را به عصبانيت بيش از 

حد نكشانيد.
جمله خونسرد باش را پيش خودتان تكرار كنيد

وقتي كه احساس ترس يا استرس مي كنيد اين جمله را نه با صداي بلندبلكه در 
ذهن خود تكرار كنيد. چندين بار تكرار اين جمله به آرامي واقعًا به شما كمك 

مي كند تا خونسردي خود را حفظ كنيد. 
 كلمه نه را بر زبان آوريد

افرادي كه نمي توانند به دوستان و خانواده خود «نه» بگويند، كساني هستند كه 
به سادگي دچار استرس مي شوند زيرا براي خود فرصت يا شرايط مناسب را 
فراهم نمي كنند. آموختن اينكه چگونه پاسخ منفي بدهيد راه بسيار خوبي است 

براي اينكه به خودتان اطمينان
 ببخشيد.

 به خود فرصت بيشتري بدهيد
مديريت زمان راه حلي ضروري  در بازي استرس است قبل از اينكه هر شغل 
كه  زماني  براي  مي توانيد  چگونه  كه  ببينيد  بپذيريد،  را  بزرگي  كار  يا  مهم 
دراختيار داريد به نحو احسن برنامه ريزي كنيد تا بدون عجله به همه كارهاي 

خود برسيد.
استراحت كنيد

يكي از عوامل بسيار مهم براي كاهش استرس رسيدن به آرامش است. راه حل 
اصلي براي رسيدن به آرامش كامل اين است كه ذهن خود را از هر چيز ديگري 

خالي كنيد.
 تنفس صحيح را فراموش نكنيد

وقتي دچار استرس مي شويم، فراموش نكنيم كه به نحو صحيح تنفس كنيم و 
در چنين حالتي بايد نفس هاي عميق بكشيم تا ضربان قلب شدت نيابد و ميزان 
در  مناسب  و  سريع  عكس العمل  دادن  نشان  براي  و  نشود  كم  خون  اكسيژن 

لحظه هاي استرس آميز، سه نفس عميق بكشيد و سپس وارد عمل شويد.
قبل از درگير شدن صبر كنيد

دست  از  را  خود  كنترل  به سادگي  هستيد  عصبانيت  و  استرس  دچار  كه  وقتي 
 10 شماره  تا  آرامي  به  بگوييد  چيزي  اينكه  از  قبل  دليل  همين  به  مي دهيد، 

حرف زدن فكر كنيد و به اين  بشماريد. اين كار به شما امكان مي دهد قبل از 
ترتيب بر موقعيت استرس زا چيره شويد.

به كارهاي خود نظم و ترتيب ببخشيد
يكي از داليل اصلي ايجاد استرس، رعايت نكردن نظم و ترتيب است. درصورتي 
كه خاطره بدي در ذهنتان باقي مانده آنها را بنويسيد. عادت كنيد كه هر روز هر 
كاري را كه مجبور به انجام دادن آنها هستيد، يادداشت كنيد. به اين ترتيب آن 

كارها را فراموش نخواهيد كرد.
زمان نگراني خود را محدود كنيد

به  كه  بگذاريد  خود  براي  را  قانون  اين  و  كنيد  محدود  را  خود  نگراني  اوقات 
هر شكلي فقط 20 دقيقه فكر كنيد اگر بعد از گذشت اين مدت هيچ راه حلي پيدا 

نكرديد به خودتان استراحت دهيد و بعداً دوباره به موضوع برگرديد.
 صبح ها در باره مشكل خود فكر كنيد

نگراني درباره استرس هايتان در طول شب بسيار بد است زيرا اوًال شما خيلي 
افكار  اين  ثانيًا  و  باشيد  داشته  درستي  تفكر  بتوانيد  كه  هستيد  آن  از  خسته تر 

شما را بي خواب مي كند.
خوابتان  شب  طول  در  كنيد.اگر  حل  را  خود  مشكل  صبح ها  كه  بگيريد  تصميم 
شما  به  اندازه  چه  تا  كه  ببينيد  و  بنويسيد  كاغذ  روي  را  خود  نگراني  نمي برد 

آرامش مي دهد.
 بيشتر ورزش كنيد

ورزش باعث ترشح مسكن هاي طبيعي اندروفين ها در بدن مي شود كه شما را 
سرحال مي كند و هفته اي سه روز ورزش كنيد آن هم به مدت 20 دقيقه خستگي 

و اضطراب را از شما دور مي كند.
  به حرف هاي  ديگران گوش دهيد

شايد اين حرف عجيب و غريب به نظر برسد اما هيچ يك از ما به اندازه كافي به 
حرف هاي ديگران گوش نمي كنيم، به همين دليل هميشه اكثر ما دچار سوءتفاهم 
مي شويم. در اين حالت خونسردي خود را حفظ مي كنيم و موقعيت را عاقالنه 

مي سنجيم و راه حلي مناسب پيدا مي كنيم.
 به اندازه كافي بخوابيد

هر فرد بايد 8 ساعت در روز بخوابد. اگر بيشتر يا كمتر از اين مقدار بخوابيد 
نه تنها نسبت به تأثيرات استرس حساسيت بيشتري از خود نشان مي دهيد بلكه 

تمام روز دچار تندخويي مي شويد.
 رژيم غذايي سالمي را در پيش بگيريد

باعث  دارند،   غذايي اندكي  و ارزش  زياد  قند  كه  غذاهايي  حد  از  بيش  خوردن 
مي شود تا ميزان قند موجود در بدن به سرعت افزايش پيدا كند. بايد اين مقدار 
قند را كاهش داد و به تعادل درآورد و براي اين كار بايد مقدار زيادي ميوه و 

سبزي بخوريم.
 به مدت 2 دقيقه در برابر وحشت خود مقاومت كنيد

اوقاتي هست كه كنترل خود را از دست مي دهيد و دچار وحشت مي شويد. دو 
دقيقه به خودتان فرصت دهيد ، نفس عميق بكشيد و سپس پيش خودتان بگوييد: 
من مي توانم اين كار را انجام دهم و اگر هم نتوانستم دنيا به آخر نمي رسدو 

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

مصرف كاهو در درمان بيخوابى 
موثر است

مصرف كاهو دردرمان بي خوابي، تپش قلب و آرامش اعصاب موثر است. 
به گزارش ايسنا، كاهو به عنوان 

خون  تصفيه  عامل  بزرگترين 
در تسريع جريان خون بسيار 

مفيد است.
مصرف كاهو همراه با صرف 
مشكالت  و  خوابي  بي  شام، 
براي  داده،  كاهش  را  عصبي 
درمان  صفرا،  يبوست،  رفع 
مادر،  شير  افزايش  و  يرقان 
حجم ادرار و تسكين سوزش 

ادراري مفيد است. 
با  همراه  كاهو  از  استفاده 
عفوني  ضد  زيتون،  روغن 
و  معده  براي  موثر  كننده 
رفع  جهت  عاملي  و  روده 

تشنگي و افزايش اشتها مي باشد. 
الزم به ذكر است كه كاهو گردش خون را ماليم كرده و التهاب و خارش 

بدن را فرو مي نشاند.

نشانه هاى يك شغل 
زجرآور را بشناسيم   

جواد نصرتي

ترسناك، دلتنگ كننده و زجرآور سه صفتي هستند كه بسياري از مردم در سراسر جهان كار خود را 
با آن ها توصيف مي كنند.

نارضايتي از وضعيت كاري در سراسر جهان وجود دارد اما افراد كمي وقت مي گذارند و بررسي 
مي كنند تا ببينند كه چه چيزي كارشان را زجرآور مي كند و چگونه مي توانند اين مشكل را برطرف 

كنند.
پاتريك لنسيوني در كتابي به نام سه نشانه يك شغل زجر آور به اين موضوع پرداخته و راه كارهايي 

را به افرادي كه كار زجرآوري دارند و  مي خواهند شرايط كار خود را تغيير دهند ارائه كرده است.

مشكالت جهاني هستند
نويسنده كتاب در ابتداي كتاب يادآور مي شود كه يك كار زجرآور با يك كار بد تفاوت دارد. با اين 

حال يك كار زجرآور نشانه هاي مشابهي در سراسر جهان دارد.
به عقيده نويسنده كتاب، يك كار زجرآور افرادي را كه به آن اشتغال دارند غرغرو، نااميد و از لحاظ 
روحي بسيار ضعيف مي كند. چنين كاري انرژي كارمندان را مي مكد، شور و شوق آن ها را از بين 

مي برد و آن ها را از اعتماد به نفس تهي مي كند.
لنسيوني معتقد است مهم ترين عامل در زجرآور بودن يا نبودن يك كار، مديران هستند كه سهم زيادي 
در ايجاد حس رضايت يا عدم رضايت كارمندان از كار خود دارند. تحقيقي هم كه در اين باره انجام 
شده است اين نظريه لنسيوني را تاييد مي كند: 43 درصد افراي كه در سال 2008 به دنبال شغل جديد 
مي گشتند و در تحقيق شركت كردند مهم ترين عامل درخواست براي شغل جديد را رفتار مديران و 

روساي قبلي خود عنوان كرده بودند.
اين سه نشانه

لنسيوني سه نشانه يك كار زجرآور را به چشم نيامدن، احساس موثرنبودن و خودكوچك بيني معرفي 
مي كند.به چشم نيامدن: زمانى است كه كارمندان احساس مى كنند مديران به آن ها بي توجهي مى كنند.

احساس موثر نبودن: اين احساس هنگامي به كارمندان دست مي دهد كه نمي توانند تاثير كاري را كه 
انجام مي هند ببينند.

 لنسيوني در اين باره مي گويد: هر كارمند نياز دارد بداند كه كاري كه انجام مي دهد به هر صورت بر 
زندگي يك نفر ديگر – يك مشتري، يك همكار، و يا حتي افراد مافوق—تاثير مي گذارد.

خودكوچك بيني: اين حالت بيان كننده اين است كه كارمندان نمي توانند به تنهايي موفقيت و سهم خود 
را در پيشبرد كار تشخيص بدهند. در نتيجه چنين كارمنداني معموال براي پي بردن به ارزش كار خود 

به نظرات ديگران كه معموال مديران هستند نياز دارند.

درمان ها
لنسيوني براي كارمنداني كه از كار زجرآور رنج مي برند سه توصيه دارد كه بوسيله آن ها رابطه ميان 

خود و مديران را بهبود ببخشند و ميزان رضايت خود  را از كار بيشتر كنند.
مدير خود را ارزيابي كنيد: آيا مدير شما به سه نشانه يك كار زجرآور كه به آن ها اشاره شد اهميت 
از  بسياري  مي گويد:  مورد  اين  در  لنسوني  بدهد؟  تشخيص  را  آن ها  است  قادر  اصال  آيا  و  مي دهد 
مديران با اين كه به نظر بي عالقه به بهبود رابطه كاري ميان زيردستان با خود هستند و وقت كافي 
براي رسيدگي به امور كارمندان ندارند، ولي واقعا مي خواهند شرايط كاري را براي كارمندان خود 

دوست داشتني تر كنند.
به مدير خود كمك كنيد تا متوجه نياز هاي شما شود

اين مي تواند به اين معنا باشد كه با مدير خود در مورد فاكتور هاي موفقيت در كار خود بحث كنيد. 
لنسيوني در اين مورد يك پيشنهاد هم به كارمندان مي كند. آن ها مي توانند با مدير خود اين سوال را 

مطرح كنند: آيا مي توانيد به من كمك كنيد متوجه شوم چرا كاري كه من انجام مي دهم در يك نفر 

ديگر تغيير ايجاد مي كند؟
آنگونه رفتار كنيد كه مي خواهيد مديرتان رفتار كند

مولف كتاب سه نشانه يك شغل زجرآور در اين باره مي گويد: كارمنداني كه عالقه  دارند مديرشان 
با آن ها رفتار مناسبي داشته باشد بايد با مديران آن گونه رفتار كنند كه مي خواهند مديرشان با آن ها 
رفتار كند. بايد راه هايي پيدا كنيد و به مدير خود اجازه دهيد تا متوجه شود رفتار او چه عملكرد مثبتي 

براي شما داشته است.
واقع گرا باشيد

ريچار فيليپس يكي از كساني كه در زمينه راه كارهاي پيشبرد رضايت شغلي فعاليت هاي زيادي داشته 
معتقد است كه برنامه ريزي مديريتي يكي از روش هاي خوب براي باالبردن رضايت شغلي است اما به 

هر حال به كارمندان توصيه مي كند كه در مورد انتظاراتشان واقع گرا باشند.
او مي گويد: مديران نمي توانند ذهن خواني كنند. براي ايجاد ارتباط با مديران مافوق خود مسئوليت پذير 
باشيد و فراموش نكنيد كه براي ايجاد تغيير بايد هميشه در حال تالش باشيد و خالصه اين كه تغيير 

به يك باره اتفاق نمي افتد.
منبع: ياهو جابز        

   

 كباب كردن گوشت روى زغال سرطان زاست   
متخصصان هشدار داده اند كه مصرف گوشت كبابي احتمال ابتال به سرطان را افزايش مي دهد.متخصصان تغذيه مركز بهداشت 
منطقه اي بايلور در آمريكا اعالم كرده اند كه كباب كردن يك روش كم چربي براي طبخ غذاست اما بايد هوشيار باشيم كه اگر 
گوشت كبابي زياد مصرف شود، خطر ابتال به سرطان را در پي خواهد داشت. اين مطالعات نشان مي دهد كه برگرها و كباب هاي 
آبدار، به ويژه در حالت نيم سوز و زغالي شده حاوي مواد سرطان زا هستند. اين محققان در توضيح اين مطلب مي گويند: وقتي 
شما گوشت را روي زغال كباب مي كنيد، مقداري از چربي گوشت روي زغال و خاكستر مي ريزد و وقتي چربي با اين حرارت 
بسيار زياد برخورد مي كند ماده سرطان زا توليد مي شود كه اين ماده با دود حمل شده و دوباره به گوشت برمي گردد و براي 
بدن خطرناك است. لذا متخصصان تغذيه توصيه مي كنند كه يك روش سالم و بي ضرر براي كباب كردن گوشت، سرخ كردن  
يا تنوري كردن اين ماده خوراكي است. اين متخصصان تاييد مي كنند كه طبخ غذا در مدت زمان طوالني تر و در دماهاي پايين تر 

روش بسيار بهتر و سالم تري است.

 تحمل رژيم با خوردني ها   
افرادي كه از رژيم هاي غذايي پيروي مي كنند، معموًال از احساس گرسنگي در طول روز شكايت دارند. خيلي ها هم به دليل همين 
احساس گرسنگي، رژيم هاي خود را دنبال نمي كننداما پزشكان معتقدند استفاده از برخي مواد غذايي به كاهش اشتها كمك كرده 
و با وجود حجم كم، معده را پر مي كند.اولين نوع اين غذا ها سوپ است كه عالوه بر ايجاد احساس سيري، ويتامين هم دارد. 
تخم مرغ كه به منبع غني پروتئين معروف است هم در صورتي كه به عنوان صبحانه خورده شود تا 24 ساعت آينده به طور 
قابل مالحظه اي اشتها را تحت كنترل در مي آورد. ماست كم چرب هم معجزه مي كند. اين نوع ماست نه تنها معده را پر مي كند 
بلكه كلسيم موجود در آن به سوختن چربي هاي بدن كمك مي كند. در مورد مصرف ساالد هم كه جاي بحثي وجود ندارد. فيبر 
موجود در گياهان، حجم قابل توجهي از معده را پر مي كند و به اين ترتيب اشتها به خوردن غذاي پر كالري از بين مي رود.به 
گفته پزشكان، خوردن يك مشت بادام در روز بهترين راه كنترل اشتهاست. نگران چربي موجود در بادام هم نباشيد چون قسمت 
قابل توجهي از اين چربي جذب نمي شود. لوبياي پخته هم از آن دسته مواد غذايي است كه جادو مي كند و با آزاد كردن تدريجي 

انرژي در عين كم كالري بودن، گرسنگي فرد را از بين مي برد. 
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فال هفته

متولدين فروردين:  توقعات خيلي از متولدين 
اين ماه از زندگي، از دوستان و آشنايان، توقع منطقي 
خواسته  اين  به  بداليلي  گاه  متاسفانه  ولي  است 
و  عصبانيت  و  ناراحتي  سبب  همين  و  نميرسند  ها 
افسردگي شان ميشود ، در حاليكه نبايد چنين باشد 
، چرا كه بخت بلند آنها هميشه ياورشان خواهد بود 
. در زمينه مسائل عاطفي و احساسي ، اكثر متولدين 
اين ماه به سوى ايده هايشان پيش ميروند . در اين 
با  شانس   ، ندهيد  انجام  اى  معامله  كنيد  سعي  هفته 

شما يار نيست

مسائل  زمينه  در  ارديبهشت:  متولدين    
اين  متولد  خانمهاى  از  خيلي  عاطفي  و  احساسي 
طورى  را  خود  زندگي  در  كور  گره  يك  دچار  ماه 
تنظيم كنند كه اين گره هاى كور بر آن اثرى نگذارد 
گذشته  در  كه  آنها  چه  و  مجردها  بعضي  درضمن   .
براى  اى  تازه  شرايط  اند،  داشته  طالقي  و  وصلت 
خبرهاى   . ميگيرند  قرار  خود  دلخواه  زندگي  تشكيل 
خوشي براى هشتاد درصد از متولدين اين ماه در راه 
است كه اغلب در رابطه با كار است . شما احتياج به 
مسافرت ولو كوتاه داريد ، حتما اين مسافرت را مهيا 
تاثير  شما  روحيات  در  العاده  فوق  كه  چرا   ، سازيد 

خواهد گذاشت 

متولدين خرداد: به پدر و مادرهاى متولد اين 
خود  فرزندان  با  خود  روابط  در  ميشود  توصيه  ماه 
رعايت احتياط را كرده و اصوال“ از خشونت و يا بي 
اعتنايي و بي تفاوتي دست بردارند، چرا كه اين بچه 
ها با محبت و عشق و دوستي زودتر همراه و همگام 
ميشوند . در حاليكه شانس بسيارى از متولدين مجرد 
بعضي  ست،  باال  خوب  و  مستقل  زندگي  شروع  براى 
خود  عاشقانه  روابط  يا  و  نامزدى  در  ناچارند  نيز  ها 

تجديد نظر كنند . شنبه شادى را پيش رو داريد 

   متولدين تير: دخترهاى متولد اين ماه اغلب 
اصوال“  برخي  هستند،  روبرو  متعدد  خواستگاران  با 
بدون  ها  بعضي  ميدهند،  وصلت  به  تن  هنگام  دير 
عشق ازدواج ميكنند كه به آنها توصيه ميشود كه در 
ماه  اين  مردان   . كنند  نظر  تجديد  خودشان  تصميمات 
تفكر  با  ميشود  توصيه  كه  اند  كرده  گير  دوراهي  در 
زودى  به   . كنند  انتخاب  را  درست  راه  مشاورت،  و 
را  زندگيتان  كه  كرد  خواهيد  دريافت  را  خوشي  خبر 

دگرگون خواهد كرد

گفتگوى  با  و  محل  يك  مرداد:در  متولدين   
خصوصا“  ميشود،  باز  نفر  سه  دو  مچ  اى،  دوستانه 
سخن  و  بدگوئي  و  غيبت  با  دارند  سعي  كه  گروه  آن 
شوند  ها  دشمني  سبب  بردن  آن  به  اين  از  حرف  و 
ضرورى  طردشان  آدمها  اين  شناسائي  با  مسلما“  و 
بدست  در  ماه  اين  متولد  هاى  جوان  از  خيلي   . است 
در  گاه  بطوريكه  هستند  عجول  بسيار  هدفها  آوردن 
و  تكرار  يا  و  كارى  دوباره  دچار  تعجيل  اين  مسير 
بايد  گروه  اين  حال  هر  در  ميشوند،  حركت  كندى  يا 
عاقالنه و صبورانه پيش بروند، عشق براى بعضي از 

مجردها توام با خوشبختي و براى عده اى دردسرساز 
و پرهياهوست

عاطفي  مسائل  زمينه  در  شهريور:  متولدين 
را  خود  خانمها  دختر  و  خانمها  از  خيلي  احساسي،  و 
بدشانس ميشناسند و عقيده دارند حق شان با توجه به 
امتيازاتشان بيش از اينهاست در حاليكه اين گروه نبايد 
روشني  فرداهاى  كه  چرا  اندازند،  نظر  خود  امروز  به 
در پيش است . زندگي زناشوئي زوج هاى جوان اغلب 
بست  بن  به  پا  از  معدودى  ولي  است  سعادت  با  توام 
خود  زندگي  در  طوفاني  بداليلي  ميانساالن  و  گذاشته 
پديد آورده و بكلي شيرازه زندگي خود را بهم ريخته 
اند . نامزديهاى تازه زندگي خيلي از دخترها را بكلي 
عوض خواهد كرد . به آقايون مجرد توصيه ميشود كه 
كنند  ابراز  خود  محبوب  به  را  خود  احساسات  سريعا 
خواهند  دست  از  را  بزرگي  شانس  اينصورت  غير  در 

داد

مادرهاى  و  پدر  اغلب  براى  مهر:  متولدين 
متولد اين ماه شانس تازه اى براى يافتن مسير پر از 
فرصت  اين  از  بايد  كه  ميايد  پيش  سعادت  و  آرامش 
يك  صدد  در  كه  گروه  اين  از  دسته  آن  بگيرند،  بهره 
اين  زودتر  چه  هر  بايد   ، هستند  بزرگ  انتقال  و  نقل 
تصميم را عملي سازند و بي جهت خود را سرگردان و 
بالتكليف نگذارند . در حاليكه طالق در جمع تولدين اين 
ماه درجه پائيني دارد ولي گروهي بهر حال ناچارند تن 

به جدائي حتي موقت بدهند

متولدين آبان: انتظاراتي كه خيلي از متولدين   
اين ماه از دوستان و اطرافيان خود دارند منطقي است 
ولي در واقع بايد صبر كنند تا عده اى امكان جوابگوئي 
ها  خوبي  بازگشت  باصطالح  و  باشند  داشته  تالفي  و 
و كمك ها در راه است . خانم هاى متولد اين ماه اغلب 
روحيه حساس و شكننده اى دارند، اين عده از دروغ 
به  كه  آنقدر  و  ميشكنند  زود  خيلي  آدمها  دورويي  و 
روابط انسانها در حد احساسي اهميت ميدهند به كمك 
و يارى مادى نيم نگاهي هم ندارند . ازدواج در ميان 
دخترخانمها  از  بسيارى  و  ميگيرد  اوج  ترها  جوان 

شانس يافتن مرد دلخواه خود را مي يابند 

 متولدين آذر: مسئله وسوسه اعتياد بسيارى 
از متولدين جوان اين ماه را دچار تزلزل ساخته و به 
همين جهت توصيه ميشود شديدا“ مراقب باشند و تله 
دوم  ازدواج   . ببينند  خود  پاى  زير  را  خطرناك  هاى 
بودند  ناكام  خود  گذشته  زندگي  از  كه  عده  آن  براى 
با دورانديشي و تعمق اغلب ثمربخش است . تولد بچه 
دگرگون  را  ها  زوج  بعضي  زندگي  ناگهان  تازه،  هاى 

ميسازد . دوشنبه شادى را پيشرو داريد

متولدين  زندگي  در  عشق  دى:   متولدين   
اگر  ولي  دارد  مهمي  و  حساس  نقش  هميشه  ماه  اين 
پيوند محكم آن به دليلي دچار از هم گسيختگي شود، 
معموال“ بدست آوردن شانس دوم تا حد زيادى مشكل 
و ناممكن ميگردد . در جمع خانواده متولدين اين ماه، 
آدمهاى افسرده و غمگين ديده ميشوند كه بايد خيلي 
فضاى  وگرنه  كشاند  اميد  و  شادى  به  را  آنها  زود 

خانواده را افسرده و بي تحرك ميسازند

در  ترتيب  و  نظم  اينكه  ضمن  بهمن:  متولدين 
ميزند،  موج  ماه  اين  متولدين  از  خيلي  زندگي  و  كار 
گروهي نيز بداليل مختلف اخيرا“ دچار آشفتگي شده 
اند، اين عده اگر به موقع وضعيت كارى و زندگي خود 
را تنظيم نكنند همه چيزشان بهم ميريزد و اغلب دختر 
خانمهاى متولد اين ماه درگير عشقي پرشور و حساس 
شده اند كه نياز به مطالعه بيشترى دارد . آقايون مجرد 
را  خود  آينده  زوج  يافتن  براى  زيادى  شانس  ماه  اين 

دارند

به  ماه  اين  متولد  خانمهاى  اسفند:  متولدين   
عشق و روابط احساسي اهميت بسيار ميدهند و حتي 
بعضي با وجود غوطه خوردن در ثروت خود را تنها و 
بدون هدف مي بينند . در كنار اين عده، كساني هستند 
كه زندگي را به دلخواه خود ميسازند، حتي در درون 
سختي ها و مشكالت نيز دريچه اي ميگشايند و همه 
چيز را مثبت ميسازند . جوان هاى شاغل و يا در حال 
و  روشن  بسيار  مسير  به  مرتب   ، ماه  اين  تحصيل 

پراميدى افتاده و آينده خوبي را دنبال ميكنند

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

جواب هفته قبل
h7+          Kxh7  
g8=Q+     Rxg8  Qh5#   

 سفيد بازى را شروع مى كند و در2
حركت مات مى نمايد
جواب هفته قبل              

Bd1+      Kb4   Nd3+     mate 
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به ياد داشته باشيد با صرافى هاى معتبر پولهاى خود را ارسال نمائيد

برگرفته از وب سايت روزنامه ايران

فروش و نصب برنامه هاى جديد و 
 Spyware و  Virus پاكسازى

در محل شما
078 8997 7623

حسابدار خود باشيد
با ارائه ساده ترين شيوه هاى 
حسابدارى شما را يارى مى 
كنيم تا حقوق حسابدارتان را 

براى خود پس انداز كنيد.
077 6828 2448

شادى ممكن است 
ارثى  باشد   

مى رسد  نظر  به  مى گويند  پژوهشگران  اما  خريد،  پول  با  نمى توان  را  شادى  مى گويند 
دست كم مى توان آن را به ارث برد.

حدود  بررسى  در  استراليايى  و  انگليسى  پژوهشگران  رويترز  خبرگزارى  گزارش  به 
1000 زوج دوقلوهاى همسان و غيرهمسان ژن هايى را يافته  اند كه كه نيمى  از آن صفات 
با  افراد مى شوند و عواملى مانند روابط  باعث شادى  شخصيتى را كنترل مى كنند كه 

ديگران، سالمتى و شغل مسئول بقيه احساس خوشبختى ما است.
تيم بيتس، از دانشگاه ادينبورو كه سرپرست اين تحقيق بوده است، در اين باره گفت: 
”يافته هاى ما نشان داد كه نيمى از تفاوت ها از از لحاظ شادى افراد منشا ژنتيكى دارد. 

اين يافته ها بسيار غافلگيركننده بود.“
درباره  را  سواالت  از  رشته اى   ،75 تا   25 بين  سنين  در  داوطلبانى  از  پژوهشگران 
شخصيت   شان و اينكه چقدر از زندگى شان ناراحت هستند و چقدر از آن راضى هستند، 

پرسيده بودند.
ناهمسان  دوقلوهاى  و  هستند  مشابه  ژن هاى  داراى  همسان  دوقلوهاى  كه  آنجايى  از 
معين  صفات  به  كه  بيايند  را  مشتركى  ژن هاى  توانستند  پژوهشگران  نيستند،  اينگونه 

شخصيتى منجر مى شود و فرد را مستعد شادشدن مى كند.
اين پژوهشگران مى گويند افرادى كه اجتماعى، فعال، پايدار و سخت  كوش و باوجدان 

هستند، گرايش به شادتر بودن دارند.
بيتز گفت: ”بررسى نشان داد كه دوقلوهاى همسان در يك خانواده از لحاظ شخصيت و 
احساس خوشبختى و شادى بسيار به هم شبيه هستند، اما برعكس دوقلوهاى ناهمسان 

تنها  حدود 50 درصد از اين لحاظ شباهت دارند.“
به گفته بيتز اين يافته ها مى تواند كمك بزرگى به پژوهشگرانى كند كه در تالش هستند 
يا  شاد  متفاوت  افراد  مى شود  باعث  چيزى  چه  و  مى شوند  افسرده  افراد  چرا  بفهمند 

ناشاد شوند.
به گفته بيتز افراد داراى صفات شخصيتى مثبت در واقع ممكن است ذخيره اى از شادى 

داشته باشند در اوقات پراسترس آن را به كار مى اندازند.
كه  است  اين  خونگرم  و  قابل اتكا  آرام،  شخصيتى  داشتن  مهم  پيامد  ”يك  گفت:  بيتز 
منبعى - كه ما آن را ”ذخيره عاطفى“ مى ناميم- فراهم مى كند كه شادى آينده را باعث 

مى شود.      
   



46
www.persianweekly.co.uk
  جمعه 27  ارديبهشت May 2008  -  1387 16هفته نامه پرشين

سال اول -  شماره چهل وپنجم

 info@persianweekly.co.uk  

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 
اطالعات پرواز هيترو            08700000123 
دفتر ايران اير هيترو            02085649806
فرهنگسراى لندن                                   0208-4555550

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  
رستوران ليدو                                         02089524748 

سفره سراى مهدى 2
سوپر ماركت ها 

آران                                      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                                    0205799500
ماهان                                          02089630012

منصور                                           02089525637 
محصوالت ايران                              08963002020
هرمز                                                      02084558184
وحيد                                             02089749997 
قنادى رضا                                02076030924 
قنادى عسل                               02077062905

  

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

نيازمنديها

اگر هفته اى چند ساعت وقت آزاد داشته و 
 Blue احتياج به كارت پاركينگ مجانى يا

Badge و كارت ورود به طرح ترافيك 
داريد، لطفا با اين شماره تماس حاصل 

فرماييد.
07947108297

فروشى
يك جاروبرقى الكترولوكس با كاركرد كم 40 پوند

ميز كامپيوتر كامال نو 30 ÷وند
درخت مصنوعى 50 پوند

سرويس غذاخورى 6 نفره 100 پوند
ديكشنرى فارسى - انگليسى و بالعكس اطلس 

سخنگو 140 پوند
02085787164

1st Plumbing & Heating

Call Now: 07903960884

Boilers
Immersions
Leaks
pumps
Tanks
Radiators
Toilets

Baths
Kitchen
Washing Machine
Cookers
Burst Pipes
Cylinders & Showers

24 Hours

A3 Shop for Sale
Premium Required

07956223876 - 02089623444 

راننده ون جهت همكارى در 
ماركت نيازمند است

ترجيحا ساكن غرب لندن
07759512443

S.M CARS

صافكارى - نقاشى و مكانيكى
كيفيت عالى - اجرت كم

07940014190



47 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشين

 info@persianweekly.co.uk  

16 May 2008  -  1387 جمعه 27  ارديبهشت  
سال اول -  شماره چهل و پنجم

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 

OCR    ل سابقه، 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

 به ياد
 داشته
 باشيد با
 صرافى
 هاى
 معتبر
 پولهاى
 خود را
 ارسال
نمائيد

 جهت  درج آگهى در
هفته نامه

 با شماره تلفن هاى 
07811000455 - 02084537350

تماس بگيريد

كليه خدمات ساختمانى پذيرفته مى شود
نقاشى، كاشى كارى، لمينت فلورينگ، پارتيشن، نصب 

سرويس حمام و آشپزخانه

No Job too Small  - 075 2852 3073 

نيازمنديها
حمل و نقل فارس

Removal
انتقال اثاثيه منازل، آفيس، قطعات و باكس به تمام نقاط لندن و 

انگلستان در كوتاهترين مدت با قيمت مناسب.

079 6755 9351
079 6040 4646
020 8372 0834

آموزش و تعمير كامپيوتر در محل 

7828880940

رنگ كار حرفه اى
نقاشى ساختمان پذيرفته مى شود.  با قيمت مناسب و كيفيت عالى

فيروز  07908860087
07856694710
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Academy Estate Agent
 

Commercial & Residental 
Sales-Lettings

واسط امالك تجارى و مسكونى
 - براى خريد يا فروش كافى شاپ، رستوران، پيتزا شاپ و هر 

نوع مغازه و هز نوع كسب و كار با ما تماس حاصل فرمائيد.
Kilburn, 75,000£ سوپر ماركت در ناحيه - 

 Cafe 110،000£ با يك طبقه اينترنت ,Archway سوپر ماركت در ناحيه - 
 - سوپر ماركت در ناحيه  West Hampstead  با فروش هفتگى 18،000£ 

تا بين 150,000£
 - رستوران در ناحيه Kings Cross در دو طبقه كباب شاپ، پيتزا   شاپ 
براى فروش و يا به دنبال شريك وارد به امور پيتزا و كباب شاپ با سرمايه 

مى فروشيم.
 - شخصى به دنبال خريد پيتزا oven و وسايل مغازه پيتزا مى باشد، با ما 

تماس بگيريد.
 - كافى شاپ در ناحيه Barnet با اجاره اى كم 48,000£

 - يك باب مغازه در ناحيه Cricklewood با يك طبقه اموآنى بدون
 Premium با اجاره £16،000 مناسب بزاى سوپر ماركت يا كافى- شاپ

نيازمنديها
Soltan Caterers Equipment UK Ltd

Design Supply Fabrication:

Canopies
Ducting
Fresh Air Ventilation
Fans carbon filters silencers stain-
less steel works
Cabinet
Sinks
Tables
Cold rooms
Shelves
Remote control security gates
Fence
Grills
Balustrades
Railing

Staircase
Door shutters
Restaurant, Take away Equip-
ment & Fitting:
Cookers
Grills
Fryers
Mixers
Dough Maker
Fridges
Tandoor
Pizza Oven
Stock pots
Kebab machine

01415565740
08452234497

Mobile: 07940523970 – 07895959159
73B Sutherland Road, Walthamstow, London, E17 6BH

www.cew-soltan.co.uk

فلز كارى سلطان آميزه اى از هنر ايرانى

281Ballards Lane, N12 8NR
020 8446 6292 - 079 3031 5175
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نيازمنديها

آگهى فروش  لوازم شما تا مبلغ 100 پوند در صفحه  
نيازمنديها رايگان مى باشد 

لطفا با شماره تلفن :
02084537351 تماس بگيريد

Office: 02083571418
Mobile: 07912214445 – 07809827688

Email: info@ioccltd.com - www.iocconstruction.com

IOC Construction Ltd
با سابقه طوالنى در امورات ساختمانهاى مسكونى، تجارى، 

پزشكى هتل ها، مغازه ها، طراحى داخلى و خارجى از پايه ريزى 
تا اتمام ساختمان سقف و شيروانى

 كليه امور برقى – لوله كشى نصب تهويه مطبوع و شوفاژخانه

لطفآ از Website ما ديدن كنيد

Personal Service & Supervision
Demolition
Renovation, Refurbishment & 
Conversions
Framing & structural work
Remove existing garage
 & built new garage
General Carpentry & Join

New Kitchen: design and supplies & fit
New & repair Utility Service
Mechanical & Plumbing & Gas 
Appliance Works
New Bathroom and powder room: 
supply & fit, Finishes, Flooring
Garden Landscaping

شركت ساختمانى

  GP Driving School

Mobile: 0789 5995 334

Fully Qualified Instructors
PASS WITH US!!

دوره هاى مخصوص براى دوستان با
 گواهينامه هاى بين المللى

مكانيك سيار در شمال لندن
تعمير انواع اتومبيلهاى بنزينى و ديزلى

اجرت جهت سرويس موتور از £20
تعويض كالچ از £80

تعويض تايمينگ بلت از 60£ و غيره
تلفن: 07594347973

London Property Services LPS 
Ltd.

جهت تكميل كادر فنى خود احتياج به 
افرادى با تخصص هاى 

زير دارد:
NIC Reg  مهندس برق
Corgi Reg مهندس گاز

Inventory Clack
Plumbers/Electricians
Handy Man/Cleaners

جهت اطالعات بيشتر لطفا با ما تماس بگيريد

08456 652 4466
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 info@persianweekly.co.uk  گذرى بر فرهنگ و ادبيات آذربايجان

براى آذربايجان
سيدعليرضا ميرعلى نقى

«آذربايجان» از آثار موسوم به «وطنى» است كه مثل ساير آثار هم دوره خود، اين بار در فضاى 
رويه  داشت.  تغزلى  حتى  و  آرام  و  نرم  حالتى  بلكه  نشد،  خلق  مهيج  هاى  وزن  و  سرود  و  مارش 
آهنگساز (استاد روح اهللا خالقى)، شاعر (استاد رهى معيرى) و خواننده (استاد غالمحسين بنان) هر 

سه اين گونه بود. 
وطن پرستى آنها رنگ و حال شخصيت نرم و نجيب خودشان را داشت.با اينكه «آذربايجان» را اثرى 
بيشتر تغزلى خوانده اند تا حماسى، روح وطن پرستى دربند بند آن جارى است. وطن پرستى فقط به 

صورت شعار دادن نيست، شكل هاى غيرشعارى تر هم دارد. 
اين اثر در حالى خلق شد كه ارتش شوروى و حزب خائن دموكرات استان آذربايجان را مى خواستند 
از ايران جدا كنند. سخن گفتن و شعر خواندن و... به زبان فارسى مختوم شده بود و تنها غيرت استاد 
اقبال آذر بود كه در سالن كنسرت مقابل سران حزب دموكرات فرياد مى كشيد؛ «خاك وطن كه رفت 
چه خاكى به سر كنيم». بعد از رفع اشغال، اركستر انجمن موسيقى ملى در تهران و تبريز كنسرت داد 
و استقبالى شد كه شرح آن را بايد در جلد سوم كتاب سرگذشت موسيقى ايران به قلم استاد روح 

اهللا خالقى خواند. 
آذربايجان در مايه شور و شهناز ساخته شده است. دو بند دارد و بند اول در شور و بند دوم كه 
با سطر «به شهناز شورى عيان كن» در آواز شهناز است. نوعى مناسب خوانى در آهنگسازى كه 

اجراى باكيفيت آن دوباره منتشر شده است. 
با صدايى كه هيچ وقت كهنه نمى شود. 

آرزوى ما تويى، تو قبله دل ها تويى، تو/ جان 
بى تو آرامى ندارد، كارام جان ما تويى، تو 

ز  گل  اى  سرخوشم  رويت  به  مه  اى  عاشقم 
بويت/ مجنون تر از مجنون منم من زيباتر از 

ليال تويى، تو 
كه  ده  مى  من/  ماه  اى  كهن،  ياران  به  ده  مى 
عمر دشمنان طى شد/ دور نشاط و نوبت مى 

شد 
شب سحر شد مهر از افق جلوه گر شد/ آه دل 

درويشان، سوزنده چون آذر شد 
آهنگ  كن/  عيان  شورى  شهناز  ز  مطرب 

آذربايجان كن 
بر خاك تبريز اشكى فرو ريز/ از فتنه گردون 

فغان كن وز ديده سيل خون روان كن 
برگو كه عشقت آتش به جان ها زد/ وين شعله 

آتش بر خانمان ها زد 
اى قبله آزادگان، وى خاك آذربادگان/ فرخنده 

باد ايام تو، كز نام تو 
گلوى  در  مى  شد/  دون  دشمن  خاطر  آشفته 

مدعى خون شد

برخى از اولين ها 
در آذربايجان 

  

چاپ و چاپخانه:
و  چاپ  اول -   فصل   – عنوان  تحت  اول  جلد  نيما »  نا  صبا  از  خود «  ارزنده  اثر  در  پور  آرين  يحيى 

چاپخانه – مى نويسد : 
- در اين كه چه كسى ابتدا چاپخانه را در ايران داير كرد اختالف است ولى از مجموع مطالعاتى كه در 
اين باره به عمل آمده مسلم شده است كه نخستين چاپ حروفى به ايران وارد و در شهر تبريز داير 

گرديده است. 
آرين پور در ادامه اضافه مى كند كه : اولين چاپخانه سربى را ميرزا زين العابدين از روسيه به تبريز 
آورده و اين چاپخانه در سال 1332 هجرى قمرى دو سه سال پيش از بزگشت ميرزا صالح ( شيرازى 

) به تبريز به كار افتاده بود. 
بعد از داير شدن چاپخانه سربى در تبريز، اولين روزنامه سطح شهرستان هاى كشور نيز در تبريز 
منتشر مى شود. يحيى آرين پور در همان مأخذ تحت عنوا – جرايد شهرستان ها – مى نويسد: تا آنجايى 
كه اطالع داريم قديمى ترين روزنامه اى كه بعد وقايع  اتفاقيه در ايران و براى نخستين بار در شهرستان 
ها داير شد روزنامه اى است به نام « روزنامه ملتى» كه در تبريز منتشر گرديد و خبرى از آن در شماره 

هاى سال 1275 هجرى قمرى وقايع اتفاقيه ديده مى شود. 

مدرسه:
نخستين مدرسه نيز در تبريز بنياد نهاده شد. كسروى در جلد اول تاريخ مشروطه مى نويسد: حاجى 
ميرزا حسن .... رشديه در جوانى به بيروت رفت و در آنجا دبستان ها را ديد و شيوه آموزگارى آنها را 
ياد گرفت و چون به تبريز بازگشت، بر آن شد كه دبستانى به شيوه آنها بنياد گذارد، و در سال1267 

بود كه به اين كار پرداخت .... به جلو ايشان پيش تخته نهاد و الفبا را به شيوه آسان و نوينى ( شيوه 
اى كه امروز هست ) آموخت و از كتاب هاى آسان درس فارسى گفت و شاگردان را پاكيزه نگه داشت 
و در آمدن و رفتن برده گذاشت و پس از همه تابلويى كه نام « مدرسه رشديه » به روى آن نوشته بود 

باالى در زد. 

كودكستان و مدرسه كر و الل ها:
نخستين كودكستان و نخستين مدرسه كر و الل نيز در تبريز بنياد گذاشته شد. 

جبار باغچه بان كه سيمايش آشناى مردم ايران است آموزگارى ارجمند و مبتكرى شايسته بود كه ابتدا 
در تبريز كودكستانى را تحت عنوان باغچه اطفال داير و به همان خاطر خود را باغچه بان ناميد. آقاى 

سردارى نيا در « مشاهير آذربايجان » طى شرح زندگانى  جبار باغچه بان مى نويسد: 
مدرسه كر و الل ها را جبار باغچه بان در سال 1303 شمسى با وجود مخالفت هاى زياد از جمله رئيس 
فرهنگ وقت دكتر محسنى در تبريز داير كرد. اين كالس جنب باغچه اطفال باغچه بان در كوچه انجمن 

در ساختمان معروف به عمارت انجمن تأسيس شد. 
آقاى سردارى نيا در ادامه مى افزايد: جبار باغچه بان اولين مؤلف و ناشر كتاب كودك در ايران است. 
او از سال 1307 شمسى عليرغم دشوارى هاى وسيع چاپ و كليشه. چاپ كتاب هاى ويژه كودكان را 
با نقاشى هايى كه خود مى كشيد آغاز كرد و گفتنى است كه يكى از كتاب هاى وى نيز با عنوان « بابا 
برفى» توسط كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان به چاپ رسيده و شوراى جهانى كتاب كودك 

آن را به عنوان بهترين كتاب كودك انتخاب كرد. 
ادبيات نوين:

آذربايجان در عرصه ادبيات نوين نيز پيشگام بوده است. ميرزا عبدالرحيم طالبوف و ميرزا زين العابدين 
مراغه اى در نثر و داستان نويسى و ميرزا جعفر خامنه اى در شعر نو نخستين كسان بودند كه تحول 
شگرفى را موجب شدند. صمد سردارى نيا در شماره 3 – 86 پاييز 71 وارليق در شرح حال ميرزا جعفر 
خامنه اى از قول يحيى آرين پور مى نويسد: « از شكل معمول اشعار فارسى عدول كرد و قطعه هاى بى 

امضاء با قافيه بندى جديد و بى سابقه ومضمون هاى نسبتًا تازه انتشار داد.» 
سردارى نيا مى افزايد: وى هنگامى كه اين ابيات را با قافيه بندى جديد و بى سابقه مى سرود. در سراسر 

ايران، عنوان « شعر نو» به گوش كسى نخورده بود. 
سكه ماشينى:

از سال 1306 هجرى قمرى ضرابخانه ماشينى به طور رسمى در ايران برقرار و تمام ضرابخانه هاى 
شهرهاى معتبر برچيده شد. فكر ايجاد چنين ضرابخانه، سال ها قبل از اين تاريخ، يعنى به سال 1222 
هجرى قمرى در زمان وليعهدى عباس ميرزا نايب السلطنه در تبريز مورد توجه بوده و اقدام به تهيه 
مسكوك رسمى يا چرخى گرديده ولى به علت گرانى هزينه در حدود 200 قطعه سكه سيمين تهيه و 

ضرابخانه تعطيل شد. نمونه زير از مسكوكات نامبرده است. 
اتاق تجارت (بازرگانى):

نخستين اتاق بازرگانى نيز در تبريز بنياد نهاده شده است. تاريخ تأسيس اتاق تجارت در تبريز به سال 
1285 هجرى شمسى بر مى گردد و اولين اتاق تجارت در سطح كشور بوده است. بعد از اتاق تجارت 

تبريز، اتاق تجارت تهران بنياد يافته است. 

شهربانى:
اولين شهربانى به مفهوم امروزى توسط انجمن ايالتى آذربايجان در سال 1325 هجرى قمرى در تبريز 
به وجود آمد... اجالل الملك كه نماينده انجمن ايالتى آذربايجان بود به سمت نخستين رئيس شهربانى 
انتخاب شد...... از جمله شاهكارهاى اين سازمان انقالبى ( شهربانى) انتشار نشريه اى بود كه به نام « 
نظميه تبريز» منتشر شد. ( وارليق شماره 5 و6 ( مرداد و شهريور سال 1361) روزنامه نظميه، از صمد 

سردارى نيا ). 
پس از صدور فرمان مشروطيت كه انجمن ايالتى آذربايجان در تبريز تشكيل شد، از جمله اقدامات بس 

مترقى و مهمش تأسيس ادارات جديد و مؤسسات نوين بود كه بلديه تبريز از جمله آن نهادهاست.....
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HISTORY AND
DEVELOPMENT OF 
BROADCASTING IN 

IRAN
(Part  5 )

 
                                                                                 

Written by:   Dr. Bijan Kimiachi 
bijankimiachi@hotmail.com

 The telegraph installation was in a very good condi-
tion from 1866 to 1874; the northern lines remained 
in operation and southern lines were extended. Not 
only were there ample lines to carry messages, but the 
system was also a very efficient one. Iranian articles 
published during this period attest to the accuracy of 
telegraph transmission and the special attention paid 
by Atezad-u-Saltaneh to the training of student in 
Morse Code.
 
By 1867, Iran had become the link to Europe for mes-
sages dispatched from both Russia and India.
 
In 1875, Naser ed-Din Shah issued an order to extend 
telegraph line over the entire country. Work progressed 
rapidly despite the fact that additional equipment had 
to be imported from England.
 
The first telegraph treaty between Iran and England 
was prepared in Tehran on December 17, 1862. It 
was then sent to England for royal assent, which was 
received on February 6, 1863. The treaty contained 
articles concerning extensions of telegraph lines, pur-
chases of equipment and apparatus by Iran, which was 
to be paid for over a five-year period. The telegraph 
system was to be administrated by British representa-
tives. 
 
This treaty made it possible for Iran to have the tele-
graph. But under the treaty Iran was forced to pay for 
telegraph equipment, which basically was for British 
use. In addition, administration of the telegraph sys-
tem was in British hands.
 
In 1866, a treaty was signed to extend the telegraph 
from Bandar Abbas to Gwadr, a port in Baluchestan. 
The treaty provided that Sir Charles Alison Esquire, 
the British Council of Ministers’ representative of 
Queen Victoria, and Mirza Said Khan, Minister of 
Foreign Affairs, as Naser ed-Din Shah’s representative, 
administer the telegraph extension of Bandar Abass-
Gwadr.
 
Several other treaties were signed between Iran and 
the British-among them the treaty of 1902. Under this 
treaty three lines were to be established: from Kerman, 
Kashan and Yazd to Baluchestan. The expenses of this 
undertaking were to be borne by the British, but these 
were to be met in the form of a monetary advance to 
Iran. The income from the line was to go to the British, 
but they had to pay Iran 20,000 Francs a year ...

To be continued
 

Pack your bag to 
travel to themagnificence 
land of Iran
Welcome to the hidden world of Iran. As you travel through 
our fascinating country you will discover historical cities, 
colorful bazaars, ancient ruins, shimmering deserts and lofty 
snow-capped peaks. Whether you’re relaxing in a teahouse in 
Tehran, or breaking bread with the Ghashghaie nomads on the 
harsh Iranian plateau, you will be touched by the warmth 

and hospitality of the people, and the profound beauty of our 
land. 
Haggle over a Persian rug in a Tehran bazaar, admire the deli-
cate beauty of Esfahan, Ponder life in Persepolis, Gain an in-
sight into the lives of Silk Road traders and enter into the mys-
terious world of the Zoroastrians.
Iran is a vast country covering 1,648,000 square kilometers in 
southwestern Asia. Its neighbors are Turkmenistan, Azerbaijan 
and Armenia on the north, Afghanistan and Pakistan on the 
east, and Turkey and Iraq on the west. Iran’s southern borders 
are all bathed by the indigo-colored water of the Persian Gulf 
and the Sea of Oman, which assure its access to open seas, and 
large portion of Iran’s northern borders lie by the Caspian Sea.

Iran particular geographic location has given it climate diversi-
ty and the existence of the various ethnic groups on its soil has 
further added to this diversity. Iran is an ancient country where 
numerous cultures have come into being, and where different 
cultures and religions can be seen living alongside each other. 
From the temple of church, to synagogues and mosques, from 
yesterday to today, Iran is a country where the east and the west 
become neighbors. This very diversity makes Iran an attractive 
and charming land in which every visitor can find his own sub-
ject of interest. Tourists who travel to Iran can find and enjoy 
here all sorts of attraction; they might have sought separately in 
different countries. Iran is a picturesque country you will never 
forget, a land of wonders you will see nowhere else.
From now on, you can get loads of worthy information about 
wonderful attractions of Iran in each weekly “backpack”
edition.   

Backpack

1.Tehran                                                                                            
2.Qom
3.Markazi
4.Qazvin
5.Gilan
6.Ardabil
7.Zanjan
8.East Azarbaijan
9.West Azarbaijan
10.Kurdistan
11.Hamadan
12.Kermanshah
13.Ilam
14.Lorestan
15.Khuzestan

16.Chahar Mahaal and Bakhtiari
17.Kohkiluyeh and Buyer Ahmad
18.Bushehr
19. Fars
20.  Hormozgan
21.Sistan and Baluchistan
22.Kerman
23.Yazd
24.Esfahan
25.Semnan
26.Mazandaran
27.Golestan
28.North Khorasan
29.Razavi Khorasan
30.South Khorasan

Majid

Persepolis, 
Sepahan 
neck-and-neck

Persepolis has failed to claim the top spot in Iran’s Premier League with one 
game left to play despite a dazzling 4-1 victory over Saba Battery. 
Karim Baqeri gave Persepolis the lead in the 21st minute, but Gholam-Reza 
Rezai scored the equalizer for Saba just three minutes from half-time. 
With an attendance of 90,000 at Tehran’s Azadi Stadium, Persepolis dominated 
the second half. Mohsen Khalili scored twice in the 62nd and 69th minute and 
Pejman Nouri sealed the hosts’ easy win in the 73rd minute, as he netted his 
side’s fourth. 
Meanwhile, Sepahan Isfahan defeated San’at Naft Abadan 1-0 at home to retain 
its top position with 58 points, still two points clear of Persepolis and six points 
above Saba, which now sees its title hopes shattered. 
In other Wednesday matches, Esteqlal conceded a 2-1 away defeat to Zob Ahan 
to lose all three points for the 12th time this season. 
Malavan escaped the relegation zone thanks to a 2-1 win over Moqavemat 
Sepasi, while Pegah dropped one place to the 16th, after losing 1-0 to Barq-
e-Shiraz. 
Saipa claimed a late 1-0 victory over Abumoslem as Mes-e-Kerman enjoyed a 
2-1 win over Rah Ahan. Estqlal-e-Ahvaz and Pas-e-Hamedan were held to a 2-2 
draw.   Persepolis will take on Sepahan on Saturday in a game which will de-
cide the 2007-08 champions. Anything less than a victory on Saturday’s finale 
would see Persepolis finishing as the runner-up. 

Iran unveils Persian Gulf 
carpet design 
Iran’s National Museum is to unveil 
the country’s Persian Gulf carpet 
design, created by the renowned 
Iranian designer, Majid Mehregan. 
The silk carpet will have the Ancient 
Map of Strabo and two Persepolis 
columns in the center, surrounded 
by a beautiful Persian-Islamic bor-
der.  Persian and English explana-
tions will be woven below the map, 
elucidating that ‘the father of geography’, Strabo had used the name ‘Persian 
Gulf ’ in his map.  The carpet’s border will include eye-catching brown, ma-
roon, azure and olive-green lotus patterns, woven on a Khaki background. The 
Greek Strabo’s seventeen-volume work is one of the most important sources of 
information on classical geography.  
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Iranian, European musicians swapping knowledge
A series of workshops is currently underway by a number of Iranian and European musicians at Isfahan’s Naqsh-e Jahan Square. 
Seven instrumentalists and performers from Germany, Italy, Switzerland, Poland, France, and England will teach making and playing some percussion 
instruments common in their countries. 
Iranian musicians and students will find an opportunity to get acquainted with Tamburello, tambourine played in southern Italy, and some other European 
instruments. 
On the other hand, Iranian instrumentalists Hamid Sheik-Bahaii, Morteza Qasemi, Abdolkhalil Maleki, and Bahman Babaii will train the European artists 
making and playing daf, tonbak, ney, and santur. 
In addition, the European artists will attend a class during which Malek-Mohammad Musavi will present the basics of Iranian vocal music. 
The five-day program, which has been organized by the Isfahan Art Bureau, opened on May 12. 

Shahnameh 
documents the 
origin of the 
Iranian nation
Iranian author and scholar Mohammad Baqaii Makan believes that Ferdowsi’s Shah-
nameh is the title deed of Iranian paternal house and documents the origin of the Iranian nation. 
“To say ‘Ferdowsi’s Shahnameh is the identity of Iranian people and the Iranian nation’ is quite true. Not every nation enjoys such reliable a document as 
Shahnameh about its origin; we will realize this once we carefully study the great world epics such as Homer’s Iliad and Odyssey,” he told the Mehr News 
Agency on Monday. 
He added, “Shahnameh is a link in the chain which connects us to our ancestors. The Iranian identity and Iranian society are registered in this book.” 
Baqaii Makan expressed regret that certain individuals envy this document and cannot tolerate its presence since they cannot identify with the real Ira-
nian identity, adding, “But there is a question here. What would have happened if there was no Shahnameh? In truth, Ferdowsi not only safeguarded the 
thought, culture and traditions of ancient Iran, but also helped preserve the Persian language. He was well aware of the role language plays in preserving 
a national identity.” 
He went on to say, “In words of French philosopher and orientalist Henry Corbin, Ferdowsi preserved the beating heart of Iran… A careful study of Fer-
sowsi’s magnum opus would reveal that it was him who safeguarded Iran and permitted new ideas to be born in this country.” 
Makan also remarked, “One cannot say that today Iranian people do not understand Shahnameh. It is true, however, that these days people show less inter-
est in the study of old writings and the main reason is that they are too busy in everyday life.” 
“The second reason, which is more important, is lack of a proper coverage of Shahnameh in our national media and textbooks. I believe the society be-
comes interested in an issue only when it is discussed in the national television,” he continued. 
“One way to create a wave of passion in the country for discovering Iranian national identity is to explain Shahnameh (for the public). For example, turning 
the stories of Shahnameh into screenplays, or dedicating a few hours to the narration of Shahnameh in different TV channels would help. It is natural that 
people will gradually become interested,” he concluded. 
Makan received the Pakistan’s National Medal of Distinction, the Tamgha-e-Imtiaz, from the Pakistani ambassador in Tehran in 2006. 
The 24-volume book “The Retrospective of the Thoughts and Works of Iqbal” is amongst Makan’s credits. 

Germany to name 
square for Ferdowsi 
Germany is scheduled to rename the main square 
of its southern city of Friedrichshafen after the 
renowned Iranian epic poet, Ferdowsi. 
During Germany’s Ferdowsi Cultural Week, a 
statue of the poet will be unveiled and erected in 
the square. 
Researchers and members of Iran’s Ferdowsi 
Foundation will participate in the cultural event, 
delivering lectures about the poet and his master-
piece Shahnameh. 
The Ferdowsi Cultural Week will be held in fall 
2008 by the Iranian embassy in Germany and the 
Friedrichshafen municipality. 
 

Iran’s Kamkars to perform in 
Australia 
 
The prominent Iranian ‘Kamkars’ music ensem-
ble is scheduled to hold a series of traditional mu-
sic concerts in major Australian cities. 
During their ten-day concert tour, the Kamkars 
will perform their newly composed Persian and 
Kurdish language works. 
The Kamkars are a family of musicians that per-
form entrancing Kurdish melodies and tradition-
al Persian music. 
The ensemble’s Australia concerts will be held 
from July 22 to 31, 2008.  



55 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشين

 info@persianweekly.co.uk  

16 May 2008  -  1387 جمعه 27  ارديبهشت  
سال اول -  شماره چهل و پنجم



56
www.persianweekly.co.uk
  جمعه 27  ارديبهشت May 2008  -  1387 16هفته نامه پرشين

سال اول -  شماره چهل وپنجم

 info@persianweekly.co.uk  

www.YouShouldTravel.com
Erbil……………....………£760
Sanaa……………….…..£365
Khartoum…....………£340
Nairobi…………….……£370
Darussalam….……..£425
Addis Ababa..……...£440
Lagos………….………..£495
Kuwait……………...….£340

Dubai………………........£285
Beirut………….….........£330
Damascus…………....£295
Cairo.................…......£285
Amman………………….£295
Muscat.....................£255
Abu Dhabi................£285
Casablanca……..…..£265

IKB Travel & Tours, 230 Edgware Road, London, W2 1DW E-mail: Travelinfo@IKBtravel.co.uk
All Prices are from & subject to availability and change.

Tel: 0207 724 8455
Open Monday to Saturday 9.30am till 6.00pm

Budget Airline
To Tehran

fr£285
Including Tax and Charges

Iran Air
To Tehran
£428

Including Tax and Charges

Emirates
To Tehran
£385

Including Tax and Charges

Gulf Air
To Shiraz &

£455
Including Tax and Charges

Turkish Airlines
To Tehran &

£375
Including Tax and Charges

Tabriz
bmi

To Tehran
£495

Including Tax and Charges

Austrian Airlines
To Tehran
£435

Including Tax and Charges

Tehran

Qatar Airways
To Mashad
£405

Including Tax and Charges

Business Class
To Tehran

fr£989
Including Tax and Charges
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