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"زنده ب�اش ایران، که زیبای�ی روی تو چون تابش رنگین کمان آتش�ین 
اس�ت، زمین تو با گل ها فرش ش�ده و آس�مانت چون چش�مان پری ها 

همیشه پاک است." 
لوگیان یاکوبوویچ � شاعر روس 
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به نام خدا 

میهمان گرامی؛
ش�رکت هواپیمایی ماهان با 22 س�ال خدم�ت صادقانه با نگاهی به آینده و تالش�ی بی پای�ان، همواره در جهت 
دس�تیابی به باالترین سطح خدمات، آس�ایش و ایمنی گام نهاده و در طول این مدت با گسترش شبکه پروازی و 
ناوگان خود سعی در جلب رضایت شما مسافران گرانقدر داشته است. ماهان با توجه به اهداف و آرمان های خود و 
نقش برجسته ای که در حمل و نقل هوایی ایفا می کند، سالیانه حدود 5/5 میلیون مسافر را جابجا می نماید. امروز 
هواپیمایی ماهان با به خدمت گرفتن بیش از)56( فروند هواپیمای ایرباس، بوئینگ و BAe  به بیش از )48( مسیر 

داخلی و )50( مسیر بین المللی از خاورمیانه گرفته تا شرق دور و اروپا پرواز می کند.
 هواپیمایی ماهان، جهت رضایت و رفاه بیش تر مسافران کالس تجاری و پرتردد )دارندگان کارت طالیی و نقره ای(، 
تسهیالت ویژه ای اعم از پذیرش در کانترهای ویژه جهت تسریع در پذیرش مسافران و امکان دسترسی به سالن 
وی�ژه )الن�ج( را در ف�رودگاه های امام خمینی )ره( و مهرآباد و فرودگاه بین المللی مش�هد در نظر گرفته اس�ت. 
اعضای باشگاه مسافران ویژه شرکت هواپیمایی ماهان می توانند ازخدمات و سرویس های ویژه اعم از دسترسی 
ب�ه پیش خوان پذیرش اختصاصی، اولویت در تحویل چم�دان، ارائه تخفیف جهت اضافه بار احتمالی بیش از حد 
مجاز، حق انتخاب صندلی و امتیازات دیگر، مانند حمل و نقل فرودگاهی وغیره بهره مند شوند. مسافرانی که مایل 
به عضویت در باشگاه مسافران ویژه هستند، می توانند فرم های ثبت نام را در زمان پذیرش از کانترهای مستقر 
در فرودگاه  و یا در طول زمان پرواز از مهمانداران درخواس�ت کنند. با تکمیل این فرم ها، ش�ما مسافر محترم به 
س�ادگی می توانید به مجموعه بزرگ مشتریان ویژه ماهان پیوسته و ازتسهیالت و خدمات ویژه آن در سفرهای 

آتی خود با هواپیمایی ماهان بهره و لذت بیش تری ببرید.
هواپیمایی ماهان در راستای گسترش شبکه پروازی بین المللی، افزایش تعداد پروازهای خود و توسعه خدمات به 
مسافران عزیز، اقدام به راه اندازی پروازهای برنامه ای به شهر پکن نموده است. الزم به ذکر است پس از شانگهای 
و گوانجو، پکن سومین مقصد ماهان در  کشور وسیع چین می باشد که با سه پرواز هفتگی، میزبان مسافران عزیز 
خود در این مس�یر خواهد بود. پروازهای مونیخ و پوکت نیز هم زمان با آغاز س�ال نو برقرار خواهد شد. مونیخ به 
عنوان دومین مقصد ماهان در کش�ور آلمان و پنجمین مقصد اروپایی این شرکت می باشد. مونیخ نیروی محرکه 
اقتصاد آلمان و از ش�هرهای تجاری و گردش�گری بزرگی است که مس�افران زیادی را به خود جذب می کند. این 
پرواز دو روز در هفته و در روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته انجام خواهد شد، مسیر میالن نیز از تابستان 

سال آینده به پروازهای ماهان اضافه خواهد شد.
در جهت ارتقاء و بهبود کیفیت خدمات و س�رویس دهی موجود به س�طحی باالتر و در خور شأن و شخصیت شما 
مس�افر گرامی، ش�ما عزیزان می توانید با تکمیل فرم های نظر سنجی که توس�ط مهمانداران در این پرواز توزیع 
می شود و بیان نقطه نظرات و پیشنهادات سازنده و مفید خود، این شرکت را در رسیدن به سطحی مطلوب، برابر 
استانداردهای روز دنیا یاری نمایید. این اطمینان به شما داده می شود هر نظر، پیشنهاد و یا انتقاد شما، مطالعه و 

در جهت بهبود خدمات این شرکت لحاظ می گردد.
حمایت بی دریغ شما مسافر گرامی در انتخاب این خط هوایی را ارج می نهیم و از این که بار دیگر افتخار میزبانی 
شما عزیزان را در این پرواز داریم بسیار خرسندیم. خدمه پروازی مجرب و آموزش دیده این شرکت افتخار دارد 

تا در طول پرواز با  ارائه خدماتی مناسب، سفری خاطره انگیز را برای شما عزیزان فراهم نماید. 

یکبار دیگر از شما به خاطر انتخاب هواپیمایی ماهان سپاسگزاریم.
                                                                                                                         مدیرمسئول



اربعین حسینی
اربعین حس��ینی روز 20 ماه صفر از س��ال هجری قمری، مص��ادف با چهلمین 
روز واقعه کربال و ش��هادت امام حس��ین)ع( و یاران ایشان در روز عاشورا در سال 

61ه .ق. می باشد.
ش��یعیان جه��ان، به ویژه س��اکنان ع��راق و ایران، همه س��اله به س��وی کربال 
حرک��ت می کنند. این حرکت که غالب��اً به صورت پیاده صورت می گیرد، یکی از 
پرجمعیت ترین راهپیمایی ها در جهان ش��مرده می ش��ود. در برخی گزارش ها از 
حضور 1۵ میلیون ش��یعه در کربال در روز اربعین س��ال 143۵ه .ق /13۹2 ه .ش 
خبر داده اند. راهپیمایی گس��ترده ش��یعیان که س��عی می کنند خود را برای روز 
اربعین به کربال برسانند، یکی از مهم ترین مراسم عزاداری شیعیان جهان است. 

بزرگترین گردهمایی جهان
در س��ال های اخیر جمعیت حاضر در مراسم سوگواری اربعین در کربال در صدر 
یکی از بزرگترین اجتماعات مس��المت آمیز جهان قرار دارد. در دس��امبر 2014 
)1436 قمری/13۹3 شمسی( حدود 20 میلیون جمعیت در کربال حضور یافتند.

در فرهنگ اس��المی عدد چهل )اربعین( جایگاه ویژه ای دارد. چله نش��ینی برای 
رفع حاجات، حفظ کردن چهل حدیث، اخالص چهل صباح، کمال عقل در چهل 

سالگی و دعا برای چهل مؤمن از این نمونه هاست.
در رقم اربعین خصوصیتی وجود دارد که سایر ارقام آن خصوصیت را ندارد. غالب 
انبیا در سن چهل سالگی به مقام رسالت رسیده اند. گفته اند در نماز شب چهل 
مؤمن را دعا کنید. همس��ایه ها تا چهل خانه را گرامی بدارید. کس��ی که چهل 
حدیث را حفظ و بدان عمل کند، خداوند چشمه های حکمت را از دلش بر زبانش 

جاری می گرداند و...
فداکاری های امام حس��ین)ع( دین را زنده کرد و نقش او در زنده نگه داش��تن 
دین اس��الم کاماًل ویژه و منحصر به فرد اس��ت. بنابراین حماسه ها و فداکاری 
های امام حس��ین)ع( را باید زنده نگه داشت؛ چرا که گرامیداشت روز عاشورا و 
اربعین، درحقیقت تالش��ی است در جهت زنده نگه داشتن دین اسالم و مبارزه 

با دشمنان دین و معنویت. 

ف��را رس��يدن اربعين ش��هادت پنجمي��ن معصوم ، امام س��وم 
شيعيان، حضرت امام حسين ) عليه السالم (، و ياران باوفايش 

بر تمامی مسلمانان جهان تسليت باد.

دشمنان اسالم با به شهادت 
رس��اندن ام��ام حس��ین)ع( 
قصد نابودکردن دین اس��الم 
را داش��تند. دش��منان ام��ام 
تا  حس��ین)ع( تالش کردند 
حادثه کربال به کلی فراموش 
ش��ود و حتی کس��انی را که 
برای زیارت امام حس��ین)ع( 
می کردند  شکنجه  می آمدند 
و می کشتند، در زمان متوکل 
خلیفه عباسی، همه قبرهای 
کربال را ش��خم زدند، مزرعه 
کردند و مردم را از آمدن برای 
امام حس��ین)ع(  قبر  زیارت 
من��ع کردن��د. ش��یعیان نیز 
برای مقابله، از هر مناس��بتی 
اس��تفاده می کردند و حادثه 
کربال را احی��ا می کردند که 
یکی از این مناسبت ها حادثه 

روز اربعین است.



مظفریان 796 - 738 ق )1393- 1335(
سربداران 789 - 740 ق )1332-1386(

حد متوسط قلمرو مظفریان و سربداران

قبل از اسالم:
• عیالمیان: آوان، ایذه و شوش.

• مادها: هگمتانه.
• هخامنشیان: هگمتانه، شوش، تخت جمشید و پاسارگاد.

• سلوکیان: سلوکیه و انطاکیه.
• اشکانیان: صد دروازه، ایذه و تیسفون.

• ساسانیان: بیشاپور، تیسفون، شوشتر، کرمانشاه، کازرون.

پس از اسالم:
• طاهریان: مرو و نیشابور

• صفاریان: زرنج
• علویان: آمل

• سامانیان: بخارا
• زیاریان: گرگان

• بوییان: شیراز
• غزنویان: غزنین و الهور

• سلجوقیان: نیشابور، مرو، اصفهان، کرمان و همدان
• اتابکان آذربایجان: تبریز

• اتابکان فارس: شیراز
• اتابکان لر: ایذه و خرم آباد

• قراختاییان: کرمان
• خوارزمشاهیان: گرگانج

• ایلخانان: مراغه، سلطانیه و تبریز
• کرتیان: هرات

• مظفریان: یزد، کرمان
• سربداران: سبزوار

• چوپانیان: تبریز
• جالیریان: تبریز و بغداد

• تیموریان: سمرقند و هرات
• اسماعیلیه: قزوین و الموت

• قراقویونلوها: تبریز
• آق قویونلوها: تبریز

• صفویه: تبریز، قزوین و اصفهان
• افشاریان: مشهد

• زندیه: شیراز، کرمان
• قاجاریه: ساری، تهران

معاصر
• پهلوی : تهران

• جمهوری اسالمی: تهران

در ادامه مباحث قبل می پردازیم به سلسله های:
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آل مظفر سلس��له ای بود که در قرن هش��تم هجری بیشتر بر 
جنوب ایران و گاه بر تمام ایران بزرگ بجز خراس��ان حکومت 

می کرد.
سرسلسله این دودمان سلطان مبارزالدین محمد بن شرف الدین 
مظفر یا امیر مبارزالّدین محمد بود. اجداد او از اهالی دهستان 
باس��تانی نشتیفان از توابع شهرس��تان خواف بودند. پدر او که 
ش��رف الدین مظف��ر بن منصور بن خراس��انی نام داش��ت، نزد 

پادشاهان مغول به مراتب باالیی رسید. پس از مرگ پدر، امیر 
مبارزالدین محمد مورد توجه س��لطان ابوس��عید قرار گرفت و 

منصب پدر را به انضمام فرمانروایی یزد بدست آورد.
پس از ابوس��عید که مغولها ضعیف ش��دند، امیر مبارزالدین به 
فکر اس��تقالل و جهانگشایی افتاد. او در سال ۷41 کرمان و در 
۷۵4 ش��یراز را به متصرفات خود افزود و شیخ ابواسحاق اینجو 
فرمانروای ش��یراز را که س��رداری الیق و دانشمند بود، به قتل 
رسانید. حافظ در یکی از غزلهای مشهورش به سوگ ابو اسحاق 

می پردازد.
مبارزالدین به دلیل تندروی هایش سرانجام به دست پسرانش 
شاه شجاع و ش��اه محمود و خواهرزاده و دامادش شاه سلطان 
اسیر و کور گردید و سپس در سال ۷6۵ از دنیا رفت. پس از او 
فرزندش ش��اه شجاع به پادشاهی رسید و مشهور است که وی 

استبداد پدرش را از میان برداشت.
از دیگر پادشاهان این دودمان، مجاهدالدین سلطان زین العابدین 
و شاه منصور بودند. شاه منصور در جریان حمله تیمور لنگ به 
شیراز کشته شد و باقی خاندان آل مظفر نیز در قمشه به دست 

تیمور قتل عام شدند.

مظفریان
سلسله

پایتخت: کرمان، شیراز 
دین: شیعه  

حکومت: پادشاهی

آرامگاه شاه شجاع در پای کوه چهل مقام یا چهل دختران در شیراز



شاه منصور، شاه شجاع و شاه مظفر در اشعار حافظ 
ش��اه منصور ممدوح محبوب حافظ ش��یرازی بود و حافظ تعدادی از غزل ها، قطعات و 
مثنوی های خود را درباره او سروده اس��ت. در این اشعار، پیوند عاطفی مستحکم حافظ 
با ش��اه منصور که نموداری از پیوند عموم مردم با وی بوده، آش��کار است؛ بویژه اینکه 
مردم، در چهره ش��اه منصور، متحدکننده ی ایران و اخراج کننده مغوالن و س��رکوبگر 
تیمور را می دیدند. اما این آرزوها با کشته شدن شاه منصور در جنگی نابرابر در مقابل 

تیمور نابود شد.
خواجه حافظ ش��یرازی که در عصر مظفر می زیست، در متن اشعار خود بارها با بیاناتی 
کنایه آمیز این حاکم مس��تبد و متعصب را نکوهیده اس��ت؛ از جمله در غزلی که سروده، 

سختگیری مظفر را این گونه وصف کرده است. 

 اگر چه باده فرح بخش و باد گل پیراست 
 به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است 

 و صراحی و حریضی گرت به چنگ افتد 
 به عقل نوش که ایام فتنه انگیز است 

 در آستین مرقع پیاله پنهان کن 
که همچو چشم صراحی زمانه خونریز است 

گفتنی اس�ت که مردم ش�یراز 
ب�ه مب�ارز الدی�ن مظف�ر لق�ب 
»محتسب« داده بودند و در شعر 
حافظ نی�ز منظور از محتس�ب 

مبارزالدین است. 
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ابنیه 
بیش��تر فرمانروایان مظفری در س��اختن مس��اجد و مدارس و حفر کاریزها اهتمام داش��تند. 
مبارزالدی��ن محم��د در ۷۵2 ق/ 13۵1م مس��جد جامع کرمان را بنیاد گذاش��ت و س��ال بعد 
آن را به اتمام رس��اند. لیکن در کتیبه ای که بر س��ر در مس��جد همان زمان نصب شده، تاریخ 
س��اختمان آن شوال ۷۵0 ق/ دسامبر 134۹ م یاد ش��ده است. مسجد دیگری از آل مظفر در 
کرمان هس��ت و آن مسجد پامنار است که در ۷۹3 ق/ 13۹1م سلطان عمادالدین احمد آن را 
بنیاد نهاد. قطب الدین ش��اه محمود نیز زمانی که در اصفهان فرمانروایی داش��ت، آثاری از خود 
باقی گذاش��ت؛ از جمله صفه معروف به »صفه عمر« در مس��جد جامع اصفهان اس��ت که در

۷68 ق/ 1366 م س��اخته ش��د. صفه دیگری در امامزاده اسماعیل اصفهان است که کتیبه آن 
اکن��ون پا برجاس��ت. امیر مبارزالدی��ن محمد چون یزد را تصرف کرد، برخ��ی از محالت آن را 
که بیرون از ش��هر بود، داخل حصار کرد و به این ترتیب بر وس��عت ش��هر افزود. او دروازه های 
جدیدی نیز برای شهر یزد احداث کرد. از بناهای دیگر او در شهر یزد، خانقاه، گرمابه و بازاری 
در جنب آن بود. مبارز الدین و فرزندان او، دوازده روستا در حدود میبد و یزد پدید آوردند. شاه 
یحی��ی نی��ز در دوره فرمانروایی خود، آثار و بناهای فراوان ایجاد کرد. برخی از آثار ش��اه یحیی 
در یزد هم اکنون باقی اس��ت از جمله مس��جد یعقوبی در روس��تای یعقوبی یزد و مسجد شاه 

یحیی در محله قلعه کهنه شهر را می توان نام برد. در میبد نیز شرف الدین مظفر مدرسه ای 
 بنا نهاد و آن را “مظفریه” نام کرد که پس از مرگ، او را در آنجا به خاک سپردند. 

مسجد جامع کرمان



سربداران نام جنبشی از شیعیان 
ایران، در س��ده ی هشتم هجری 
بود که به دس��ت ش��یخ خلیفه 
مازندرانی تشکیل و به دست امیر 

تیمور گورکان ازپای درآمد.

پ��س از یکصد و بیس��ت س��ال 
چیرگ��ی ق��وم تاتار و مغ��ول بر 
ایران و بس��یاری از مناطق آسیا، 
جنبش��ی مردم��ی در باش��تین 
و س��بزوار خراس��ان علیه س��تم 
و تع��دی فرمانروای��ان مغ��ول و 
عامالن آنان رخ داد. تالش پیگیر 
رهب��ران آزاده این قیام، منجر به 

سربداران
سلسله

پایتخت: سبزوار
دولت:  نامشخص

شیخ، خواجه:
شیخ خلیفه مازندرانی

شیخ حسن جوری
عبدالرزاق باشتینی

وجیه الدین امیر مسعود
شمس الدین علی

خواجه یحیی کرابی

تش��کیل حکومت مستقل ملی و 
ش��یعه مذهب ایرانی در خراسان 
این  ویژگی های  ش��د. مهمترین 
حکوم��ت عبارت ب��ود از: تنفر و 
انزج��ار از عنصر مغولی و تثبیت 

ایدئولوژی تشیع امامی.

رهبران جنبش
ش��یخ خلیفه مازندرانی پایه گذار 
و رهب��ر جنبش س��ربداران بود 
که مردم را تش��جیع ک��رد و به 
مبارزه با حکومت مغول  پرداخت 
که بعدها این امر به دس��ت شیخ 

حسن جوری افتاد.
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حاکمان
نخستین حاکم سلسله سربداران، 
"عبدال��رزاق باش��تینی" بود که 
ب��ه مدت دو س��ال و چه��ار ماه 
حکومت کرد. پس از وی، برادرش 
به  امیر مس��عود"  "وجیه الدی��ن 

حکومت رسید.
هنگامی که س��ربداران توانستند 
بر حاکم مغولی خراس��ان پیروز 
ش��وند، حکومت مستقلی ترتیب 
دادن��د و س��بزوار را مرک��ز خود 

ساختند.

مج��دداً مقه��ور و مغل��وب آنان 
گردید. از دالیل سقوط حکومت 
سربداران می توان به فاصله میان 
رهب��ران س��ربداران و دراوی��ش 
بعد از مرگ ش��یخ حسن جوری 
اشاره کرد و می توان کشته شدن 
آخرین رهبر دراویش به دس��ت 
خواجه علی موی��د را مهر پایانی 

بر پرونده قیام سربداران دانست.
پنجاه س��ال  س��ربداران م��دت 
در س��بزوار و نواح��ی مجاور آن 

حکومت کردند.

س��ربداران دع��وی داش��تند که 
می خواهند کاری کنند که حتی 
یک تاتار تا قیام قیامت خیمه در 
خاک ایران نزن��د. به قول مؤلف 
روضات الجنات این گروه را از آن 
جهت سربداران گویند که گفتند:
"اگرتوفیق یابیم دفع ظلم ظالمان 
کرده باشیم واال سر خود را بردار 

مجسمه های میدان سربداران سبزوار

پایان سلسله سربدران
در پ��ی هج��وم "امیر ول��ی" به 
سبزوار و محاصره چهار ماهه این 
شهر در سال ۷83 قمری، خواجه 
علی مؤید، دس��ت نیاز به س��وی 
تیم��ور لنگ گورکان��ی دراز کرد 
و از او یاری خواس��ت. با تس��لیم 
شدن خواجه علی مؤید به تیمور 
لنگ، پرونده حکومت س��ربداران 
نیز برای همیش��ه بس��ته شد و 
منطقه خراس��ان پس از 46 سال 
رهایی از یوغ اس��تعمار مغوالن، 

ببینیم ک��ه دیگر تحمل تعدی و 
ظلم نداریم."

در زم��ان حکوم��ت س��ربداران 
دهقانان فقط س��ه دهم محصول 
جم��ع آوری ش��ده را ب��ه عنوان 
مالیات ب��ه دولت می پرداختند و 
اضافه بر این مبلغ، دیناری از آنها 
به عنوان مالیات گرفته نمی شد. 
فرمانروا، مقربان و س��ربازان همه 
ی��ک جور لباس می پوش��یدند و 
جامه های آنها شامل پارچه هایی 
از پشم گوس��فند یا شتر بود، در 
خان��ه فرمانروا هر روز گردهمایی 
تش��کیل می ش��د ک��ه حاضران 
غذا می خوردن��د، در این اجتماع 
هر کس اع��م از ثروتمند و بینوا 
می توانس��ت ش��رکت کند و غذا 
بخورد. چریک ها معموالً از میان 
برگزی��ده می ش��دند،  دهقان��ان 
ش��ماره آنها در آغاز دوازده هزار 
ت��ن، بعده��ا هیجده ه��زار تن و 
سرانجام بیست و دو هزار تن مرد 
رزمنده بود، هم��ه اینها از دولت 

حقوق جنسی می گرفتند. 
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پامنار در دزفول
 ميزباني براي آرامش گردشگران

سد دز در ميان كوه هاي زاگرس 
در شــمال خوزســتان،  يكي از 
جاذبه هاي گردشــگري است كه 
از شهر انديمشك قابل دسترسي 

است.
اســتان  شــمال  در   دزفــول 
بسياري  تاريخي  آثار  خوزستان؛ 
اعم از خانه، حمام،  آسياب و پل 
قديمي ساســاني دارد. روستاي 
پامنار در فاصله ي 50 كيلومتري 
شمال شرق شــهر دزفول يكي 
گردشــگري  نمونه  مناطــق  از 

محسوب مي شود.

 پامنــار روســتايي اســت بــا 
جاذبه هــاي تاريخــي و طبيعي 
گوناگون كه به عنوان مهمترين 
آنها مي توان به درياچه پشت سد 
دز اشــاره كرد؛ جايــي كه پهنه 
آســمان و زمين يكرنگ شــده 
و در زمســتان ميزبان پرندگان 
مهاجــر مي شــود و قايقراني بر 
روي درياچــه لــذت فراوانی به 

دنبال دارد. 
 عالوه بر ساحل روستاي پامنار،  
چــادر زدن در ســواحل مقابل 
كه تنها با قايق قابل دســترس 

ويژگي هاي  از  خــود  هســتند،  
مي شود  محسوب  منطقه  خاص 
كه مي تواند فضاي مناســبي به 
دور از شلوغي هاي نوروز را براي 

گردشگر فراهم كند.
 درياچــه ســد دز جاذبه اصلي 
حســاب  به  پامنــار  روســتاي 
مي آيــد؛ اما جــداي از آن آثار 
تاريخــي منطقه را نيــز بايد در 
نظــر آورد. قلعه شــاداب يكي 
از اين آثار اســت كه مربوط به 
كه  زماني  است،  دوره ساسانيان 
خورشيدآفرين و فدک ناز در آن 

زندگي مي كردنــد. در دهه هاي 
بيست و سی به عنوان دژ دفاعي 
در مقابل غارتگران مورد استفاده 
قرار مي گرفت. تا چند سال پيش 
مســكوني بوده اما بعد از آن كه 
ماشين آمد و جاده كشيده شد، 

قلعه نشيني نيز از بين رفت. 
مترمربع  با حدود 12هزار   قلعه 
وسعت دو راه ورودي دارد، يكي 
از آنها راه صعب العبوري اســت 
كه مورد اســتفاده افــراد بومي 
روســتاهاي پامنار و پاقلعه است 
و مردم عادي فقــط از راه ديگر 
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 كپوبافي

مي توانند رفت و آمد كنند و همين 
رمز پيروزي ســاكنان بوده زيرا با 
وجود يك سنگربان مي توانستند 

مقابل يك لشكر مقاومت كنند.
 پايين قلعه ُكنارســتان اســت،  
مكاني كه درختان فراوان سدر يا 
براي  مناســب  منطقه اي  ُكنار،  
كرده اند.  ايجــاد  گردشــگري 
كمــي پايين تر اشــكفت يا غار 
زرده قرار دارد كه تابســتان ها 
خيلي خنك است و با درختان 
جاهاي  از  يكــي  اطراف،  بادام 

زيبا محسوب مي شود.

 يكي ديگر از نقاط ديدني منطقه، 
قبرســتان قديمي قلعه شــاداب 
است با ســنگ هاي ايســتاده و 
نقوش متفاوت كه هر كدام گوياي 
مشخصاتي از متوفی هستند : سوار 
بر اسب و با شمشير نشانه مردي 
سلحشــور در ميدان رزم اســت. 
ديگري نشان مي دهد كه متوفی 
خانمي با مهارت اسب ســواري و 
شكار بوده و مي توانسته از درخت 
نخل باال رفته و خرما بچيند. ديگري 
در ساخت كوزه و رنگ آميزي آن 
ماهر بوده است. خوشه هاي گندم 

گوياي آن است كه متوفی كشاورز 
خوبي بوده و زمين زراعي زيادي 
داشته و به مردم هم گندم مي داده 
است. ديگري آهنگر توانايي است 
و يكي ديگر ميزبان جنگجويان و 
رهگذاران بوده زيرا بر ســر سنگ 
قبرش قليان جوزي يعني قلياني 
كه برخالف قليان هاي معمولي كه 
مخزن آب آن از شيشــه و استيل 
و نقره اســت، مخزن آب به شكل 
كوزه اي و از جنــس چوب گردو 
است، حك شده است. اگر چوب 
گردو چرب شــود، قسمت ترک 

خورده، ترميم شــده و به حالت 
اوليــه بازمي گردد به همين دليل 
براي قليان هاي ســفري استفاده 

قرار مي  شده است.«
عالوه بر آثــار تاريخي و طبيعي،  
پامنار از مناطــق اصلي كپوبافي 
يعني يكي از صنايع دستي اصلي 
منطقه به حساب مي آيد كه زنان 
روســتايي به اين كار مشــغولند 
و نــوآوري و طرح هــاي جديد از 
مشخصات اين صنايع دستي بوده 
و تالش زنان و دختــران در اين 

رابطه قابل توجه است.
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پامنار در دزفول
 ميزباني براي آرامش گردشگران

سد دز در ميان كوه هاي زاگرس 
در شــمال خوزســتان،  يكي از 
جاذبه هاي گردشــگري است كه 
از شهر انديمشك قابل دسترسي 

است.
اســتان  شــمال  در   دزفــول 
بسياري  تاريخي  آثار  خوزستان؛ 
اعم از خانه، حمام،  آسياب و پل 
قديمي ساســاني دارد. روستاي 
پامنار در فاصله ي 50 كيلومتري 
شمال شرق شــهر دزفول يكي 
گردشــگري  نمونه  مناطــق  از 

محسوب مي شود.

 پامنــار روســتايي اســت بــا 
جاذبه هــاي تاريخــي و طبيعي 
گوناگون كه به عنوان مهمترين 
آنها مي توان به درياچه پشت سد 
دز اشــاره كرد؛ جايــي كه پهنه 
آســمان و زمين يكرنگ شــده 
و در زمســتان ميزبان پرندگان 
مهاجــر مي شــود و قايقراني بر 
روي درياچــه لــذت فراوانی به 

دنبال دارد. 
 عالوه بر ساحل روستاي پامنار،  
چــادر زدن در ســواحل مقابل 
كه تنها با قايق قابل دســترس 

ويژگي هاي  از  خــود  هســتند،  
مي شود  محسوب  منطقه  خاص 
كه مي تواند فضاي مناســبي به 
دور از شلوغي هاي نوروز را براي 

گردشگر فراهم كند.
 درياچــه ســد دز جاذبه اصلي 
حســاب  به  پامنــار  روســتاي 
مي آيــد؛ اما جــداي از آن آثار 
تاريخــي منطقه را نيــز بايد در 
نظــر آورد. قلعه شــاداب يكي 
از اين آثار اســت كه مربوط به 
كه  زماني  است،  دوره ساسانيان 
خورشيدآفرين و فدک ناز در آن 

زندگي مي كردنــد. در دهه هاي 
بيست و سی به عنوان دژ دفاعي 
در مقابل غارتگران مورد استفاده 
قرار مي گرفت. تا چند سال پيش 
مســكوني بوده اما بعد از آن كه 
ماشين آمد و جاده كشيده شد، 

قلعه نشيني نيز از بين رفت. 
مترمربع  با حدود 12هزار   قلعه 
وسعت دو راه ورودي دارد، يكي 
از آنها راه صعب العبوري اســت 
كه مورد اســتفاده افــراد بومي 
روســتاهاي پامنار و پاقلعه است 
و مردم عادي فقــط از راه ديگر 
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پاریس
پربازدید ترین شهرجهان

 Louvre Museum

 موزه لوور

فرانسه،  عنوان رســمی جمهوری  با  سوئیس، ایتالیا، موناکو، آندورا و اسپانیا همسایه فرانسه با کشورهای بلژیک، لوکزامبورگ، آلمان، سرزمین فرهنگ، هنر، گل و گالری معروف است. بزرگ ترین کشــور اروپای غربی اســت که به فرانســه 
اینان تا زمان ژولیوس سزار، فرمانروای نیاکان فرانســوی ها گل ها بودند و تبار ســلتی است.  تا ســرانجام به دست سزار ســرنگون شدند و توانــای روم ، فرانروایی بومی خود را داشــتند؛ داشتند. 

لوتشیا" تغییر از افراد قوم گل به نام پاریزی ها می باشــد که در نام پاریس، پایتخت فرانسه برگرفته از نام گروهی کشورشان بخشی از امپراتوری روم شد.  کرد، اما در زمان یولیانوس پادشــاه روم نام شهر دوره استیالی روم نام این شهر به "  
یونسکو، ســازمان همکاری اقتصادی و توسعه و تعدادی از مهمترین سازمانهای بین المللی نظیر اروپا شناخته می شود. این شهر همچنین میزبان شــهر پاریس به عنوان مهمترین مرکز اقتصادی تولید ناخالص داخلی است. منطقه " لدفانس" در اروپا و پنجمین شهر اقتصادی جهان از نظر سطح جهان می نامند. پاریس بزرگترین شهر اقتصادی را در کنار لندن، توکیو و نیویورک، ابرشــهرهای شهر خوردنی های رنگارنگ معروف است. این شهر پاریس به شهر ادبیات، سینما، فلسفه، تئا تر، مد، و هم به پر نور بودن این شهر در شب ها اشاره دارد.مرکزیت این شــهر در زمینه علم و تحصیالت و مهمترین نام آن "شهر نور" است. این نام، هم به پاریــس دارای القاب متعدد زیادی اســت، اما دوباره به پاریس تغییر یافت. 

بزرگتر "   ایل دو ال سیته". قسمت ایل دوالسیته منطقه کوچکتر " ایل سن لویی" نام دارد و قسمت شهر را به دو منطقه جزیره مانند تقسیم می کند. می باشد. رود سن از میان پاریس عبور می کند و 478/000 درخــت سرســبز ترین پایتخت اروپا برف بســیار به ندرت می بارد. پاریس با دارا بودن تمام طول ســال احتمال بارندگی وجود دارد، اما بارندگی هــای آن ناگهانی اتفــاق می افتند. در پاریــس دارای آب و هوای اقیانوســی اســت. اتاق بازرگانی بین المللی است.
شامل بخش های قدیمی تر پاریس می شود.
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موزه لوور از بیش از 35 هزار اثر هنری و تاریخی نگهداری لئو می نگ پی در ســال ۱۹۱۷( وارد این موزه می شــوند. حیاطی در کاخ واقع در هرم شیشه ای )طراحی شده توسط سلطنتی فرانســه بود، قرار گرفته است. بازدیدکنندگان از  این موزه در داخل کاخ لوور که زمانی محل اقامت خانواده  موزه لوور
توسط لئوناردو داوینچی در سال های ۱5۰5-۱5۰3 کشیده معروفترین اثر این موزه، مونا لیزا یا لبخند ژکوند است که نقاشــی های اروپای قرن ۱5 تا ۱۹ را شــامل می شــوند.  ایــن آثار، از آثار باســتانی تا آثار هنری قرون وســطی و می کند.

که از آن جمله می توان به لوح حمورابی، ســتونهای تخت و آثار بســیاری در این زمینه ها در این موزه جای گرفته اند تمرکز موزه لوور بر روی هنر، تاریخ بشــر و فرهنگ است شده است.
است که به طرز زیبایی به صورت هرمی شیشه ای طراحی زیبا ترین و شگفت انگیز ترین قسمت موزه لوور، ورودی آن جمشید و  تابلوی بانوی صخره ها اشاره کرد.

شده است. 

 بـرج ایفل، نماد شهـر پاریس
ایفل گرفته شده است. برج ایفل برای بزرگداشت صدمین سالگرد انقالب فرانسه در سال ۱۸۸۹ میالدی پایان یافته است. نام آن نیز از نام سازنده اش یعنی گوستاو  برج ایفل نماد شــهر پاریس است. ساخت این برج فلزی در سال ۱۸۸۷ آغاز و 

ارتفاع حدود 3۲۴متر، بلند ترین برج کشــور فرانسه است. تا سال ۱۹3۰ میالدی، این برج در میدان شان دومارس در نزدیکی رود سن در شهر پاریس قرار دارد و با ساخته شد. 
هر ۷ ســال یک بار با مصرف 5۰ تن رنــگ، ظاهر این برج را به تمیز ترین حالت این برج،  بلند ترین برج دنیا نیز به شمار می رفت. 

سوار آسانسور روح بخش این بنا شوید. نمای شهر پاریس از طبقه باالیی برج ایفل ۱۱5متری( برســید. برای رسیدن به طبقه باالیی با ارتفاع ۲۷۶ متر از طبقه دوم پله به طبقه اول )در 5۷ متری( برسید و 3۴۴ پله دیگر بروید تا به طبقه دوم )در ایستاد. می توانید از آسانسور این بنا استفاده کنید یا از پله ها باال بروید و بعد از 3۶۰ مشــاهده کل شهر و پیچ و تاب رود ســن از باالی آن، باید در صف های طوالنی ایفل، نماد بلندی و اســتقامت و نماد مسلم شهر اســت. برای باال رفتن از برج و ممکن حفظ می کنند. 
به دلیل نور افشــانی و نور پردازی فراوان برج ، شب ها از فاصله هشتاد کیلومتری بسیار دیدنی است. 
قابل رویت است. 

Eiffel Tower
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 گالری الفایِت
به این فروشگاه بزرگ ۱۰ طبقه با گنبدی از شیشه و آهن، واقع در بلوار اواخر قرن نوزدهم ساخته شد. هر سال میلیون ها خریدار و بازدیدکننده  گالری الفایت محبوب ترین و معروف ترین فروشگاه در پاریس است که 

هاوسمان مراجعه می کنند. 

Gale
ries

 La
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دیــدنی هــای پاریــس
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 کلیسای نوتردام پاریس

 این کلیســا در نزدیکی رود سن در مرکز پاریس قرار دارد و از زیبا ترین 

کلیساهای اروپا با قدمتی بیش از هفتصد سال است. کلیسای جامع نوتردام، 

یکی از چشم نواز ترین معماری های ساختمانی را در شهر پاریس دارد. 

نوتردام در زبان فرانسه به معنای "بانوی ما" است. نوتردام دو برج دوقلو با 

ارتفاع حدود ۷۰ متر دارد. ناقوس کلیســا در برج سمت راست تعبیه شده 

است و برای رسیدن به آن باید حدود ۲۰۰ پله سنگی را باال رفت. ناقوس 

این کلیسا بزرگترین ناقوس کلیسای جهان است و حدود ۱3 تن وزن دارد. 

در حیاط کلیســای جامع کاتولیک ها، یکصد مجسمه سنگی از پادشاهان 

فرانســه و مجسمه هایی از مســیح مصلوب، مریم مقدس، کنده کاری ها، 

نقاشــی روی چوب و دیوار و تصاویری از مســیح)ع( در همه جای سالن 

داخلی کلیســا قرار دارند. کلیسای نوتردام را "بانوی پاریس" نیز می نامند. 

داخل این کلیسا بسیار زیبا، عظیم و شگفت آور است. 

برجهای دو قلوی کلیســا نیز در رمان گوژپشت نوتردام اثر ویکتور هوگو، 
محل زندگی کازیمودوی گوژپشتند. 

کلیســای نوتردام، یکی از اولین کلیســاهایی است که در سبک گوتیک 

ساخته شد. ساخت و ساز این کلیسا در سال ۱۱۶3 آغاز و برای تقریباً دو 

دهه به طول انجامید. از باالی برج شمالی این کلیسا می توانید نمایی عالی 
از شهر را مشاهده کنید. 

 طاق پیروزی 

 این بنای بلند 5۰ متری، به شــکل چهار طاق نمای عظیمی از همه 

طرف، به ترتیب، دو طاق کوچکتر و دو طاق بزرگتر است. 

طاق پیروزی در ســال ۱۸۰۶ میالدی توسط فردی به نام ژان شارگرین 

طراحی و بنا شــده اســت. ارتفاع این بنا حدود 5۰ و عرض آن ۴5 متر 
است. 

این بنای تقریباً مربعی شــکل، بزرگترین طاق نصرت دنیا نیز به شمار 

می رود. ایده آن نیز از طاق نصرت تیتوس رومی ها الهام گرفته شده است. 

برای باال رفتن، آسانســور وجود دارد؛ اما می توان از پله ها نیز باال رفت. 

برای رسیدن به باالی طاق، بایستی ۲3۴ پله را پیمود. 

این طاق بنایی است واقع در میدان شارل دوگل در انتهای غربی خیابان 

شــانزه لیزه و به افتخار جنگجویانی ساخته شده که در طول تاریخ و به 

ویژه در دوران حکومت ناپلئون جان خود را در راه فرانسه فدا کرده اند. در 

دیوارهای داخلی و بر فراز این طاق، نام فرماندهان نیروهای فرانسوی در 

این جنگ ها نقش بسته است. در پایین و در ضلع شرقی این بنا، آتشی به 

یاد یک سرباز گمنام همواره شعله ور است که هر بعدازظهر طی مراسمی 
خاص با گاز طبیعی آتش آن را تجدید می کنند. 

ناپلئون سفارش ساخت این ســازه قوی و عظیم را در سال ۱۸۰۶ داد، 

ولی طاق  در سال  ۱۸3۶ تکمیل شد. هرسال در روز ۱۱ نوامبر، سالگرد 

صلح موقت ۱۹۱۸، جشن های بزرگداشتی برای کسانی که در دو جنگ 
جهانی کشته شدند برگزار می شود. 

Notre Dame Cathedral
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 پارک لوکزامبورگ

 پارک لوکزامبورگ دومین پارک بزرگ شــهر پاریس و در نزدیکی دانشگاه سوربن واقع شده 

است. مساحت این پارک حدود 55 هکتار است و در سال ۱۶۱۲ میالدی طراحی و ساخته شده 

اســت. در قرن ۱۹ میالدی درب پارک به روی عموم گشاده شد و امروزه به یکی از مکان های 

گردشگری مهم و پربازدید شهر پاریس تبدیل شده است. فضای این پارک بسیار زیبا و چشم 
نواز است. 

این پارک دو فواره معروف دارد. این فواره ها "دومدیسیس" و "دو آبزرویتور" نام دارند. یکی از آن ها 

در قسمت جنوبی پارک است و در آن مجسمه ای با نقش کره زمین قرار دارد که بوسیله چهارزن 

نگه داشــته شده است. این پارک   همان پارک معروفی است که در رمان بینوایان ویکتور هوگو، 

کوزت با ماریوس آشنا می شود. از ویژگی های این باغ بزرگ می توان به وجود صد ها مجسمه، بنای 

تاریخی و فواره اشاره کرد. در فضای سبز مرکزی این باغ، حدود ۲۰ مجسمه از ملکه های فرانسوی 

و قدیسین وجود دارد. کاخ لوکزامبورگ در انتهای شمالی پارک برای ماری مدیچی - همسر شاه 

هنری چهارم- ساخته شد و این پارک به عنوان پارک خصوصی وی بود. در زمان انقالب فرانسه 

از این کاخ به عنوان زندان استفاده می شد. در حال حاضر این کاخ محل سنای فرانسه است. 

ویژگی اصلی پارک، دریاچه هشت ضلعی با یک چشمه است که دور آن را دو تراس زیبا به همراه 
مجسمه هایی احاطه کرده اند.

 باغ تویلری 

 باغ تویلری یــا کاخ تویلری از قصرهای 
سلطنتی واقع در پاریس است. این کاخ که 
در کنار رود سن واقع بود، در سال ۱۸۷۱ 
تخریب شده اســت و امروزه باغ و پارکی 
بزرگ از آن برجای مانده است. باغ تویلری، 
یــک پارک محبوب در ســبک رســمی 
فرانسوی است که بین موزه لوور و میدان 
کنکورد قرار دارد. در این باغ مجسمه های 

متعدد و چندین موزه وجود دارد. 

Luxembourg Garden

 موزه اورسی

 در نزدیکی موزه لوور، در سمت مخالف 
رودخانه سن، موزه اورسی واقع شده است. 
این مجموعه مشهور از هنر امپرسیونیست 

یکی از عالیترین جاذبه های پاریس است. 
موزه اورسی بهترین مکان در پاریس است 
که بتوانید یــک دید کلــی از تاریخ هنر 
از ضربه های  باشید-  امپرسیونیسم داشته 
مالیم قلم مونت تا صحنه های وحشــی و 
رنگارنــگ پاول گاگین- مــوزه، همچنین 
شــامل نمایشگاه اشــیاء دکوری و نقاشی 
می باشــد و دارای دو کافه و یک رستوران 
مجلل اســت. موزه اورسی در یک ایستگاه 
راه آهن بزرگ  قرار دارد که در سال ۱۹۰۰ 

در کنار رودخانه سن ساخته شده  است.
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 خیابان شانزه لیزه

 از جمله مشــهور ترین مناطق دیدنی پاریس باید به خیابان شانزه لیزه 

اشاره کرد. شاید به ظاهر شانزه لیزه فقط یک خیابان ساده به نظر برسد، اما 

در واقع مملو از کافه ها و مغازه های بسیار شیک، زیبا و جالب توجه است. 

این خیابان، شیک  ترین و البته مشهور ترین خیابان پاریس به شمار می رود. 

شــانزه لیزه  به معنای "دشت الیزه" است. الیزه در اساطیر یونان به معنی 

خجسته  اســت. فرانسوی ها شــانزه لیزه را "زیبا ترین خیابان جهان" نیز 

می نامند. شانزه لیزه میان خیابان شارل دوگل و میدان کنکورد واقع شده 

است. طول این خیابان حدود ۲ کیلومتر است. گرانترین برند ها در خیابان 

شــانزه لیزه شعبه دارند. بهترین رســتوران ها و کافه ها را می توان در این 

خیابان پیدا کرد. پارکها و گل کاری های این خیابان نیز از جمله جاذبه های 
آن هستند. 

چند بنای تاریخی از جمله طاق پیروزی و میدان کنکورد  در این خیابان 
قرار دارند.

 پانتئون

 پانتئون، ســاختمانی در منطقه التین پاریس است که در اصل کلیسایی به 

یادبود ســنت ژنویو بوده و سپس تبدیل به آرامگاهی برای شهروندان معروف 

فرانسوی شده اســت. از میان افرادی که در پانتئون دفن شده اند، می توان به 

روسو، ولتر، ویکتور هوگو، امیل زوال، ژان مولن، ماری کوری، لوئی بریل و سوفلو 
اشاره کرد. 

پانتئون به معنای "همه خدا ها"  است. آرامگاه پانتئون ساختمان بسیار قدیمی 

و زیبایی است و با همه بناهای معمولی فرق دارد. پانتئون ۱۱۰ متر طول و ۸3 

متر عرض دارد. داخل این آرامگاه، به سبک معابد یونانی ساخته شده است و 

از جمله جاذبه های آن باید به ۴۲5 پله ای اشاره کرد که برای رسیدن به باالی 
هرم گنبدی شکل وجود دارند.

Palace of Versailles

 کاخ ورسای 

 کاخ ســلطنتی ورســای در منطقه ایل دو فرانس پاریس و در 

حومه ثروتمندنشــین آن قرار گرفته است. این کاخ ۲۰ کیلومتر 

از مرکز شــهر پاریس فاصله دارد. ناپلئون بعد از انقالب فرانســه 

تابســتان هایش را در این کاخ می گذراند. در ســال ۱۸3۰ لوئی 

فیلیپ آن را تبدیل به موزه کرد. جاذبه های این کاخ شــامل اپرا، 

نمازخانه، تاالر آینه ها، اتاق های سلطنتی شاه و ملکه و باغ زیبای 
اطراف کاخ می شود. 

کاخ ورسای با باغ های زیبایش یکی از مشهور ترین میراث تاریخی 

دنیاســت. ساختمان این بنا شامل ســاختمان رویال، تاالر آینه، 

نمازخانه، رویال اپرا و موزه تاریخ فرانســه می باشد. بوستان این 

مجموعه نیز با مجســمه ها، گل ها و سبزه های زیبا و آبنما تزئین 
شده است.

Champs-Élysées
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 کلیسای سکره کر مونمار تر

 این کلیسا باالی تپه ای به نام مونتمار تر بنا شده است. این کلیسا در سال ۲۰۰۶ میالدی، لقب 

دومین مکان گردشگری مذهبی کشور فرانسه را بعد از کلیسای نوتردام از آن خود کرد. 

معماری بنای کلیســای سکره کر را معماری فرانســوی طراحی کرده است. برای ساخت این 

ساختمان در ســال ۱۸۷5، چاه هایی به عمق 33 متر به عنوان پایه و پی ریزی ساختمان حفر 

شدند. این کلیسا در سال ۱۹۱۹ بعد از تمام شدن جنگ جهانی اول، افتتاح شد. جذابیت اصلی 

کلیســای سکره کر، معماری منحصر به فرد و زیبای آن است. این کلیسا به شکل یک صلیب 

ساخته شده است. در اطراف گنبد مرکزی کلیسا، چهار گنبد کوچکتر قرار دارند. گنبد مرکز آن 
حدود ۸3 متر بلندی و ۱۶ متر عرض دارد. 

بزرگترین موزائیک فرانســه در باالی سقف این کلیسا کار گذاشته شــده است. این موزائیک 

مساحتی حدود ۴۷5 متر مربع دارد. همچنین یکی از بزرگترین ناقوس های فرانسه نیز در حیاط 

آن قرار دارد. این ناقوس حدود یکهزار و ۲۰۰ کیلوگرم وزن دارد. 

 دیزنی لند پاریس

 این مکان یک شهربازی در شهر جدید مارن-ال-واله در حومه شرقی 

پاریس است که توســط یورو دیزنی تأسیس شده است. این شهربازی 

۷ هتل و یک مجتمع ســرگرمی و غذاخوری و خرید هم دارد و دومین 

گردشگاه دیزنی در خارج از ایاالت متحده، بعد از دیزنی لند توکیو است. 

در این شهربازی می توانید انواع وسیله های هیجان انگیز را سوار شوید و 
از تفریحات شاد و سرگرم کننده لذت ببرید. 

 قلعه و میدان باستیل

 امروزه نام این میدان در 
پاریس فقط یادآور زندان 
ایالتی بدنامی می باشد که 
به نام باستیل معروف بود 
و زمانی در این مکان قرار 
داشت. بعد از مورد حمله 
قرار گرفتن باســتیل در 
۱۴ جوالی ۱۷۸۹، زندان 
بطور کامــل از بین رفت. 
در محل زندان باســتیل 
یــک خانه اپــرای جدید 
وجــود دارد که توســط 
"فردریک  جمهور  رئیس 
می تــران" در ۱3 جوالی 
۱۹۸۹ بــه طور رســمی 
افتتاح شــد. ایــن تئا تر 
مدرن عظیم دارای ۲۷۴5 

نفر ظرفیت است.

Sac
ré-

Cœur

 خانه اپرای کاخ گارنیه و موزه کتاب اپرا

 خانــه اپرای کاخ گارنیه یــک تئا تر مهیج با معماری 

نئوباروک اســت که به عنوان محلی برای اپرا و اجرای 

باله ساخته شد. این ساختمان توسط چارلز گارنیه بین 

ســالهای ۱۸۶۲ تا ۱۸۷5 بنا شد. نمای بیرونی، شامل 

ستونهای کالسیک و هشت مجسمه از هنر های تمثیلی 

است. ایوان آن تعداد زیادی از آهنگسازان مانند بتهوون 
و موتزارت را به تصویر کشیده است. 

PalaisGarnier
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 کلیسای سکره کر مونمار تر

 این کلیسا باالی تپه ای به نام مونتمار تر بنا شده است. این کلیسا در سال ۲۰۰۶ میالدی، لقب 

دومین مکان گردشگری مذهبی کشور فرانسه را بعد از کلیسای نوتردام از آن خود کرد. 

معماری بنای کلیســای سکره کر را معماری فرانســوی طراحی کرده است. برای ساخت این 

ساختمان در ســال ۱۸۷5، چاه هایی به عمق 33 متر به عنوان پایه و پی ریزی ساختمان حفر 

شدند. این کلیسا در سال ۱۹۱۹ بعد از تمام شدن جنگ جهانی اول، افتتاح شد. جذابیت اصلی 

کلیســای سکره کر، معماری منحصر به فرد و زیبای آن است. این کلیسا به شکل یک صلیب 

ساخته شده است. در اطراف گنبد مرکزی کلیسا، چهار گنبد کوچکتر قرار دارند. گنبد مرکز آن 
حدود ۸3 متر بلندی و ۱۶ متر عرض دارد. 

بزرگترین موزائیک فرانســه در باالی سقف این کلیسا کار گذاشته شــده است. این موزائیک 

مساحتی حدود ۴۷5 متر مربع دارد. همچنین یکی از بزرگترین ناقوس های فرانسه نیز در حیاط 

آن قرار دارد. این ناقوس حدود یکهزار و ۲۰۰ کیلوگرم وزن دارد. 

 دیزنی لند پاریس

 این مکان یک شهربازی در شهر جدید مارن-ال-واله در حومه شرقی 

پاریس است که توســط یورو دیزنی تأسیس شده است. این شهربازی 

۷ هتل و یک مجتمع ســرگرمی و غذاخوری و خرید هم دارد و دومین 

گردشگاه دیزنی در خارج از ایاالت متحده، بعد از دیزنی لند توکیو است. 

در این شهربازی می توانید انواع وسیله های هیجان انگیز را سوار شوید و 
از تفریحات شاد و سرگرم کننده لذت ببرید. 

 قلعه و میدان باستیل

 امروزه نام این میدان در 
پاریس فقط یادآور زندان 
ایالتی بدنامی می باشد که 
به نام باستیل معروف بود 
و زمانی در این مکان قرار 
داشت. بعد از مورد حمله 
قرار گرفتن باســتیل در 
۱۴ جوالی ۱۷۸۹، زندان 
بطور کامــل از بین رفت. 
در محل زندان باســتیل 
یــک خانه اپــرای جدید 
وجــود دارد که توســط 
"فردریک  جمهور  رئیس 
می تــران" در ۱3 جوالی 
۱۹۸۹ بــه طور رســمی 
افتتاح شــد. ایــن تئا تر 
مدرن عظیم دارای ۲۷۴5 

نفر ظرفیت است.
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 خانه اپرای کاخ گارنیه و موزه کتاب اپرا

 خانــه اپرای کاخ گارنیه یــک تئا تر مهیج با معماری 

نئوباروک اســت که به عنوان محلی برای اپرا و اجرای 

باله ساخته شد. این ساختمان توسط چارلز گارنیه بین 

ســالهای ۱۸۶۲ تا ۱۸۷5 بنا شد. نمای بیرونی، شامل 

ستونهای کالسیک و هشت مجسمه از هنر های تمثیلی 

است. ایوان آن تعداد زیادی از آهنگسازان مانند بتهوون 
و موتزارت را به تصویر کشیده است. 

PalaisGarnier
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 Place de la
Concordeمیدان کنکورد 

 این میدان حیرت انگیز هشــت ضلعی، در مرکز پاریس قرن هیجدهم قرار 

دارد که توسط معمار پادشاه لویی پانزدهم بین سالهای ۱۷55 تا ۱۷۷5 ساخته 

شد. ، میدان " کنکورد" با ابعاد بزرگی که دارد،یکی از زیبا ترین میدان های شهر 

است. این میدان شاهد صحنه های تاریخی مهمی مانند اعدام لویی شانزدهم بوده 

اســت. همچنین این میدان بخشی از مسیر پیروزی ناپلئون بوده است. میدان، 

منظره های مهیجی از مسیر پیروزی ارائه می کند. در مرکز میدان یک هرم سنگی 

مصری قرار دارد که توسط نایب السطنه مصر به چارلز دهم پیشکش شد. 

این میدان در منتهی الیه خیابان شــانزه لیزه قرار گرفته اســت. در گذشته این 

میدان به نام لویی پانزدهم نامیده می شد. در طول انقالب اول فرانسه و در دوره 

معروف به ترور، دســتگاه گیوتین در این میدان نصب شده بود. سر بسیاری از 

مشاهیر آن دوره فرانسه نظیر لویی شانزدهم، ماری آنتوانت و آنتوان الوازیه در 

این میدان به زیر گیوتین رفته است. در این میدان و در حاشیه خیابان رویال، 

ســاختمان وزارت بحریه فرانسه، هتل کریلیون و سفارت ایاالت متحده آمریکا 

قرار دارد. در سوی دیگر میدان، باغ تویلری که به موزه لوور منتهی می شود، قرار 

گرفته است. در مرکز این میدان ستون تاریخی اُبِلیسک قرار دارد. این ستون از 

سوی والی مصر، محمدعلی پاشا، به فرانسه هدیه شده است. قدمت این ستون 

به دوره رامســس دوم باز می گردد و قدیمی ترین اثر موجود در فضای شــهری 
پاریس است. 

UNESC
O

Conciergerie قصر 

 قصر Conciergerie پاریس یکی از معروفترین مکان های گردشگری پاریس 

اســت که تاریخچه پادشــاهی طوالنی ای را در دوران قبل از انقالب فرانسه به 

همراه دارد. بخش عظیمی از این عمارت در قرن چهاردهم ساخته شده است. 

برج هــای دوقلوی این عمــارت با نام های" برج آرگان" محــل نگهداری تاج و 

جواهرات پادشاه بوده و" برج سزار" محل نگهداری اولیه زندانیان می باشد. محل 
ورود به این عمارت، اتاق نگهبانان است. 

 ساختمان یونسکو

 بخش آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل که وظیفه هماهنگی 

امور فرهنگی جهان را در سازمان ملل به عهده دارد، در پاریس مستقر 

است. این مرکز که در سال ۱۹۴5 تاسیس شده در حال حاضر ۱۹3 

عضو دارد که ایران با توجه به غنای با سابقه فرهنگی ای که دارد، یکی 
از اعضای فعال آن به حساب می آید.

جذابیت این ساختمان به خاطر معماری زیبا و جذاب آن می باشد.

Conciergerie
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استاد عالمه دکتر
 سید جعفر شهیدی

مقام معظ�م رهب�ری: "ایش�ان ادیبی 
فرزانه ومورخی ژرف نگر و انس�انی واال 
و باکرام�ت و در ش�مار مفاخ�ر علمی 
ای�ن زمان بودن�د و آثار قلم�ی باارزش 

وماندگاری از خود به جای گذاشتند."

• نویسنده، مترجم، پژوهشگر، چهره ماندگار و شاگرد عالمه دهخدا	
• بنیانگذارمرکز بین المللی آموزش زبان فارسی	
• رئیس موسسه لغت نامه دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی	
• مدرک تحصیلی: اجتهاد حوزوی، دکترای رشته ادبیات فارسی	
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فرزن��د  س��ید جعف��ر ش��هیدی 
سیدمحمد سجادی بود. او ابتدا به 
نام سجادی معروف بود که بعد ها 
تغییرشهرت داده و با نام شهیدی 
در مراک��ز علم��ی و دانش��گاهی 

شهرت پیدا کرد. 
در   12۹۷ س��ال  در  ش��هیدی 
بروج��رد به دنیا آم��د، تحصیال ت 
عمومی خود را در بروجرد گذراند 
و س��پس در س��ال 1320 ب��رای 
تحصیل علوم دین��ی راهی نجف 
ش��د و توانس��ت جواز اجتهاد در 
رشته فقه و اصول را دریافت کند. 
او از محضر ب��زرگان حوزه علمیه 
همچون آیت اهلل خویی و آیت اهلل 

بروجردی نیز به��ره گرفت. او در 
سن 31 سالگی توانست به درجه 
عالی در حوزه دینی تشیع دست 
یاب��د، اما بیماری سرنوش��ت او را 

تغییر داد.
او که همزمان با تحصیل در حوزه 
علمیه به زب��ان عربی امروزی نیز 
تس��لط پیدا کرده بود، به  منظور 
ترجمه مت��ون عربی، ن��زد دکتر 
س��نجابی )وزی��ر فرهن��گ وقت( 
 رفت، اما به او اش��تغال به تدریس 

پیشنهاد شد.
در  تدری��س  ب��ه  ش��هیدی 
دبیرستان های تهران و همزمان به 
تحصیل و نوشتن پرداخت و سال 

1340 م��درک دکت��رای ادبیات 
فارسی  را در رشته تاریخ و ادبیات 
از دانش��گاه تهران دریافت کرد. او 
در دانش��گاه ته��ران نیز از محضر 
بزرگانی چ��ون فروزانفر و دهخدا 

بهره گرفت.
به این ترتیب او از کسانی است که 
در دو حوزه دانش قدیم و جدید تا 
سطوح عالی تحصیل کرده است. 
از دیگر کسانی که در ایران چنین 
ویژگ��ی دارن��د و در عل��وم دینی 
ت��ا س��طح اجتهاد و در دانش��گاه 
تا س��طح دکت��را تحصی��ل کرده 
ان��د، می توان ب��ه مهدی محقق و 
ابوالقاسم گرجی اشاره کرد. سابقه 

تحصیل در علوم دینی در س��ابقه 
کس��انی همچون شفیعی کدکنی 

نیز دیده می شود.
آنچ��ه درب��اره این اف��راد اهمیت 
دارد، ای��ن اس��ت که اغل��ب آنان 
از تعارضی که می��ان تحصیل در 
دانش��گاه و حوزه علمیه به چشم 
می خورد، س��خنی نگفته اند و به 
نظر می رس��د که توانس��ته اند به 
نوعی همنشینی این دو نوع دانش 

برسند.
دکتر س��ید جعفر شهیدی، داماد 
سید غالمرضا س��عیدی نویسنده 
معاصر بیرجندی بود. شهیدی در 
کارنام��ه خود آثاری در حوزه های 
مختلف تاری��خ، ادبیات، ترجمه و 

تدوین لغت نامه دارد.
ش��هیدی هن��وز وقت��ی خیل��ی 
جوان بود، ب��ا دکتر محمد معین 
صاحب فرهنگ معین آش��نا شد 
و ب��ا معرفی او به عن��وان همکار 
دهخ��دا در لغت نام��ه دهخدا به 
فعالیت مش��غول شد و رفته رفته 
ب��ه عنوان همکار اصلی و س��پس 
به عنوان معاون موسس��ه دهخدا 
و بعدها مدیر موسسه به همکاری 
با این موسس��ه پرداخت و پس از 
فوت دهخدا و معین این کار را تا 
روزهای پایان عمرش ادامه داد و 
در واق��ع ادامه لغت نامه دهخدا با 
کوشش او ممکن گشت و لغت نامه 
اولیه دهخدا تکمیل شد؛ اما او کار 
ب��زرگ دیگری را نیز ادامه داد که 
در همان سنت استاد – شاگردی 

ایرانی می توان از آن یاد کرد.
فروزانفر که به شرح مثنوی مولوی 
می پرداخت، تا پایان عمر موفق به 
شرح بخشی از مثنوی شد که در 
سه جلد منتشر شد و شهیدی که 
از اهمی��ت کار فروزانفر آگاه بود و 
رابطه نزدیکی با او داش��ت، کار او 
را ادامه داد و سه جلد دیگر بر آن 
افزود که هم اکنون یکی از بهترین 
و ادبی ترین ش��رح های مثنوی در 

اختیار عالقه مندان مولوی است.

ادبیات و زبان فارسی
اگرچه مهم ترین آثار شهیدی در حوزه ادبیات و زبان فارسی را باید اهتمام او به کامل کردن 
لغت نامه دهخدا، همکاری در تدوین فرهنگ معین و ش��رح مثنوی دانس��ت، اما او در زمینه 
تصحیح متون هم دس��تی داش��ته و چند اثر مهم ادبی را تصحیح کرده است که از آن جمله 
می توان به "ش��رح لغات و مش��کالت دیوان انوری" که انجمن آثار ملی در سال 13۵8 آن را 
منتش��ر کرده است و تصحیح "دره نادره" اثر میرزا مهدیخان استرآبادی، که انجمن آثار ملی 
آن را در س��ال 1341 چاپ کرده اس��ت، اشاره کرد که در همان سال موفق به دریافت جایزه 

سلطنتی شد که مهم ترین جایزه کتاب در آن سال ها بود.
او گذشته از تصحیح کتاب های قدیمی، در زمینه آموزش زبان فارسی نیز کوشش هایی کرد و 
مقاله های مختلفی را درباره آموزش زبان فارسی و همچنین حوزه های مختلف ادبیات نوشت 

که در کتاب "از دیروز تا امروز" توسط نشر قطره منتشر شده است.

تاریخ اسالم
ش��اید بتوانیم بگوییم مهم ترین و موثر ترین بخش تالیفات دکتر س��ید جعفر شهیدی در این 
حوزه است. این اهمیت هم به دلیل تجدید چاپ های متوالی کتاب های اوست و هم به لحاظ 
حجم آثار او. او اگرچه بیشترین کوشش هایش در حوزه تاریخ به تاریخ اسالم اختصاص یافته 

است، اما دو جلد کتاب نیز با عنوان "جنایات تاریخ" تالیف و منتشر کرده است.

عالمه دهخدا در نامه ای 
به دکتر آذر )وزیر 

فرهنگ وقت(: "او اگر 
نه در نوع خود بی نظیر، 

ولی کم نظیر است."
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ترجمه
س��ید جعفر ش��هیدی اگرچه در کارنامه ترجمه اش آثاری از نویسندگان عرب هم چون 
بنت الشاطی و طه حسین دارد، اما این ترجمه ها اغلب مربوط به سال های اولیه کار اوست 
و بیشتر شامل کارهای مذهبی و تبلیغی است؛ آنچه باعث می شود در کارنامه او از ترجمه 
هم نامی به میان بیاید، ترجمه او از نهج البالغه است که در سال 1368 آن را منتشر کرد 

و برنده کتاب سال جمهوری اسالمی ایران شد.
نهج البالغه، مجموعه خطبه ها و نامه ها و سخنان حضرت علی)ع(، نخستین امام شیعیان 
و خلیفه چهارم مس��لمانان اهل سنت اس��ت که از نظر سبک و سیاق می توان آن را در 

مجموعه کتاب های ادبی طبقه بندی کرد.
ش��هیدی در ترجمه اش ضمن توجه به معنا که در متون مذهبی اهمیت بس��یار دارد، 
در حفظ س��بک و سیاق و حفظ ارزش های زیبایی شناس��ی آن نیز موفق عمل کرده 
و توانس��ته اس��ت ترجمه ای از این کتاب ارائه کند که برخی از صاحب نظران معتقدند 

بهترین ترجمه است.

از مهمترین آثار ارزش��مند دکتر شهیدی، تألیف کتاب مهدویت در اسالم، تالیف کتاب 
جنایات تاریخ، چراغ روشن در دنیای تاریک )یا زندگانی امام سجاد(، در راه خانه خدا، شرح 
لغات و مشکالت دیوان انوری، تاریخ تحلیلی اسالم، تاریخ تحلیلی اسالم تا پایان امویان، 
زندگان��ی حضرت فاطمه )ع(، آش��نایی با زندگانی امام ص��ادق)ع(، جامعه االمام الصادق، 

زندگانی علی بن الحسین )ع( و ستایش و سوگ امام هشتم در شعر فارسی می باشد.
برخی از کتاب های اس��تاد ش��هیدی به زبان های مختلف از جمله عربی، اردو، انگلیسی، 

فرانسه، استانبولی، ترکی آذربایجانی و ژاپنی ترجمه شده است.

افتخارات
ش��هیدی در س��ال 136۹ه.ش برای ترجمه نهج البالغه و در سال 138۵ برای نگارش 
کتاب تاریخ تحلیلی اس��الم برنده جایزه کتاب س��ال جمهوری اس��المی ایران شد. او 
همچنین از دانشگاه پکن دکتری افتخاری دریافت کرد و در سال 13۷4 نیز موفق به 
دریافت نشان درجه یک علمی از علی اکبر هاشمی رفسنجانی ریاست وقت جمهوری 

اسالمی ایران شد. 

"اما فرهنگ چیزی نیست 
که اگر ویران شد، با ده 
و صد سال بتوان آن را 

ترمیم کرد."

..



و دیگری »لغت نام��ه دهخدایی« 
است که اس��تاد در سال هایی که 
س��اکن این خانه بوده، خود از آن 

استفاده می نموده است.
در طبقه باالی خانه، سالن مطالعه 
خانم ه��ا و آقایان ق��رار دارد و در 
کنار آن اتاق- موزه دکتر شهیدی. 
و  تقدیرنامه ه��ا  از  اتاق��ی ممل��و 
م��دارک علم��ی. با اندک��ی دقت 
می توان دریافت که دکتر چه سیر 
مطالعات��ی ب��رای دریافت مدارک 

درحال حاضر از اس��تاد شهیدی، 
کتابخانه ای 30 ه��زار جلدی در 
نارم��ک ته��ران به ی��ادگار مانده 
اس��ت. دکتر ش��هیدی در س��ال 
13۷4 من��زل مس��کونی خود در 
می��دان پنج��اه و هش��تم نارمک 
ته��ران را ب��ه ش��هرداری تهران 
واگذار ک��رد و این خانه در همان 
س��ال به کتابخان��ه عمومی دکتر 
ش��هیدی تبدی��ل ش��د و پس از 
اتاقی  درگذشت دکتر ش��هیدی، 
در این کتابخانه به موزه نگهداری 
برخی آثار اس��تاد اختصاص داده 

شد.
دکتر ش��هیدی حدود 30 س��ال 
در این خانه می زیس��ت تا این که 
س��ال 13۷4 آن را وق��ف کرد تا 
کتابخانه ای ش��ود برای آیندگان؛ 
ب��رای بیش��تر خوان��دن و بهت��ر 
آموخت��ن. بن��ای اصل��ی خانه را 
همچنان دست نخورده نگه داشتند 
و کم کم قفس��ه های کتاب به آن 
افزوده شد تا رویای این پژوهشگر 

خوشفکر به ثمر برسد.
معم��اری خانه اندک��ی پیچیده و 
البته حرفه ای اس��ت و طبق گفته 
مدیر کتابخانه، بر اس��اس س��بک 
معماری خانه های بروجردی. پس 
از ورود به حیاط، در س��مت چپ، 
در اصلی خان��ه قرار دارد که چند 
پله باالیی به محل اقامت و زندگی 
شخصی و خانوادگی دکتر شهیدی 
می رسد و چند پله پایینی به محل 
کار و اتاقی که برنامه ها و جلسات 
دکتر در آن برگزار می ش��د. طبقه 
پایین بدون تغیی��ر خاصی، حتی 
بدون جابجایی اتاق ها باقی مانده 

است.
در می��ان 30 ه��زار جل��د کتاب 
فارسی و هفت هزار کتاب کودک 
و نوج��وان این مجموعه، دو کتاب 
از هم��ه خاص ترن��د. یک��ی قرآن 
بزرگی است که دکتر برای مطالعه 
شخصی از آن اس��تفاده می کرده 

کتابخانه عالمه سید جعفر شهیدی

مختلف خود داش��ته اس��ت. 28 
بوده  زمان��ی  اردیبهش��ت 132۹ 
که وی مدرک قبول��ی خود را در 
دانش��نامه دکتری دانشگاه تهران 
با پایان نامه ای ب��ا عنوان »لغات و 
اصطالحات فلسفی و علمی دیوان 
انوری« )نقد شروح انوری( دریافت 
کرده است. چند سال بعد، درست 
در 6 مه��ر 1332، مدرک قبولی 
در رشته منقول از دانشکده علوم 
معقول و منقول دانشگاه تهران را 

دریاف��ت می کن��د. در این مدرک 
و چند عکس دیگر، اس��تاد معمم 
اس��ت که نشان می دهد بخشی از 
عمر خود را در این لباس س��پری 
ک��رده. ناگفت��ه نماند ک��ه دکتر 
ش��هیدی در سال 132۷ به درجه 

اجتهاد رسیده بود.
جذابیت ه��ای ای��ن ات��اق- موزه 
به دی��دن لب��اس اس��تاد، کارت 
شناس��ایی و گواهینامه رانندگی، 
یا عکس ه��ای خانوادگی و فرزند 
جاویداالث��ر او محدود نمی ش��ود. 
جارویی که در یک قسمت از اتاق 
قرار دارد، خاطره س��فر حج استاد 
در س��ال ۵6 را زنده می کند که با 
آن در مراسم غبارروبی درون خانه 

خدا شرکت کرده بود.
دیدن دس��ت خط مرحوم حسن 
احمدی گی��وی نیز، که در »رثای 
اس��طوره فض��ل و فضیلت« یعنی 
دکتر شهیدی سروده شده، خالی 

از لطف نیست:

دردا ک��ه رفت ن��ادره ای از دیار ما
اس��طوره فضیلت و فض��ل تبار ما
مسطوره توکل و ایمان و زهد و صدق
آیین��ه فضای��ل کام��ل عی��ار ما
از خیل سالکان و سواراِن رفته بود
وز نخبگان عل��م و ادب یادگار ما

از فض��ای درونی خانه که بگذری، 
دیدن حیاط ه��م جذابیت خاص 
خ��ودش را دارد. ب��ر دی��وار بلند 
روبه روی در ورودی خانه، تصویری 
از دکتر شهیدی با دستخط او که 
به تاریخ چه��ارم دی ماه 136۵باز 
می گ��ردد، ثبت ش��ده ک��ه »اما 
فرهن��گ چیزی نیس��ت ک��ه اگر 
ویران شد، با ده و صد سال بتوان 

آن را ترمیم کرد.«
نوشته شدن این جمله با دستخط 
استاد، یکی از پیشنهاد های پسر او 
برای بهبود وضعیت این کتابخانه 

بوده است.
عالمه ش�هیدی در23 دی 1386 درگذش�ت و پیکر وی 
صبح روز چهارش�نبه 26 دی از مقابل مؤسس�ه لغت نامه 

دهخدا به  سمت دانشگاه تهران تشیع شد. 
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س��الم بر همه کس��انی 
و  خورش��ید حسین  که 
آنها  کربال چهره  بادهای 
را س��وزانده است. سالم 
بر کسانی که زمین طف 
لمسشان کرده و از فرات 
آب نوش��یده اند؛ سالمی 
با بوی انقالب و بهش��ت 
پیروزی، سالم بر تمامی 
حس��ینیان و زائرانی که 
طریق عاش��ورا در پیش 

گرفتند.
)جرج جرداق(

جرج سمعان جرداق
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جرج جرداق مسیحی؛ عاشق امام علی)ع(
ج��ورج س��معان ج��رداق )2014-1۹31( نویس��نده و ش��اعر و 
نمایش��نامه نویس مسیحی لبنانی در سال 1۹31 میالدی در منطقه 
"مرجعی��ون" لبنان و در ی��ک خانواده مس��یحی ارتدوکس و اصیل 
متولد شد. پدر و مادر وی اگرچه مسیحی بودند، اما به امام علی )ع( 
عشق می ورزیدند و این عشق در منزل آنها متجلی بود؛ به نحوی که 
بر س��ر در خانه خود عبارت "ال فتی اال علی، ال سیف اال ذوالفقار" را 

نصب کرده بودند.

سوابق علمی
• استاد ادبیات و فلسفه اسالمی در دانشگاه بیروت

• نویسنده در مطبوعات عربی
• همکاری با رادیو تلویزیون لبنان

آثار
وی 30 جلد کتاب تالیف کرده است. مهمترین اثر وی که به فارسی 
نیز  ترجمه شده است،"االمام علی صوت العدالة االنسانیه"است که در 

۵ جلد با عناوین ذیل منتشر گردیده است:
• علی و حقوق بشر

• علی و انقالب فرانسه
• علی و سقراط

• علی و دوران زندگانی اش
• علی و قومیت عربی

این کتاب اولین بار توس��ط سید هادی خسروشاهی در سال 1342 
به فارس��ی ترجمه و منتش��ر گردی��د. همچنی��ن وی کتاب"روائع 
نهج البالغه"را نیز پیرامون امام اول شیعیان حضرت علی )ع( منتشر 

ساخت.
جرج جرداق درباره راز عدم نوش��تن درباره ش��خصیت دیگری غیر 

از عل��ی علیه الس��الم می گوی��د: 
"عده ای از مردم کش��ورهای حوزه 
خلیج فارس و مصر به من پیشنهاد 
می کردند که مثال در مورد عمر و یا 
دیگران بنویسم... اما من نپذیرفتم 
نه به این خاطر که بخواهم بگویم 
عمر و یا فرد دیگری بد اس��ت؛ نه 
اصال اینطور نبود بلکه من پس از 
علی علیه السالم کسی را شایسته 

نوشتن ندیدم و تصمیم گرفتم که 
جز در مورد علی)ع( ننویسم."

"عل��ی علیه الس��الم یک انس��ان

 نمون��ه بودند. ایش��ان در دولتش 
بنیان  را  عدال��ت محم��دی )ص( 
نهادن��د. مگر ایش��ان نیس��ت که 
می گوید فقر در وطن، غربت است. 
مال در غربت، وطن است و اینکه 
مردم دو گروه هس��تند: یا برادر تو 
در دین هستند و یا همنوع تو در 
آفرینش هستند. این همان چیزی 
است که جبران خلیل جبران نیز 
به آن اش��اره کرده است جبران از 
امام علی)ع( تاثی��ر پذیرفته و در 
پیامبر)ص(  ایشان می گوید  مورد 
ام��ام عل��ی )ع( را به عیس��ی بن 
مریم تشبیه می کرد. این تشبیهی 
تنها جسمانی نیس��ت، چون من 
یقی��ن دارم که نور علی )ع( از نور 

پیامب��ران و فرس��تادگان خداوند 
متفاوت نیست."

جرج ج��رداق اظه��ار می کند که 
ب��ه جای اینک��ه دنب��ال دعواها و 
اختالفات بین شیعه و سنی بر سر 
امامت بروم، به دنبال شناخت امام 
علی)ع(رفتم تا به عظمت او دست 
پیدا کن��م. در منطقه ما، مجله ای 
بود ک��ه از من خواس��ت مطالبم 
را ب��ه آنها بدهم. بن��ده این کار را 
کردم و آنه��ا مطالبم را که درباره 
نهج البالغ��ه و امام علی )ع( بود به 
چاپ رساندند. بعد از اینکه مطالب 
بنده در آن مجله به چاپ رس��ید، 
این مجله به دست رئیس راهبان 
مارون��ی آن منطق��ه رس��ید و از 
مطالبم لذت برد. ایشان درخواست 
کرد اجازه بدهم مطالبم را در قالب 
کتابی به چاپ برس��اند و با هزینه 
کلیس��ا این کار را ک��رد؛ در حالی 
که اموال کلیس��ا فقط برای منافع 
مس��یحیان خرج می شد و به این 
ترتی��ب کتاب امام علی )ع( صدای 
عدالت انس��انی چاپ ش��د. وقتی 
حاصل درآمد از ف��روش کتابم را 
به رئیس کشیشان تحویل دادند، 
اظهار کرد که این کار او فقط برای 
منفع��ت علمی ب��وده و از گرفتن 
آن خ��ودداری و آن را وق��ف امور 
خیریه کرد."ج��رج جرداق که در 
دانشگاه های بیروت، ادبیات عرب 
و فلس��فه تحصیل و تدریس کرده 
اس��ت خاطر نش��ان می کند که 
اول، مس��یحیان کتاب یاد شده را 
چاپ کردن��د و"میخاییل نعیمه " 
از نویسندگان معروف مسیحی در 
بررسی و نقد کتاب "صوت العداله 
را  عل��ی)ع(  ام��ام  االنس��انیه" 
بزرگترین مرد عرب پس از پیامبر 

خوانده است.
جرج ج��رداق در وص��ف حضرت 
علی)ع( می گوید: "ای روزگار کاش 
می توانستی همه قدرت هایت را، و 
ای طبیع��ت، کاش می توانس��تی 
همه استعدادهایت را در خلق یک 
انسان بزرگ، نبوغ بزرگ و قهرمان 
بزرگ جمع م��ی آوردی و یک بار 
دیگر به جه��ان ما یک علی دیگر 

می دادی".  

جرج جرداق اندیشمند و مورخ مسیحی و شخصیت سرشناسی که وی را 
"عاشق امام علی )ع(" لقب داده اند، 40 سال از عمرش را به مطالعه درباره 

شخصیت حضرت علی )ع( پرداخت.
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اپرای عاشورا
اپرای عاش�ورا اولین اپرای ملی ایران اس�ت که در س�ال 1387 توس�ط بهروز 
غریب پور نوش�ته و موسیقی آن توسط بهزاد عبدی س�اخته شد. این اپرا برای 
اولین بار به ش�کل عروسکی در تاالر فردوسی به کارگردانی بهروز غریب پور به 
روی صحنه رفت و پس از آن اجرا، بارها به مناسبت روز عاشورا در ایران و خارج 
از ایران به اجرا در آمد. این اپرا که در هشت سال گذشته فقط یک سال به دلیل 
سفر گروه برای نمایش اپرای عاشورا در کشوری دیگر اجرا نشده، در کشورهای 

فرانسه، ایتالیا و لهستان نیز به روی صحنه رفته است.
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انتشار اپرای عاشورا
اپرای عاشورا به صورت دو نسخه تصویری 
دی وی دی و  س��ی دی صوتی، توس��ط 
انتش��ارات بنیاد فرهنگی هنری رودکی در 

سال 138۷ تولید و انتشار یافت.
در سال جاری اپرای عاشورا توسط ارکستر 
س��مفونیک ته��ران و گ��روه کر ش��هر به 
رهبری نصیر حیدری��ان و مدیریت هنری 
عل��ی رهبری به مدت ی��ک هفته ازجمعه 

علی رهبری آهنگساز و مدیر هنری ارکستر 
سمفونیک تهران در راستای اجرای اپرای 
عاشورا در ایام سوگواری حسینی در تاالر 
وحدت  گف��ت: "اپرای عاش��ورا" آوازهای 
مل��ی و ایرانی خوب��ی دارد و باید از چنین 
کارهایی حمایت کنیم. از اجرای ارکس��تر 
س��مفونیک برای "اپ��رای عاشورا"بس��یار 
راضی هس��تم. به اعتقاد من، کاری در این 

س��طح که اولین تجربه  ایران��ی در اجرای 
زنده است، بسیار موفقیت آمیز بود. 

30 نف��ر از بازی دهن��دگان گ��روه تئات��ر 
عروس��کی "آران" از جمل��ه عوامل اپرای 
عروس��کی عاش��ورا هس��تند که موسیقی 
آن توس��ط ارکس��تر س��مفونیک کی یف 
به رهب��ری والدمیر س��یرینکو و گروه ُکر 

ناسیونال اوکراین ضبط شده است.

24 مهر 13۹4تا پنجش��نبه 30 مهر، شب 
تاس��وعا در تاالر وح��دت روی صحنه وتا 
هش��تم آبان م��اه در تاالر فردوس��ی بنیاد 

رودکی به اجرا درآمد. 
غریب پ��ور درباره ای��ن اث��ر ۷2 دقیقه ای 
می گوید: اپرای عروسکی "عاشورا" مطلعی 
ب��ر احیای اپرای ملی و نی��ز آغازگر اپرای 
نوین ایران اس��ت که پس از نخستین اجرا 

موفقیت ه��ای زیادی در ای��ران و جهان به 
دست آورد.

او معتقد اس��ت ش��اید کمتری��ن موفقیت 
"اپ��رای عاش��ورا" این باش��د ک��ه آنان که  
تعزیه را در ش��مار اپرا و هنرهای نمایشی 
فاخ��ر نمی دانس��تند، باور کردن��د که این 
میراث ۵00 ساله  ایرانی مورد غفلت واقع، 

و از قابلیت های آن استفاده نشده است.

کنسرت عاشورایی با همراهی 
ارکستر سمفونیک

مدیر هنری: علی رهبری
رهبر: نصیر حیدریان

رهبر گروه کر: رازمیک اوحانیان
اثر: بهزاد عبدی

نویسنده: بهروز غریب پور
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كارگردان: شهرام مسلخی
بازیگران: پوريا پورسرخ، سروش صحت، لعيا زنگنه و شوان عطف 

عاشقها ايســتاده ميميرند ملودرامی اجتماعی است و داستان سرباز 
ايرانی و عراقــی را روايت می كند كه در زمان جنگ جان يكديگر را 
نجات داده اند. آنها اكنون بعد از سال ها با يكديگر روبرو می شوند. در 
واقع فيلم قصد دارد به سه مقوله عشق، خيانت و دوستی نيز بپردازد.

كارگردان:يداهلل صمدی
ياری، هنگامه  بازیگران: حسين 
قاضيانی، شمســی فضــل اللهی، 
ثريا قاســمی، اكبر عبدی، محمد 
سادات ابهری، فريده سپاه منصور، 
جمشيد مشايخی، مريم سعادت، 

رامونا شاه و افشين نخعی
فيلم ســينمايی پدر آن   داستان 
 ديگری داستان جوانی به نام شهاب را 
روايت می كند كه در جشن تولد 
بيست سالگی اش با ديدن عكس 
های كودكی خاطرات آن روزها را 

مرور می كند . او در زمان كودكی 
به خاطر بی توجهی به خانواده و 
سرزنشــهای پدرش، تصميم می 
گيرد صحبت نكند . تا رسيدن به 
هفت سالگی همه فكر می كردند 
شــهاب عقب افتاده است و نمی 
تواند صحبت كند تا اين كه روزی 
مادر بزرگ شهاب به راز او پی می 

برد و ....
باشگاه  در  دیگری«  آن  »پدر 

»سينکيد«
امكانی  ســيِنكيد  فيلم  باشــگاه 

جهت بازاريابی و نمايش ديجيتال 
فيلــم های منتخب اســت كه به 
خريــداران، پخــش كننــدگان، 
نمايندگان شــبكه های تلويزيونی 
و برنامه ريزان جشنواره های فيلم 
اين امــكان را اعطــاء می كند تا 
همزمان با جشنواره فيلم سيِنكيد 
در غرفه هايــی اختصاصــی بــه 
تماشای اين محصوالت بنشينند. 
در ايــن دوره 325 فيلــم از ۴۷ 
كشــور جهان برای بهره مندی از 

اين موقعيت برگزيده شده اند. 

ســاير عناوين ايرانی ارائه شده در 
باشــگاه فيلم عبارتنــد از: »قول« 
ساخته محمد علی طالبی، »بدون 
مرز« ساخته امير حسين عسگری، 
»آســمان آبی مادرم« ساخته علی 
قوی تن و »ســكوت رعنا« ساخته 

بهزاد رفيعی. 
باشــگاه فيلم در طول روزهای 2۸ 
مهر تا 1 آبان ســال جاری در شهر 
آمستردام در كشور هلند، اين امكان 
را در اختيار حرفه ای های سينمای 

كودک و نوجوان جهان قرارداد. 

  پــدر آن دیگــری

  عاشــق ها ایســتاده می ميرند

سينمای ایران
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كارگردان: شهرام مسلخی
بازیگران: پوريا پورسرخ، سروش صحت، لعيا زنگنه و شوان عطف 

عاشقها ايســتاده ميميرند ملودرامی اجتماعی است و داستان سرباز 
ايرانی و عراقــی را روايت می كند كه در زمان جنگ جان يكديگر را 
نجات داده اند. آنها اكنون بعد از سال ها با يكديگر روبرو می شوند. در 
واقع فيلم قصد دارد به سه مقوله عشق، خيانت و دوستی نيز بپردازد.

كارگردان:يداهلل صمدی
ياری، هنگامه  بازیگران: حسين 
قاضيانی، شمســی فضــل اللهی، 
ثريا قاســمی، اكبر عبدی، محمد 
سادات ابهری، فريده سپاه منصور، 
جمشيد مشايخی، مريم سعادت، 

رامونا شاه و افشين نخعی
فيلم ســينمايی پدر آن   داستان 
 ديگری داستان جوانی به نام شهاب را 
روايت می كند كه در جشن تولد 
بيست سالگی اش با ديدن عكس 
های كودكی خاطرات آن روزها را 

مرور می كند . او در زمان كودكی 
به خاطر بی توجهی به خانواده و 
سرزنشــهای پدرش، تصميم می 
گيرد صحبت نكند . تا رسيدن به 
هفت سالگی همه فكر می كردند 
شــهاب عقب افتاده است و نمی 
تواند صحبت كند تا اين كه روزی 
مادر بزرگ شهاب به راز او پی می 

برد و ....
باشگاه  در  دیگری«  آن  »پدر 

»سينکيد«
امكانی  ســيِنكيد  فيلم  باشــگاه 

جهت بازاريابی و نمايش ديجيتال 
فيلــم های منتخب اســت كه به 
خريــداران، پخــش كننــدگان، 
نمايندگان شــبكه های تلويزيونی 
و برنامه ريزان جشنواره های فيلم 
اين امــكان را اعطــاء می كند تا 
همزمان با جشنواره فيلم سيِنكيد 
در غرفه هايــی اختصاصــی بــه 
تماشای اين محصوالت بنشينند. 
در ايــن دوره 325 فيلــم از ۴۷ 
كشــور جهان برای بهره مندی از 

اين موقعيت برگزيده شده اند. 

ســاير عناوين ايرانی ارائه شده در 
باشــگاه فيلم عبارتنــد از: »قول« 
ساخته محمد علی طالبی، »بدون 
مرز« ساخته امير حسين عسگری، 
»آســمان آبی مادرم« ساخته علی 
قوی تن و »ســكوت رعنا« ساخته 

بهزاد رفيعی. 
باشــگاه فيلم در طول روزهای 2۸ 
مهر تا 1 آبان ســال جاری در شهر 
آمستردام در كشور هلند، اين امكان 
را در اختيار حرفه ای های سينمای 

كودک و نوجوان جهان قرارداد. 

  پــدر آن دیگــری

  عاشــق ها ایســتاده می ميرند

سينمای ایران
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كارگردان: مجيد اسماعيلی
بازیگران: مريال زارعی، مصطفی زمانی، همايون ارشــادی، جمشيد 

گرگين، ياسمن معاوی و قاسم يوردخانی
اگر ناگهان پرنده ها به پرواز درآمدند، يعنی دشــمن پشت بوته هاست؛ 
اما اگر پرنده ای پريد، شــايد پی دانه ای مــی رود. جنگجويان خطاكار 
تنهــا به پيروزی فكر می كنند؛ پس بديهی اســت كه به ســمت هر 
جنبشــی پشــت بوته ها يورش می برند؛ اما جنگجويــان خردمند كه 
حواس، درک و عكس العملشان را يكپارچه كرده اند، تفاوت پروازهای 
دسته جمعی و تنها را می دانند. آنها آگاهی بر نشانه ها را طی آموختن 
»آئين دالوری« زيست كرده و می دانند موقعيت پس از پيروزی مهم 

است نه پيروز شدن. 

كارگردان: اميد بنكدار و كيوان 
علی محمدی

مهدی  كرامتی،  مهتاب  بازیگران: 
آزاده  فراهانــی،  شــقايق  احمدی، 
صمدی، الهام كردا، ياسمين پازوكی 
و با حضور نسيم ادبی، رابعه مدنی، 
مريــم بوبانی و بــا معرفی مرتضی 

اسماعيل كاشــی و بازيگر خردسال 
نيكــی نصيريــان يــك زن و يك 
مرد بــرای شــنيدن آخرين قطعه 
ی ساخته شــده ی يك موزيسين 
مشــهور جهانی در شب مرگ او، رو 
در روی يكديگر قرار می گيرند. اين 
رويارويی مسير زندگی هر دوی آن 

ها را تغيير می دهد.
بلند  فيلــم  »ارغــوان« ســومين 
سينمايی اين دو كارگردان سينما 
اســت كه پيــش از اين ســاخت 
»شــبانه« و »شــبانه روز« را در 
كارنامه خود دارند. فيلم سينمايی 
»بوی  كتاب  از  اقتباسی  »ارغوان« 

اكبــر حيدری  قيــر داغ« علــی 
اســت و اين نويســنده با بنكدار و 
را  فيلمنامه  نــگارش  عليمحمدی 
»ارغوان« در  است.  برعهده داشته 
سه مقطع تاريخی سالهای 5۴، ۸6 

و 92 روايت می شود.

كارگردان:  وحيد جليلوند
كريمــی،  نيكــی  بازیگــران: 
برزو  فروتنيان،  شاهرخ  اميرآقايی، 
ارجمند، آفرين عبيســی، ســعيد 
داخ، كتانه افشــاری نــژاد، ميالد 
يزدانی، ســحر احمدپور، حشمت 
ســحر  جليلوند،  وحيد  آرميــده، 

احمدپور، ميالد يزدانی 

اين فيلم در هفتاد و دومين دوره 
جشــنواره فيلم ونيز به روی پرده 

رفت.
 فيلم، داستان مردی به نام جالل 
را روايت می كند كه آگهی غريبی 
در يكی از روزنامه های صبح تهران 
منتشــر می كند كــه در آن اعالم 
می كنــد می خواهد پــول زيادی 

را به يك مســتمند ببخشد. افراد 
زيــادی گــرد می آينــد و پليس 
مداخلــه می كند. جــالل تصميم 
می گيــرد كه به طور تصادفی يك 
نفر را از ميان درخواست ها انتخاب 

كنــد، امــا دو زن، يكی دختر 
نام ستاره كه  به  نوزده ساله ای 
حامله اســت و يكــی هم ليال، 
بردار  دســت  او  ســابق  نامزد 

. نيستند

  چهـارشــنبه 19 اردیبهشـــت

  ارغـــوان

  ماهـی ســـياه كوچولو

بخش نگاه نو سی و سومين جشنواره فيلم فجر:
بهترين فيلم   محمد حسين لطيفی   برنده تنديس بهترين فيلم

بهترين كارگردانی   وحيد جليلوند   برنده تنديس بهترين كارگردانی
بهترين فيلمنامه   علی زرنگار - وحيد جليلوند - حسين مهكام   نامزد 
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معرفی دنباله هاي موفق   10
فيلم بزرگ تاريخ سينما 

استودیوهاي فیلمسازي معموالً به فیلم دوم و یا سوم از یک مجموعه سینمایي 
به عنوان ماش�ین پولس�ازي نگاه مي کنند و با تهیه قسمت دیگري از یک فیلم 

موفق سعي مي کنند سود سریعي به جیب بزنند.
ساخت قسمت دوم و یا دنباله یک فیلم به عنوان یک روش داستان گویي مي تواند 
فرصت هاي خوبي به فیلمساز بدهد. به عنوان مثال مي توان همان فیلمنامه را از 
منظر و زوایاي دیگري بس�ط داد و یا زندگي ش�خصیت هاي اصلي داستان را در 

مراحل بعدي زندگي آنها تعقیب کرد.

فیلم دوم از مجموعه پدر خوانده اثر فرانس�یس فورد کاپوال که چهل سال پیش 
در دس�امبر 1974 به بازار آمد، به هر دو هدف رس�یده و از آنچه در قسمت اول 

پدر خوانده به آن دست یافته بود فراتر رفته است.



قس��مت دوم پدر خوانده تحلیل 
و تصویر دقیقي از آمریکاي قرن 
بیستم است که نش��ان مي دهد 
این جامعه نه یک زمینه مناسب 
نژادها  ایده آل  درهم آمیزي  براي 
و فرهنگ ه��ا، بلک��ه بیش��تر به 
فرشي شبیه اس��ت که تار و پود 
آن تجربه س��خت مهاجران، فقر 
گسترده شهرنش��ینان و تبعیض 

نژادي است.
ای��ن فیلم با چن��د صحنه خیره 
کننده در م��ورد روزهاي قبل از 
وقوع انقالب کوبا حتي سیاس��ت 
خارجي آمریکا را نیز زیر ذره بین 
مي گیرد. فرانس��یس فورد کاپوال 
یک داس��تان و فیلم گانگستري 
را عمیق تر ک��رده و در قالب آن 
به روح جامعه و ملت آمریکا نقب 

مي زند.
کارگردان فیلم ه��اي با ارزش در 
قسمت دوم به جاي تکرار همان 
سبک و س��یاقي که فیلم اول را 
موفق کرد، به قابلیت ها و امکانات 

تازه داستان گویي روي مي آورد.
این دقیقاً همان کاري اس��ت که 
و  کارگ��ردان  لینکلیتر  ریچ��ارد 
فیلمنامه نویس »پیش از غروب« 
به شکل اس��تادانه اي موفق شده 
انجام دهد. این فیلم ۹ سال پس 
از قس��مت اول از این مجموعه با 
عنوان »پیش از طلوع 1۹۹۵« به 
سراغ دو شخصیت اصلي داستان 
یعني جسي )با بازي ایتن هاک( 
و س��لین )با بازي ژول��ي دلپي( 
م��ي رود و حوادث زندگ��ي آنها 
در این س��ال ها را بازگو مي کند. 
ای��ن دو ش��خصیت در قس��مت 
اول داس��تان و زماني که جوان تر 
بودند، به دس��ت سرنوش��ت در 
قطاري که به شهر وین مي رود با 
هم آشنا مي شوند، تمام روز را در 
شهر مي چرخند و عاشق یکدیگر 
مي ش��وند، ول��ي مجبورند با هم 
خداحافظ��ي کنند. فیلم اول این 
مجموعه کاماًل یک فانتزي و گریز 
از محدودیت ه��اي واقعي زندگي 
اس��ت، اما موضوع اصلي قسمت 
دوم ای��ن مجموعه ب��ر باد رفتن 

آرزوه��ا، عملي نش��دن انتظارات 
و غم ناش��ي از گذش��ت زمان و 
پش��یماني از ناداني ه��اي دوران 
جواني است. پیش از غروب مثل 
بیشتر قسمت هاي دوم فیلم هاي 
ب��ا ارزش یک س��ر و گ��ردن از 
قس��مت اول باالتر است. یکي از 
اولی��ن مجموعه هاي س��ینمایي 
موف��ق هالی��وود 14 فیلمي بود 
که براس��اس داستان و شخصیت 

شرلوک هولمز ساخته شدند.
در این مجموعه که س��اخت آن 
از س��ال 1۹38 شروع شد، بازیل 
راتبون نقش این کارآگاه و نایجل 
بروس نقش واتس��ون دوس��ت و 

دستیار او را بازي مي کردند.
»تعقیب در الجزایر« دوازدهمین 
قسمت از این مجموعه را مي توان 
داستاني  دانس��ت.  مورد  بهترین 
بسیار مهیج، با فضاسازي جذاب 
و راز آل��ود که تم��ام حوادث آن 
در ط��ول جنگ جهاني دوم و در 
عرشه یک کش��تي بخار کوچک 

اتفاق مي افتد.
ای��ن فیلم ب��ا اتکا ب��ه فیلمنامه 
اس��تیل  و  طن��ز  هوش��مندانه، 
قوي آن و نه صحنه هاي اکش��ن 
پرخ��رج، تماش��اچي را ب��ه خود 
ج��ذب مي کن��د. ام��روزه ای��ن 
تقریب��اً به یک قانون بدل ش��ده 
که قس��مت هاي بع��دي یک اثر 
سینمایي حتماً باید از قسمت اول 
پرخرج تر باشند، اما حقیقت این 
اس��ت که در دوره هاي طوالني از 
تاریخ هالیوود قمست هاي بعدي 
همیش��ه از فیلم اول کم هزینه تر 

بودند.
هزینه تولید »تعقیب در الجزایر« 
به نسبت س��ایر قسمت هاي این 
مجموعه بس��یار ناچیز بود، ولي 
همین کم خرج بودن باعث ش��د 
که س��ازندگان فیلم نوآوري هاي 

فراواني را به کار بگیرند.
به عنوان نمونه ب��ا ایجاد فضایي 
مه آلود در اکثر صحنه هاي فیلم، 
ه��م فق��ر و ارزان قیم��ت بودن 
صحنه آرای��ي را پوش��اندند و هم 
به فض��اي فیلم ی��ک جذابیت و 
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زیبایي وی��ژه اي دادند. در فقدان 
صحنه ه��اي تعقی��ب و گریز و یا 
زد و خورد، این فیلم روي دیالوگ 
ش��خصیت ه��ا تمرکز ک��رده و 
در نتیج��ه درام قوي ت��ري خلق 

کرده است.
این دومین قس��مت از مجموعه 
که  ب��ود  س��ینمایي  فیلم ه��اي 
تلویزیوني  براساس یک س��ریال 
با همین نام که در دهه ش��صت 
و هفتاد میالدي پخش مي ش��د، 

ساخته شد.
اولین قس��مت از ای��ن مجموعه 
س��ینمایي ب��ا عنوان پیش��تازان 
فضا: در سال 1۹۷۹ ساخته شد. 
بودجه قسمت دوم به نسبت فیلم 
اول بسیار بیشتر بود، اما نیکالس 
مهیر کارگردان این فیلم، بخش 
زی��ادي از جلوه هاي ویژه را کنار 
گذاشت و به جاي آن روي خلق 
ی��ک درام مهیج و پرتنش تمرکز 

کرد.
پس زمین��ه ماجراهاي این فیلم 
در حقیقت رقاب��ت بین آدمیرال 
تي کرک )با بازي ویلیام شاتنر( و 
دشمن اصلي او )با بازي ریکاردو 
مون��ت آلبان( ب��ود. در طول این 
فیلم چند صحنه بیشتر از تصویر 
گس��ترده فضا را نمي بینیم و به 
جاي آن صحنه ه��اي کلوزآپ از 
چهره شخصیت هاي داستان و یا 
فضاي داخلي و شلوغ فضاپیماها 

اولویت پیدا کرده اند.
نیکالس مهیر به چهره بازیگران 
فضای��ي  جزیی��ات  از  بی��ش 
باعث  همین  و  توجه کرده اس��ت 
شده که قس��مت دوم پیشتازان 
فض��ا ب��ه یک��ي از محبوب ترین 
فیلم ه��اي علم��ي - تخیلي بدل 

شود.
کارگ��ردان  کوروس��اوا،  آکی��را 
برجس��ته ژاپن��ي در فیل��م هاي 
اولیه خود بس��یار ظری��ف و زیبا 
تصویرسازي مي کرد. این داستان 
حماسي مربوط به جودو که در دو 
قسمت س��اخته شد، جزو همین 
دوره از کارهاي او هستند. قسمت 

در حال و هواي عش��ق، داستان 
رمانتیک آشنایي زن و مردي بود 
که هر دو در یک رابطه زناشویي 
نامطمئن زندگ��ي مي کردند و با 
وجود عالقه اي که بین آنها شکل 
گرفت، نتوانستند زندگي موجود 
خ��ود را ترک ک��رده و با یکدیگر 
باشند. چو مو وان شخصیت مرد 
داس��تان، پس از پایان این عشق 
نافرجام دلشکس��ته و سرش��ار از 
پشیماني، به آنگکور وات یکي از 
معابد قدیمي بوداییان در کامبوج 
مي رود و داستان عشق خود را در 
گوش دیوارهاي این بناي قدیمي 
زمزمه مي کن��د. در فیلم 2046 
ب��ه کارگرداني وونگ کار واي که 
مي ت��وان آن را قس��مت دوم و یا 
دنباله در حال و هواي عشق تلقي 
کرد، خالء دروني شخصیت مرد 
داستان به مرز خطرناکي مي رسد 
و وجود او را م��ي خورد. او براي 
فراموش کردن درد ناشي از عشق 
رابطه هاي دیگري  نافرجام خود، 
برق��رار مي کند، اما ه��ر چه این 
کار را بیشتر تکرار مي کند، خالء 

دروني او بزرگ تر مي شود.
فیلم 2046 ش��عري آهنگین در 
وصف یادآوري احساسات است و 
این کار را نه با بازگویي داستان، 
بلک��ه با خل��ق تصاوی��ري انجام 
مي ده��د که مي ت��وان آن را یک 

موسیقي تصویري توصیف کرد.
سیگورني ویور مفهوم و نقشي که 
امروزه آن را قهرمان زن فیلم هاي 
اکشن مي دانیم در فیلم بیگانه ها 

خلق کرد.
جیمز کامرون کارگردان بیگانه ها، 
با زحمت ف��راوان توانس��ت این 
شخصیت زن را به یک فمینست 
واقعي بدل کند. در قسمت اول از 
ای��ن مجموعه که با عنوان بیگانه 
و ب��ه کارگرداني ریدلي اس��کات 
ساخته شد، شخصیت سیگورني 
وی��ور به نام الن ریپلي در گردباد 
ح��وادث فقط به فکر نجات دادن 
خودش اس��ت. در فیلم بیگانه ها 
که از فیلم اول یک س��ر و گردن 

اول از سانش��یرو سوگاتا )حماس��ه جودو( محصول 1۹43 اولین فیلم 
بلند او بود. فیلم هاي بعدي او مملو از شخصیت هاي مردانه و خشونت 
ناگهاني است، اما دو فیلم سانشیرو سوگاتا درمورد تاثیر انضباط هنرهاي 
رزمي بر پاالیش روح و روان اس��ت. در قسمت دوم از این مجموعه، به 
خصوص کنترل خش��ونت در مرکز توجه داستان قرار گرفته است. در 
صحنه هاي اول فیلم مي بینیم که یک اس��تاد نجیب جودو که در فیلم 
اول حکایت پختگي شخصیت او به تصویر درآمده، با نپذیرفتن مبارزه 
با یک مش��ت زن آمریکایي قدرت خود را نش��ان مي دهد. صحنه هاي 
پایاني فیلم که یک نبرد بي سر و صدا در برف را نشان مي دهد واقعاً به 
یادماندني است. فیلم قبلي وونگ کار واي کارگردان هنگ کنگي به نام 

صحنه ای از فیلم حماسه جودو
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باالت��ر اس��ت، الن ریپل��ي مثل 
ی��ک جنگجوي آبدی��ده به نبرد 
هیوالها م��ي رود. فیلم بیگانه ها 
در حقیقت یک داستان جنگي و 
حماسي از نبرد دو قبیله دشمن 
است که هریک از آنها توسط یک 
شخصیت زن ش��جاع و نیرومند 
رهبري مي ش��وند. الن ریپلي در 
راس ی��ک قبیله و ملک��ه بیگانه 
در راس قبیله دیگ��ر قرار دارند. 
قدرت و سبعیت این دو شخصیت 
مونث نه به رغم غریزه هاي لطیف 
مادرانه آنها، بلکه دقیقاً از همین 
مي گیرد.  سرچش��مه  غریزه ه��ا 
فیلم اول ای��ن مجموعه با عنوان 
گمش��ده  صن��دوق  مهاجم��ان 
محص��ول 1۹81 و به کارگرداني 
اس��تیون اس��پیلبرگ به الگویي 
براي فیلم هاي ماجراجویي جدید 
بدل ش��د و در نحوه فیلمبرداري 
صحنه هاي اکش��ن تحول بزرگي 

ایجاد کرد.
فیلم دوم و یا دنباله آن با عنوان 
ایندیان��ا جون��ز و آخرین جنگ 
صلیب��ي، پرداخ��ت عمیق ت��ري 
از  غن��ي  تحلی��ل  ی��ک  و  دارد 
ارائ��ه  داس��تان  ش��خصیت هاي 
مي دهد. در این فیلم ایندیانا جونز 
با بازي هریس��ون فورد و پدرش 
با بازي ش��ون کانري، که بیست 
سال اس��ت یکدیگر را ندیده اند، 
مق��دس  ج��ام  جس��تجوي  در 
دس��ت به دس��ت هم مي دهند. 
در ای��ن داس��تان ج��ام مقدس 
عیسي مس��یح )ع( در حقیق��ت 
بهانه و یا اس��تعاره اي براي سفر 
دروني ش��خصیت اصلي داستان 
به سوي بلوغ اس��ت. شاید دلیل 
پختگي و غناي داستان این است 
که تام استوپارد نمایشنامه نویس 
بریتانیایي، فیلمنامه آن را صیقل 
داده و به قول استیون اسپیلبرگ 
بخش اعظم دیالوگ هاي فیلم به 
قلم اوس��ت. نتیجه کار، بهترین 
فیلمنامه اي اس��ت ک��ه تاکنون 
براي یک فیلم ماجراجویي نوشته 

شده است.

خاطر یک مش��ت دالر« بس��یار 
بهتر اس��ت. این فیل��م، در عین 
حال اولی��ن فیلم س��رجیو لئونه 
اس��ت ک��ه در آن کارگ��ردان با 
صحنه ه��اي  دادن  روي  زم��ان 
تیراندازي اصلي داستان به خوبي 
بازي مي کند. قبل از ش��روع هر 
صحنه مهم تیران��دازي، دوربین 
روي نماي نزدیک ش��خصیت ها 
تمرک��ز کرده و به ج��اي صداي 
شلیک هاي مکرر که در فیلم هاي 
قبل��ي او مي دیدی��م، موس��یقي 
خش��ن، اما جالب انیو موریکونه 

فضا را پر مي کند.
دومین فیلمي که جورج لوکاس 
از مجموع��ه جن��گ س��تارگان 
س��اخت که در حقیقت پنجمین 
قس��مت از این مجموعه اس��ت، 
تماش��اچیان را ب��ه نقاط بس��یار 
دوردس��ت و تاری��ک در انتهاي 
کهکشان مي برد. در قسمت هاي 
اول مجموع��ه جنگ س��تارگان، 
قهرمانان داستان پیروز مي شوند 
و مورد س��تایش قرار مي گیرند؛ 
اما در »امپراتوري ضربه مي زند« 
قهرمانان داس��تان کتک خورده، 

مجروح و در حال فرارند.
در ای��ن فیلم جورج لوکاس تهیه 
کنن��ده و نویس��نده فیلمنام��ه 
و اروی��ن کرش��نر کارگ��ردان، از 
بنیاني ترین شیوه هاي سینمایي 
براي خلق صحنه هاي نبرد هوث 
اس��تفاده کرده اند که شش دهه 
قب��ل از آن توس��ط دیوید وارک 
گریفی��ث فیلمس��از آمریکایي و 
کارگردان فیلم مشهور تولد یک 

ملت به کار گرفته شده بود.
ای��ن فیل��م موفقی��ت مجموعه 
س��ینمایي جن��گ س��تارگان را 
عمیق ت��ر و متنوع ت��ر ک��رد؛ به 
طوري که هن��وز هم موفق ترین 
مجموعه فیلم در عرصه سینماي 
جهان اس��ت. این فیل��م یک بار 
دیگ��ر ثاب��ت کرد که ن��ور وقتي 
ک��ه در محاص��ره تاریکي باش��د 

درخشندگي بیشتري دارد.

سرجیو لئونه استاد فیلم هایي که به ژانر وسترن اسپاگتي شهرت یافت، 
قبل از آنکه به داستان هاي طوالني مثل فیلم »خوب، بد، زشت« روي 
بیاورد، در فیلم به خاطر چند دالر بیش��تر که در حقیقت دنباله فیلم 
قبلي او به نام به خاطر یک مشت دالر است، یک داستان کوتاه، اما پر 

ماجرا را خلق کرده است.
ای��ن فیل��م دو جای��زه بگیر را دنب��ال مي کند که کلینت ایس��توود و 
لي وان کلیف نقش آنها را بازي مي کنند. این دو در میانه داستان براي 
شکار و کشتن یک قانون شکن بسیار پلید )با بازي جان ماریا ولونته( 

با هم متحد مي شوند.
به خاطر چند دالر بیش��تر را ش��اید بتوان جدي تری��ن فیلم در مورد 
موضوع رفاقت دانس��ت و از نظر فني و نحوه پرداخت به نس��بت »به 

صحنه ای از فیلم به خاطر یک مشت دالر
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غذا در واقع فقط یک ماده مصرفی نیست، بلکه یک خوراک فرهنگی 
اســت که در خود فرهنگ و آداب و رســوم مردم بومی یک منطقه را 
جای داده است. شاید بتوان گفت غذا یکی از عوامل اصلی در بهداشت 
روانی و شــخصیتی مردم یک جامعه نیز محســوب می  شود. یکی از 
معیارهای مهم سفر، غذا است و گردشگری غذا و خوراک یکی از انواع 
گردشــگری مي باشد که با توجه به افزایش زمان اوقات فراغت و نیاز 
انسان  ها به یک محیط همنشینی، روز به روز در حال رشد است. در 
این نوع از گردشگری، گردشگران با هدف دیدار از غذاهای بومی 
مناطق، چگونگی گردآوری مــواد اولیه، فرآیند تهیه و پخت و 

ابزار و وسایل به کار برده شده سفر می کنند. 
دامنه گردشــگری غذا به خوراکی و نوشیدنی محدود نمی  
باشد و شامل تولید کنندگان محصوالت غذایی و نوشیدنی 
و کارخانه هــای تهیه انواع نوشــیدنی و انواع شــربت ها 

و عرقیــات گیاهــی و آب میوه ها، و ترکیبات خــاص آن ها تا انواع 
اضافات و چاشنی ها و مکمل های محلی نظیر ترشیجات، انواع سس 
و مربا در میز و ســفره های غذا می شــود. برای مردم محلی، فروش 
مــواد غذایی محلی به گردشــگران یک منبع درآمد پایدار اســت. 
برای بازدید کنندگان، خوردن و یا درســت کردن غذای محلی یک 
بعد مشــارکتی بسیار مهم در تجربه اکتشاف قومیت ها است. نظام 
غذایی را می توان به عنوان بســتری برای مطالعه، بررسی و شناخت 
فرهنــگ در نظر گرفت. غذا واجد بســیاری از ویژگی های فرهنگ 
اســت. غذا از گذشته در کنار دین، زبان، خانواده و سایر مؤلفه  های 
فرهنگی، تا حدودی یکی از شــاخص های مهــم هویت قومی بوده 
اســت. غرور قومی، ملی گرایی، میراث خانوادگی و محلی و آداب و 
رسوم کشاورزی و بسیاری از سایر شاخص های هویت، تاحدودی به 

وسیله حفظ آداب غذایی مورد حفاظت قرار گرفته  اند.

آشپزی ایرانی: 
آشپزی ایرانی به عنوان 
یکی از وجوه مهم فرهنگ 
خاورمیانــه، در واقع مکتب 
مادری است که دو شاخٔه مهم 
آشپزی جهان امروز، یعنی آشپزی 
هندی از یک طرف و آشپزی ترکی 
و عربی از طرف دیگر، از بدنٔه اصلی 

آن روئیده اند. 

با توجه بــه قرار گرفتــن ایران در 
کنار یکی از قدیمی ترین مسیرهای 
تجاری جهــان )جاده ابریشــم(، از 
قدیم االیام، سفر دارای ارزش و اعتبار 
خاصی در فرهنــگ و ادبیات ایرانی 
بوده اســت و در دهه های اخیر، در 
نتیجه گسترش امنیت راه ها و توسعه 
حمل و نقل به تفریح رایج بیشــتر 
ایرانیان تبدیل شده است. گردشگری 

غذا بــا وجود فرهنــگ غنی، تنوع 
قومــی و جشــنواره های غذایی که 
در ایــران برگزار می شــود، مهجور 
مانده است؛ در حالی که کشورهایی 
همچون چیــن، فرانســه و ژاپن با 
خوراک هایشان،  از  تصاویری  انتشار 
ذائقه هــا را تحریک می کنند. اگر به 
هر نقطه دنیا به خصوص کشورهای 
پیشرفته ســفر کنید، رستوران های 

چینی، هندی، لبنانی و ایتالیایی را 
می بینید. این کشــور ها به طبع در 
کنار این عرضه غذایی، صنایع وابسته 
کشورشــان را نیز عرضه می کنند. 
وقتــی در یک رســتوران ایتالیایی 
الزانیا ســرو می شــود، آن ها کم کم 
جایی برای آن صنعــت، عرضِه نام، 
فرهنگ و حتی کارخانه ساخت آن 

فراهم می کنند. 
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غذا در واقع فقط یک ماده مصرفی نیست، بلکه یک خوراک فرهنگی 
اســت که در خود فرهنگ و آداب و رســوم مردم بومی یک منطقه را 
جای داده است. شاید بتوان گفت غذا یکی از عوامل اصلی در بهداشت 
روانی و شــخصیتی مردم یک جامعه نیز محســوب می  شود. یکی از 
معیارهای مهم سفر، غذا است و گردشگری غذا و خوراک یکی از انواع 
گردشــگری مي باشد که با توجه به افزایش زمان اوقات فراغت و نیاز 
انسان  ها به یک محیط همنشینی، روز به روز در حال رشد است. در 
این نوع از گردشگری، گردشگران با هدف دیدار از غذاهای بومی 
مناطق، چگونگی گردآوری مــواد اولیه، فرآیند تهیه و پخت و 

ابزار و وسایل به کار برده شده سفر می کنند. 
دامنه گردشــگری غذا به خوراکی و نوشیدنی محدود نمی  
باشد و شامل تولید کنندگان محصوالت غذایی و نوشیدنی 
و کارخانه هــای تهیه انواع نوشــیدنی و انواع شــربت ها 

و عرقیــات گیاهــی و آب میوه ها، و ترکیبات خــاص آن ها تا انواع 
اضافات و چاشنی ها و مکمل های محلی نظیر ترشیجات، انواع سس 
و مربا در میز و ســفره های غذا می شــود. برای مردم محلی، فروش 
مــواد غذایی محلی به گردشــگران یک منبع درآمد پایدار اســت. 
برای بازدید کنندگان، خوردن و یا درســت کردن غذای محلی یک 
بعد مشــارکتی بسیار مهم در تجربه اکتشاف قومیت ها است. نظام 
غذایی را می توان به عنوان بســتری برای مطالعه، بررسی و شناخت 
فرهنــگ در نظر گرفت. غذا واجد بســیاری از ویژگی های فرهنگ 
اســت. غذا از گذشته در کنار دین، زبان، خانواده و سایر مؤلفه  های 
فرهنگی، تا حدودی یکی از شــاخص های مهــم هویت قومی بوده 
اســت. غرور قومی، ملی گرایی، میراث خانوادگی و محلی و آداب و 
رسوم کشاورزی و بسیاری از سایر شاخص های هویت، تاحدودی به 

وسیله حفظ آداب غذایی مورد حفاظت قرار گرفته  اند.

آشپزی ایرانی: 
آشپزی ایرانی به عنوان 
یکی از وجوه مهم فرهنگ 
خاورمیانــه، در واقع مکتب 
مادری است که دو شاخٔه مهم 
آشپزی جهان امروز، یعنی آشپزی 
هندی از یک طرف و آشپزی ترکی 
و عربی از طرف دیگر، از بدنٔه اصلی 

آن روئیده اند. 

با توجه بــه قرار گرفتــن ایران در 
کنار یکی از قدیمی ترین مسیرهای 
تجاری جهــان )جاده ابریشــم(، از 
قدیم االیام، سفر دارای ارزش و اعتبار 
خاصی در فرهنــگ و ادبیات ایرانی 
بوده اســت و در دهه های اخیر، در 
نتیجه گسترش امنیت راه ها و توسعه 
حمل و نقل به تفریح رایج بیشــتر 
ایرانیان تبدیل شده است. گردشگری 

غذا بــا وجود فرهنــگ غنی، تنوع 
قومــی و جشــنواره های غذایی که 
در ایــران برگزار می شــود، مهجور 
مانده است؛ در حالی که کشورهایی 
همچون چیــن، فرانســه و ژاپن با 
خوراک هایشان،  از  تصاویری  انتشار 
ذائقه هــا را تحریک می کنند. اگر به 
هر نقطه دنیا به خصوص کشورهای 
پیشرفته ســفر کنید، رستوران های 

چینی، هندی، لبنانی و ایتالیایی را 
می بینید. این کشــور ها به طبع در 
کنار این عرضه غذایی، صنایع وابسته 
کشورشــان را نیز عرضه می کنند. 
وقتــی در یک رســتوران ایتالیایی 
الزانیا ســرو می شــود، آن ها کم کم 
جایی برای آن صنعــت، عرضِه نام، 
فرهنگ و حتی کارخانه ساخت آن 

فراهم می کنند. 

غذاهای تاریخی ایرانیان:
ایــران  تاریخــی  دوران هــای  در 
خوراک های  دربــاره  کتاب هایــی 
متفــاوت ایرانی داشــته ایم و تنوع 
غذایی در دوره ساسانی زبانزد بوده 
که به دوره هــای تاریخی دیگر هم 

رسیده است. 
بــه صــورت جســته و گریختــه 
در  بــه خوراک هــا  کتاب هــا   در 
دوران های تاریخی مثل هخامنشیان 
و ساسانیان اشاره شده است. حتی 
ِهرُدوت هم بــه آداب غذا خوردن 

ایرانیان اشاره کرده است.
در گوشــه و کنــار ایــران به تنوع 
خوراک های منطقه ای برمی خوریم. 
برای مثال در اورامانات کردســتان، 
کرمانشــاه، آذربایجان و جای جای 
برمی خوریم  به خوراکهایــی  ایران 
 کــه در نقــاط دیگر کمتــر دیده
 مــی شــوند. برای مثال کشــک 
بادمجان کرمان و خورشــت خالل 
کرمانشاه شهرت دارند. تنوع خوراک 
در شیراز بسیار است. شاید نزدیکی 
به خلیج فــارس و منابــع دریایی 
راهگشــای این تنوع غذایی باشد. 
در استان های حاشیه خلیج فارس 
برخی خوراک ها پخته می شوند که 
نظیر آن در دنیا کمتر دیده می شود. 
شــما می توانید انواع خورشت های 
ایرانی را در ســفرنامه های سیاحان 
به ایران پیدا کنید. در دوره قاجاریه 
چندین نوع خوراک نام برده شــده 
که در سفرنامه ها نیز به آن ها اشاره 
شده است. هریک از غذاهای اصلی 
ایرانی الگویی اســت که به واسطٔه 
قرن ها تجربه به دســت آمده است. 
در کنار اقدامات اقامتی، تسهیالتی 
جهت پذیرایی مســافران، در نظر 
گرفته شــده بود که ســابقٔه آن به 
قبل از هخامنشیان برمی گردد. در 
زمان هخامنشــیان نسبت به ایجاد 
ایستگاه های شــاهی در مسیرهای 
ارتباطی که در آن از مســافران نیز 
پذیرایی می شــد، اقدام شــده بود. 
در زمان ســلوکیان نیز در فواصل 
معین در مســیر راه هــا، آب انبار ها 
و کاروانســراهایی برای استفاده از 

مسافران 
بنــا شــده 

بــود که ایــن روند 
در دوران اشــکانیان و ساســانیان 
نیز ادامه داشــت. در شروع دوران 
اســالمی در ایران، احداث بناهایی 
مربوط به مســافران، جهانگردان و 
برقــراری موقوفات، جهت پذیرایی 
از آنان کاماًل رواج داشــت. در زمان 
صفویه در کنار کاروانســرا ها برای 
تامین آب آشــامیدنی مســافران، 
خصوصــاً در نواحی کویری و نقاط 
کم آب، آب انبارهایی بزرگ به همراه 
بادگیر، بنا گردیده بود تا آبی خنک 
در دسترس مســافران قرار گیرد و 
مســافران می توانستند آذوقٔه مورد 
نیاز خود را نیز به قیمت مناســب 
از کاروانســرا و یا روستاهای اطراف 

تهیه کنند. 
شاردن در سفرنامٔه خود از وضعیت 
خوراک مردم آن زمان چنین نقل 

می کند: 
 »ایرانیــان دو نوبت غذا می خورند 
که نخستین آن میوه جات، لبنیات، 
تنقالت و شــیرینی است. آنان در 
سراســر ســال خربزه و هشت ماه 
از ســال، انگور دارند. پنیر، ماست، 
خامه و مرباجات، مدام بر سر سفرٔه 
ایشان اســت. ترکیب ناهار ایرانیان 
که در فاصلٔه ســاعت ده تا دوازده 
صرف می شود، معموالً چنین است. 
شام نیز عبارت اســت از شوربایی 
)آبگوشــتی( کــه بــا میوه جات و 
سبزیجات تهیه می گردد و کباب که 
در تنور یا بخاری و یا با سیخ پخته 
می شود، تخم مرغ، تره، سبزی و پلو 
که کــه مطبوع ترین غذای ایرانیان 

است و باالخره نان روزانه.« 
در زمــان صفویه تمامــی افراد در 
منازل خود مطبخ نداشــتند و به 
آشپزخانه عمومی می -رفتند و در 
آنجا پلو و یا هرچه که می خواستند، 
برای شام خود خریداری می کردند 
که در تمام شهر ها خصوصاً اصفهان، 
تعداد زیادی از این نوع آشپزخانه ها 
وجود داشته که هر یک فقط یک 

را  غــذا  نــوع 
ارائــه و به فروش 
ایــن  می رســاندند. 
به  عمومی  مطبخ هــای 
شــکل دکان بوده است و قسمت 
داخلــی با پــرده ای جدا شــده و 
مشــتریان با یکــی دو تخت و یا 
نیمکتی که با قالی پوشانیده شده 
بود، غذای خود را صرف می کردند. 
قهوه خانه ها هــم در دوران صفویه 
بسیار مهم و مجلل بودند و عموماً 
مرکز اجتماع و محل تفریح مردم 

بوده اند. 
در عهد امیر کبیر توجه بیشــتری 
بــه مهمانخانه هــا و آب انبار هــا و 
چایخانه هــا، معطــوف می گردد و 
همانند ادوار گذشــته، برای رفاه و 
آسایش مسافران در کنار جاده های 
مسیر کاروان  ها  و شوسه، متناسب 
با نیاز زمان و منطقه، اماکن اقامتی 
و پذیرایی متعددی احداث شــده 
بــود. در اوایل قرن بیســتم نیزدر 
کشور، با وجود اینکه توجه چندانی 
به امر تاسیسات اقامتی و پذیرایی 

وجود نداشت، ولی در   همان معدود 
مهمانخانه ها نسبت به ارائٔه خوراک 
به مســافرین اقداماتی انجام گرفته 

بود. 
در سال ۱۳۰۶ شمسی یک مهاجر 
روسی به نام خاچیک مادیکیانس، 
کافه نــادری را در خیابــان نادری 
)جمهــوری فعلــی( دایــر کرد و 
چندی بعد در جــوار کافه نادری، 
مهمانخانه ای بــه   همان نام احداث 
کرد که برای نخستین بار در تهران 
در رستوران این هتل بود که غذاهای 

فرنگی به ایرانیان عرضه می شد. 
در ســال ۱۳۰۷ بــرای اولین بار 
مقررات و ضوابطی برای تاسیس 
کافه و رستوران از سوی شهرداری 
تهران وضع شد. در اسفند ۱۳۱۴ 
نیز آئین نامٔه نــرخ فروش اغذیه 
و نوشیدنی ها در رســتوران ها از 
تدوین  تهران،  شــهرداری  طرف 
و ابالغ شــد و پس از این دوران 
بود که ایجــاد واحدهای پذیرایی 
در شهرهای بزرگ و اقصی نقاط 

کشور افزایش یافت. 
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مغناطیس درمـانی؛
 درمـان هــزاره ســوم

مغناطیس درمانی و حتی درمان با میدان مغناطیسی به 
اســتفاده از مغناطیس یا آهنربا برای کمک به تسکین 
درد و کاهش التهاب عضالنی گفته می شــود. این اثر 

میدان های مغناطیســی، حاصل واکنــش مغناطیس به 
یون های مثبت و منفی خون اســت که جریان خون را 

بهبود می بخشد و منجر به تسکین درد می شود.

 ۲۰۰ سال قبل از میالد مسیح)ع(، 
یک فیزیکدان یونانی دریافت که استفاده 
از آهن ربا در کاهش دردهای موضعی 
تاثیر مثبتی دارد. حکیم ابو علی سینا 
نیز از آهن ربا در درمان بیماری های 
طحال و کبد استفاده می نموده است. 
سنگ درمانی 
می تواند 

به 

نوعی پیشینه این درمان باشد. استفاده 
 از سنگ آهن در طب سنتی ما از از

 دیر باز متداول بوده است.

از میالد، ملکه    ۷۰سال پیش 
رم باستان- کلِئوپاترا- برای حفظ 
پیشانی خود  روی  زیبایی خویش 
می نموده  نصب  آهنربا  تکه  یک 
آن  در  را  خود  زیبایی  دوام  راز  و 

می دانسته است.

  در آلمان از این نیرو در صنایع 
و  کشاورزی  جمله  از  مختلف 
این  به  می شود،  استفاده  باغداری 
سبزی هایی  و  میوه ها  که  صورت 
که  )بایو(  نام  با  می شود  تهیه 
مغناطیسی  آبهای  توسط 
تحت  و  شده  آبیاری 
رشد  نیرو  این  تاثیر 
این  که  می کنند 
ت  ال محصو
به علت 

اثرات مثبت آن،  و  بودن  مغذی تر 
محصوالت  معمولی  نوع  از  گرانتر 
از  استفاده  همچنین،  باشند.  می 
باعث  کشاورزی  در  مغناطیس 
افزایش رشد ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی 

میوه ها و سبزی ها شده است.

یک  می تواند  مغناطیس   
از  جلوگیری  برای  مطمئن  روش 
از  استفاده  باشد.  صرع  حمله های 
آهنربا به صورت دستبند یا استفاده 
آن ها در نقاط طب سوزی می تواند 
تاثیرات درمانی برای انواع بیماری 

مانند صرع داشته باشد.

 در بسیاری از کشور ها، مغناطیس 
مستقل  علم  یک  عنوان  به  درمانی 
از  استفاده  شود.  می  محسوب 
عدم  بر  دلیل  درمانی  مغناطیس 
یا  طب  روش های  دیگر  کارایی 
طب  نیست.  آن ها  بردن  سوال  زیر 
مکمل  بعنوان یک طب  مغناطیس 
استفاده  زیان  بدون  و  درمان(  )نه 

می شود.

  امروزه به درمان های مغناطیسی 
می شود  گفته  سوم  هزاره  درمان 
داروهای  منفی  اثرات  علت  به  که 
آنها  از  خی  بر  گرانی  و  شیمیایی 
جایگزین آن می شود. انرژی آهنربا 
مصرف  انرژی ها  سایر  خالف  بر 
خود  منبع  به  بلکه   نمی شود، 

به صورت چرخشی باز می گردد.

  از دیگر موارد مثبت استفاده از 

مغناطیس، حالت پیش گیراننده آن 
است که مانند واکسن عمل نموده 
جلوگیری  بیماری ها  برخی   از  و 

می کند.

و  قدرت  درمانی،  مغناطیس     
انرژی  را افزایش می دهد و باعث 
سرعت  با  حیات  انرژی  می شود 

بیشتر در بدن به چرخش در آید.

مغناطیسی  دستبند های     
ترکیب دو علم مغناطیس درمانی و 
طب سوزنی هستند که با تحریک 
مچ  در  موجود  سوزنی  طب  نقاط 
دست، با سوزن یا روش های دیگر 
می توان اثرات درمانی این نقاط را 

پدیدار کرد.

بنابر این آهنربا را باید در ناحیه های 
مختلف بدن که نقاط طب سوزنی 

هستند قرار داد.

برده  کار  به  آهنربای  قدرت     
تا   ۴۰۰ سنتی  روش های  در  شده 
۱۰۰۰ گاوس بوده است ولی از آنجا 
که  آهنرباها معموالً زیبا نیستند، در 
محصوالت جدید مغناطیس درمانی 
با قدرت ۲۰۰۰   ND از آهنربا های
گاوس استفاده شده است که هم زیبا 
هستند و هم کوچک و به راحتی در 
انواع دستبند ها با جنس های مختلف 
جا سازی می شوند. پس برای تاثیر 
مچ  در  سوزنی  طب  نقاط  روی  بر 
دست نیازی به آهنربا با قدرت باال 

نمی باشد. 
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  کنترل طبیعی فشار خون 
  کاهش کلسترول 

  کاهش عفونت در بدن 
  تنظیم فشار خون )کاهش یا افزایش( 

  بهبود سریعتر شکستگی استخوان ها
  حرکت ودفع شدن سنگ کلیه

مختلف  دردهای  کاهش  و  تاثیر   
عضالنی و مفاصل و ماهیچه ای

  جلوگیری از کاهش توانایی بدن 
  دیابت 

  استرس و عصبانیت 
  دلشوره بی دلیل و اضطراب 

و  چشم  خستگی  بردن  بین  از   
جلوگیری از روند تضعیف چشم 

  میگرن و سردرد های عصبی 
  دردهای سینوسی 

دردهای  و  التهاب  روند  کاهش   
روماتیسمی 

  سرفه های شدید وآسم 
  بی خوابی و پر خوابی مفرط 

  چاقی و الغری مفرط 
  مشکالت گوارشی و یبوست و... 

  درد عضالت و مفاصل
  درد شانه و کتف

  کمردرد
  سردرد و درد ناحیه گردن

  عدم یا تأخیر در گردش خون و دفع ادرار
  استرس و اختالالت عصبی

سی
ص دستبندهای مغناطی

خوا

در  مغناطیسی  محصوالت 
بیماریهای  درمان  و  پیشگیری 

زیر بسیار موثر هستند: 

قرار  با  مغناطیسی  دستبند   
تمام  دست،  مچ  ناحیه  در  گرفتن 
می دهد.  قرار  تاثیر  تحت  را  بدن 
المپ،  موبایل،  مغناطیسی  امواج 
بر  و...  خانگی  تلویزیون  مهتابی، 
روی سالمتی انسان تاثیر می گذراند 
میدان  این  برابر  در  است  الزم  و 
مغناطیسی از خود محافظت کنیم. 
این دستبند ها در  تاثیرات  از  یکی 
بدن انسان، پیشگیری از اثرات امواج 

مخرب است.

بطور  مغناطیسی  دستبند   
معجزه آسایی فشار خون را کنترل و 
آن را در محدوده عادی قرار می دهد. 
بر  از دستبند مغناطیسی  استفاده 
کاهش  باعث  راست  دست  روی 
روی دست چپ  بر  و  فشار خون، 
افزایش فشار خون می گردد  باعث 
که البته بعد از یک ساعت اثر آن 

مشخص می شود و استفاده مداوم از 
آن در کاهش مصرف دارو های فشار 
نقش بسیار زیادی دارد. البته باید 
متذکر شد که دستبند مغناطیسی 
فشار خون را باال تر یا پایین تر از حد 
آنرا همیشه  بلکه  نمی برد،  معمول 
قرار  نرمال  یا  و  عادی  در محدوده 
در  دستبند  از  استفاده  می دهد. 
دست راست معموالً افراد را آرام؛ و 
خواب را عمیق و بیشتر می کند و 
استفاده از دستبند در دست چپ 
موجب افزایش انرژی تحرک بیشتر 

و خواب کمتر می شود. 

خون  فشار  مشکل  اگر  بنابراین 
کردن  جابجا  با  می توانید  ندارید، 
دستبند از اثرات و خواص آنها بهره 

بیشتری ببرید. 

 تسکین درد های بدن 

می دهد.  تسکین  را  درد  آهنربا 
استفاده از دستبند مغناطیسی روی 
دردهای ناشی از آرتروز دست و پا 

موثر 
درد  و  است 

کاهش  را  آن ها 
انعطاف  می دهد و به 

حرکت  در  بدن  پذیری 
کمک می کند. طی سالهای گذشته 
از مغناطیس به عنوان وسیله ای در 
جهت کاهش درد و درمان بسیاری 
استفاده  مشکالت  و  بیماری ها  از 

می شده است.

 تاثیر بروی خلق و خوی

بر  زیاد  تاثیر  مغناطیسی  دستبند 
دارد.  عصبانیت  و  استرس  کاهش 
عصبانیت و ترس و نگرانی با دستبند 
مغناطیسی کنترل می شود. کسانی 
که از دستبند مغناطیسی استفاده 
کرده اند، دریافتند آرامش و اعتماد 
به نفس بیشتری پیدا کرده اند. هم 
بهتری  حافظه  از  افراد  این  چنین 

برخوردار می شوند.

 درمان آسیبها
میدان مغناطیسی با بازگشت تعادل 
حالت  به  خون  الکترومغناطیس 
متعادل اولیه به بهبود منطقه آسیب 
دیده کمک می کند. میدان مغناطیسی 
همچنین  و  مویرگ ها  دیواره های 
ماهیچه های بدن و بافت های مربوط 
به آن را به حالت آرامش در آورده و 
باعث افزایش جریان خون می شود. در 
نتیجه اکسیژن و مواد غذایی بیشتری 
به منطقه آسیب دیده رسیده و باعث 
از بین رفتن مواد الکتروشمیایی مضر 
می شود  آور  درد  موادشیمیایی  و 
رفتن  بین  از  و  درد  کاهش  باعث  و 
عوارض شده و فرایند بهبود را سرعت 

می بخشد. 
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مغناطیس درمـانی؛
 درمـان هــزاره ســوم

مغناطیس درمانی و حتی درمان با میدان مغناطیسی به 
اســتفاده از مغناطیس یا آهنربا برای کمک به تسکین 
درد و کاهش التهاب عضالنی گفته می شــود. این اثر 

میدان های مغناطیســی، حاصل واکنــش مغناطیس به 
یون های مثبت و منفی خون اســت که جریان خون را 

بهبود می بخشد و منجر به تسکین درد می شود.

 ۲۰۰ سال قبل از میالد مسیح)ع(، 
یک فیزیکدان یونانی دریافت که استفاده 
از آهن ربا در کاهش دردهای موضعی 
تاثیر مثبتی دارد. حکیم ابو علی سینا 
نیز از آهن ربا در درمان بیماری های 
طحال و کبد استفاده می نموده است. 
سنگ درمانی 
می تواند 

به 

نوعی پیشینه این درمان باشد. استفاده 
 از سنگ آهن در طب سنتی ما از از

 دیر باز متداول بوده است.

از میالد، ملکه    ۷۰سال پیش 
رم باستان- کلِئوپاترا- برای حفظ 
پیشانی خود  روی  زیبایی خویش 
می نموده  نصب  آهنربا  تکه  یک 
آن  در  را  خود  زیبایی  دوام  راز  و 

می دانسته است.

  در آلمان از این نیرو در صنایع 
و  کشاورزی  جمله  از  مختلف 
این  به  می شود،  استفاده  باغداری 
سبزی هایی  و  میوه ها  که  صورت 
که  )بایو(  نام  با  می شود  تهیه 
مغناطیسی  آبهای  توسط 
تحت  و  شده  آبیاری 
رشد  نیرو  این  تاثیر 
این  که  می کنند 
ت  ال محصو
به علت 

اثرات مثبت آن،  و  بودن  مغذی تر 
محصوالت  معمولی  نوع  از  گرانتر 
از  استفاده  همچنین،  باشند.  می 
باعث  کشاورزی  در  مغناطیس 
افزایش رشد ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی 

میوه ها و سبزی ها شده است.

یک  می تواند  مغناطیس   
از  جلوگیری  برای  مطمئن  روش 
از  استفاده  باشد.  صرع  حمله های 
آهنربا به صورت دستبند یا استفاده 
آن ها در نقاط طب سوزی می تواند 
تاثیرات درمانی برای انواع بیماری 

مانند صرع داشته باشد.

 در بسیاری از کشور ها، مغناطیس 
مستقل  علم  یک  عنوان  به  درمانی 
از  استفاده  شود.  می  محسوب 
عدم  بر  دلیل  درمانی  مغناطیس 
یا  طب  روش های  دیگر  کارایی 
طب  نیست.  آن ها  بردن  سوال  زیر 
مکمل  بعنوان یک طب  مغناطیس 
استفاده  زیان  بدون  و  درمان(  )نه 

می شود.

  امروزه به درمان های مغناطیسی 
می شود  گفته  سوم  هزاره  درمان 
داروهای  منفی  اثرات  علت  به  که 
آنها  از  خی  بر  گرانی  و  شیمیایی 
جایگزین آن می شود. انرژی آهنربا 
مصرف  انرژی ها  سایر  خالف  بر 
خود  منبع  به  بلکه   نمی شود، 

به صورت چرخشی باز می گردد.

  از دیگر موارد مثبت استفاده از 

مغناطیس، حالت پیش گیراننده آن 
است که مانند واکسن عمل نموده 
جلوگیری  بیماری ها  برخی   از  و 

می کند.

و  قدرت  درمانی،  مغناطیس     
انرژی  را افزایش می دهد و باعث 
سرعت  با  حیات  انرژی  می شود 

بیشتر در بدن به چرخش در آید.

مغناطیسی  دستبند های     
ترکیب دو علم مغناطیس درمانی و 
طب سوزنی هستند که با تحریک 
مچ  در  موجود  سوزنی  طب  نقاط 
دست، با سوزن یا روش های دیگر 
می توان اثرات درمانی این نقاط را 

پدیدار کرد.

بنابر این آهنربا را باید در ناحیه های 
مختلف بدن که نقاط طب سوزنی 

هستند قرار داد.

برده  کار  به  آهنربای  قدرت     
تا   ۴۰۰ سنتی  روش های  در  شده 
۱۰۰۰ گاوس بوده است ولی از آنجا 
که  آهنرباها معموالً زیبا نیستند، در 
محصوالت جدید مغناطیس درمانی 
با قدرت ۲۰۰۰   ND از آهنربا های
گاوس استفاده شده است که هم زیبا 
هستند و هم کوچک و به راحتی در 
انواع دستبند ها با جنس های مختلف 
جا سازی می شوند. پس برای تاثیر 
مچ  در  سوزنی  طب  نقاط  روی  بر 
دست نیازی به آهنربا با قدرت باال 

نمی باشد. 
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  کنترل طبیعی فشار خون 
  کاهش کلسترول 

  کاهش عفونت در بدن 
  تنظیم فشار خون )کاهش یا افزایش( 

  بهبود سریعتر شکستگی استخوان ها
  حرکت ودفع شدن سنگ کلیه

مختلف  دردهای  کاهش  و  تاثیر   
عضالنی و مفاصل و ماهیچه ای

  جلوگیری از کاهش توانایی بدن 
  دیابت 

  استرس و عصبانیت 
  دلشوره بی دلیل و اضطراب 

و  چشم  خستگی  بردن  بین  از   
جلوگیری از روند تضعیف چشم 

  میگرن و سردرد های عصبی 
  دردهای سینوسی 

دردهای  و  التهاب  روند  کاهش   
روماتیسمی 

  سرفه های شدید وآسم 
  بی خوابی و پر خوابی مفرط 

  چاقی و الغری مفرط 
  مشکالت گوارشی و یبوست و... 

  درد عضالت و مفاصل
  درد شانه و کتف

  کمردرد
  سردرد و درد ناحیه گردن

  عدم یا تأخیر در گردش خون و دفع ادرار
  استرس و اختالالت عصبی

سی
ص دستبندهای مغناطی

خوا

در  مغناطیسی  محصوالت 
بیماریهای  درمان  و  پیشگیری 

زیر بسیار موثر هستند: 

قرار  با  مغناطیسی  دستبند   
تمام  دست،  مچ  ناحیه  در  گرفتن 
می دهد.  قرار  تاثیر  تحت  را  بدن 
المپ،  موبایل،  مغناطیسی  امواج 
بر  و...  خانگی  تلویزیون  مهتابی، 
روی سالمتی انسان تاثیر می گذراند 
میدان  این  برابر  در  است  الزم  و 
مغناطیسی از خود محافظت کنیم. 
این دستبند ها در  تاثیرات  از  یکی 
بدن انسان، پیشگیری از اثرات امواج 

مخرب است.

بطور  مغناطیسی  دستبند   
معجزه آسایی فشار خون را کنترل و 
آن را در محدوده عادی قرار می دهد. 
بر  از دستبند مغناطیسی  استفاده 
کاهش  باعث  راست  دست  روی 
روی دست چپ  بر  و  فشار خون، 
افزایش فشار خون می گردد  باعث 
که البته بعد از یک ساعت اثر آن 

مشخص می شود و استفاده مداوم از 
آن در کاهش مصرف دارو های فشار 
نقش بسیار زیادی دارد. البته باید 
متذکر شد که دستبند مغناطیسی 
فشار خون را باال تر یا پایین تر از حد 
آنرا همیشه  بلکه  نمی برد،  معمول 
قرار  نرمال  یا  و  عادی  در محدوده 
در  دستبند  از  استفاده  می دهد. 
دست راست معموالً افراد را آرام؛ و 
خواب را عمیق و بیشتر می کند و 
استفاده از دستبند در دست چپ 
موجب افزایش انرژی تحرک بیشتر 

و خواب کمتر می شود. 

خون  فشار  مشکل  اگر  بنابراین 
کردن  جابجا  با  می توانید  ندارید، 
دستبند از اثرات و خواص آنها بهره 

بیشتری ببرید. 

 تسکین درد های بدن 

می دهد.  تسکین  را  درد  آهنربا 
استفاده از دستبند مغناطیسی روی 
دردهای ناشی از آرتروز دست و پا 

موثر 
درد  و  است 

کاهش  را  آن ها 
انعطاف  می دهد و به 

حرکت  در  بدن  پذیری 
کمک می کند. طی سالهای گذشته 
از مغناطیس به عنوان وسیله ای در 
جهت کاهش درد و درمان بسیاری 
استفاده  مشکالت  و  بیماری ها  از 

می شده است.

 تاثیر بروی خلق و خوی

بر  زیاد  تاثیر  مغناطیسی  دستبند 
دارد.  عصبانیت  و  استرس  کاهش 
عصبانیت و ترس و نگرانی با دستبند 
مغناطیسی کنترل می شود. کسانی 
که از دستبند مغناطیسی استفاده 
کرده اند، دریافتند آرامش و اعتماد 
به نفس بیشتری پیدا کرده اند. هم 
بهتری  حافظه  از  افراد  این  چنین 

برخوردار می شوند.

 درمان آسیبها
میدان مغناطیسی با بازگشت تعادل 
حالت  به  خون  الکترومغناطیس 
متعادل اولیه به بهبود منطقه آسیب 
دیده کمک می کند. میدان مغناطیسی 
همچنین  و  مویرگ ها  دیواره های 
ماهیچه های بدن و بافت های مربوط 
به آن را به حالت آرامش در آورده و 
باعث افزایش جریان خون می شود. در 
نتیجه اکسیژن و مواد غذایی بیشتری 
به منطقه آسیب دیده رسیده و باعث 
از بین رفتن مواد الکتروشمیایی مضر 
می شود  آور  درد  موادشیمیایی  و 
رفتن  بین  از  و  درد  کاهش  باعث  و 
عوارض شده و فرایند بهبود را سرعت 

می بخشد. 
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ی�ک افس�ر پلی�س در مح�ل 
گشت همیشگی خود، خیابان، 
ب�ا ابهت قدم م�ی زد. هیبت و 
ژس�ت ش�ق و رق او ع�ادی و 
معمول�ی ب�ه نظر می رس�ید و 
برای تظاهر و خودنمایی نبود، 
چرا که اف�راد کمی در خیابان 

بودند.
س�اعت به زحمت دِه ش�ب را 
نش�ان می داد، اما توفان و باد 
س�رد و ش�دیدی می وزی�د و 
نزدیک بود باران ببارد. ش�اید 
به همی�ن خاطر خیابان خلوت 
دی�ده  آن  در  کس�ی  و  ب�ود 

نمی شد.
مرد همان ط�ور که در خیابان 
ق�دم م�ی زد، ص�دای قیژقیژ 
دره�ای فرس�وده خانه ه�ا را 
می شنید که بس�ته می شدند 
و در حال�ی ک�ه باتوم�ش را با 
حرکت�ی ماهران�ه و پیچی�ده 
می چرخان�د،  دس�تش  دور 
چش�م هایش را به فضای آرام 
خیاب�ان اصل�ی دوخت�ه بود و 

گوش به زنِگ هر صدایی بود.
هی�کل  ب�ا  پلی�س  افس�ر 
ورزشکاری و لباس فرمش، که 
گویی ان�دام الغر و باریکش را 
طوری پوش�انده بود که رشید 
و چهارش�انه ب�ه نظر برس�د و 
باعث می ش�د به خاطر لباس 
خوش دوختش کمی هم شق و 
رق و عصاقورت داده راه برود، 
تصویر کامل�ی از یک نگهبان 

صلح و آرامش در شهر بود.
دو ط�رف خیاب�ان ط�وری به 
نظ�ر می آم�د ک�ه ان�گار تازه 
س�اعات اولیه ش�ب است. کم 
و بی�ش روش�نایی ی�ک دکه 
سیگارفروشی یا نور پیشخوان 
یک رس�توران بیست و چهار 

ساعته دیده می شد.
اما اکث�ر درهایی که به خیابان 
مراک�ز  درب  می ش�دند،  ب�از 
تجاری ای بودند که خیلی وقت 
بود از ابتدای شب تعطیل شده 

بودند.

می�ان خیاب�ان، ی�ک بل�وک 
مش�خص بود که وقتی افس�ر 
رس�ید،  ج�ا  آن  ب�ه  پلی�س 
قدم های�ش را آهس�ته ک�رد. 
مردی با یک س�یگار خاموش 
در دهان�ش، ب�ه دِر یک مغازه 
تاری�ک ک�ه تابل�وی "ل�وازم 
خانگی" باالی آن نصب ش�ده 

بود، تکیه کرده بود.
وقتی افس�ر پلیس به س�مت 
او قدم برداش�ت، مرد با عجله 
ش�روع ب�ه ح�رف زدن کرد. 
ط�وری که انگار می خواس�ت 
ب�ه پلیس اطمین�ان بدهد که 
خبری نیست؛ گفت: اوضاع رو 
به راهه سرکار! من فقط منتظر 
دوس�تم هس�تم. بیست سال 
پیش، ما با هم قرار گذاش�تیم 
از  بع�د   - روزی  ک�ه چنی�ن 
بیس�ت س�ال- همدیگ�ر رو 
ببینیم. به نظر خنده دار میاد 
نه ؟! خب بله! اگه می خواهید 
بدونید قضیه چیه، همه چیزرو 
براتون توضیح می دم. چندین 
سال پیش، به جای این مغازه 
که ای�ن ج�ا می بینی�د، یک 
رس�توران بود به اسم "بِِریدی 

بیگ جو".
افس�ر پلی�س بالفاصله گفت: 
بله، تا پنج س�اِل پی�ش، بعد 

خرابش کردند.
مرد همان طور که به در تکیه 
داده بود، کبریتی بیرون آورد و 
سیگارش را روشن کرد. چهره 
م�رد در س�ایه نور س�یگاری 
که روش�ن کرد، نمایان ش�د . 
صورتی ب�ا آرواره ه�ای مربع 
ش�کل، پوس�ت رن�گ پریده 
و چش�م هایی فرورفت�ه، ک�ه 
گویی قادر بودند تا عمق جان 
دیگران نفوذ کنند. اثر زخمی 
هم ب�ه رنگ س�فیِد روش�ن، 
نزدی�ک ابروی راس�تش بود.

س�نجاق الم�اس بزرگ�ی هم 
ب�ه ش�کل عجی�ب و غریب و 
ناجوری به ش�ال گردنش زده 

بود.

بعدسال

2f0f4bd
۷d۵c۹1e
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بیست سال بعد

مرد گفت: بیس�ت سال پیش 
در چنین شبی، من این جا در 
رستوران "بِِریدی بیگ جو" با 
جیمی ولز - که بهترین دوستم 
بود- شام خوردم. جیمی یکی 
از بهترین پس�رهای دنیا بود. 
م�ن و او همین جا ب�ا هم توی 
بودیم،  بزرگ ش�ده  نیویورک 

مثل دوتا برادر.
من هیجده س�الم بود و جیمی 
بیس�ت س�الش. صبح فردای 
اون ش�ب، م�ن می خواس�تم 
س�فرم رو به غرب شروع کنم، 
ت�ا بلکه اون جا دنبال ش�انس 
و اقبال�م بگردم. ولی هیچ کس 
از  رو  جیم�ی  نمی تونس�ت 
نیوی�ورک بیرون بکش�ه! اهل 
س�فر و ماجراجویی نبود. فکر 
می کرد نیوی�ورک تنها جاییه 

که روی زمین وجود داره!
خالصه، اون شب ما با هم قرار 
گذاشتیم که دقیقاً بیست سال 
بع�د، همی�ن ج�ا همدیگه رو 
دوباره ببینیم. کاری هم به این 
که توی چه شرایطی هستیم یا 
فاصله مون با ای�ن جا چقدره، 

نداشته باشیم.
فکر می کردیم توی این بیست 
س�ال دیگ�ه ه�ر کدومم�ون 
دنبال بخ�ت و اقبال خودمون 
رفته ایم و برای خودمون کسی 
ش�ده ایم. سرنوش�تمون با هم 
فرق ک�رده و به اون چیزی که 

می خواسته ایم رسیده ایم.
افس�ر پلیس گفت: چه جالب! 
بیس�ت س�ال ب�رای مالق�ات 
دوب�اره دو دوس�ت ب�ه نظ�ر 
زم�ان زی�ادی میاد. ش�ما بعد 
از ای�ن که دوس�تتون رو ترک 
کردید، دیگه چیزی درباره اش 

نشنیدید؟
مرد جواب داد: خب، بله مدتی 
برای هم نامه می نوش�تیم، اما 
بع�د از یک�ی دو س�ال آدرس 
کردی�م.  گ�م  رو  همدیگ�ه 
می دونی�د ک�ه، غ�رب ج�ای 
ب�زرگ و جالبیه، من هم عجله 
داشتم که زودتر زندگی خوبی 

برای خودم درس�ت کن�م. اما 
در م�ورد جیمی مطمئن بودم. 
یقین داشتم  و  می شناختمش 
ک�ه اگه زنده باش�ه، همین جا 
دوباره می بینم�ش. چون اون 
همیشه آدم راستگو و صادقی 
ب�ود. م�ردی بود که همیش�ه 
می تونس�تم یه جای این دنیا 
پی�داش کنم، اون ه�م همین 
ب�ود! جیم�ی هرگز  نیویورک 
قرارمون رو فراموش نمی کنه. 
من کیلومتره�ا راه اومده ام تا 
امش�ب اون رو ببینم. ارزشش 
رو داره ک�ه آدم ی�ه دوس�ت 

قدیمی رو دوباره پیدا کنه.
م�ردی ک�ه منتظر دوس�تش 
بود، س�اعت زیبا و ش�یکی از 
جیبش بی�رون آورد و درپوش 
الماس ش�کل کوچک�ی را که 
روی س�اعت ب�ود کن�ار زد تا 
ببیند س�اعت چند است. بعد 
گفت: سه دقیقه به ده مونده ... 
ساعت دقیقاً ده بود که بیست 
س�ال پی�ش، م�ا جل�وی این 

رستوران از هم جدا شدیم.
افس�ر پلیس پرسید: مثل این 
که توی غ�رب وضعتون خوب 

شده!
م�رد کنایه پلی�س را در مورد 
س�اعتش فهمید. ج�واب داد: 
بل�ه! ولی ش�رط م�ی بندم که 
جیمی نتونس�ته باش�ه نصف 
کارهای�ی رو که من ک�رده ام، 
کرده باشه! اون یه جورایی فقط 
خرحمال�ی می ک�رد. اهل این 
نبود که حس�ابی پول دربیاره. 
زی�ادی بچه مثبت ب�ود! من با 
چندتا از ب�ا هوش ترین آدم ها 
رقابت کردم تا تونس�تم یه کم 
پول جمع کنم و ب�ه این جاها 
برسم. آدم برای همچین کاری 
که من دارم، توی نیویورک به 
دردس�ر می افته. این دردس�ر 
توی غرب، مث�ل لبه تیغیه که 
روی گردن آدم گذاشته باشن.

افسر پلیس باتوم را در دستش 
چرخ�ی داد، یک�ی دو قدم به 
جلو برداشت و گفت: من دیگه 

باید به کارم برس�م. امیدوارم 
بی�اد.  موق�ع  ب�ه  دوس�تتون 
مطمئنید که سروقت می رسه؟
مرد ج�واب داد: بهتره بگم نه! 
خیلی طولش داده سرکار. فقط 
نیم س�اعت دیگ�ه بهش وقت 
میدم تا خودش رو برسونه. اگه 
جیمی زنده باشه، هر جای این 
کره زمین که باشه، خودش رو 

سر وقت می رسونه این جا.
افس�ر در حالی که برای گشت 
به راهش ادام�ه می داد گفت: 
ش�ب بخیر آقا و همان طور که 
می رفت، صدای قیژقیژ درهای 
فرسوده به گوشش می رسید.

حاال دیگر باران سرد و مالیمی 
نم نم می باری�د و باد از حالت 
قبل�ی و ناپایدارش ک�ه مدام 
ک�م و زیاد می ش�د، تبدیل به 

وزشی تند و توفانی شده بود.
چن�د عابری که ت�وی خیابان 
بودند، ظرف یک ربع با حالتی 
افسرده و س�اکت، یقه کت ها 
و پالتوهایشان را باال کشیدند 
و دست هایش�ان را در جی�ب 

فرو بردند.
جل�وی در مغازه لوازم خانگی، 
راه  کیلومتره�ا  ک�ه  م�ردی 
پیموده بود تا به قرار مالقاتش 
برسد، دیگر تقریباً خسته شده 
بود و حوصله اش سر رفته بود.

دوران  دوس�ت  نظ�رش  ب�ه 
جوان�ی اش بدقول ش�ده بود. 
دوباره س�یگاری روشن کرد و 

منتظر شد.
بیس�ت دقیق�ه ای صبر کرد و 
بع�د ناگهان م�رد قدبلندی را 
دی�د که یک اورک�ت بلند هم 
پوش�یده و با ش�ال گردنی که 
دور س�روگردن و گوش هایش 
پیچیده، از آن طرف خیابان به 
سمت او می دود و  مستقیم به 

طرف او میاید.
مرد بلندقد با تردید پرس�ید: 
توی�ی ب�اب؟! و م�ردی که به 
در تکی�ه کرده ب�ود فریاد زد: 

جیمی ولز! خودتی!
مردی ک�ه تازه از راه رس�یده 

بود با تعجب گفت: خدای من! 
و بعد هردویشان با شوق دست 

یکدیگر را گرفتند.
-باب! خودت�ی؟! مطمئن بودم 
اگه هن�وز زنده باش�ی همین 
جا پیدات م�ی کنم. خب خب 
خب! بیست سال زمان زیادیه. 
رس�توران قدیمی از بین رفته 
ب�اب، وگرنه دلم می خواس�ت 
دوب�اره همی�ن جا با هم ش�ام 
م�ی خوردیم. از غرب چه خبر 

دوست قدیمی؟!
ب�اب ج�واب داد: غ�رب مثل 
همیشه همون طور گردن کلفت 
مونده! هر چیزی که از این دنیا 
می خواستم و دنبالش بودم به 
م�ن داد. هی! ت�و خیلی عوض 
ش�ده ای جیمی! اصاًل فهمیدم 
که قدت دوس�ه سانت بلندتر 

شده!
م�رد ج�واب داد: خ�ب بعد از 
بیست سالگی یه کم دیگه هم 

قد کشیدم.
اوضاعت  پرس�ید:  دوباره  باب 

توی نیویورک چه طوره؟
جیم�ی ج�واب داد: ای ب�دک 
نیست. توی یکی از بخش های 
اداری شهر مش�غولم. بیا باب! 
بیا بریم یه جایی که می شناسم 
ش�ام بخوریم و مفصل درباره 

گذشته ها با هم حرف بزنیم.
ه�ر دو م�رد، ب�ازو در ب�ازوی 
ه�م در ط�ول خیابان ب�ه راه 
افتادن�د. م�ردی ک�ه از غرب 
آمده بود، بابت موفقیت هایش 
در زندگ�ی خیلی الف می زد و 
ان�گار خودخواه�ی و غرورش 
بیش�تر هم شده بود. شروع به 
صحب�ت ک�رد و چیزهایی در 
مورد زندگی و شغلش در غرب 

گفت.
دیگری در حالی که خودش را 
حسابی توی اورکتش پوشانده 
بود، ب�ا تعجب به حرف های او 

گوش می داد.
هر دو در گوش�ه خیابان، کنار 
یک داروخانه که چراغ برقش 
روش�ن بود ایس�تادند. وقتی 
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در هال�ه ن�ور خی�ره کنن�ده 
ق�رار  داروخان�ه  چراغ ه�ای 
گرفتن�د، هم زم�ان ب�ا هم به 

چهره یکدیگر خیره شدند.

م�ردی که از غ�رب آمده بود، 
ناگه�ان دس�تش را از دس�ت 
دیگ�ری بی�رون کش�ید و ب�ا 
عصبانیت و تعجب گفت: هی! 
تو جیمی ولز نیس�تی! بیست 
س�ال ممکن�ه زم�ان زی�ادی 
باش�ه، اما نه اون قدر زیاد که 
دم�اغ رومی و خ�وش ترکیب 
کس�ی رو تبدیل ب�ه یه دماغ 

پهن و پخ بکنه!

م�رد قدبلند گفت: بل�ه، ولی 
بیست سال اون قدر هست که 
یه مرد خوب رو تبدیل به آدم 
بدی بکن�ه. تو یه ده دقیقه ای 
هس�ت که دس�تگیر شده ای 
باب عزیز! توی ش�یکاگو فکر 
می کردن�د ک�ه ب�ه نیویورک 
آم�ده ای، به م�ا تلگراف زدند 
ک�ه می خواهی برگ�ردی این 
جا و یه گپی با ما بزنی! حاال با 
من میای یا نه؟ حتمًا این قدر 
ش�عور داری که بیای�ی! حتمًا 
می آی�ی! و بعد به دس�ت های 

باب دست بند زد.
خب، االن قبل از این که با هم 

بریم اداره پلیس، یادداش�تی 
دارم ک�ه از من خواس�ته اند 
بدم�ش به ت�و. بهت�ره همین 
ج�ا زیر نور پنج�ره این مغازه 
پلی�س  ط�رف  از  بخونی�ش. 

گشت "ولز" است.
م�ردی که از غ�رب آمده بود، 
تکه کاغذ کوچک تانش�ده ای 
گرف�ت.  قدبلن�د  م�رد  از  را 
دس�ت هایش تا وقت�ی نامه را 
نخوانده بود، محک�م کاغذ را 
چس�بیده بود، ام�ا کمی بعد 
دس�ت هایش ش�روع کردند 
ب�ه لرزیدن. یادداش�ت خیلی 

کوتاه بود:

باب! م�ن تو را ب�ه موقع و در 
مکانی که با هم قرار گذاش�ته 
بودی�م مالقات ک�ردم. وقتی 
را  س�یگارت  می خواس�تی 
روش�ن کنی، صورت مردی را 
دیدم ک�ه به ما گفته بودند در 
ش�یکاگو تحت تعقیب پلیس 

است.

جورهای�ی  ی�ک  خ�ب... 
نمی توانستم خودم دستگیرت 
کنم. برای همین برگشتم و به 
یک�ی از همکارهایم گفتم که 
لب�اس ش�خصی بپوش�د و به 
جای من این کار را انجام دهد.
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افقی
1- درانتظار برای ش��نیدن صدایی 
ی��ا رس��یدن خب��ری - در اصطالح 
گیاه شناس��ی ب��ه گیاهان��ی گفت��ه 
می ش��ود که دارای ریش��ه، ساقه و 

برگ هستند و گل ندارند
2- رنگ آس��مان - آنچه در پش��ت 

چیزی باشد - آماسیده
3- تیری که با کمان اندوخته شود 
-گیاهی با ش��یرابه نارنجی سمی و 

سوزاننده - عدد ورزشی!
4- هود-رقیب جری - ش��بکه ای از 
داالن های پیچ در پیچ و گمراه کننده
۵- صحن��ه نمای��ش - همگان��ی و 
عمومی - در مقابل تار - از پرندگان 

شکاری
6- انجی��ر قرآن��ی - خودکش��ی به 
سبک ژاپنی - درخت زبان گنجشک

۷- کارنامک - ریشه - قاطر
8- بریدن شاخه های زاید درخت- از 

گازهای نجیب - به دریا می پیوندد
از رش��ته های شمش��یربازی -   -۹
رهاش��ده - هری��ک از ذرات بنیادی 
دارای بار الکتریکی بس��یار کمتر از 

الکترون
10-ش��هر خرما - جب��ر عامیانه - 

نادانی
11-دی��دن - امام دوم ش��یعیان - 

پرستار - من و تو
12- از قبایل صدر اسالم - ثروتمند 

- گردآوری و تنظیم
13-دریای عربی - فراگیرنده سراسر 

جهان - پیامبر نقاش
14- میانجی - دشت - سالمند

1۵-مع��ادل فارس��ی ترموکوپ��ل - 
ش��هری در هلند که پیمان معروفی 
در زمینه اتحاد سیاسی اروپا در آنجا 

امضا شد

عمودی
1- دزد مس��لح - کنایه از شکیبایی 

بسیار زیاد
2- بیم��اری با نام علمی کلرا - آلت 
جنگی پرتابی - هر بخش مس��تقل 

از یک اثر موسیقیایی چند قسمتی
3- روش - ت��ازه رس��یده - تصدیق 

بیگانه - آب بند
4- دوخت درش��ت موقت - فاصله 

مکانی تا مکان دیگر - بخشش
۵- تالش و کوشش - خدای مادینه 
در دین های غی��ر توحیدی - حرف 

همراهی-چوبدستی کلفت
6- کشوری آفریقایی با مرکز لوزاکا 

- درگذشت

۷- رشته باریک - موسس پیش آهنگی 
- آشفته و پریشان

8- نقیض س��رد- پس��تاندار حشره خوار 
بی دندان آس��یایی آفریقای��ی که بخش 
عمده بدنش پوشیده از فلس های سخت 

است- قدم
۹- خبر خوش - سرپرست - بیابان

10-واحد س��نجش کمان و زاویه - سرو 
کوهی

11- پادش��اه بلند همت - خاک صنعتی 
- خجالتی - یادداشت

12- پایتخت فالسفه - فرودگاه قدیمی 
لندن - نقره

13- دل آزار کهنه - ام الخبائث-تداول- 
معروف و مشهور

14- از میوه های تابستانی که مغز آن نیز 
خوراکی است - واحد پول امارات متحده 

عربی - از خط های فارسی
1۵- حق تدریس- قره نی
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 ًٌْگ
 هگز

  
کطَری در 

 قارُ آسیا
 

 
یک حزف ٍ سِ 

  سالک حزف
حزف 
 هفؼَلی

 
 سخي، کالم

 سزدسیز ًطاى دادى تاد سزد اختزاع
 

   
 اػتذال

        
 ضذ خطک

ًَػی ًاى تاریک 
     ای ضکل لَلِ

ٍ جٌس  یکی اس د
  

 ِ هساتق
هثیلزًای      اَت

 کَچک رّایی یافتي کَضص

  
 قذر ٍ قیوت

   
 اًؼکاس صذ

  فزضتگاى تاراى ضاػز   
 خَضخَ قاصذ

 ضتز
   

 اثز ػلی دضتی
    

 ظاّز ػوارت
سخي تِ ًظن    

 درآهذُ
 داخل طزس ػول

     درجِ -هقام   
 چاپلَسی

    
 جاًَر ًسَس

 ّویطگی
درختی 
 تٌَهٌذ

 
 فلش هزتجغ

   
 حوام تخار

 ّوٌطیي    
ّاى تیز پیکاًذار  تخار د

     
 گواى

   
سالحی کِ 

    کارًذ هی
 دریا رٍس ػزب

  صذهِ
 آرضیَ

       
 ضوارُ رهش

  
 تیواری اػیاى تٌْا ٍ غزیة

   
 ضیَُ

   
 دضت

  فؼالػضَ    
 سکسکِ جؼذ هَ

 
   

 ستزدست
    

 گام
   

 فزاهَضی دختز ًیست

ًزم ٍ ًاسک 
 ٍ هْزتاى

 پارچِ لطیف
   

 راًذى هشاحن
  

 پزستار
 غَغا   

 ًَػی ٍرسش راُ یافتي هَرد پسٌذ ب ت ى

   
 خالص

   
 پارُ ضذُ

     
 هحلاّل  گَدال

 
 

 هختزع تلگزاف
   

 کلوِ تصذیق
  هتِ ًَػی خَدرٍ   

 سزپزست ٍلی

   ًا استَار
  

 آگاّی
    

 هٌفک
   

 ّوسز سى ًاساس گلطي
 

     ضْذ ضیزیي     کلفت  

  خَاب ػزب
   

غذای هحلی 
 تَضْز

       
 ًاچار
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آب زری کاه
  این اصطالح درباره کسی به کار می رود که در لباس دوستی و خیر خواهی برای دستیابی به اهداف خود، دیگران را فریب می دهد و به آنان خیانت می کند. 

در گذشته یکی از ترفندهای جنگی آن بود که در مسیر حرکت دشمن که از میان مزارع  و کشتزارها می گذشت، باتالق هایی پر از آب حفر کنند و روی آن را به 
صورتی زیبا و طبیعی با کاه و علف بپوشانند تا دشمن هنگام عبور از این مناطق در آن افتاده و غرق شود. بدین ترتیب پیشتازان سپاه دشمن و سوارکاران آن ها در این 

باتالق های سرپوشیده  فرو می رفتند و با کند شدن پیشروی آنان، این فرصت برای مدافعان آن منطقه فراهم می آمد تا سپاه خود را آماده و تجهیز نمایند. 
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