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24 ساعت 
در خواب و بیداری

شبنم در
Big Brother 

یک چت 
زنده

چه خبر از

لندن
آشنایی با
 DJ امین

بمناسبت انتشار اولین سی دی
نازنین افشین جم که به تازگی اولین آلبومش )Someday( را منتشر کرده 
است، در چند سال گذشته و از زمانی که دختر شایسته کانادا شده است در 
بین جامعه ایرانیان هم به دلیل فعالیت های بشر دوستانه اش و هم حمایت 

از فرهنگ ایرانی محبوب است.

اولین آلبوم نازنین که این روزها دست به دست می چرخد هم با ترانه هایی که 
درونمایه هایی از دغدغه های او دارند، بین بسیاری با استقبال خوبی روبرو 
گفتگویی  مناسبت  همین  به  و  آید  می  لندن  به  هفته  این  نازنین  است،  شده 

اختصاصی با او در باره کارهایش کرده ایم:
لطفا کمی در باره فعالیت های سیاسی و اجتماعی سال های اخیرتان برای 
ما بگوید، آیا این فعالیت ها شما را به انتشار اولین سی دی ترانه های 

کشانده است؟ ....... ادامه در صفحه 4

فیلمکده
معرفي و مرور فیلم 

هاي روز

 از “خوشگال باید برقصن” بدم میاد!
Free
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شما هم اگه خبر مهمی دارید برای ما بفرستیداین هفته چه خبر
reports@persianweekly.co.uk

Friday 29 June, 2007  - 7.30pm

Tara Kamangar
 Piano Recital

Presented by the Iran Heritage Foundation and Asia House

Tara Kamangar Piano
Programme:
Schubert Sonata in A minor 
Hossein Scenes from Summer 
Hossein Serenade Tartare 
Hossein Circassian Dance 
Hossein Persian Miniatures 
Busoni Fantasy on Bizet’s Carmen 
Tjeknovorian Excerpts from Danses Fantastiques 

Ever since the modern piano was introduced to Iran in the mid-nineteenth 
century, Iranian composers have blended the musical traditions of the West 
and the Middle East to create entrancing works for this instrument. Due 
to political turmoil, these compositions are often difficult to obtain and 
are therefore rarely performed. In this concert, Iranian-American concert 
pianist and ethnomusicologist Tara Kamangar, a recent alumna of Harvard 
University and the Royal Academy of Music, will premiere exciting compo-
sitions by Aminollah Hossein (1906-1983) and Loris Tjeknovorian (1937-). 
---------------------------------------------------------------------
Tickets*:  £20, £18       www.cadoganhall.com
By Phone:
020 7730 4500
By Post: Cadogan Hall Box Office, Sloane Terrace, London, SW1X 
9DQ

O2 Music Wireless Festival
Address: Westminster, W2 3JA
Phone: 020 7437 4370
Date: 14th June 2007 - 17th June 2007
Time: Thu gates open 14:00, Fri & 
Sun gates open 12:00
Pricing: £40 (One Day), £75 (Two Days), 
£105 (Three Days), £135 (Four Days)
Nearest Station: Hyde Park Corner Tube

Hyde Park Calling
Address: Westminster, W2 3JA
Phone: 0870 400 0688
Date: 23rd June 2007 & 24th June 2007
Time: Doors 14:00
Pricing: £85 (Weekend), £45 (Day) + Booking Fees
Nearest Station: Hyde Park Corner Tube

Wildchild Outside
Address: New North Road, N1 6TA
Phone: 0871 5661 251
Date: 30th June 2007
Time: 12:00 - 21:30
Pricing: £25 - £40, £65 VIP
Nearest Station: Old Street Tube

Pride London 2007
Venue: Trafalgar Square
Address: Westminster, WC2H 7BP
Phone: 020 7437 4370
Date: 30th June 2007
Time: Parade from Marble Arch 12:00
Pricing: Free   Nearest Station: Piccadilly Circus 
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سري هشتم بیگ برادرز از هفته پیش شروع شده، اولش شايع شد که يک 
دختر ايراني به اسم شبنم توي آن هست که خیلي ها ذوق زده شدن ولي 

بعد کاشف به عمل آمد که شبنم بايد پاکستاني باشه، بیگ برادر که با چهار 
میلیون بیننده رکورد تماشاگران را شکسته، در هفته گذشته محبوب ترين 

برنامه تلويزيوني بريتانیا بود بهرحال ما ته و توي قضیه شبنم را درمي 
آريم، فعال عکس هايش را نگاه کنید ببنید به ايراني ها مي خوره يا نه؟ برای 

www.persianweekly.co.uk ديدن عکسها سايت ما رو ببینید
-----------------------------------------------------------

بعد از انحالل کنسرت رضا صادقی مسئوالن برنامه گزاران کنسرت در 
تالشند که پول  بلیط های فروخته شده رو به صاحباشون برکردونن بهر 

حال کاره سختیه 
-----------------------------------------------------------

شنیده شده که يه چند تا ايرونی رو هم پلیس بخاطر جعل و اين چیزا احضار کرده امیدواريم که درست نباشه.
---------------------------------------------------------------------------------

چند تا رستوران جديد هم تو لندن باز شده اگه بتونیم وقت کنیم بريم رستورانشون و از غذاهاشون حتما بهتون 
تعريف می کنیم

---------------------------------------------------------------------------------
دختر شايسته کانادا خواننده ايرونی و دختر خوشگل ايرونی تو کانادا  داره میاد لندن سعی میکنیم يه گزارش 

اختصاصي دست اول از ايشون تهیه کنیم
-----------------------------------------------------------
از قرار معلوم شرلی القانیان بهمراه پرسنل موسسه خیریه ) سحر ایران 
زمین( سخت برای اجرای برنامشون تو دبی دارن کار می کنن . در اولین 

فرصت يک گزارش کامل هم از اونا تهیه خواهیم کرد
-----------------------------------------------------------
 تارا کمانگر پیانیست جوان ايراني که از هر انگشتش هزار هنر مي ريزه، به 
زودي يک برنامه جديد داره، توصیه می شود که از دستش ندهید، منتظر 

ديدن شما تو برنامش هستیم
-----------------------------------------------------------

جديدا چند تا هفته نامه هم چاپ شده که حضورشون رو تو ايرونیا تبريک میگیم ولی بعضی هاشون يکم مشکالت 
فنی زياد داشت که مسئوالنش سخت در تالشند که کیفیت اونو از هر لحاظ ببرن باال منتظر شماره های بعديش 

بمونید.
---------------------------------------------------------------------------------

بالخره هیچ کس نفهمید که چرا نوبهار يهو شدش گلبهار اما هر چی شده با همون شکل قبلیش اومد رو پیشخون 
چند نفری هم کنجکاو شدن که ببینن اين يدونه گل چه جوری به نوبهار اضافه شد.

---------------------------------------------------------------------------------
شنیده شده يه جون ايرونی از لندن تو EBAY همه رو کالفه کرده بخاطر اينکه فرش ايرونی میفروشه 99 پنس 

با خودش که حرف زدم میگفت چند نفری هم بهش ايمیل زدن و شاکی بودن از دستش .
---------------------------------------------------------------------------------

چند وقت پیش هم سراغ بازار هفته رفتیم  مثل اينکه اونا هم میخوان تغییراتی در کیفیت مجلشون بدن بالخره 
آقای رادمان هم با بازار هفتش بیزينس  ايرونیها رو با هم آشنا کرده راستی اگه رفتین دفتر آقای رادمان از 

ديدن اون همه کاغذ و سر و صدا تعجب نکنید . سخت مشغولن و چاپخونشون هم فعال.
خواستیم هم چند تا نصیحت در ارتباط با گرفتن آگهی به ما بده اونم با لبخند همیشگیش گفت : ای آقا ......

---------------------------------------------------------------------------------
اما بهتون بگم که صاحب امتیاز هفته نامه پرشین هم رفته تو مود الغری يکی از دوستاش يه قرص الغری بهش 

داده که اصال از غذا بدش اومده . نمیدونم چرا همه وقتی میبینش بهش میگن چاق شدی رو بنده خدا خیلی 
تاثیرکرده  خالصه که اگه ديديد روزنامه چاپ نشد بدونید که  صاحب امتیاز هفته نامه بر اثر گشنگی مرده.

---------------------------------------------------------------------------------
يه چند تا از دوستان هم در تدارک ساختن فیلم کوتاه در لندن هستن تا االن که نتونستیم بفهمیم که کجا می 

خوان فیلمبرداری کنن و کیا بازيگراشون هستن اگه فهمیديم که حتما در جريانتون می زاريم
---------------------------------------------------------------------------------

از شانس ما هم چاپخونه مجله چون در محل برگزاری المپیک هستن ناچاران جاشونو عوض کنن ولی با ما قول 
دادن که سر موقع هفته نامه رو چاپ کنن

راستی لوگوی المپیک رو ديدن !؟ واقعا که عجیبه با اين همه طراح چی طراحی کردن با اين وجود میگن 
400000 هزار پوند پول به ديزاينرش دادن

فیلم های پرفروش هفته در لندن
1 دزدان دريابی کارابیان Pirates Of The Caribbean 3 ،3 گور وربینسکی:  A12 ماجراجويی

2 سرگشتگی ازدواج ،  Wedding Daze،مايکل ايان بلک : A12کمدی، عشقی
3 مرد عنکبوتی Spider-Man 3 ،3 سام رمی: A12 آکشن

4 بهشت گمشده، Paradise Lost ، جان استاکول: 18 دلهره آور
5 زودياک، Zodiac ، ديويد فینچر: 15 دلهره آور

6 دردسرساز، Hitcher، ديو میرز: 15 ترسناک
7 پلی به ترابیت هیا، Bridge To Terabithia، گابور سوپو:PG کمدی درام

8   28  هفته بعد، Weeks Later 28، خوان کارلوس فرسناديلو: 18 ترسناک
9 تعطیالت مستر بین، Mr Bean’s Holiday، استیو بن دالکPG: کمدی

10 چنی کام، Cheeni Kum، آر بالکی: 15  بالیوود، عشقی

شنیده ها
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PCNOX Ltd :صاحب امتیاز

هفته نامه پرشین به هیچ گروه و ارگان
 سیاسی و غیر سیاسی وابسته نمی باشد

 و صرفا در جهت اطالع 
رسانی صحیح گام بر می دارد

مدیر مسئول:  عباس نجفی

زیر نظر شوراي تحریریه

مدیر مالی و بازرگانی: جواد توتونچی

طراحی و صفحه آرایی : عباس نجفی 

همکاران این شماره:
محمد شریف - غزاله فرنام

 سارا ناصر زاده - اسداهلل امرایی
نسرین افضلی - آرش نیکزاد
فرزاد- محمود احمدی - امید

چاپ:

Web Print UK Ltd.
Unit 20, Bow Industrial Park
Carpenters Road E15 2DZ

تیراژ: 3000 نسخه

امور وب سایت: عباس نجفی

نشانی الکترونیکی:
www.persianweekly.co.uk

نشانی پست الکترونیکی:
info@persianweekly.co.uk

هفته نامه پرشین از نوشته هاي
 نويسندگان و خوانندگان استقبال 

کرده ولي در ويرايش ادبي آنها آزاد است

مسئولیت آگهی ها و صحت آنها
بعهده صاحبان آن میباشد

 هفته نامه پرشین درقبول يا 
رد آگهی ها صاحب اختیار میباشد

Lord Business Centre
2 Floor Unit 20

665 North Circular Road
London NW2 7AX

Tel:  020 8453 7350 
Fax: 020 8453 7351

سرآغاز
سرآغازی تازه برای جامعه فارسی زبان

نمای اول: کوهی از مجله و روزنامه، چند نفری که در یک روز تعطیل نگاهشان بین متن ها و عکس ها سر می خورد…  و گاهی جمله ای رد و بدل 
می شود... چیزی در حال “ شدن” است، شاید چیزی هم از جنس کاغذ، هم اینترنت و هم رسانه... یک هفته نامه، هفته نامه ای که بیش و پیش از هر 

چیزی شاید پلی باشد بین دو سو، دو سویی که دیگر قرار نیست دوسو باشند، دعوتی ست به یکی شدن، همسو شدن و همدل شدن.

هفته نامه پرشین در غربت- غربتی با جمعیتی عظیم از ایرانیان که به گمان ما هنوز رسانه های شایسته خود را نیافته اند- قرار است رسانه همه 
ما، شاید همه پارسی زبان ها باشد.

ایده راه اندازی این نشریه از همین جا شروع شد، شاید از نارضایتی از نشریه ها و رسانه هایی که دم دست هست و فکر می کردیم از حد ارزش 
و قابلیت های این جامعه عظیم صد و بیست هزار نفری ایرانیان ساکن بریتانیا که هفتاد هزار نفرشان ساکن لندن و حومه آن هستند بسیار پایین 

تر است.

ما تصور می کردیم که  بهتر می توانیم در نقش ایرانیان ساکن این کشور ظاهر شویم، شاید به خاطر تحصیالت و سوابق کاریمان بود یا به خاطر 
اعتماد به نفس و همه فن حریف بودن یا پر رویی مان، هر چه بود یک دفعه شروع کردیم، جمعی را حضوری و گروه دیگری را از طریق تماس به 
یاری خواستیم، خیلی ها دست رد به سینه مان زدند ولی نترسیدیم و ادامه دادیم... خیلی ها هم بی هیچ چشمداشتی به کمک ما آمدند تا شاید کاری 

کنیم کارستان.

تصورمان این بود که قرار است نشریه ای داشته باشیم که هم دغدغه فرهنگ و هنر داشته باشد و هم گرهی از کار جامعه ایرانیان اینجا بگشاید، 
به عبارت دیگر بدرد آنها بخورد، هم اطالع رسانی کند و هم فرهنگ سازی، هم بانی برنامه های فرهنگی و اجتماعی باشد و هم حامی...

پس دست به کار شدیم، به همین سادگی، در همان نمای اول دوستانی به ما پیوستند، اول همکالسی دوران سینما که سالها در رسانه های متعددی 
کار کرده  و بخش مهمی از کارهای تحریریه یک بار بر دوش او افتاد،  دوم، زحمت آگهی ها و روابط عمومی و همه کارهای تدارکاتی اولیه را بر 

دوش همکاری گذاشتیم که تجربه فراوان در این زمینه دارد و با دلسوزی و دقت راه ما را هموار می کند.

تا حرف از آگهی هست، بگوییم که طبعا آگهی نبض هر رسانه  مستقلی ست، ما هم به تصور اینکه نشریه ای داریم که شاید با مطلب نو و سبک و 
شیوه ای تازه و احتماال حرفه ای  به مذاق مخاطب ایرانی و فارسی زبان خوش بیاید، تصورمان بر این است که صاحبان مشاغل و موسسات نظر 

مساعدی نسبت به ما خواهند یافت.

بنابراین آگهی جای ویژه ای در “پرشین” دارد، جای ویژه به آن معناست که ما از آگهی هایی که به قصد کمک به استمرار نشریه و غنا بخشیدن به 
آن باشد استقبال می کنیم، همانگونه که امید داریم حامیان اقتصادی نیز ما را در این مسیر دشوار یاری بخشند.

نام “پرشین” را برای آن انتخاب کردیم که می دانستیم نامی ست که هر پارسی زبانی با آن آشناست و احتماال هر انگلیسی یا خارجی با شنیدن آن 
درمی یابد که مضمون نشریه چه خواهد بود، ضمن اینکه ما در تالش هستیم که بخش انگلیسی نشریه را گسترش دهیم و از این طریق بخشی از 

فرهنگ و مسائل مربوط به ایران را به غیر ایرانی ها یا نسل سومی ها و کسانی که به فارسی نمی توانند بخوانند، انتقال دهیم.

ما به جای پرژن که البد تلفظی صحیح تر است، پرشین را انتخاب کردیم که بسیاری از مردم به آن عادت کرده اند و طبعا چشم خواننده با این 
عنوان آشناتر است. 

مخاطب نشریه را نیز بیشتر جوانان در نظر گرفتیم جوانانی که در این سرزمین به دنبال بازتابی از صدای خود در یک نشریه فارسی زبان هستند، 
از همین روست که درهای مجله بر روی هر کسی که حرفی برای گفتن داشته باشد باز است، هر خبر، گزارش، مقاله و مطلب، شعر و داستان، عکس 

و ترجمه ی شما می تواند جایی در “پرشین” داشته باشد. 

امید ما به شنیدن نظرات وهمکاری شما ست و تالش ما در فراهم آوردن مجموعه مطالبی در هر هفته که هم برنامه های مختلف فرهنگی و هنری 
و اجتماعی لندن و بریتانیا را پوشش دهد و هم اریژنال و تولیدی باشد، اگرچه این شماره صفر بازتاب همه آن چه در نظر داشتیم و همه توان و 

برنامه ریزیهای ما نیست اما محکی ست برای آزمودن و آزموده شدن.

پس ما را بیازمائید و به ما بپیوندید، ما مشتاقانه منتظر شما هستیم...

عباس نجفی

 reports@persianweekly.co.uk  
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آگهی های شما به کیفیت و استمرار این هفته نامه یاری می رساند

گفتگوی اختصاصی هفته 
نازنین  با  پرشین  نامه 
مناسبت  به  جم،  افشین 

حضورش در لندن

نازنین افشین جم که به تازگی اولین آلبومش 
چند  در  است،  کرده  منتشر  را   )Someday(
شایسته  دختر  که  زمانی  از  و  گذشته  سال 
هم  ایرانیان  جامعه  بین  در  است  شده  کانادا 
به دلیل فعالیت های بشر دوستانه اش و هم 

حمایت از فرهنگ ایرانی محبوب است.

اولین آلبوم نازنین که این روزها دست به دست 
ترانه هایی که درونمایه هایی  با  می چرخد هم 
از دغدغه های او دارند، بین بسیاری با استقبال 
خوبی روبرو شده است، نازنین این هفته به لندن 
می آید و به همین مناسبت گفتگویی اختصاصی 

با او در باره کارهایش کرده ایم:

و  سیاسی  های  فعالیت  باره  در  کمی  لطفا 
اجتماعی سال های اخیرتان برای ما بگوید، آیا 
این فعالیت ها شما را به انتشار اولین سی دی 

ترانه های کشانده است؟

جهانی  موضوعات  به  من  ابتدایی،  سنین  از 
ایجاد  برای  راههایی  دنبال  به  و  بودم  عالقمند 
نیازمند  از مردمی که  تغییر در زندگی بسیاری 
کلوب  یک  دبیرستانم  در  گشتم.  می  بودند،  آن 
و  انداختم  راه  المللی  بین  موضوعات  بررسی 
روابط  و  سیاسی  علوم  هم  دانشگاه  در  سپس 
عنوان  به  هم  آن  از  پس  خواندم.  الملل  بین 
به  سرخ  صلیب  در  المللی  بین  جوان  آموزگار 
فعالیت پرداختم. برای جلب توجه افکار عمومی و 
هوشیاری آنها به بحران حقوق بشر و ترغیب به 
مشارکت تصور می کردم اینکه جهانیان به من 
میان  در  تری  برجسته  نقش  آنکه  برای  عنوانی 

بیابم، بدهند، ارزشمند خواهد بود.

مقام  کسب  من شد  نصیب  که  عنوانی  نخستین 
دختر  های  رقابت  در  کانادا  شایسته  دختر 
راه  این  در  دومین مسیر  و  بود  شایسته جهان 
نیز موسیقی است. من امیدوارم که با موسیقی ام 
بتوانم به گسترش تغییرات اجتماعی و گسترش 
عدالت یاری برسانم.  موسیقی منبع بسیار قوی 

و تاثیر گذار است.

چه سرگذشت هایی پشت موسیقی شما نهفته 
از  تان  احساسات  و  خاطرات  باره  در  است، 

انقالب بگوید؟

و  تجاربم  زندگی،  از  بازتابی  من  موسیقی   
مسافرتهایم به دور دنیا است. برخی از ترانه ها 
در باره عشق هستند و برخی در باره اعتقادات، 
برخی هم در باره تجارت شخصی من هستند که 
در خانواده ای رشد کردم که به شدت تحت تاثیر 
تبعاتی انقالبی که در ایران رخ داد، قرار گرفتند.

من بسیار کوچک بودم که انقالب رخ داد اما این 
موضوع من را غمگین می کند که در نتیجه آن 
پاره  از هم پاشیدند و چند  از خانواده  بسیاری 
باقی  ایران  در  که  کسانی  برای  من  قلبم  شدند. 
ماندند و طعم تلخ نقض گسترده حقوق بشر را 
را در  زنان  آنکه  از  آید. من  بدرد می  چشیدند، 

قوانین  براساس  را  کودکان  و  سنگسار  ایران 
سخت گیرانه شرعی اعدام می کنند پریشان می 

شوم.

در ترانه “روزی” )Someday( شما آرزوی یک 
انقالب مترقی برای ایران می کنید، به ما بگوید 

این انقالب از نظر شما دقیقا  چیست؟

انقالب  باره  در  مترقی،  انقالب  خوانم  می  وقتی 
در ایده ها و اندیشه ها صحبت می کنم. درباره 
انقالبی سخن می گویم که برمبنای اصول بنیادین 
شده  بنا  بشر  حقوق  و  توسعه  برابری،  آزادی، 
باشد. “انقالب مترقی” به سخن دیگر یک “تکامل” 
است. من بطور قاطع هر گونه اقدامات خشونت 
آمیز یا تحرک نظامی به منظور تغییر رژیم در 
ایران را محکوم می کنم و تغییراتی را به سوی 
برقراری دمکراسی با استفاده از مدل هایی که ما 
به عنوان “انقالب های مخملی” در تاریخ سالهای 

اخیر شاهد بوده ایم، ترجیح می دهم.

من در باره انقالبی سخن می گویم که برمبنای 
اصول بنیادین آزادی، برابری، توسعه و حقوق 

بشر بنا شده باشد

با نیرومند شدن قدرت جنبش های زنان، جوانان 
در  یکدیگر  با  آنها  آمیختن  درهم  و  وکارگران 
تنها دیگر موضوع بر سر زمان است که  ایران 

“روزی ما راه مان را خواهیم یافت”.

را  ایران  در   1979 انقالب  دارید  آیا شما قصد 
بگوید  خواهید  می  تنها   یا  بشمارید  مردود 
نرسیده  خود  اهداف  به  که  زمانی  تا  انقالب 

باید ادامه یابد؟

تصور می کنم که ما نباید در گذشته درجا بزنیم، 
در غیر این صورت ما درگیر دام هایی از تردید 
و تعارض بین گروه های مختلف اپوزیسیون می 
شویم. مانند بسیاری از جوانان همنسل خودم، 
من از نظر سیاسی مستقل هستم و به هیچ گروه 
سیاسی وابستگی ندارم. من تنها آرزوی رسیدن 
که  جایی  دارم.  را  آزادی  و  دمکراسی  به  ایران 
مردم حق انتخاب سرنوشت خود را داشته باشند 
که چه می خواهند و چه حکومتی را ترجیح می 
دهند. این مردم برای مدت مدیدی دروغ شنیده 
اند، سرکوب شده اند و تحت ستم قرار گرفته اند 
، اکنون زمان آن رسیده است که صدای مردم 

شنیده شود.

هستید  ایرانی  خوانندگان  ازمعدود  یکی  شما 
خود  های  ترانه  المللی  بین  عرضه  به  که 
پرداخته اید، چه احساسی در این باره دارید و 
چرا پس از 27 سال سال ما تنها چند خواننده 

بین المللی پاپ داریم؟

هزاران هنرمند مستعد ایرانی در داخل و خارج 
از ایران وجود دارد. کسانی که در ایران هستند 
با مشکالت بسیاری برای ادامه کار خود روبرو 
تنها  آنها  است  ممکن  حالت  بهترین  در  هستند. 
بتوانند ترانه های خود را برای دوستانشان در 
سالهای  در  ما  کنند.  اجرا  بسته  درهای  پشت  
از ظهور خوانندگان محبوب  اخیر شاهد موجی 

بوده ایم.

ایرانیان  ما  که  دالیلی  از  یکی  کنم  می  تصور 
بسیاری را در زمینه موسیقی سراغ نداریم آن 
آن  دیگر،  های  فرهنگ  با  مقایسه  در  که  است 

راه  این  در  شان  والدین  توسط  آنها  که  است 
تشویق نمی شوند.

بسیاری از والدین ایرانی فرزندان خود را برای 
کنند  یا مهندس شدن تشویق می  پزشک، وکیل 
عنوان  به  هنر  به  آنها  آوردن  روی  از  مانع  و 
که  بودم  خوشبخت  من  شوند.  می  حرفه  یک 
ارزش  من  به  که  کردم  رشد  ای  خانواده  در 
امکان  حال  عین  در  و  آموخت  را  تحصیالت 
پیشرفت کردن به عنوان یک هنرمند را نیز داد و 

مرا تشویق کردند تا به آرزویم برسم.

مخاطبان شما چه کسانی هستند و با کنار هم 
گذاشتن ترانه های ایرانی و انگلیسی با هم در 
از دست  که خطر  کنید  نمی  آلبوم تصور  یک 
یا  کنید  تجربه  را  المللی  بین  مخاطبان  دادن 

فقط پارسی زبان ها مدنظر شما بوده اند؟

من  ام.  نگرفته  هدف  را  خاصی  مخاطب  من 
آلبومی با ترانه هایی عرضه کرده ام که به 

نزدیک است و من آن  قلبی من  مکنونات 
شهروندان  همه  کردن  سهیم  برای  را 

من  ام.  کرده  منتشر  آن،  در  جهان 
باره  در  زبان های مختلفی و  به 

می  آواز  مختلفی  موضوعات 
من  ذات  این  زیرا  خوانم، 
هیچ  کنم  نمی  فکر  است. 
وجود  میان  این  در  خطری 
واقع  در  زیرا  باشد  داشته 

دادن  ازدست  برای  چیزی 
وجود ندارد.

هستند،  زیبا  اشعارشان  و  شما  های  ترانه 
چطور آنها را انتخاب کردید؟

که  این  و  اند  بوده  موسیقی  بخش  الهام  اشعار 
من در آن زمان بخصوص چه احساسی داشته 
و  اند  شده  سروده  عشق  با  زیباتر  .اشعار  ام 
ترانه های سیاه تر بازتابی از تجارب تراژیک در 

زندگی خودم بوده است.

در باره برنامه های آینده تان بگویید.
سفر  آمریکا  در  ژوالی  و  ژوئن  های  ررماه 
بوردرز  های  کتابفروشی  در  و  کرد  خواهم 
حضور بهم خواهم رساند. آواز خواهم خواند و 
در باره تالش هایم در امور حقوق بشر با تمرکز 
بر ممنوعیت اعدام کودکان صحبت خواهم کرد. 
وب سایت stopchildexecutions.com که ما 
تا  دارد  قصد  ایم،  انداخته  راه  منظور  همین  به 
اعدام کودکان  به  تا  ایران را وادار سازد  دولت 
در  که  کودکی   33 از  فهرستی  دهد.ما  خاتمه 
معرض اعدام قرار دارند شامل تصویر و زندگی 
ایم. دست آخر ما همه را  تهیه کرده  نامه شان 
کرد”  توان  می  “چه  روی  که  کنیم  می  ترغیب 
را امضا کنند و درآینده  تا طوماری  کلیک کنند 
نیز در این کارزار کمک کنند. دو کودک اخیرا در 
ایران اعدام شده اند و بسیاری دیگر در معرض 
چنین سرنوشت دهشتباری هستند، بنابراین من 
از خوانندگان “پرشین” هم می خواهم که در این 

اعتراض شرکت کنند.

شما از اولین سی دی خود چه انتظاری دارید؟

من هیچ انتظاری ندارم. فقط امیدوارم که مردم با 
ترانه های من ارتباط برقرار کنند. اگر آنها بعد از 
شنیدن ترانه های من به هر طریقی نیرو یا الهام 

بگیرند، بسیار خوشحال کننده خواهد بود.

خوانندگان محبوب شما چه کسانی هستند؟

بسیار سخت است که یک فهرست محدود ارائه 
بدهم اما من موسیقی کالسیک قدیمی فرانسوی 
را مانند ژاک برل، چارلز آزناو را دوست دارم. 
موسیقی بی همتای عرب- التین مانند آلباینا و از 
دهه هفتاد کت استیونز، کارول کینگ را دوست 

 ، م ر ا ی د ها ند با

مانند  دختران 
وود  فلیت  و  هارت 
مک را هم دوست دارم.

واکنش ها به آلبوم 
تا  بوده تان  چگونه  کنون 

است؟

دریافت  کننده  تشویق  و  مثبت  میل  ای  هزاران 
های  شبکه  در  من   Someday ترانه  ام.  کرده 
این هفته در  و  آمریکا پخش می شود  رادیویی 
 Top( جای شانزدهم جدول موسیقی روز پاپ
40(  قرار گرفته است. ترانه “برای تو می رقصم” 
هم در جدول ترانه های رقص بریتانیا دوازدهم 
شده است. من از چنین بازتابی بسیار هیجان زده 

شده ام و منتظر واکنش های بیشتری هستم.

کی به لندن خواهید آمد؟

من هفته آینده به لندن خواهم آمد تا هم برنامه 
اجرا کنم و هم در باره کارزار مبارزه با اعدام 
آنجا  را  شما  امیدوارم  و  کنم  صحبت  کودکان 

ببینم.

  reports@persianweekly.co.uk گفتگوی اختصاصی
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بیست 
و چهار 

ساعت در 
خواب و 

بیداری
نسرین افضلی - قسمت اول

یکی از سی و سه زنی بودم که 13 اسفند، به جرم 
اوین  به  و  بازداشت  انقالب  دادگاه  مقابل  تجمع 
، چگونه  اینکه چرا جلوی دادگاه رفتم  منتقل شدم. 
بازداشت شدم و سه روز اول بازداشت را چطور 
می  دیگری  مجال  و  است  دیگری  داستان  گذراندم 
به  که  است  آخری  ساعت   24 از  من  روایت  طلبد. 
زنانی  با  که  ساعتی   24 شدم.  منتقل  بندعمومی 
و  خواندم  می  آنها  از  تنها   دیروز،  تا  که  گذشت 
درباره آنها می شنیدم و می نوشتم . زنانی که فکر 
می کردم می شناسمشان ولی نمی شناختم و آنها 
نیز هیچ از من نمی دانستند و گاه حتی “ فعال حقوق 
زن”برایشان مفهومی نداشت ولی در پایان آن 24 

ساعت یکدیگر را شناختیم و دلبسته هم شدیم.
و  بود  زن  روز جهانی  از  پیش  روز  یک  روز  آن   
مانند هشت مارس که نقطه عطفی در تاریخ جنبش 
جهانی زنان است آن روز هم برای من و دوستانم 
نقطه عطفی در زندگیمان شد و شاید چگالترین روز 

زندگیمان .
 

می  بندعمومی  تحویل  که  است  شب   11 ساعت   
شویم. ته دلمان خوشحالیم که بی دردسر و بدون 
ایم  توانسته  مجوز  گرفتن  برای  دوندگی  ماه  چند 
به بندعمومی زنان وارد شویم. جایی که شاهدانی 
زنده بر مدعای بی حقوقی زنان ایران گرد آمده اند ، 
زنانی قربانی که به خاطر ناروایی های قانون اکنون 
آینده  به  ها  میله  دارند و پشت  تن  بر  لباس مجرم 
ای تاریکتر از گذشته می اندیشند  و نمی دانند که 
نمی توانند از چرخه معیوبی که کارشان را به آنجا 

کشانده خارج شوند.
بند  ایتدایش میز زندانبان و  از راهروی درازی که 
یک است، و انتهایش فروشگاه زندان و بند بازسازی 
میله های آهنی می  با  به دری  شده  می گذریم و 
رسیم که ورودی بند بازسازی شده است. در پشت 
می  جاهد  شهال  تحویل  و  شود  می  بسته  سرمان 
را   موهایش  و  پوشیده  دامن  و  بلوز  شهال  شویم. 
پشت سرش بسته است. خسته ولی کنجکاو به نظر 
تعجب  کند.  می  ورانداز  را  ما  . سرتاپای  می رسد 
البته بعدا می  می کنم که چرا سوالی نمی پرسد و 
فهمم از قبل  اطالعات بهش رسیده است. پلکانی در 
پایین،  و  نوجوانان  بند  باال،   : بینیم  می  خود  برابر 

روی  های  نوشته  روی  از  را  این  بزرگساالن.  بند 
سمت  ردیف   : فهمید  توان  می  هم  توالت  دربهای 
راست، ب ) که یعنی باال( و ردیف سمت چپ، پ) که 
یعنی پایین(. هیچ گروه حق ندارد از توالتهای گروه 
دیگر استفاده کند. کنار پله دو تلفن کارتی خودنمایی 
می کند و ما که در سه روز گذشته فقط چند ثانیه 
با خانواده هایمان صحبت کرده ایم هیجان زده به 
سمت تلفن می رویم که شهال می گوید تلفن این وقت 

شب قطع است و باید تا فردا صبح صبر کنیم.
دیگر  نیمه  و  دارد   سفید  سنگ   ، نیمه  تا  راهروها 
کم  دختر  سه  شده.  رنگ  تازه  رسد  می  نظر  به 
راهرو  در  دست  در  دست  خندان،  و  سال  و  سن 
می  بینند  می  در  جلوی  که  را  ما   ، روند  می  راه 
آنها  و  تکان می دهیم  پرسند ورودی هستید؟ سر 
این  رابطه؟  جرمتان چیست؟  پرسند  می  هیجانزده 
رابطه را تا آخر که در بند عمومی هستیم بارها و 
بارها می شنویم. رابطه یعنی رابطه با پسر و یکی از 
متداولترین جرایم بند نوجوانان است. مریم برایشان 
از تجمع جلوی دادگاه انقالب می گوید و علت آن ، 
علت محاکمه  و  است  بوده  که محاکمه دوستانمان 
چیز  آنها   ... و  امضا  ملیون  یک  وکمپین  آنها  خود 
زیادی سر در نمی آورند ولی گویا برایشان جالب 
انقدر  هستیم، میگویند” آهان پس سیاسی هستید”. 
دیگر  که  توضیحات  و  حرفها  تکرار  از  ایم  خسته 
تا فسقلی توضیحات  این سه  نداریم برای  حوصله 
آنها حرف می زنیم .شهال  با  که  مکرر دهیم. کمی 
برمیگردد و بعد از پرسیدن سن ما؛ ما را به طبقه 

پایین می برد.بند 3. 
پایین پله دختری با چشمانی سرخ از گریه نشسته و 
شهال که از کنارش رد می شود دستی برشانه اش 
می زند و ترانه ای عاشقانه ) از میان ترانه های بی 
شمار ترکی و فارسی که روز بعد هم برایمان می 
خواند( برایش زمزمه می کند؛ با تمام سعیی که می 
کنم نمی توانم این ترانه را بیش از چند ساعت در 
ذهن نگاه دارم اما همین کافی است که بفهمم درد 

دخترک چیست. 
از  و  زنند  می  صدا  شهال  خاله  را  جاهد  شهال 
تقریبا  آنجا  شهال  که  فهمید  شود  می  حرفهایشان 
همه کاره است و بقیه برای کارهایشان از او اجازه 
این  در  معموال  ها  قتلی  گیرند.  می  راهنمایی  یا 
بندنگهداری نمی شوند و احتماال شهال را به خاطر 
حسن رفتار به آنجا آورده اند. ما را به اتاقی می برد 
که باید شب را در آنجا بگذرانیم. اتاقها و در واقع 
سلولها در ندارند و پرده ای بزرگ بر سردرهاللی 
شان آویزان است که بیشتر اتاقها پرده را دو طرف 

درگاه جمع کرده اند .
 اینکه نمی دانم شهال قاتل همسراول ناصرمحمدخانی 
بوده یا نه باعث می شود در رفتارم سرگردان  گیج 
باشم گرچه از کلیت شخصیتش و روحیه عاشقانه 
اش خوشم می آید.در راه به او می گوییم دوست و 
همکار رویا کریمی مجدیم و محبوبه عباسقلی زاده 
که او هم ، زمانی هم بند شهال بوده  . این باعث می 
اتاق خودش  به  را  ما  و  نظرش عوض شود  شود 
اتاق 20 متری است که  از 5-6  یکی  او  اتاق  ببرد. 
در کنار راهروی L مانندی قرار دارد. پنجره ای یک 
متری گوشه دیوار است .تختهای سه طبقه دور تا 
دور اتاقند و چند تا تخت خالی که پتویی روی آن 
آنها  روی  باید  ما  که  هم هست  از  دور  پهن شده، 
کناره  از  دار  تمیز چین  بخوابیم. ملحفه های رنگی 
تختها آویزان است.و پایین هر تخت یک تشکچه پهن 
شده. با ورود ما سرها یکی یکی از زیر پتوها بیرون 
کس  هیچ  کند.  وارسی  را  واردین  تازه  تا  آید  می 
حرفی نمی زند. مریم در راه گفته باید حواسمان را 

جمع کنیم تا مشکلی برایمان ایجاد نشود،
-         چه مشکلی؟

-         چه می دونم. خطرناکه دیگه. من یه چیزای 
بدی شنیدم.

  شهال سفره کوچک رنگینی پهن کرده ، تن ماهی 
و کاهوی تازه ومیوه...در بشقابهای چینی. تعارف 
می کند تشکر می کنیم و می گوییم در اعتصاب غذا 
هستیم .برایمان چای می ریزد در فنجانهای کوچک 

چینی و فنجان خودش را هم که  در مقیاس ترکی 
اشتباهی  باشد  حواسمان  که  دهد  می  نشان  است 
ننوشیم  تخت شهال طبقه اول است و دور تا دور 
تختش پرده ای به رنگ روشن کشیده . من که قبال 
شنیده بودم در و دیوار تختش پر از عکسهای ناصر 
ببینم  را  محمدخانی است خیلی کنجکاوم داخل آن 
و  کنم  سوال  قتل  جریان  درباره  ازش  خواهم  می 
اینکه آیا واقعا او قاتل الله بوده یا نه ولی از این می 
ترسم که باعث ناراحتی اش شود و رفتارمالیمش 
تغییر کند. ترجیح می دهم فعال سکوت کنم . شهال 
میگوید مجله زنان به زندان می آید ولی با چند ماه 
اشتراک  مسئول  به  بیرون  رفتم  گویم  می  تاخیر. 
مجله می گویم. در حال صحبت با شهال هستیم که 
دختر جوان و ظریفی رو به ما می گوید من هم آدم 
معروفی ام ها! و کودکانه می خندد.”جرمم زورگیریه 
و  کوچک  جثه  آن  با  دختری  نیست!  باورکردنی   “
ظریف؟ اسمش لیالست و برخالف بقیه که بین 40 
تا 60 سال سن دارند جوان است و حدودا بیست 
شاید   و   همدست  عنوان  به  او  از  ساله. شوهرش 
طعمه استفاده می کرده و حاال او تا چند ماه دیگر 
زندان  سال  هفت  به  شوهرش  ولی  شود  می  آزاد 
محکوم شده است و در زندان رجایی شهر زندانی 
است. تختهای خالی فاصله زیادی از هم دارد و تازه 
واردی ما و فضای سنگینی که هنوز به آن عادت 
نکرده ایم باعث می شود ترسی پنهان داشته باشیم 
. بنابراین وقتی مریم پیشنهاد روی زمین کنار هم 
بخوابیم بالفاصله قبول می کنیم. خانم مهربانی که 
هرگز چهره آرام و مادرانه اش را فراموش نخواهم 
کرد بالش و پتوی خود را به ما می دهد.شرمنده می 
شوم از اینکه او نمی داند ما چرا می خواهیم روی 
زمین بخوابیم و اینطور با سخاوت با ما رفتار می 

کند. بعدا می فهمم جرمش مالی است.
بند باال را  خوابمان نمی آید و از طرفی کنجکاویم 
ببینیم. بند نوجوانان بر خالف بند بزرگساالن هنوز 
بیدار است و با تشرهای خاله شهال و مسئول بند از 
رو نمی رود. عسل ، ما را به اتاقش می برد و به هم 
اتاق  بندی هایش معرفی می کند.می نشینیم وسط 
روی زمین و آنها دور ما حلقه می زنند و سوال و 
جواب . جرمشان را می پرسم. رابطه، مواد، رابطه، 
مرتبی  آرایش  که  دختری   ... خانه  از  فرار  قتل، 
و  است  محصنه  زنای  اتهامش  گوید  می  دارد  هم 
شوهرش  لوش داده. می گوید خیلی می زدتش و 
شوهر  که  بوده  کرده  طالق  تقاضای  هم  بار  چند 
مخالفت می کرده.»فقط می خواهد مرا آزار دهد« می  
پرسم چطور ثابت کرده رابطه داری؟ می گوید” ازم 
عکس داره”. طبق چیزی که از شادی صدر شنیده ام 
زنای محصنه خیلی سخت اثبات می شود و وجود 
دو شاهد عینی یا چهار بار اقرار متهم آن را ثابت 
می کند.بنابراین صرف وجود یک عکس نمی تواند 
چیزی را ثابت کند. فکر می کنم کافی است انکار کند 
و از سنگسار نجات پیدا کند ولی او هیچ از قانون 

نمی داند. 
الغر  دختر  یک  تختها  از  یکی  سوم  طبقه  باالی  از 
می  آمیزی  تهدید  لحن  با  و  می شود  بلند  کم سن 
می  بند  تو  اومدی  است  دقه  دو  آبجی  آی  گوید:” 
دخترهای  بکشیا!”  بیرون  رو  همه  پرونده  خوای 
اینا  که  کردن  سروصدا  کنند  می  شروع  پایین 
فضولی  خواهم  نمی  گویم  می    ... و  دوستامونن 
وکالت  که  شناسم  می  را  ای  موسسه  ولی   کنم 
پذیرد  می  رایگان  طور  به  مجرمند  که  را  زنانی 
وکمکشان می کند. این را که می شنود می پرد پایین 
نظر می رسد  به  که  ما. دختری  کنار  نشیند  و می 

مسئول  بند است تذکر می دهد که وقت خواب است 
تلفن  بیاییم شماره  بند  این  به  نداریم  ما هم حق  و 
خودم را بهشان می دهم و قول می دهیم فردا هم به 

سراغشان برویم.
در راه برگشت به اتاق دو نفر را می بینیم که اول 
شبها  آنها  شویم  می  متوجه  و  اند  نشسته  راهرو 
کشیک می دهند و در ازای آن امتیازاتی مثل وقت 
تلفن یا به قول خود زندانی ها”تایم”می گیرند و بعدا 
آن را به دیگران که الزم دارند می فروشند. دختری 
کنارمان  از  دهان  روی  دستمالی  با  بلند  و  باریک 
رد می شود. مریم می شناسدش  و صدا می زند: 
کبری؟ کبری رحمانپور است]1[. با خوشحالی با او 
سالم و احوالپرسی می کنم و فراموش می کنم که 
فقط من او را می شناسم و چقدر با خواندن خط به 
خط داستان زندگی اش و جریانات دادگاه تمام بدنم 
لرزیده و عمق زشتی و دهشتناکی فقر را درک کرده 
ام ؛ که اگر زن باشی  زشت تر و خشن تر خواهد 
بیرون  زیادی  افراد  گوید”  کبری می  به  مریم  بود. 
زندان دنبال کار تو هستند و برایت تالش می کنند” 
و از وبالگی می گوید که برای او راه اندازی شده . 
کبری آرام و متین نگاه می کند و با لبخندی تلخ می 

گوید کاش عدالت برای همه زنان اجرا شود.
از  است.  بیدار  هنوز  شهال  رسیم  می  که  اتاق  به 
که  را  معروف  های  زندانی  از  تا  چند  سراغ  شهال 
وکالی مدافع حقوق زنان دارند می گیریم و او که 
اسم  هستیم  چه  دنبال  داند  می  خودمان  از  بهتر 
تک تکشان را می گوید: اکرم قویدل، اشرف کلهر، 
کبری رحمانپورو ... می پرسد:” آن کسی که شما را 

بازرسی بدنی کرد اکرم قویدل بود”
سینمایی  فیلم  یک  مثل  چیز  همه  نمی شود.  باورم 
آزادی  برای  امینی  آسیه  دیوارها  این  بیرون  شده. 
باید  اکرم،  دیوار  طرف  این  و  کند  می  تالش  اکرم 
آسیه را ببرد داخل انفرادی ، بدنش را بگردد و در را 

به رویش قفل کند. نمی دانم باید بخندم یا گریه کنم. 
به اکرم که می گویم، او هم باورش نمی شود:»همانی که 

رفت بچه من را دید؟ بخدا نشناختمش....« ]2[
شیرینی،  عین  در  طرف  دو  هر  برای  چقدر  آشنایی  این  و 

تلخ است. 
با زارا و مریم  درباره پرونده آنها بحث می کنیم و فکر می 
کنیم دیگر چه کسانی در زندان اوین هستند که؛ شهال بدون 
مقدمه برمی گردد و با تلخی و کمی خشم می گوید اینجا 
برای شما مثل اردو است. جا می خورم. راست می گوید 
ظاهر ما اصال ناراحت و ناراضی به نظر نمی آید و حتی از 
این همه کشف و تجربه جدید در یک روز هیجانزده هم 
هستیم. خودم را سرزنش می کنم و تا لحظه آخر ،جمله او 
بیشتری به خرج  را فراموش نمی کنم و در رفتارم احتیاط 

می دهم. 
در حالیکه وسط اتاق کنار هم ردیف شده ایم و پچ پچ می 
کنیم خوابمان می برد. خوشبختانه اینجا مثل بند 209 چراغ 
تا صبح باالی سرمان روشن نیست وباالخره بعد از دو شب؛  

در تاریکی می خوابیم. تاریکی هم نعمتی است!
 

از  است  عجیب  هم  خودم  برای  که  طوری  زود،  صبح 
خواب می پرم . بچه ها هنوز خوابند. در حالیکه کّل دار و 
ندارم هزار تومانی است که آخرین دفعه از کیفم برداشتم 
نفر  به طرف فروشگاه می روم بسته است. کنار تلفن چند 
ایستاده اند. می پرسم می شود با کارتشان زنگ بزنم یکی 
می گوید نه و دیگری کارتش تمام شده است. به اتاق برمی 
گردم بچه ها بیدار شده اند.شهال کارتش را به ما می دهد 
و هر چه اصرار می کنیم پولش را بدهیم قبول نمی کند. اما 
مشکل تازه شروع می شود. اینجا وقت تلفن هرکس ثابت 
و مشخص است. یک برگه در کنار هر دستگاه تلفن است 

 reports@persianweekly.co.uk  

 “بخش فرهنگی زندان، کالسهای 
مختلفی داره که هرکس در کالسهاش 

شرکت کنه امتیاز  می گیره”

زنان
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سال اول - پیش شماره 

يک گزارش منتشر نشده از کنسرت شجريان در لندن
گزارش از محمد شریف   عکسها از: محمود احمدی

سالن  در  شجريان  استاد  کنسرت  روز  دوين  آوريل  ام  سی  دوشنبه  روز 
کدگن لندن برپا شد.

برنامه که قرار بود ساعت ساعت هفت و نیم بعد از ظهر شروع بشه، طبق 
عادت اصل شده ما، با بیست دقیقه            تاخیر شروع شد. و انتظار چند 

هفته ای عالقه مندان به هنر موسیقی پايان گرفت.
کنم.  جدا  محیط  از  رو  خودم  کردم  و سعی  نشستم  ای  گوشه  در  هم  من 

برنامه با قطعه انتظار دردستگاه ماهور شروع شد
و با آواز استاد ادامه پیدا کرد. قطعه سوم تصنیف معروف سرو چمان بود 

که حسابی حال همه رو عوض کرد.
بخش اول بعد از يک قطعه چهار مضراب، با تصنیف سخن عشق ساخته خود 

استاد به پايان رسید.
غیر  نظر  میخواست  دلم  بیشتر  رفتم.  مردم  سراغ  به  استراحت،  وقت  در 

ايرانیها رو بدونم و اينکه چطور با موسیقی،
خاصه موسیقی ايران ارتباط برقرار میکنن. 

از دور، ظاهر متفاوت مردی توجه ام رو جلب کرد. قد بلند و ريش بلند تر 
و کاله کج فرانسويش حسابی ظاهرش

رو متمايز میکرد. به سمتش رفتم و خودم رو معرفی کردم. و شروع کرديم 
به گپ زدن...

- چطور از برنامه امشب مطلع شديد؟
دنبال  رو  ها  برنامه  تمام  که  معلومه  ام،  شرق  موسیقی  ديونه  من  اوه   -

میکنم.
- شما موزيسین هستید؟

- نه!!!! من محقق موسیقی اتنیک ام و تخصص ام هم موسیقی اصیل شرقیه...
و موسیقی تموم زندگیمه.

- چه جالب! نظرتون در باره کنسرت امشب چی بود؟
- بی نظیر بود. من سالهاست 
در تمام کنسرتهای موسیقی 
میکنم.  شرکت  ايران  سنتی 

ولی نمیتونم دقیقا نام
خاطر  به  رو  هنرمندها 
ايشون هم  باره  در  بسپارم. 
اين  با  میدونم  فقط  همین. 

گروه اولین بارم هست.
های  دستگاه  شما   -
رو  ايران  موسیقی 

میشناسید؟
-  بله من دستگاه ها   -
ايران  آوازی  های  رديف  و 
فرم  از  کال  و  میشناسم  رو 
شناخت  ايران  موسیقی 

دارم.
نظر  امشب  های  نوازنده  باره  در  میتونید  پس   -  

بديد...؟؟؟
بود،  آوازی  قطعات  بیشتر  چون  اول  قسمت  اوه...در   -  

صدای خواننده ساز ها رو تحت الشعاع قرار داده
در  اما  داد.  نظر  ها  نوازنده  به  راجع  شد  نمی  بنابراين  بود.   

کل صدای بربط و تار، گم بود و نمیشد اونها رو به
درستی تفکیک کرد.  

همسايه  کشورهای  از  قدر  چه  ما  موسیقی  نظرتون  به   -  
تاثیر گرفته؟

امروز  اما  بدم.  درستی  نظر  نمیتونم  ايران  باره  در   -  
موسیقی هم مث باقی هنرها، فرا مرزی شده و موسیقی

و  کالسیک  تمامًا  کارهای  مثال  درآمیخته.  هم  با  دنیا  تمام   
اصیل ديگه خیلی سخت پیدا میشه. در واقع ما برای

فرمهای  مجبوريم  کنیم  جذب  رو  مخاطب  بتونیم  اينکه   
آنتیک و مدرن رو با هم تلفیق کنیم.

اون  که  داره  خاصی  مشخصه  ايران  موسیقی  شما  نظر  به   -  
رو از باقی موسیقی شرق جدا کنه؟

صحبت  باره  اين  در  ساعتها  میتونیم  سختی.  ل  سوا  چه   -  
کنیم. من فکر میکنم میشه رگه هايی از شباهت رو

شباهت  عین  در  و  کرد  پیدا  آفريقا  شمال  تا  هند  فاصله  در   
وجوه متمايز کننده اونها هم واضح است.

خودش  خاص  موسیقی  قوم  هر  ايران،  خود  مورد  در  مثال   
رو داره که کامال از موسیقی قوم ديگر متفاوته.

گوناگونی  صادقه.  هم  موسیقی  آالت  باره  در  امر  اين  و   
سازها از شمال تا جنوب و شرق تا غرب موضوع 

جالبیه که بايد در باره ش بیشتر صحبت کنیم.  
شد... تموم  تنفس  وقت  که  بود  انداخته  گل  تازه  صحبتمون   

گفتم: ببخشید اينقدر وقت کم بود که به کل فراموش کردم 
اسمتون رو بپرسم...  

بیشتر  میخوايم  ما  که  بگم  میخوام  آخر  در  و  ام.  استیو  من   -  
از موسیقی شما بدونیم و فکر میکنم با اين شرايط

بايد  ما  گرفته،  رو  دنیا  تموم  که  جنگ  از  ترس  و  سیاسی   
بیشتر و بیشتر با هم مکالمه هنری داشته باشیم.

آمدها  و  رفت  و  گرفتن  ويزا  برای  هنرمندها  نمیدونم  من   
برای  رو  بیشتری  زمان  بايد  میتونند  اگر  اما  دارن...  مشکل  قدر  چه 

معرفی کارهاشون صرف کنند.
ازش تشکر کردم  و خودم رو دوباره به سالن رسوندم.  

شد  شروع  پوری  فرج  سعید  از  ای  قطعه  با  هم  دوم  بخش   
وبا آواز ادامه پیدا کرد.

با  تصانیف  تمامی  همانند  عشق،  بند  در  تصنیف  آن  از  بعد  و   
همراهی همايون اجرا شد.  و پس از پايان برنامه 

صحنه  به  دوباره  ساقیا  تصنیف  افتخاری  اجرای  برای  گروه   
بازگشت.  

را  استاد  صدای  همراهی  توانايی  سازها  هم  دوم  قسمت  در   

نداشتند. و جای خالی حسین علیزاده به وضوح مشهود بود. بعد از کنسرت 
هم به سراغ چند نفر ديگه از موسیقی دوستان رفتم.

جین دختر زيبای بلوندی که مشغول خريدن سی دی های استاد   -
باورنکردنی بود ولی ای کاش میتونستم معانی  به من گفت موسیقی  بود، 

اشعاررو بفهمم. و ادامه داد البته يه مقدارش رو برام ترجمه کردند
ولی خوب متوجه نشدم.  -

و مک يکی از کارمندهای سالن به من گفت: من موسیقی ترانس   -
رو ترجیح میدم. زياد نمیتونم با اين جور چیزهای قديمی ارتباط برقرار کنم. 

حس پیری میکنم.
که  ای  موسیقی  باره  در  هندی  ساله  چند  و  مرد سی  اقبال،  و   -

شنیده بود نظرات جالبی میداد...
- شما موسیقی ايران رو میشناسید؟   -

احساس  ولی  ندارم   ايران  موسیقی  از  درستی  شناخت  نه،   -  -
نزديکی باهاش میکردم. من رو ياد موسیقی کشمیر 
شما  کشور  به  ما  موسیقی  اينکه  اما  انداخت.  می 

اومده يا موسیقی ايران به هند...راستش نمیدونم.
- از موسیقی امشب خوشتون اومد؟  -

- بله، خیلی زياد. مخصوصًا وقتی متوجه   -
میشدم، شعر از جام و شراب صحبت میکنه...در کل 

حا ل خوبی داشتم.
که  ای  ايرانی  جوان  آتوسا  حرفهای  اما   -
از کودکی اينجا بزرگ شده از همه عجیب تر بود. 
ايرانی  اصیل  موسیقی  و  کنسرت  باره  در  آتوسا 

گفت:
اما در  نبردم،  اول زياد لذت  از قسمت   -
نگاه کنم  استاد  به  نبايد  ياد گرفتم که  قسمت دوم 
نه  نمیشه.  ديده  صورتشون  در  تغییری  هیچ  چون 
عوض شدن ريتم و نه تغییر فراز و فرود صدا.آقای 

شجريان همه را با يک حالت 
اجرا میکردند. و اين باعث میشد من پی حس ام سرگردان باشم.   -

و با خنده ادامه داد
از  و  بستم  را  چشمانم  و  شناختم  را  مشکل  دوم  قسمت  در  اما   -

موسیقی لذت بردم.
دلیل  شجريان،  همايون  با  کوتاه  مکالمه  يک  در  هم  آخر  ودر   -

انتخاب گروه جديد و غیبت آقای علیزاده روجويا شدم
حس  رو  علیزاده  آقای  نبود  خودتون  شما  جان،  همايون   -  -

کرديد؟
- نبود اقای علیزاده برای اين برنامه؟   -

- بله  -
- ببینید، اين برنامه کال فرم ا ش متفاوت از کارهای قبل بود و   -

هر برنامه ای فرم خاص خودش رو داره ...
- يعنی نبود ايشون به خواست استاد بود؟  -

- نه! ايشون کارهای عقب افتاده زيادی داشتند. گروه هم آوايان   -
و چند تا کار ديگه، بنابر اين فرصت کافی برای کار نداشتیم...

- پس ما باز هم اين دو استاد رو در کنار هم خواهیم ديد؟   
بار  ايشون  و  بده  اگر فرصتی دست  آينده  انشااله  در  - حتما.   

کاريشون کمتر باشه. حتمًا. حتمًا.

و بعد هم تجمع مردم برای گرفتن عکس يادگاری، باعث شد که   
گفتگوی ما نیمه تمام بمونه.  
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اسفندياری و ريچارد بوسکین

ترجمه: غزاله فرنام

بخش اول

ساله   25 حدودا  مو  سیه  مردی  نمايش  با  فیلم 
دراز  تختخواب  روی  برهنه  که  شود  می  شروع 
از  و  گذاشته  سرش  پشت  را  دستهايش  کشیده، 

می  لذت  سکس 
مدتی  از  بعد  برد. 
دوربین را می گیرد 
و می گرداند تا دختر 
جذاب سبزه ای را که 
روی او نشسته نشان 
همسن  دختر  دهد. 
می  نظر  به  او  خود 
لخت  کامال  و  رسد  
زنان  لبخند  و  است 
پايین  و  باال  او  روی 

می رود.

پسر  روی  که  دختر 
رود  می  پايین  و  باال 
غژ و غژ تخت را به 
صدا در می آورد و 
نور قرمز اتاق کوچک 
را انباشته است. لذت 
کامال  او  چهره  در 
نظر  به  و  است  بارز 
کشوری  در  بسیاری 
اسالمی  قوانین  با 
سخت گیرانه او خود 

خودش است.

ابراهیمی،  امیر  زهرا 
بازيگران  از  يکی 
که  ايران  شاخص 
در  بازی  خاطر  به 
و  مذهبی  های  نقش 

اخالق گرا در سه سريال محبوب تلويزيونی سالهای 
نرگس  ويژه  به  و  غريبانه  کن،  کمکم  مانند  اخیر 
سرگذشت  گدا،  و  شاهزاده  شبیه  ای  قصه  با  که 
می  تصوير  به  را  پولدار  ای  خانواده  فرزند  سه 
کشید، مشهور است، آمارها نشان می داد که 68 
درصد بینندگان تلويزيون اين سريال را دنبال می 

کردند.

ای  دقیقه   26 فیلم  اين  در  اما 
نقش  در  هم  او  هماغوشی  اين  از  ای  ثانیه   17 و 
است.  شده  ظاهر  پذير  سلطه  هم  و  گر  کنش 
اين  است.  کرده  برپا  ايران  در  طوفانی  که  نقشی 
سه  در  است  شده  2مشهور  نرگس  به  که  فیلم 
صحنه مجزا عشقبازی لطیف شامل تحريک، سکس 

تصوير  به  را  ارضا  سرانجام  و  دهانی 
و  نورپردازی  اينکه  با  کشد.  می 

چندان  فیلم  تصويربرداری 
و  نیست  توجه  قابل 

زاويه  در  دوربین 
جاسازی  های درستی 
اين  اما  است  نشده 

را  اينترنت  خانگی  فیلم 
به آتش کشید.

در  فیلم  اين  دی  وی  دی  فروش 
رسیده  دالر  میلیون   4 به  نسخه  هزار  صد 

فروش  میزان  با  است  معادل  که  رکوردی  است، 
در  ماجرا  اين  که  وقتی  از  ايران.   سالیانه سینمای 
اکتبر گذشته برمال شد، همه چیز صورت ديگری 
پاريس  لقب  که  ابراهیمی  زهرا  گرفت.  خود  به 
هیلتون ايران را يافته است،  بارها به فرمان سعید 
بازجويی شده  مرتضوی، دادستان تندروی تهران 

است.

اين  در  حضور  قاطعانه  امیرابراهیمی  زهرا  اما  
فیلم سکسی را انکار کرد، فیلمی که گفته می شد 
پیش  سال  چند  سابقش  همبازی  و  پسر  دوست 
او  عوض  در  بود.  کرده  ضبط  شان  هماغوشی  از 
مدعی بود که مردی که منابع ما نام او را شهرام 
شهامت يک کارگردان جوان، ذکر کردند دختری 
دقیقا شبیه به وی را به استخدام خود در آورده 

مونتاژ،  ای  حرفه  های  تکنیک  از  استفاده  با  تا  بود 
ای  موقعیت حرفه  به  تا  کنند  تهیه  جعلی  ويدئوی 

وی لطمه وارد آورد.

زيرا وی قرار ازدواج خود با اين کارگردان جوان را 
به دلیل خیانت وی برهم زده بود. اگر اين داستان 
درست باشد، کار شهامت رد خور نداشته است و 
زيرا  بود  روبرو  جدی  دردسری  با  زهرا  نه،  اگر 

متهم به عدول از قوانین شرعی می شد. او ممکن 
حتی  يا  و  زندان  مالعام،  در  مجازات شالق  با  بود 

بدتر از آن روبرو شود. 

در حالی که شايعه خودکشی او در ابتدای بازداشتش 

توسط رسانه های ايرانی منتشر شده بود، مقامات 
او را از هرگونه مصاحبه بازداشتند.  با اين حال او 
ايلنا  خبرگزاری  در  ای  اطالعیه   2006 نوامبر  در 
منتشر کرد که در آن به نحوی کنايه آمیز اظهار 
يا  خاطر  اطمینان  خود  دوستان  به  “مايلم  داشت: 
حداقل اطالع بدهم که اينجانب زهرا امیر ابراهیمی 
بازيگری که بسیار شبیه به فردی است که در فیلم 
مبتذلی که دست به دست می گردد، از اواسط ماه 
رمضان تا کنون در سالمت کامل بود و هنوز دلیل 

کافی برای خودکشی نیافته ام.”

ابراهیمی  امیر  اينکه موضوع زهرا  با  به هر روی، 
از  بسیاری  اول  صفحه  روی  بر  معنادار  شکلی  به 
نشريات که به شدت تحت کنترل هستند منعکس 

شد )اما در راديو و تلويزيون دولتی تنها به طرزی 
اشاره وار به موضوع پرداخته شد( وی شاهد افت 

موقعیت حرفه ای خود نیز بود.

هنگامی که اين رسوايی جنجال آفرين شد، سريال 
نرگس درحال اتمام بود اما مقامات مسئول اجازه 
و  هیدالو  به  سفر  يعنی  او  بعدی  فیلم  دو  نمايش 
نتیجه  تا  اين ستاره است در زمان مقرر را نداند 

او هنوز رسما  اينکه  با  بازجويی ها مشخص شود، 
متهم نشده است و رسما ممنوعیتی هم برای کار 
ندارد اما در ايران دست کم گرفتن چنین مالحظاتی 

بیش از  يک حماقت ساده به نظر خواهد آمد.

ظرف يک سال پس از انقالب 1979 
خمینی  اهلل  آيت  که 
مت  حکو
را  شاه 

ن  نگو سر
از  ايران  کرد، 
غربی ترين جامعه منطقه 
اسالمی  به يک جمهوری محدوديت گرای 
از  معنای  به  تغییر  اين  بسیاری  برای  شد.  تبديل 
از  که  دمکراتیکی  تحوالت  به  امید  رفتن  میان 
انقالب انتظار می رفت و حاکمیت حکومت مذهبی 

افراطی بود.

مردم  جمعی  دسته  مهاجرت  موج  آن  دنبال  به 
رژيم  مخالفان  از  بیشماری  تعداد  اعدام  با  همراه 
فی  مفسد  عنوان  تحت  معزول  يا سرسپردگان  و 
االرض ) فاسدترين مردم روی زمین( آغاز شد. در 
نتیجه تنها جمعیتی در ايران باقی ماند که يا دنباله 
يا آنجنان فرسوده  روی سیاست های دولت بود 
را  رژيم  برابر  در  مقاومت  تاب  که  بود  و ضعیف 
های  ارزش  رد  به  را  همگان  که  رژيمی  نداشت. 
اسالمی  گیرانه  سخت  قوانین  پذيرش  و  و  غربی 
دريافت  دولت  مرور  به  اما  کرد.  می  وادار 
اجباری  پذيرش  به  مردم  کردن  وادار  که 
ارزشهای اسالمی امکانپذير نیست، در نتیجه 
کند  تحمل  را  جامعه  در  تغییرات  تا  کوشید 
جديدی  نسل  پرورش  به  حال  همین  در  و 
بپردازد که همه ارزشها و آمال رژيم را در 

برگیرد.

اين نگرش  نتايج  از  رشد عظیم جمعیت يکی 
بود. ايران هم اکنون 70 میلیون جمعیت دارد 
که به دلیل کشتاری که در جنگ با عراق در 
دهه 80 رخ داد، با ترغیب رسمی به افزايش 
جمعیت و با متوسط سن 25 سال يکی از جوان 

ترين جمعیت های جهان را داراست.

از  بسیاری  دولت،  های  تلقین  علیرغم  اما 
جوانان ايرانی به رد باورهای سنتی پرداخته 
بازتابی  ابراهیمی  امیر  زهرا  رسوايی  اند. 
فلسفی  نگرش  که  مردمی  ذهنیت  از  است 
و  کن  زندگی  لحظه  در  دارند:  را  خودشان 

آينده را فراموش کن.

نمايانگر   2 نرگس  ويدئوی  اينکه  مهمتر 
که  است  ايران  در  رايج  دوگانه  فرهنگ 
قوانیت اسالمی را به بازی می گیرد. حجاب 
بنیاد  که  دارد  برمی  اسکیزوئیدی  جامعه  از 
با میل به سکس، مشروب،  گرايی اسالمی را 
مواد مخدر، پارتی های شبانه و مادی گرايی 
امیرابراهیمی   اينکه  دهد.  می  قرار  هم  کنار 
با  داشته  تمايل  فیلمی  چنین  در  شرکت  به 
باقی  عمومی  افکار  در  وی  از  که  پیشینی  تصوير 
است مغاير است و اين موضوع همین طور، جامعه 
ای از هم گسیخته میان سنت و مدرنیته، درگیر در 
بحران هويت خويش و درماندن در  دوگانگی بین 
بازمی  را  اجتماعی  های  هنجار  و  اخالقی  ارزشهای 

نمايد.
  

ادامه دارد

 reports@persianweekly.co.uk   ایران در رسانه ها
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اعتیاد به 
پورنوگرافي

دکتر سارا ناصر زاده، سکس تراپیست

از  جنسی  تصويری  منابع  توزيع  و  تولید 
جمله مجسمه و نقاشی با سبک های مختلف 
اين  از  بعضی  که  بوده  رايج  تاريخ  طول  در 

تولیدات جنبه هنری داشته است. 
 

تصاوير  شکل  به  بیشتر  تولیدات  اين  امروزه 
شده  تبديل  جنسی  مضمون  با  هايی  فیلم  و 
و هنوز هم بعضی از اين تولیدات صرفا جنبه 
هنری دارند ولی درصد بسیار بااليی از آنها 
به قصد تجاری و با تمرکز بر روی مشتری 

های مرد تولید می شوند. 

اينترنت در شبکه  اخیر هم که  در دهه های 
ارائه  ارتباطی جهان وارد شده و راهی برای 
و  فیلم  جمله  از  تولیدات  اين  تمامی  کردن 

عکس و غیره شده است. 

جهانی  شبکه  طريق  از  که  منابعی  و  سايتها 
مورد  در  را  مفیدی  اطالعات  اينترنت 
ارائه می کنند رو  بهداشت و سالمت جنسی 
به گسترش هستند که جای خوشحالی دارد 
که  هستند  منابعی  و  سايتها  حال  عین  در  اما 
بزرگساالن”  برای  نام “سايتهای سرگرمی  به 
معروف هستند و در اين سايتهاست که افراد 
می توانند به عکس ها و ويدئوهايی با صحنه 

های جنسی دسترسی پیدا کنند. 

برخی از اين سايتها حتی امکان اين را به فرد 
می دهند که از راه دور با فردی که از طريق 
اينترنت قادر به اصطالحا چت کردن يا صحبت 
مجازی  جنسی  رابطه  هستند  وی  با  کردن 
ديگر هم  بعضی  برای  و  کند  برقرار  غیره  و 

صرفا خواندن تجربه بقیه افراد جالب است. 

برای ورود به اين سايتها فرد بايد حداقل 18 
اکثر  در  اينصورت  غیر  در  باشد  داشته  سال 
خواهد  قرار  قانونی  پیگرد  مورد  کشورها 

گرفت. 

در اين برنامه وارد جزئیات مطالب اين سايتها 
صرفا  و  شويم  نمی  آنها  احتمالی  خطرات  و 
برای  که  کنیم  افرادی صحبت می  در مورد 
تفريح و شايد از روی کنجکاوی به اين سايتها 
متوجه  زمان  مرور  به  و  اند  کرده  مراجعه 

شده اند که به اينکار اعتیاد پیدا کرده اند. 

بسیار  کنندگانشان  تهیه  برای  ها  سايت  اين 
سايت   200 حدود  روزانه  و  هستند  باصرفه 

به تعداد آنها اضافه می شود. 

مطالب و منابعی که برای سرگرمی بزرگساالن 
خاص  خصوصیات  هستند  اينترنت  روی  بر 
خودشان را دارند که آن ها را از منابع ديگر 

جدا می کند:

- دسترسی به آن ها آسان است

صورتی  در  کند  اراده  فرد  که  زمانی  هر   -

که کامپیوترش مجهز به رابطه اينترنتی باشد، 
می تواند از اين منابع استفاده کند

- هر نیازی که داشته باشد از طريق تنوع اين 
منابع می تواند برآورده کند مثال می خواهد 
تصوير فردی با موی قرمز ببینید يا فردی که 

لباس خاصی به تن دارد و غیره.

- فرد در اين تجربه نیاز به کس ديگری ندارد 
و تنهايی می تواند از اين منابع لذت ببرد.

- فرد می تواند به طور مخفیانه به اين منابع 

رجوع کند و کسی لزوما از اين کار وی با خبر 
نمی شود.

- فرد می تواند از اسم مستعار استفاده کند و 
هرگز هويت واقعی اش را فاش نکند.

شخص  حتما  که  نیست  فشار  تحت  فرد   -
ديگری را راضی کند. مثال کسی که تا به حال 
تجربه جنسی نداشته می تواند بدون دغدقه 
اينکه کسی سرزنشش کند از طريق  و بدون 
مجازی  صورت  به  را  جنسی  رابطه  اينترنت 
جنبه  اين  )که  دهد  انجام  حتی  يا  و  ببیند 

تمرينی دارد(. 

برای  فرد  متنوع،  تصويرهای  ديدن  با   -
خیالبافی جنسی اش خوراک فکری دارد. 

ايمیل ها و اس ام اس هايی داشتیم به خصوص 
همسرانشان  مورد  در  که  ها  خانم  جانب  از 
بودند  پرسیده  و  بودند  کرده  نگرانی  ابزار 
نشانه  منابع  اين  از  همسرانشان  استفاده  آيا 

بیماری آنها است و چه می توانند بکنند. 

فیلم های  يا  اين سايتها، تصاوير و  از  استفاده 
سرگرمی برای بزرگساالن به خودی خودش 
به  هم  با  ها  زوج  بعضی  حتی  ندارد  موردی 
تماشای آنها می نشینند و برای رابطه جنسی 
آنها  از  يکی  اگر  اما  گیرند.  می  ايده  شان 
دهد  انجام  را  کار  اين  باشد  نداشته  دوست 
و ديگری مجبورش کند و يا روابطی در اين 
منابع باشد که با حقارت يکی از طرفین همراه 
باشد و فرد ديگر به امتحان آن رابطه اصرار 
رابطه  بر روی  اثرات مخربی  تواند  کند می 

زوج ها بگذارد. 

جنسی  اعتیاد  کسی  اينکه  تشخیص  چگونگی 

دارد: 

-1 مشغولیت ذهنی، يعنی در اکثر ساعت های 
به  يا  اين موضوع فکر می کنید. مثال  به  روز 
اين فکر می کنید که بار بعدی که به اينترنت 
وصل شديد به کدام سايت ها سرکشی کنید 
ارتباط  و  ايد  ديده  که  مطالبی  به  اينکه  يا  و 

هايی که برقرار کرده ايد فکر می کنید. 

اين  در  جستجو  برای  که  دفعاتی  تعداد   2-
از  بیشتر  شويد  می  وصل  انترنت  به  سايتها 
مثال  خواهید.  می  خودتان  که  است  تعدادی 

پیش خودتان می گويید: “ االن می روم ديگر 
تا فردا نمی روم” اما تا فردا باز هم اين کار را 

انجام می دهید. 

-3 اگر بخواهید جلوی خودتان را بگیريد اما 
نتوانید. 

-4 وقتی که باالخره موفق می شويد که برای 
يک مدت سراغ کامپیوتر نرويد، مدام دلهره 
و بی قراری داريد. می دانید که کار درستی 
کرده ايد اما ناراحتید که اين کار متوقف شده 

است.

يا  و  کنید  می  تنهايی  احساس  که  زمانی   5-
در  مشکلی  و  هستید  ناراحت  موضوعی  از 
سايتهای  سراغ  به  آمده  پیش  تان  زندگی 

جنسی اينترنت می رويد.

تر  محرک  جديد،  منابع  دنبال  به  مدام   6-
قبلی  تصاوير  ديگر  چون  هستید  تر  مهیج  و 
به  معتاد  که  کسی  مثل  کند.  نمی  ارضايتان 
هروئین است و مدام مبايد میزان مصرف را 
باال ببرد تا احساس سرمستی اش حفظ شود. 

“ داری  مثال  بپرسد که  از شما  اگر کسی   7-
چکار می کنی پای اينترنت” دروغ می گويید. 
حتی اگر برای گرفتن کمک پیش دوستتان و 
نگويید  او  به  است  برويد ممکن  يا متخصص 
و  دهید  می  انجام  را  کار  اين  بار  چند  که 
خجالت می کشید )يعنی می دانید که کارتان 
درست نیست( و يا در وضعیت انکار هستید. 
به خصوص برای متخصص، دانستن اينکه شما 
به نوع فیلم ها و تصويری بیشتر عالقه نشان 

می دهید بسیار کمک کننده است. 

اگر با مشاور و يا پزشکتان رو راست نباشید 

شايد نتوانند تشخیص درست را بدهند و اين 
به ضرر خودتان است چون مدت ها وقت و 
پولتان را صرف درمانی خواهید کرد که چون 
موثر  نشده  داده  تشخیص  درست  اول  از 

نخواهد بود. 

اگر با خواندن اين نشانه ها احساس می کنید 
که رفتار اعتیاد گونه ای به اينترنت داريد و يا 
همسرتان اين حالت ها را دارد، اولین مرحله 
اين است که با خودتان خلوت کنید. يک ورق 
کاغذ برداريد و پاسخ اين سئواالت را بدهید: 

منابع  به  جنسی  )اعتیاد  من  رفتار  اين   1-
به  مالی  ضررهای  چه  اينترنتی(  و  تصويری 

من زده و می زند؟

-2 چه اثر نامطلوبی بر روی روابطم با افراد 
و  داشته  غیره  و  دوستان  همسر،  خانواده، 

دارد؟

-3 چه اثری بر روی روابط من با فرزندانم 
شما  فرزند  کنید  فکر  که  همین  )مثال  دارد؟ 
فیلم هايی که شما  به تصاوير و  ممکن است 
انحرافات  دچار  و  کند  پیدا  دسترسی  داريد 

جنسی بشود خیلی تکان دهنده است(

ام  سالمتی  روی  بر  نامطلوبی  اثر  چه   4-
دارد؟

-5 چه اثر نا مطلوبی بر روی روحیه و روانم 
دارد؟ )احساس گناه و شرمندگی(

-6 چه اثر نامطلوبی بر روی رسیدن من به 
هدفهايم در زندگی می گذارد؟ مثال شنونده 
بخاطر  و  هستند  مجرد  بودند  گفته  که  ای 
که  جنسی  های  صحنه  به  مدت  تمام  اينکه 
ديده اند فکر می کنند نمی توانند در اجتماع 
متوجه  بقیه  ترسم  )می  کنند،  پیدا  حضور 
بشوند؛ نمی توانم با هیچ خانمی ارتباط داشته 
باشم چون می ترسم آن خانم حس کند که 
به چی فکر می کنم و هر کسی را که می بینم 
بعد  و  کنم  می  جنسی  خیالبافی  موردش  در 
بسیار شرمنده می شوم(، يا شنونده ديگری 
که گفته بودند نمی توانند بر روی درسشان 

تمرکز کنند. 

-7 چه اثر نامطلوبی بر روی وضعیت شغلی 
از قضیه  تان دارد؟ هستند کسانی که جدای 
اينکه نمی توانند بر روی کارشان تمرکز کنند 
و بازده کاری شان افت می کند، در حین نگاه 
کردن به اين تصاوير توسط کسی ديده شده 

اند و کارشان را از دست داده اند. 

بعد که خودتان تصوير روشنی از شرايطتتان 
پیدا کرديد نوبت به کمک گرفتن می شود. 
خصوص  به  داريد  اعتماد  او  به  که  کسی  با 
همسرتان صحبت کنید که در ترک اين کار 
به رفتاری  بازگشت  امکان  کمکتان کند چون 
که مدت هاست برايتان عادت شده هست و 
چون همسر شما با شما زندگی می کند می 

تواند بیشترين نقش را داشته باشد. 

کمک  طرق  اين  از  توانید  می  آن  بر  عالوه 
بگیريد: سايت های اينترنتی هست که در آن 
با هم  اعتیاد دچار هستند  اين  به  افرادی که 
مالقات می کننند و از راه دور تجربیاتشان را 

با هم در میان می گذارند. 

می  که  هستند  اينترنت  در  هايی  گروه  يا 
زبان  به  )البته  کنید  شرکت  آنها  در  توانید 
انگلیسی است(. اگر هم می خواهید می توانید 
کنید  مراجعه  روانپزشکانی  و  روانشناسان  به 

از: بي بي سي، درگوشي ها
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ده روش برای معذرت خواهی
وضعیت این گونه می باشد.سکوت....... جوابهای 

سرباال......پریشان خاطری........ در این شرایط می خواهید موی سر خود را بکنید. واقعا دیگر فکری به ذهن تان 
بر نمی رسد که چه بکنید.عذر خواهی از همسر یا نامزدتان ممکن است مشکل به نظر برسد بخصوص زمانی که 

سر مسئله یا موضوعی با هم چندین بار مخالفت مرده باشیدو ممکن است در خود توان گفتن 
متاسفم را نبینید. هر چند هر کاری را که فکر می کردید به او می فهماند از کرده خود 
پشیمان هستید را انجام داده اید.این مطالب چندین روش جهت عذر خواهی مطرح شده 
است این به روش ها حل و فصل نمودن اختالفات و عبرت گرفتن از تجارب خواهد 

انجامید.

1انتقاد را با گشاده رویی بپذیرید
در مجادله ای که هر دوی شما تصور می کنید حق با شماست و مشکل 
مربوط به طرف مقابل می باشد به ویژه اگر قبال نیز مکررا بر سر موضوع 

فعلی بحث کرده اید, لطفا انتقاد همسر خود را با روی باز و به راحتی گوش 
کنید.

2 آنتراک دهید
در اوج بحث فشار خونتان باال می رود و تپش قلبتان باال می رود و ممکن است چیز هایی بگویید که 

لزوما بیان آنها منظوری ندارید . همیشه به مکانی خلوت نیاز دارید که در آن از هم جدا شده آرام 
گرفته و افکار خود را جمع کنید.

3گذشته را یاد آوری نکنید
به چیزی که اکنون در حال روی دادن است توجه کنید . اتش آور معرکه شدن راهی به جایی 

نخواهد برد و با فراموش کردن گذشته زودتر به توافق می رسید.

4 به او بگویید که دشمن اش نیستید
اگر به آرامی در مورد موضوعی بحث می کنید و همسرتان به یکباره صدایش را باال 
برده و از کوره در می رود کافی است به طرفش رفته و او را نوازش کنید دست خو 

را به آرامی در دستش قرار دهید تا بفهمد که این مجادله بی اهمیت است.

5 محیط دور برتان را درست کنید
محیط اطراف تاثیر مستقیمی روی احساسات ما دارد. عصبانیت یک احساس خشن است اما با مراقبت همراه 

با توجه محبت آمیز همیشه می توان آن را کنترل کرد.

6 مشکل ترین کلمه را به زبان بیاورید
یک عذر خواهی واقعی می تواند یکی از دشوارترین پیشنهاداتی باشد که ما ارائه می دهیم! بر خالف تصور 

عموم همه افراد قادر به زبان آوردن این کلمه بوده و تا به حال هیچ کس بعد از گفتن آن غش نکرده است.

7  جمله ای دلپذیر به او بگویید
گاهی اوقات فراموش کردن حرفهای آزار دهنده کسی که دوستش دارید مشکل به نظر می رسد اما اگر 

چیزی قابل تعریف را با آن بیاموزید روبه رو شدن با مسائل بسیار آسان تر خواهد شد.

8  بگویید که دوستش دارید.
هنگامی که می خواهید به حالت اشتی و صلح برگردید به دوستتان بگویید که 
دوستش داردی. اطمینان دادن در مورد این موضوع که احساس شما نسبت 
به همسرتان هیچ گاه و تحت هیچ شرایطی تغییر نخواهد کرد,بسیار خوب 

است.

9 برای عصر برنامه ریزی کنید
بعد از اینکه در خانه اوضاع آرام شد برای آزاد شدن فکرتان از مجادله برای 
انجام فعالیت تفریحی آماده شوید اگر همسر یا نامزادتان قبال برای رزرو بلیط 
سینما یا هر چیزی اقدام می کرد این بار شما پیش قدم شوید و این کار را انجام 

دهید.

10 ببخشید و فراموش کنید
اتفاق را  باید آن  بلکه  به این معناست که بگویید متاسفید  تنها  عذر خواهی 
برای همیشه فراموش کنید. در حقیقت فراموشی باعث می گردد که مسئله 

مورد نظر راه بازگشت و سرایت دوباره به رابطه تان را نداشته باشد.
 

اعتیاد  مورد  در  اگر  حتی  دارند  تخصص  اعتیاد  زمینه  در  که 
جنسی و اينترنتی هم تخصص خاصی نداشته باشند باز هم می 

توانند تا حد زيادی به شما کمک کنند. 

کند  تجويز  دارويی  شما  برای  روانپزشک  است  ممکن  حتی 
که همراه با تمرين های رفتاری تان به ترک شما کمک کند. 
همچنین می توانند به گروه های خودجوشی معرفی تان کنند 
ترک  مراحل  در  را  همديگر  و  کنند  می  مالقات  ماه  هر  که 

حمايت می کنند. 

سرگرمی  سايتهای  به  داشتن  جنسی  اعتیاد  و  شدن  وابسته 
بزرگساالن روی روابط اجتماعی فرد هم تاثیر می گذارد:

جنسی  ارتباطات  برقراری  برای  اينترنتی  منابع  از  که  افرادی 
برقراری  نظر  از  که  افرادی هستند  کنند معموال  استفاده می 
ارتباطات صمیمانه و عاطفی با افراد مشکل دارند که ريشه اين 
مشکل می تواند در خانواده آنها باشد، يعنی زمانی که کودک 
بودند و چگونگی ارتباطی که با والدين خود داشتند و ورود اين 
افراد به روابط جنسی اينترنتی آنها را در معرض انزوای بیشتر 

قرار می دهد. 

اگر فردی به اين نوع ارتباط عادت کند ممکن است به مرور 
زمان در برقراری ارتباط جنسی با انسانهای واقعی دچار مشکل 
رابطه  برقرار کردن  و  دلخواه  پیدا کردن همسر  در  و  شود 

جنسی با وی دچار مشکل شود. 

فراموش نکنید که شما کامپیوتر را زمانی روشن می کنید که 
دلتان می خواهد و آمادگی بودن در يک رابطه را داريد. اگر 
از يک رابطه يا سايت خسته شويد می توانید با تغییر سايت به 
فضای جديد و رابطه جديدی وارد شويد اما در شرايط واقعی 

نمی توانید به همسرتان بگويید برای چند ساعت محو شو و 
بعدا ظاهر شود و يا برای چند ساعت می خواهم برای تنوع با 

شخص ديگری باشم و غیره. 

در ضمن تعداد افرادی که از طريق اينترنت مورد سوء استفاده 
جنسی قرار می گیرند رو به افزايش است و افراد بايد اطمینان 
در  است  کمینشان  در  که  احتمالی  از خطرات  که  کنند  حاصل 
امان هستند. مثال اينکه پولی را پرداخت می کنند اما سرويسی 
را که انتظار داشتند دريافت نمی کنند و دستشان هم به جايی 

نمی رسد. 

آشنا  ها  سايت  اين  های  با محدوديت  قانونی  نظر  از  اينکه  يا 
قانونی  سن  زير  افراد  که  تصاويری  تماشای  اينکه  مثال  باشند، 
يعنی زير 18 و در بعضی کشورها زير 16 را شامل می شود 
ممنوع است و استفاده از اين سايت ها از طرف دولتها مورد 
کنترل است و يا حتی بعضا از طرف پلیس سايتهايی ساخته می 
شود که بعد که فرد وارد آنها می شود و چت می کند و قرار 
بر سر قرار رفته و فرد را دستگیر  پلیس  و مدار می گذارد 

می کند. 

در مورد اثر استفاده بیش از حد و يا معتادگونه از اين سايتها بر 
روی روابط زوج ها بايد گفت که: همین که خانمهای شنونده 
برنامه با من تماس گرفتند و ابراز نگرانی کردند نشانه واضحی 
از تداخل اين رفتارها با روابط زوج ها دارد. بررسی دلیلش هم 

خیلی ساده است: 

- وقت گذراندن پای کامپیوتر می تواند ساعت ها وقتی را که 
می توانید با همسرتان و يا فرزندانتان بگذرانید را پر کند.

- رابطه جنسی از راه دور و اينترنتی هماهنطوری که گفتم با 
رابطه واقعی فرد با شريک جنسی اش تفاوت دارد و در صورتی 
که به آن نوع ارتباط عادت کرده باشید رابطه با همسرتان می 

تواند لذتش را از دست بدهد. 

با  توانید  می  مواقع  اکثر  در  اينترنت هستید  پای  که  زمانی   -
تغییر دادن محرک ها )مثال عکس ها و غیره( زمان انزالتان را 
به تعويق بیاندازيد چون کنترل آن دست خودتان است و در 
بر  کنترل  عدم  دچار  است  ممکن  تان  واقعی  رابطه  در  نتیجه 
روی انزالتان شويد يعنی يا زودتر و يا ديرتر از زمانی که می 

خواهید به انزال برسید. 

- کسی که برای داشتن رابطه جنسی و يا صحبت جنسی )همان 
چت کردن جنسی( با شما رابطه ای را آغاز می کند، در اکثر 
مواقع برايش لذت بردن جنسی مهم است و بس، بنابراين ممکن 
است تصورات ناواقعی از يک رابطه جنسی را به شما عرضه کند 
که بعدها نتوانید از رابطه خودتان با هسرتان بگیريد و مايوس 
بشويد و يا با وارد آوردن فشار مضاعف بر شريک جنسی تان 
که کارهايی را که نمی خواهد در رابطه جنسی تان انجام دهد، 

موجب دلسردی او از رابطه تان می شويد. 

- بعضی افراد تصور می کنند که چون صرفا چت می کنند و 
از راه نزديک با کسی به جز همسرشان ارتباط ندارند اين کار 
ما مراجعه می  به  افراد  است، در صورتی وقتی  پذيرفته  آنها 
کنند دقیقا حالتی را دارند که انگار در دنیای واقعی همسرشان 

به آنها خیانت کرده است. 

مسئله اين است که فکر و ذهن شما که بايد مشغول رابطه تان 
با همسرتان بوده به فرد ديگری اختصاص پیدا کرده و همین 

کافی است

آگهی های شما به کیفیت و استمرار این هفته نامه یاری می رساند
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هفت ویژگی 
افراد شاد

آیا تا به حالدقت کرده اید مه بعضی افراد بدون توجه به مسائل و شمکالت , چقدر در سر زندگی و شاد بودن توانا هستند؟ 
تحقیقات نشان می دهد این حالت ذاتی یا خدادادی نیست بلکه یک مهرت است که این افراد ان را در خود پرورش داده 

اند . شما هم اگر بخواهید می توانید این مهارت را کسب کنید و زندگی خود را لبریز از شادی و نشاط سازید.
اشخاص شاد با زندگی همراهی می کنند.!!!

هر کسی تقدیری در زندگی دارد و این به عهده خودش است که با قسمت خود بجنگد یا با آن همکاری کند اما ایا این 
حرف به این معنی است که با قسما خود بجنگند یا با آن همکاری کند. اما ایا این حرف به این معنی است که فرد باید دراز 
بکشد و بگذارد زندگی روند خود را طی کند؟ مسلما نه! در عوض می تواند روشی در پیش گیرد که به بهترین وجه ممکن 
با مسایل مواجه شود و حداکثر تالش خود را در این زمینه نشان دهد در ان صورت متوجه راه های جدیدی می شود و با 
کشف آن ها انرژی تازه ای کسب می کند . زندگی می خواهد شخص , تقدیر و سر نوشت خود را بفهمد آیا ترجیح نمی 

دهید به جای جنگ با زندگی کنار بیایید؟
اشخاص شاد فقط مثبت نمی اندیشند بلکه مثبت عمل می کنند.مثبت اندیشی مسلما جای خودش را دارد. برای شاد بودن 
باید افکار خود را عوض کنید. اما منتظر از راه رسیدن احساسات نباشید. اشخاص دارای قدرت کنترل مستقیم بر چگونه 
عمل کردن و چگونه اندیشیدن خود هستند. اگر می خواهید شخص شادتری باشید , شادمانه تر عمل کنید. اگر می خواهید 

شخص مهربان تر و با عاطفه تر عمل کنید. اگر می خواهید منش دوستاه تری داشته باشید دوستانه تر عمل کنید. 
احساسات پس از عمل کردن از راه می رسند.

اشخاص شاد آن چه را که احتیاج دارند طلب می کنند.
همان طور که نعمت ها معموال از آسمان به زمین نمی افتند, از شکایت کردن نیز چیزی عاید اشخاص نمی شود. اگر به 
ظرب المثل هر چه بکارید همان را درو می کنید اعتقاد دارید پس به جای شکایت کردن به دنبال خواسته های خود بروید. 
این اتخاب شماست. می توانید به همین رویه ادامه بدهید, دیگران را متهم کنید و همچنان چیزی عایدتان نشود یا می توانید 

خیلی راحت آن چه را که خواهید طلب کنید.
اشخاص شاد مشتاق تغییر هستند.

ثابت ماندن و تغییر نکردن مخالف همه قوانین طبیعت است . اگر تالش کنید که ثابت اتفاق بیفتید, در این صورت همیشه 
ناراحت خواهید بود اگر اجازه بدهید ترس از تغییر کردن شما را متوقف سازد , با محروم شدن از خواسته های خود موافق 

هستید
 شما می توانید بر این باور باشید که تغییر باعث آزار اشخاص می شود و در مقابل آن مقاومت به خرج دهید. یا در عوض 

می توانید تغییرات را با آغوش باز پذیرا باشید و معتقد باشید که وجود آن ها به شما کمک خواهد کرد.
 همه این ها بستگی به این موضوع دارد که تصمیم بگیرید کدام عقیده را باور کنید.

اشخاص شاد به خود اجازه شکست خوردن نمی دهند.
شکست به این معنی نست که هیچ گاه به هدف خود نرسید و یا دلیلی بر دست کشیدن از هدف نیست به هدف دست نیافتن 
تنها یک معنی دارد: شما به تمرین و تجربه بیشتری احتیاج دارید و مشتاق اشتباه کردن باشید و تسلیم نشوید. اجازه ندهید 

یک شکست شما را به گونه ای تحت تاثیر قرار بدهد که همه تالش های خود را از
 بین ببرید و درست مثل یک دونه لذت به خط پایان رسیدن را حس کنید.

اشخاص شاد در زمان حال زندگی می کند.
اگر نسبت به لحظه حال آگاه هستید و در کنار آن منتظر آینده نیز هستید قادر خواهید بود تا از فرصت ها سود

 ببرید. اگر با خودخوری غم گذشته را می خورید چشمانتان به روی امکانات و فرصت های حال بسته خواهد بود در عین 
حال نافع اینده را نیز از دست خواهید داد . زندگی شاد محصول زندگی کردن در لحظه  حال است که اگر از آن خوب 
استفاده بشود تکیه گاه و ضریب اطمینانی برای داشتن آینده ای خوب و فوق العاده است. اشخاص فقط با آن چه که امروز 

انجام می دهند می توانند آینده خود را تحت تاثیر قرار دهند.

اشخاص شاد برای اینده برنامه ریزی می کنند.
انسان های شاد می دانند باید تسلط داشتن بر زندگی را تمرین کنند و بر زندگی خود کنترل داشته باشند تا در

 برابر احساساتی مانند قربانی بودن یا بی دفاع بودن مقاوم باشند. برنامه ریزی در جهت درست انجام دادن کارها
 امری ضروری است نه این که وقت خود را بر هر چیزی که توجه فرد را به خود جلب می کند, صرف کند.

 برای آن چه که برایتان مهم است برنامه ریزی کنید و تصمیم بگیرید تا وقت پول انرژ و منابع محدود خود را برای آن 
صرف کنید.
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Future movies :از

ترجمه: آرش نیکزاد

 که )This is England( فیلم انگلستان این است
موضوع به  و  بود  سینماها  پرده  روی  بر   اخیرا 
نظر با  پرداخت،  می  نژادپرستان  های   گروه 

.مساعد اغلب منتقدان روبرو شد
بومي  فیلمساز  یک  بیشتر  را  میداوز خود   شین 
 )محلي( می داند حتی قبل از اولین کار بلندش در
 سال 1997 _بیست و چهار هفت_فیلمهای کوتاهی
 چون زمان عاجل و پول کجاست،با ناحیه میدلند
دوران میداوز   که   جایي  همان  یعني   شرقی، 
هم ،در  کرده  سپري  را  اش  جواني  نو  و   کودکي 
 تنیده شده است. پس از فیلم بیست وچهار  هفت
رومئو براي  اتاقي  چون  هایي  فیلم  ساخت   با 
 براس و وسترن اسپاگتي جمع و جورش روزي

 روزگاری میدلند، میداوز به عنوان یکي از متمایز
.ترین فیلمسازان انگلیسي شناخته شد

 میداوز ،پس از درام کینه توزانه کفش های مرد  
اثرش،انگلستان ترین  برجسته  ساخت  با   مرده 
 این است، به عرصه فیلمسازی بازگشت.این فیلم
از  که موفق به کسب جایزه بهترین فیلم مستقل 
FIBA شده و داستان ورود پسرکي به باند سر 
حقیقت در  1983است  سال  ،حوالي  ها   تراشیده 
 چیزي جز سفری نوستالژیک نیست. انگلستان این
 است که از زبان پسرکي یازده ساله به نام شان
فالکلند در جنگ  را  پدرش  که  تارگوس(   )توماس 
 از دست داده،روایت مي شود نمایی از خصائص
 زشت بشری ست که در عین حال نشاندهنده ی

.بلوغ فکری میداوز است
 میداوز از تجارب شخصي اش در ارتباط با این 

 : فیلم مي گوید
 این انگستان است باز هم تجربه ای خارج از لندن 

است. آیا ادامه این روند سخت نیست ؟
لندن از  خارج  کردن   کار  و  اقامت  من   نظر   به 
پیش سال  ده  مشخصا  بوده.  رویا  یک   همیشه 
فیلم تولید   فضای  کردم  شروع  را  کار   وقتي 
 دورنماي متفاوتي داشت. مالقات و مذاکره با هر
مستلزم همیشه  بازیگران  و  فیلم  عوامل  از   یک 
 سفری به لندن بود. اما این مساله به نحو شگفت
 انگیزي تغییر یافته، شاید نشود به طور کامل دور
 از چیزهایي که آنجا هست بر قرار و باقي  بود اما
در هم  شده.  عوض  چشمگیري  طور  به   شرایط 
خانه توی  توانید  مي  مثال  که  فنی  مسایل   حوزه 
 اتان بنشینید و تدوین را انجام دهید و با استفاده
 از یک کامپیوتر شخصی در خانه دیگر نیازي به
هم و  ندارید  لندن  در  عظیم  های  سیستم   اجاره 
این پنج فیلمی که کار با   در حوزه بازیگری که  
ام، گروهی را در اختیار دارم که مي توانم  کرده 
ادامه آنها  با  را  هایم  کار  و  کنم  اعتماد  آنها   به 
از که  کسی  به  را  نقش  یک   شما  مشخصا   دهم. 
 عهده اش بر نمي آید، نمي دهید اما ما با کنار هم
افراد گروه به این توانایي ها مي رسیم.  گذاردن 
 همچنین  مالقات مارك هربرت  از  وراپ فیلمز  به
 دلیل ایده اش براي پي ریزی فعالیت هاي شرکت
احساس لذا  بود.  مهم  عطفي  ي  نقطه  شیفیلد   در 
 نزدیکي خاصي به مارك داشتم. همچنین ارتباط
با افرادی چون اندرو )شیم( و ویکي )مک لور(...
فیلم نام هایی که در   اگر بخواهید روي همه ی 
 ها با من همکاری کرده اند دقت کنید متوجه مي
 شوید اکثریت آنها به طور تصادفي در مراحل
 مختلف تولید سر راهم قرار گرفته اند و با هم

  .کار کرده ایم

 بنابراین قبول دارید که هر چه استقالل
نفع به  نیز  اید شرایط  یافته   بیشتری 

شما تغییر کرده است؟

 کامال. در وهله اول من
 مشخصا یک فیلمساز
مقیاس در   انگلیسی 

اگر حال  هستم،   جهانی 
محدودتر کمي   بخواهم 

احساس واقعا  کنم   صحبت 
قلبم براي میدلند مي  مي کنم 

پول فکر  به  وقتي  آشکارا،   تپد. 
 هستی مجبوری به لندن بروی

اما بدهی.  بازی  قواعد  به  تن   و 
 مستقل بودن احساس متفاوتی است. در

 لندن ،هزاران نفر در صنعت و تجارت فیلم
 مشغولند در حالي که در ناتینگهام یا شیفلید این
 تعداد به کمتر از صد مي رسد. بنابراین از هزاران

 نفر و رقابتشان بر سر همان پول و همان شغل ها
از اجتماعی  با  ناتینگهام  در  شبی  نیست.   خبري 
 آدم هاي نازنین که بسیار همراه و همدل بودند
 بر خورد کردم. از هزینه های باال ،کرایه هاي باال
 و انواع و اقسام تنش ها که از پشت به آدم خنجر
فیلمسازان ما  اینجا  در  نیست.  خبري  زنند   مي 
داشتني دوست  فضایی  در  که  هستیم   مستقلی 

.مملو از رفاقت و همدلي مشغول کاریم

استاختصاصا این  انگلستان  کنی  مي  فکر   آیا 
داستاني درباره میدلند شرقی ست ؟

 بیشتر از فیلم هاي دیگر ، نسبت دادن این فیلم به
تا به حال سه فیلم  جایي خاص مشکل است. من 
این انگستان  نظرم  به  اما  ام،   ناتینگهامي ساخته 
  است و کفش های مرد مرده کمتر اختصاصي اند.
دارد. تری  جسورانه  عنوان  است  این   انگلستان 
این  ، این مقیاس  فیلم هایي در  این وجود  در   با 
 شخصیت ها هستند که فیلم بر پایه اشان استوار
این از  فراتر  فیلم  مضمون  که  دارم  قبول   است. 
 حرف هاست اما مانند سایر فیلم هایم نمي توانم
بگذرم آن  روي  تمرکز  و  پردازي  شخصیت   از 
افراد روانی  خصوصیات  شامل  فقط  البته   که 
 محدودی نمي شود. بلکه شامل همه مردم این دور
 وبراست. این چیزی است که به یک فیلم سیاسی

.شبیه است

لکلند یقینا اینکه به جنگ  فا
خته ا د ، پر ید  ا

رسد می  نظر  به  است.  موضوع  همین   نمایانگر 
.تاثیر فراوانی در جوانی شما داشته است

 بله و تا االن ادامه داشته. من گذشته را مرور مي کنم
 تا ببینم چه کسي مسبب قرار گرفتن کشور در آن
 وضعیت است و وقتي نماهای سالهای دهه 1980
کسي تاچراولین  بینم  مي  گذارم  مي  هم  کنار   را 
 بود که سعي کرد در رسانه ها، جنگ را مشروع
 جلوه دهد. حضور در کارگاه هاي ایالتی،سر زدن
 به کالس ها و بازی هاي کامپیوتری و ...فکر نمي
 کنم قبال کسي از این کارها کرده باشد. او به آن
 اعتقاد داشت. این مسایِل  ویژه فالکلند و توجیه
پسر با  ما  بازهاي  چتر  جنگیدن  و   لشکرکشی 
بیکاري که  زماني  آرژانتیني   ساله   16 ی   بچه 
 به مرز 5/3 میلیون نفر رسیده آدم را به شدت
بود، به شدت مشکوك  . جنگ  کند  مي   مشکوك 
امریکا و  انگلیس  کنوني  وضعیت  مشابه   دقیقا 
 در عراق. این را مي شود حاال دید. تعداد مخالفین
از حتی  عراق  در  انگلیسي  نیروهاي   حضور 
به من  وبراي  است  بیشتر  هم  فالکلند   مخالفین 
آور شرم  واقعا  انگلیسي  شهروند  یک   عنوان 
 است که در رسانه ها جوري عنوان مي شود که
 گویي شبیه بازي هاي جهاني تابستاني ست. به
 روزنامه ها در زمان صعود تیم ملي انگلستان به
 جام جهاني رجوع کنید تا همین را عینا ببینید.
 از آدم هایي که ما ITN من به نماهاي آرشیوي
 با آنها در حال جنگ بودیم دست پیدا کردم، واقعا
بود. چطور دردناك   و  بار  آور،خشونت   خجالت 
افتخار کرد؟ درست ها  پیروزي  این  به   مي شود 
را تایسون  مایک  رینگ،  توي  که  است  این   مثل 
 رودرروي یک پسربچه هفت ساله قرار بدهي. لذا
 رگ و ریشه ي این نژادپرستي هولناك، برخورد
 هاي خشنی که عالوه بر یک شخص خاص ممکن
 است در یک ملت ذاتي باشد ،این ها همه  در پس

.زمینه ي فیلم جریان داشت
 به طور طعنه آمیزي کومبو،شخصیت نژادپرست
او کند.  مي  بیان  را  جنگ  ضد   فیلم،دیدگاههاي 
سرتراشیده یک  ای  کلیشه  ی  نمونه   احتماال 

...نیست
 مثل بسیاری دیگر از آدم های این چنینی، کومبو
است. خودش  واقعي  زندگي  از  پذیرفته   تاثیر 
 چیزي که در فیلم هاي من اتفاق مي افتد این است
ها شخصیت  الپوشاني  براي  تمایلي  هیچ   که 
 وجود ندارد وبر عکس آنها تمایل به وارد کردن
استفان دارند.  فیلم  در  خود  شخصي   قضایاي 
 گراهام که نقش کومبو را بازي مي کند یک دو
 رگه است.او داراي مادر بزرگي سوئدي و
 پدر بزرگي جاماییکایي و برادراني
 کامال سیاه است.البته خودش
من وقتي  است.   بور 
او به  را  نقش   این 
دادم،  پیشنهاد 
شب  یک 

گفتگویی با کارگردان فیلم انگلستان این است 
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ریخته بهم  که  حالي  در  صبح   1 ساعت   حوالي 
 بود به من زنگ زد و گفت: از من خواستي نقش
 شخصیتي به شدت راستگرا را بازي کنم حال آن
 که پدرم سیاه پوست است و هیچ تصوری از این

.شخصیت ندارم

و شما آن موقع هیچ نظر خاصي نداشتید ؟
پوست  تیرگي  به  پوستش  آنجاییکه  از   نه. 
بود نقش  آوردن  در  خوب  نگران  نبود،   برادرش 
 و به نظر من جسارت زیادي براي در آوردن این
با اگر  داد. حال   نقش و پیچیدگي هایش به خرج 
 دانستن این مطلب ،آخرین صحنه را که رودر روي
 میلکي قرار گرفته بود در نظر بیاورید حسادت را

.دقیقا در چشم هایش مي بینید
از نازي  نئو  فیلم  انتظار دیدن  فیلم  از دیدن   قبل 

داشتم  Ramper Stamper نوع

یک انتظار   the football factory بله.همه 
meets Ramper Stamper  .داشتند را   دیگر 
 خشونت توي فیلم فقط ناشي از نژاد پرستی ها
شکنجه شامل  بیشتر  ،خشونت  پایان  در   نیست. 
 هاي روانی ست. در نهایت بخش سر تراشیده ها
 در فیلم دقیقا همان چیزي ست که من مي خواستم:
 نشان دادن بي پرده سرتراشیده ها همان جوري
دیده باطن شان  در  من  و  واقعیت هستند  در   که 
 ام. اساسا به خوبي مشخص است که گمراه شدن
هایي آدم  است.  بوده  راحت  چقدر  نوجوان   یک 
آن بي از منشائ   که جذب سرتراشیده ها شدند 
اند و آن را یک مساله نژاد پرستانه  اطالع بوده 
که است  زماني  هشتاد  دهه  کردند.  مي   قلمداد 
 سرتراشیده هایي که من دور و برشان مي پلکیدم
 در یافتند که در حقیقت کي هستند و مهم اینکه با
 سرتراشیده هاي سال 1969 متفاوتند و موج دوم
  محسوب مي شوند.اما دوست داشتند خودشان را
 وفادار  به آنها بدانند.هیچ یک از آنها مثل من از
 طبقه متوسط نبود. همه فکر می کردند که ترتیب
آن در  بودن  به  ما  ولي  شده،  داده  کارگر   طبقه 
 افتخار مي کردیم وبا پوشیدن شلوار جین،کفش
 هاي کارگري،تي شرت سفید و بند سعي داشتیم
بنا کنیم.  خلق  اذهان  در  را  قدر  گروهي   تصویر 
ایده این  به  متمایل  به عنوان یک نوجوان   براین 
کردم. مي  غرور  احساس  آن  به  نسبت  و   بودم 
برخي نبود.  افراطي  اما  بود  سیاسي  ما   گروه 
از اعضاي حزب کارگر یا  راست یا چپ بودند و 
از جنگ طلبان و فاشیست ها و نه  کار،   محافظه 

.گروههاي این چنیني

 در آن زمان آیا دریافتید که دوران تعصبات نژادی
هنوز سپری نشده ؟

به ندرت مشاهده نژادي  اقلیت هاي   در آن زمان 
 مي شدند. ممکن بود یک خانواده اي پیدا شود و
 یک رستوران چیني را بچرخاند شاید هم آسیایي
 یا سیاه...حتي توي تلویزیون و روزنامه ها همه
چیزهایي گفتن  االن  حتی  بود.  دیگري  جور   چیز 
 که در تلویزیون آن موقع گفته مي شد غیر ممکن
یک در  مثال  را  چیزها  آن  از  یکي  شما  اگر   است. 
 مرکز شهر بگویید کالهتان پس معرکه است و گیر

.مي افتید

جای به  کومبو  جایگزینِي  فیلم  عاطفی  مایه   آیا 
پدر، در ناخودآگاه شان، است ؟

 بله، به نظرم تا حدودي ابن طور بود .هر بچه اي
 در مرحله اي از زندگي پدرش را مي بیند و تحت
به کوچه و پا  اما بعد که  قرار مي گیرد   تاثیرش 
جدیدي دیدگاههاي  و  ها   آدم  با  گذاشت   خیابان 
 مواجه مي شود. مثل اینکه از جایي بزنید بیرون
 و سرگردان باشید. پس دنبال سرمشق مي گردید.
، داده  دست  از  را  پدرش  که  شان  مشخصا   حال 
 بیشتر در پي  یافتن کسي به عنوان پدر است. پس
  فیلم روي شان متمرکز است در آغاز و در پایان  و
 در میانه با حضور  دو آدم متفاوت :  وودِي خوش

 .قلب و کومبویي که شخصیت پیچیده اي دارد

آیا فیلمنامه زیاد بازنویسي شده است؟
حقیقت در  کنم.  نمي  توجه  فیلمنامه  به  زیاد   من 
باید اصوال  که  نویسم  مي  این  براي  را   فیلمنامه 
من باشد.  وجودداشته  فیلمنامه  نام  به   چیزي 
 داستان را توي ذهنم بازسازی می کنم. در ابتدا
نژاد هاي  درگیري  از  بیشتري  جزییات   محتمال 

زمان در  که  داشت  وجود  کاغذ  روي  ها   پرست 
 تولید آنها را حذف کردم و جزییات شخصي تري
همین هم  فیلم  موسیقي  براي  کردم.  کار  وارد   را 
موسیقي فیلمنامه،  نوشتن  حین  در  افتاد.   اتفاق 
را در نظر داشتم که وارد نوشته پانک   معترض 
موسیقي شدیم  تولید  گیر  در  وقتي  اما  کردم   ها 

.لطیف تر و احساسي تري جایگزین آنها شد
 

 تا اینجا از توماس تارگوس که در نقش شان ظاهر
شده  صحبتي نشد . او را چطور پیداکردید ؟

 زمان زیادي گذشته بود و ما از این بابت شرایط
 ناامید کننده اي داشتیم. جاهاي مختلفي از جمله
 منچستر،لیدز، ناتینگهام و بیرمنگهام را گشته و
نتیجه به  شان  نقش  جز  به  ها  نقش  تمام   براي 
نگران کننده بود. سه چهار این  و   رسیده بودیم 
روزهاي تا  اما  کردم،  کار  نفري  چند  روي    ماه 
در   . مناسب  مي گشتیم  فرد  دنبال  کماکان   آخر 
 نهایت به  دِس همیلتون  بر خوردم که متخصص
 یافتن بازیگر های ناب است  ،او روش کار خاص
شهر مراکز  به  که  ،بدین صورت  دارد  را   خودش 
 ،گذرگاهها ، اجتماعات و جاهاي شلوغ مي رود و
 کودکان سرگردان و سرد و گرم چشیده را نشان
 مي کند. او بچه هایي را نشانه مي رود که گوشه
 کنار خیابان ها مشغول سیگار و مشروب هستند
براي ندارند.  فیلم  در  بازي  به  اي  عالقه  هیچ   و 
 من، نتیجه کارش شیرین ترین چیزي بود که مي
این فیلم روي  واقع  در  که  بیافتد  اتفاق   توانست 

. شخصیت شکل گرفته است

 آیا شخصیت شان در فیلم شباهتهایي با گذشته
ی توماس دارد ؟

مي جدایي  پدرش  و  او  بین  زماني  یک  از   بله. 
از  افتد. پدر و مادرش متارکه کرده بودند. دو تا 
 برادرها با پدرشان و توماس و برادر بزرگترش
که بینید  مي  اند.  پس  کرده  زندگي  مادرشان   با 
 شباهت هاي زیادي دارند و شاید به همین دلیل

.این قدر راحت بازی کرده است

آیا فیلم بلند  دیگري در ذهن دارید؟
اما همیشه دوست داشتم روی پادشاه  شش تا.  
 کار کنم. اما به ))King of the Gypsies کولي ها
 مقدار زیادي پول نیاز دارم. همه فکر مي کنند که
 از ساختنش منصرف شده ام اما این طور نیست.
 اگر انگستان این است پروژه ي عظیمي بود ،مي
 شد سراغ کانال 4 بروم و بگویم ده میلیون پوند
 مي خواهم و البته از آدم هاي معروف هم استفاده
 نمي کنم . ولی این معامله جالبي برایشان نیست
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   زبان برای اخذ پاسپورت انگلیسی
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 جایي
 نامناسب
 برای شب

 عید
نوشته : جانت بیلرشاو
 ترجمه : اسداهلل امرايی

زن که  آن  محض  به  اما  بود  غلغله  ايستگاه   توي 
 وارد شد چشم گری او را گرفت . فکر کرد طرف
 عوضي امده با ان هیکل ناز  و کت بلند آبي خوش
پوست سوسماري هم رنگ و کفش هاي   دوخت 
 کیف دستي اش . بايد به فرودگاه مي رفت . انبوه
 مردم از دور و بر او رد مي شدند اما او در استانه
 در ايستاده بود . البد گمان مي کرد اشتباه امده .
 دستکش هاي چرمي اش را در آورد . دستي الي
 موهاي تیره اش  برد و تنها تکاني داد . بعد مثل آن
 که قرار داشته باشد گردن کشیده به طرف گیشه

.فروش بلیت گري راه افتاد

“  : گفت  و  کرد  اشاره  سرگرمي  باالي  تابلوي   به 
” ساعات ورود درست است ؟

 سربازي که بادگیر به تن داشت حريصانه نگاهش 
 کرد و برگشت و اسکناس ها را روي پیشخان بلیت

. فروش انداخت
 گري بقیه پول طرف را داد و گفت : “ 
 موالي درزش نمي رود .” حاال که نزديک امده بود
 متوجه شد که پیرتر از اني است که موقع ورودش
 حدس زده بود . اما قشنگ تربود، چانه اي کوچک
 ، بیني جمع و جور و چشماني ريز و شفاف صورتي

. مثل گربه
ساعت  با  را  خود  جواهرنشان   ساعت 
ايستگاه میزان کرد ساعت دوازده و ربع  ديواري 

. بود
تا اتوبوس مینیاپولیس  : “ يعني مي فرمايید   گفت 

“فردا صبح نمي ايد ؟
 توفان همه راه ها را بند آورده است .” بلیتي را ”

.کند و به سرباز داد . بلیت شیکاگو
” .مسافر هاکه باليی سرشان نیامده ”

تا ” کنند  مینیاپولیس خستگي در مي  ايستگاه   توي 
اينجا که  جماعت  اين  مثل  درست   . شود  باز   راه 

“.توي ايستگاه جمع شده اند
“. ولي امشب شب عید است ”

” خوب من هم مي دانم ”
مینیاپولیس ” ايستگاه  رئیس  به  ندارد  اشکالی   اگر 
 زنگي بزنید . مي خواهم با خانم جین مونرو حرف

” بزنم
 .سرباز چشمکي به گري زد

“. تلفن عمومي کنارسالن هست ”

 زن آرنجش را به پیشخان تکیه داد و گفت : “چه
“اشکالي دارد شما تلفن کنید ؟

 ظاهرا قصد نداشت کنار برود . راه را بند آورده
روي را  مینیاپولیس  ايستگاه  تلفن  شماره   .  بود 
“  : و گفت  داد  او  به دست  و  نوشت  کاغذي   تکه 

. “.مقررات  جیگر
“. مي داني مقررات را بايد چکار بکني ”

 لبخندي زد به پهناي صورتش و به پشت سري او
. ” گفت : “ کريسمس مبارک

. گرفت  نمي  او  از  چشم  فروخت  مي  که   بلیت 
دهني دم  را  کرد دستش  تلفن  وقتي  باالخره   زن 

.گرفت

 

صاف موهاي   . بگويد  را  رازي  خواست  مي   انگار 
بود افتاده  هايش  گونه  روي  پرده  مثل  لختش   و 
 . گوشي را که گذاشت همانجا ايستاد . از ان فاصله

.هم مي توانست بفهمد که زن گريه مي کند
 روي نیمکتي بین يک دختر که روي کوله پشتي اش
اسبي را دم  که موهايش  پسري  و  بود  داده   تکیه 
سیگاري  ، انداخت  پا  روي  پا   . نشست   ، بود   بسته 
 در آورد و به لب گذاشت انگار انتظار داشت يکي
 برايش روشن کند . بعد از چند لحظه سیگار را کنار
 گذاشت و دست هايش را روي کیف دستي قالب

. کرد . چشمايش را بست
 گري فکر کرد تظاهر مي کند که اصال 
 اينجا نیست . از سراينجا هم زيادي است . لبه توري
 دامن اش گري را ازار مي داد . اکثر خوشگل هايي
 که اينجا مي امدند شوار جین مي پوشیدند. گري
 وقتي روي تپل را ديد که پول خردهايش را توي
خیلي ها  بعضي   “  : گفت  گذارد  مي  بغلي   کشوي 

“. بیشتر از انچه الزم دارند دارند

 خداداده . مي داند به کي بدهد.” کف دست هاي ”
 روي تپل صورتي مايل به نقره اي بود. گري را ياد

. رنگ هاي پنهان سق دهان سگ مي انداخت
 خودش مي داند به کي بدهد ولي چه کیفي مي ”

“.کند
 ” .روي تپل که پول مي شمرد گفت :” هیس

 ساعت شش نوبت کاري گري تمام شد 
انتظار تقريبا   . جاده ها را پاک کرده بودند واتاق 
 خالي بود. زن آبي پوش خم شده بود چرت مي
 زد . سرش را به دست هاي قالب شده تکیه داده
 بود . کیف دستي اش زير صورتش قرار داشت .
 .گري ايستاد تا نفسي تازه کند
 . داد  کپک زدگي مي  بوي   هواي سرد 
 مثل بوي آب چاه . اليه اي نازک از برف ساختمان
. دست هايش  ها و کارخانه برق را پوشانده بود 
چشم ماديان  مثل  دنیا  همه  چپاند.  جیب  توي   را 
 درشت پدر بزرگش مي ماند. هفت سال تمام هر
 روز سوارش مي شد بااين حال هروقت نزديک او
 مي رفت شیهه مي کشید و گويي غريبه اي را براي
 اولین بار ديده سرکشي مي کرد . يا به اوخیره مي
 شد . هر کاري مي کرد نمي توانست نظر او را به

.خود جلب کند
 تصوير خودش را توي درهاي شیشه اي 
 ديد . غالبا به او مي گفتند خوش قیافه است . اما
 او چیزي جز طرح کلي نمي ديد . خطوط صورتش

.پیدا نبود. بیست و هفت سال خالء
ماشین  از  کیک  دو  و  پاکتي  شیر   يک 
بیدار وقتي   . نشست  زن  کنار   . خريد   خودکار 
پريد و جا  از   . داد  تکان  را   او  پاي  به آرامي   شد 

. چشمهايش را مالید
کرده ”  نگرانتان  همه  ان  که   اتوبوسي 

“. بود . ساعت هشت و ده دقیقه مي رسد
 فورا فهمید که طرف يادش رفته کجاست . نقش

 کیف دستي اش روي صورتش جا انداخته بود. لب
.هايش بدون آرايش رسیده تر مي نمود

“ببخشید شما؟ ”
“. بلیت فروش هستم ”

 سرخي گردنش واضح تر شد و گفت : “ مي دانم .
“. اسم تان را پرسیدم

” گري کروگر ”
“.گري مي خواهم کاري کنم اخراجت کنند ”

 خنديد - پولدار بودن ادم را زرنگ نمي کند.” اگر
به ام  را گفته  اتوبوس  بفهمد ساعت ورود   رايس 

“.من مدال هم مي دهد
” . بکني  ناقابلي  اينکه سعي نکردي کمک   به خاطر 

“. من منتظر دخترم هستم
.مگر بچه شیرخواره است .” خیلي تعجب کرد ”

 هیجده سالش است . اما باورکن به کمک احتیاج ”
“. دارد

بايد براي ”  اگر براي شما تلفن شخصي مي زدم 
توي و  ايد  مي  بزودي  کردم.  مي  تلفن  هم   بقیه 

“.خانه هديه هاي شب عیدش را باز مي کند
 درکیفش را کامال باز کرد و سیگاري در 
 آورد و دوباره سرجايش گذاشت :” خیلي خسته ام

.“ 
به و  کرد  دراز  نیمکت  پشتي  روي  را   دستش 
 پاهايش قوس داد و گفت : “ مي خواهي سیگار را

 “ترک کني ؟
 کاش مي توانستم . اما خوب به جاي ان چکار مي ”
 توان کرد .” موهايش را بادست مرتب کرد . کیک
قدرشناسي نظرش رسید  به   . زد  تعارف  را   دوم 

.مي کند
“. زن مکثي کرد وگفت : “ نه ممنونم

دستگاه ” آن  از  توانید  مي  ؟  داريد  میل   قهوه 
“. بخريد

از توي را  اي  بغلي  بعد کیف   . تکان داد  را   سرش 
 کیف دستي اش بیرون آورد و اسکناسي را از الي
 يک دسته اسکناس تا نخورده بیرون کشید . گري
امد چنان بسته اي يادش نمي  اين چند سال   توي 
لطفا  “  : گفت  و  اوداد  به  را  .اسکناس  باشد   ديده 

“. شیربگیريد . مثل خودتان

 گري پول را به روي تپل داد و پول خرد 
. اوآورد  براي  و  خريد  شیر  قوطي  يک   .  گرفت 
شما  “  : پرسید  گري  سرکشید  را  شیر  زن   وقتي 

 “. اينجا توي شهر زندگي مي کنید
” مگر فضولي ”

 نه تمام شب بیدار بوده ام و حاال طول مي کشد ”
“. تا حالم جا بیايد

 زن شانه هايش را باال انداخت و گفت : “ از میلواکي
 امده ام تا جین مجبور نباشد دوباره اتوبوس عوض

“. کند
“. ظاهرا راه درازي امده اي ”

 بايد به متل مي رفتم . نمي دانستم بايد تمام شب ”
“. منتظر باشم

 نزديک او نشسته بود و بوي گل به بیني اش خورد
“. .” فکر مي کنم بايد کاري مي کرد ي

خاکستري  چشماي  با  شیر  پاکت  لبه   از 
 “درشت نگاهش کرد و گفت : که چه ؟

شب ” تمام   . میديدي  بدي  خواب  گمانم   ديشب 
 “. موقع خواب ناله مي کردي

 مگر تو حقوق مي گیري که مواظب خواب مردم ”
“باشي ؟

خواهم ” مي  معذرت   “  : گفت  و  زد   لبخندي 
 عصباني نشويد . کاري از دستم بر نمي امد غیراز
 نگاه کردن . من همه جور ادم ديده ام که خوابیده

. . اما شما موقع خواب اشفته بوديد
 معلوم است بايد هم ناراحت و اشفته ” 
 مي شدم . دخترم اواره کوه و بیابان شده . خودم
فروش بلیت   . بروم  نداشتم  جايي  تمام شب   هم 

“. هم کمکم کرده
 من که دشمن شما نیستم .” نمي دانست اوهست ”

.يانه
 چشم به او دوخت . گري هنوز لبخند برچهره اش
گذاشت لب  به  يکي  درآورد  سیگار  بود.   ماسیده 
 و يکي به او تعارف کرده گري سیگارها راگیراند .
. باولع دود سیگار  زن مثل تشنه براب رسیده اي 
بارداري انگار   ”. است  باردار   “  : گفت  و  بلعید   را 

.دخترش هم تقصیر گري بوده
پشت دود از   . بگويد  چه  دانست  نمي  کرد   مکثي 
 سیگار نگاهش کرد :” ازدواج نکرده . حامله است .
 هیجده سال بیشتر ندارد . مي خواهد بچه را نگه
 “. دارد
 زن برگشت تا پاکت شیررا توي سطل 
چاره نیست  که  مرگ  گفت  گري  بیندازد   زباله 
مردها همه   “  . است  تبخال  مگر   . باشد   نداشته 
مبارزه فکر  اين  با  کردم  سعي  هستند.  هم   مثل 
 کنم . اما واقعا همین طور است .” مچ دست او را
 گرفت انگار مي خواست نگذارد حواس او از چنین
 نکته مهمي پرت شود :” مردها تافته جدابافته اي
، دوباره . اگر فکر کني زني را شناخته اي   هستند 

“. فکرکن تابفهمي اشتباه کرده اي
حلوا ” حلوا  با  اما   ”. شناختم  مي  را  چندتايي   من 

. کردن دهان شیرين نمي شود
توانستي که  تنها حرفي  و شما  دارد  بحراني   وضع 
نداشته چاره  نیست  که  مرگ  که  بود  اين   بزني 

“. باشد
براي ” تواني  شمانمي  که  بود  اين  منظورم   من 

“. مرگ چاره اي کني
 صدايش را يک پرده  بلندکرد و گفت : “ مگر براي

. مادر بودن چاره اي هست
 روي پس دم پیشخان چرت مي زد و به 
“ خیال میکني مثل سیگار  . او سربلند کرد   صداي 

“. مي شود آن را کنار گذاشت
“... من منظورم اين بود ”

 گوش کن تو خیال مي کني ادم عادي هستي . مگر ”
 نه گري ؟ ولي نه اقا احتماال جنابعالي ديوانه تشريف

“.داديد مثل بقیه مردها
“. شايد شوهرتان دخترک را سرعقل بیاورد ”

 گريه اش گرفت :” شوهر؟ االن با يک راديولوژيست
توي کاشته  يکي   . حاال  تا  حتما   . است  برمود   توي 

” شکم زنگ

. رده  پیدا ک  مناسبي  نظر مي رسید فرصت   به 
 فرصت چه نمي دانست . بي هوا به زبانش

 امد:”ببین من بايد ديشب کمکتان مي کردم . خیلي
نشینم مي  تر  طرف  آن  محله  يک  من   .  متاسفم 
دوساعت يکي  تا  اتوبوس   . جینفر  خیابان   .توي 
 پیدايش نمي شود . توي خانه من آبي به دست و
 رويت مي زند . صبحانه مي خوري خودت را جمع

 “. و جور مي کني تا دختر برسد
حرف رواني  اين  به  کرد  مي  تعجب  هم   خودش 

.زده . انگار قبال تمرين کرده بود
و  گل  سرخي   . مالید  را  اش  بیني   زن 
 گردنش مثل ماسک به همه صورتش دويد . سالن
 انتظار را از نظر گذراند . دود سیگار مثل خطي پیچ
. بوکشید شايد هم بوي  در پیج به هوا مي رفت 

شما هم داستانهای خود را برای ما بفرستید.reports@persianweekly.co.uk                               داستان کوتاهیک 
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 از “خوشگال باید برقصن” بدم میاد!

 دی جی امین را همه  در لندن می شناسن، جوانی بیست و دو ساله که در مهمانی ها و ديسکوهای
 ايرانی همه جا ديده می شود، چهار پنج سالی هست که به اين کار مشغول است و از موفق ترين

.دی جی های ايرانی در بريتانیا محسوب می شود
:وسط کارهايش گپی خودمانی با او زده ايم که می خوانید

چطور شد رفتی توی این کار؟
 واال می توانم بگويم که به صورت خیلی تصادفی و عشق به موزيک وارد اين کار شدم. برای خودم

.هم جالبه وقتی بهش فکر می کنم
 سبک خاصی برای خودت داری؟

 نه اگر واقعیتش را بخواين سبک خاصی ندارم ولی همیشه سعی کردم کارهای جديد به مردم
 نشون بدم که هر دفعه که به پارتی های من میان، يک چیز جديد بشنون و اونهم میکس کردن

.موزيک های قديمی با موزيک های جديد ايرانیه
 براساس تجربه ای که داری فکر می کنی جوونا از چه نوع موسیقی خوششون میاد؟ 

 واال جوون های اين دوره و زمونه که خودم هم جز اونها هستم خیلی سلیقه های مختلفی دارن
 ولی االن جديدن بیشتر تو موزيک ترانس هستن که در واقع جای ريتم اند بلوز و هیپ هاپ را
 هم می گیره. اين را من نمی گم شما به کلوب های خوب لندن هم سر بزنین، کمتر کلوبی االن

.ريتم اند بلوز داره پخش می کنه
خودت از چه موسیقی خوشت میاد؟

 من از همه انواع موسیقی خوشم میاد، چون تو هر نوع موسیقی ما حتما يک يا دو آهنگ خوب
 داريم ولی توی موسیقی ايرانی  من شخصا يک مقداری قديمی پرستم  و موسیقی سنتی مثل
 ايرج )گنج قارون(، گلپا، دلکش، هايده و شکلیا را دوست دارم و به موسیقی های امروزی ترجیح
چاووشی، محسن  صادقی،  رضا  مثل  هستند  زياد  هم  ايرانی  جديد  های  خواننده  البته  دم.   می 

 !موسیقی اونها هم خوبه و از “خوشگال بايد برقصن” بدم میاد
بین ايرانی ها تو به چه معروفی؟

.واال اونو بايد از شما که دوستان من هستید بگین من خودم خبر ندارم
لباس ها و آرايش موهات را چطور انتخاب می کنی؟

 هرچی که خوشم بیاد می خرم و می پوشم برای من مارکش مهم نیست برای من قشنگی ش
 مهمه و البته يک مقدار هم مد روز نگاه می اندازم چون به جز دی جی بودن، کار من توی مد

.هم هست
دوست دختر داری؟

!نه متاسفانه يا خوشبختانه
دختر مورد عالقه تو چه جوری بايد باشه؟

با خانواده، با معرفت و يک کمی هم شیطون
دخترای ايرانی را ترجیح می دهی يا انگلیسی يا...؟

.تاحاال دوست دختر غیرايرانی نداشتم ولی ببشتر دوستام در حال حاضر غیر ايرانی هستن
االن چه آهنگ ايرانی يا خارجی توی بورسه؟

.ايرانی که مهدی مقدم، نازنین، بالک کتز، خارجی هم جاستین خیلی گل کاشته
چند شب در هفته برنامه داری؟

 در حال حاضر يک شب ولی بعضی هفته ها می شه که درخواست زياد میشه بايد به بقیه همکارام
.بگم جور من را بکشن

اين همه انرژی را از کجا میاری: چند ساعت با صدای خیلی زياد و...؟
 واال عشق به هموطنان، عشق به ايرانی بودن و از اينکه می بینم می تونم مردم رو شاد کنم همین

.اندازه کافیه و به من قدرت می ده خالصه اينکه ايرانی ام و عاشق ايرانی
واقعا بعد از پايان برنامه از نظر شنوايی مشکل پیدا نمی کنی؟

 .فعال که جوون هستم نه، شايد يه ذره پیر شدم اونوقت
فکر می کنی کار دی جی ها بخصوص بین ايرانی ها چقدر اهمیت داره؟

 االن خوب جا افتاده بین ايرانی ها، برای همین ظرف چند سال اخیر تعداد دی جی های لندن يا دی
 جی های ايرانی کل دنیا چند برابر شده، پس معلومه که داره بین ما جا می افته و بايد بگم من

.همکارهای خیلی خوبی توی لندن دارم و از همین جا آرزو موفقیت برای همه شون دارم
چه برنامه هايی برای آينده داری؟

 من االن سال دوم معماری و طراحی داخلی هستم و برنامه ام اينه که درسم را تموم کنم و کارم
.را با مردم خوب ايران چه به عنوان دی جی و چه به عنوان آرشیتکت کار کنم

خاطره جالبی از کارت داری؟
 خاطره جالبی که دارم اينه که داشتم توی کلوب برنامه اجرا می کردم يک نفر اومد گفت آهنگ
 تولد بزار، گفتم ندارم، گفت من ساز دهنی دارم می زنم تو روش میکس کن، خودتون قضاوت

!کنید ديگه

حرف ديگری مانده؟
عارف مثل  خوبی  دوستان  همچنین  و  عزيزم  خانواده  و  مادر  و  پدر  حمايت  از  کنم  می   تشکر 
 عزيزم، امیدوارم که بتوانم تا آنجايی که می توانم به ايرانی ها خدمت کنم و همه در کنار هم

.خوش باشیم

مصاحبه با دی جی امین، دی جی محبوب لندن

 reports@persianweekly.co.uk  
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 نگاه

خوانندکان

دو نگاه متفاوت
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به سه  ها  کامپیوتر  بین  ارتباط  که  کنم  ياد آوری می  ابتدا 
روش ممکن است: 

1. از طريق کابل شبکه )RJ-45( که برای اين نوع اشتراک به 
 HUB تعدادی از اين کابل ها و يک دستگاه تقسیم کننده يا

نیاز داريد. تعداد پورت های HUB بايد حداقل يکی بیشتر 
از تعداد کامپیوترهای شما باشد )مگر اينکه از يکی از خود 
استفاده  استفاده کنید(.  اينترنت  کامپیوترها برای تقسیم 
از اين کابل ها بهترين، ارزانترين و پرطرفدارترين روش 
سیم  به  نیاز  روش  اين  اشکال  است.  شبکه  تشکیل  برای 

کشی است. 

 WiFi يا  سیم  بی  های  شبکه  از  استفاده  دوم  روش   .2
است که اين روزها خیلی ها بجای استفاده از کابل از اين 
سیستم ها استفاده می کنند. برتری اين کار عدم نیاز به 
برای  ويژه  به  که  است  نقل  و  امکان حمل  و  سیم کشی 
laptop ها احمیت دارد. اشکال آن يکی هزينه بسیار باالی 
آن )چند صد دالر برای يک شبکه ساده( است و ديگری 
افزايش سرعت  بجای  از قدرت آن  زيادی  اينکه مقدار 
برای جلوگیری از اشکال در ارتباطات مصرف می شود. 

ولی با اين همه سرعت اين سیستم ها خوب است و قیمت 
باال اشگال عمده آنها است. 

3. روش دوم استفاده از خط تلفن يا HomePNA است که 
است  توضیح دادم روش خوبی  همانطور که در مقاله 27 
برخالف  و  است  ارزانتر  سیم  بی  سیستمهای  از  خیلی  چون 
شبکه های کابلی نیاز به سیم کشی ندارد. اگر از اين روش 
استفاده می کنید حتما از کارتهای جديدتر استفاده کنید که 
سريعتر هستند. سیستم های قديمی که به HPNA1 مشهور 
است آرام هستند و ممکن است گاهی دچار قطع ارتباطات 

شوند. 

اگر فقط از دو کامپیوتر استفاده می کنید خیلی از شرکتهای 
ارائه دهنده سرويس به شما اجازی استفاده هر دو کامپیوتر 

اينترنت  تقسیم  به  نیازی  و  دهند  می   HUB طريق  از  را 
هر  از  کامپیوتر،  دو  از  بیشتر  برای  ولی  داشت.  نخواهید 
کدام از روشهای باال که استفاده کنید سه روش برای تقسیم 
يک )يا چند( خط اينترنت بین تمام کامپیوترهای شبکه وجود 

دارد: 

 Router 1. پر طرفدارترين روش استفاده از دستگاهی بنام
تقسیم می  کامپیوتر  بین چند  را  اينترنت  است که يک خط 
کند. اين روش برای استفاده از شبکه های کابلی بخصوص 
چون  است  راه  بهترين  کامپیوتر  محدودی  تعداد  برای 
اکثر Router ها يک دستگاه HUB در داخل خود دارند و 
بعضی  کنید.  وصل  آنها  به  را  کامپیوترها  مستقیما  میتوانید 
از  که  دهند  می  را  اين  امکان  شما  به  اينترنت  شرکتهای 
Router بجای Modem های معمولی که در اختیارتان قرار 
 Router می دهند استفاده کنید. البته برای اين کار بايد از
استفاده  دهند  می  قرار  اختیارتان  در  شرکتها  که  ای  ويژه 
تورنتو  از شرکتهای اصلی در  کنید. متاسفانه فعال هیچکدام 
اين امکان را ندارند ولی برخی شرکتهای جديد DSL بجای 
اجاره Modem به شما امکان خريد Router يا Modem را 

ويندوز  داريد.  انتخاب  اجازه  اين صورت  در  که  دهند  می 
Rou XP و لینوکس کامپیوترها را براحتی برای استفاده از -
ابتدا آنها  er تنظیم می کنند. قبل تنظیم کردن کامپیوترها 
را آزامايش کنید زيرا معموال نیازی به تنظیم آنها نخواهید 
داشت. اگر کامپیوترها قبال مستقیما به Modem وصل می 

شدند بايد ابتدا تنظیمات Modem را پاک کنید. 

کامپیوترها  از  يکی  میتوانید   Router از  استفاده  بجای   .2
از  ديگر  کامپیوترهای  تا  کنید  اينترنت وصل  به  را مستقیما 
اينترنت آن استفاده کنند. خرج اين کار کم است، ولی برای 
کامپیوتر  شوند،  اينترنت وصل  به  ديگر  کامپیوترهای  اينکه 
اصلی بايد همیشه روشن باشد. در ضمن اين کامپیوتر نیاز به 
دو کارت شبکه دارد که يکی به شبکه وصل میشود و ديگری 
به Modem )مگر اينکه Modem طور ديگری به کامپیوتر 
اين روش در  از  استفاده  برای   .)USB مانند   – وصل شود 
در  و   Internet Connection Sharing از  بايد  ويندوز 
لینوکس از سرويس هايی به همین نام يا مشابه آن )بستگی 
لینوکس( استفاده کنید. برای تنظیم کامپیوترهای  به پخش 

ديگر کامپیوتر اصلی حکم يک Router را دارد. 

يک  از  استفاده  با  خودتان   Router ساختن  بهتر  روش   .3
کامپیوتر قديمی است. )همانطور که گفتم اگر از شبکه های 
کابلی برای تعداد کمتری کامپیوتر استفاده می کنید و هنوز 
دستگاه HUB تهیه نکرده ايد بهتر است بجای آن يک دستگاه 
اين روش  احتماال  اين صورت  اين  غیر  بخريد، در   Router
قديمی  کامپیوتر  يک  به  کار  اين  برای  است(.  بهترين  سوم 
)مانند 386( با دو کارت شبکه و يک Floppy Drive و يک 
نرم افزار رايگان )نرم افزار هفته را بخوانید( نیاز داريد. اين 
سیستم بهتر از يک Router پرقدرت و گرانقیمت عمل می 
کند و برای کاربرای منزل و حتی شرکت های بزرگتر ايده 
اين سیستم را توضیح می  عال است. در شماره بعدی تهیه 

دهم

تقسیم یک خط 
اینترنت بین چند 

کامپیوتر

آموزش هفته

به ایرانی بودن خود افتخار کنید
آیا میدانید : اولین مردماني که سیستم اگو یا فاضالب را جهت تخلیه آب شهري به بیرون از شهر اختراع 

کرد ایرانیان بودند . 
آیا میدانید : اولین مردماني که اسب را به جهان هدیه کردند ایرانیان بودند . 

آیا میدانید : اولین مردماني که حیوانات خانگي را تربیت کردند و جهت بهره مندي از آنان استفاده کردند 
ایرانیان بودند . 

آیا میدانید : اولین مردماني که مس را کشف کردند ایرانیان بودند . 
آیا میدانید : اولین مردماني که آتش را در جهان کشف کردند ایرانیان بودند . 

آیا میدانید : اولین مردماني که ذوب فلزات را آغاز کردند ایرانیان بودند در شهر سیلک در اطراف کاشان 
 .

آیا میدانید : اولین مردماني که کشاورزي را جهت کاشت و برداشت کشف کردند ایرانیان بودند . 
آیا میدانید : اولین مردماني که نخ را کشف کردند و موفق به ریسیدن آن شدند ایرانیان بودند . 

آیا میدانید : اولین مردماني که سکه را در جهان ضرب کردند ایرانیان بودند . 
آیا میدانید : اولین مردماني که عطر را براي خوشبو شدن بدن ساختند ایرانیان بودند . 

آیا میدانید : اولین مردماني که کشتي یا زورق را ساختند ایرانیان بودند به فرمان یکي از پادشاهان زن 
ایراني. 

آیا میدانید : اولین ارتش سواره نظام در دنیا توسط سام ایراني اختراع شد با 115 سرباز . 
آیا میدانید : اولین مردماني که حروف الفبا را ساختند در 7000 سال پیش در جنوب ایران ، ایرانیان 

بودند . 
آیا میدانید : اولین مردماني که شیشه را کشف کردند و از آن براي منازل استفاده کردند ایراینان بودند 

 .
آیا میدانید : اولین مردماني که زغال سنگ را کشف کردند ایرانیان بودند .

 

 info@persianweekly.co.uk لطفا مقاالت آموزشی خود را برای ما ارسال نمائید  
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فرهاد حیدری گوران

چت 
زنده

 از پله هاي کافي نت که آمدند پایین ، دست هاشان رفته بود توي هم . سر 
اولین پاگرد ایستادند و قاه قاه خندیدند . راه پله تاریک بود و خلوت . بوي 

عطر تند  زنانه جا ماند . به خیابان رسیدند و نشستند توي تاکسي. 
کجا مي رفتند ؟

هیچ کدام نمي دانستند .
 دختر پرسید : این بار چهارم بود که با هم چت مي کردیم ، نه؟

پسر جواب داد : دقیقا یادم نیست . ولي همه ي حرف هامون رو ذخیره کرده 
م. 

راننده تاکسي چهارشانه بود و آبله رو ، گفت : تا کجا برسونمتون ؟ 
پسر : تا هر جا مي رسوني ، برسون . 

راننده برگشت و نگاه کرد توي چشم هاي پسر :
- من دارم مي رم خونه . امشب تنهام. مي تونین مهمان من باشین . 

با معماري به  دختر : خودش خونه داره . طبقه ي هفتم یه ساختمون نوساز 
سبک باروک. 

برگشت  دوباره   . نشنید  انگار  راننده 
توي چشم هاي پسر : یه طوطي 

دارم که با لهجه ي خودم هر 
چي بگم تکرار مي کنه . 
: همین جا  دختر گفت 

پیاده مي شیم. 

جنگلي  در  قدم 
درست  گذاشتند 
تهران،  ناف  روي 
دست  در  دست 

رفتند  جلو  هم 
تا 

هاي  و صندلي  سفید  هاي چوبي  میز  با  پوشیده  سر  فضاي  یک  به  رسیدند 
قرمز  چیني  . 

پسر : چي سفارش بدیم ؟
دختر : من فقط قهوه ي ترک مي خورم. 

پسر : من هم . 
گارسون ها با روپوش هاي متحداالشکل آبي به میزها سرک مي کشیدند و 

سفارش مي گرفتند. 
دختر : تو از کجا فهمیدي که من دخترم ؟

پسر : شناسه ت غلط انداز بود اما از حرفاي ضد و نقیضت دونستم که جنس 
مخالفي ! 

دختر : غافل گیرم کردي . این اولین باره با یه پسر از طریق چت آشنا مي شم. 
راستش اصال فکر نمي کردم ازت خوشم بیاد . 

پسر: ولي من مي دونستم عاشقم مي شي . البته هنوز اول عشقه. 
دختر خندید و نگاه کرد به جایي که آشپزخانه بود و از دود کش اش دود 

قرمز بیرون مي آمد . 
- تو واقعا فکرش رو مي کردي من بیام سرقرار ؟

- اطمینان داشتم . بهم الهام شده بود . 
گارسون دو تا فنجان پر از قهوه گذاشت روي میز و گفت : چیز دیگه اي 

میل دارین ؟
- فعال نه .

بود که  پیدا  انداخته اش  از گونه هاي گل  اما  دختر کمي اضطراب داشت 
خوشحال و سر حال است. 

- قبال این جا نیامده بودم . وسط تهران و این جنگل سر به فلک کشیده ... 
عجیب نیست؟

- چرا ... اتفاقا داشتم به همین فکر مي کردم. 
دختر از گارسوني که یک سیني پر از ماهي سرخ کرده را مي برد سر یک 
میز دیگر ، نشاني دست شویي را پرسید . گارسون اشاره کرد به چند درخت 

که دري زرد را در میان گرفته بودند . 
تا برگردد ، پسر چهارتا ترامادول باال انداخته و قهوه را سر کشیده بود . 

دختر : ببینم ... تا حاال دوست دختر داشته اي ؟
پسر : داشته م. ولي عاشق هیچ کدوم نبوده م.

دختر : از من خوشت مي آد ؟
پسر : بدنت فوق العاده ست. تریپ خودمه  . موهات رو هم دوست دارم. 

دختر : یعني عاشقم مي شي ؟
پسر : دارم دو دو تا چهارتا مي کنم .

دختر : یعني چي ؟
پسر : تا باهات نخوابم نمي تونم بگم عاشقت هستم یا نه .

دختر : مي خواي کلک بزني نسناس !
پسر :  من این جوري به عشق نگاه مي کنم . 

دختر عینک آفتابي اش را از کیف اش در آورد و زد روي چشم هاش 
رو  مون  فال    : بلند گفت  و  نعلبکي  روي  برگرداند  را  قهوه  فنجان   .

گرفتم .
پسر : مگه فال گیري بلدي ؟

جفت   . خال  تو  زنم  مي  همیشه   . کنم  اشتباه  نداره  امکان   : دختر 
جفت یم. 

از دور میز بلند شدند و راه افتادند به سمت عمق جنگل. 

وضعیت  ؛  زدند  حرف  هم  با  چیز  همه  ي  درباره 
فعلي  قبلي و  ، دوستان  زندگي خانوادگي شان 
طرف  آن  از  شان.  شخصي  آرزوهاي   ، شان 
بود  قیر کشي شده  تازه  اتوباني رسیدند که  به 
. منتظر تاکسي  و بوي قیر همه جا را گرفته بود 

ماندند . 
دختر : داري به چه فکر مي کني ؟ 

پسر : به کلمه ي نسناس. 
دختر : توي چت یاد گرفتم. یه پسره بود که همه ش 

مي نوشت   نسناس. 

یک تاکسي ایستاد جلوي پاي شان. وقتي سوار 
شدند دیدند همان راننده آبله رو است . 

راننده : جنگل عجیبي یه ... خوش که گذشت 
 .

پسر : امشب واقعا تنها هستي ؟
راننده :  بله . خودم هستم و طوطي شکر شکن 
تون  راه  سر  دوباره  که  داره  حکمتي  حتما  م. 

سبز شدم. 
سیگاري آتش زد و تعارف کرد به پسر .

زن   : م با دوست پسرش فرار کرده  رفته دبي . حکم راننده 

جلب ش توي جیبمه .
دختر :چند سال ش بود ؟ 

راننده : ده سال از خودم کوچک تر بود ، متولد نیمه ي قرن. 
دختر : بچه دار که نشدین ؟ 

راننده : حامله بود. بي شرف ... حروم زاده ...
پسر دود سیگار را از پنجره داد بیرون و از آیینه نگاه کرد به چهره ي راننده 

که لب 
مي جوید . 

راننده : گیرم بیفته  نفت مي ریزم روش ، آتیش مي زنم به هیکل ش. هنوز 
یه ذره غیرت برام مونده. 

وارد تونلي تازه تاسیس،  شدند . چند ماشین خورده بودند به هم. جنازه ها 
را روي آسفالت کنار هم چیده بودند . پلیس ها سوت مي زدند و راه باز مي 

کردند . 
راننده : شام چي مي خورین سفارش بدم؟

پسر : یه غذاي حاضر آماده . نمي خوایم توي خرج بیفتي . 
راننده : یه زنگ مي زنم مي آرن در خونه. پیتزا سبزیجات چه طوره ؟

دختر : عالي . من فقط سبزیجات مي خورم. 

چند دقیقه بعد ، در زرد  یک حیاط آجري باز شد و رفتند تو . درخت هاي 
قد کشیده ي  تاک از نماي جلو  خانه ، خودشان را رسانده بودند  به پشت 

بام. 
با  بود  اي دوخوابه  . خانه  باال  رفتند  برق  به سرعت  و  سوار آسانسور شدند 
آشپزخانه ي اوپن و پاسیو پر از ماهي هاي قرمز . قفس طوطي، کنار پنجره 

بود . 
راننده : خونه ي خودتونه . راحت باشین  ) در این لحظه یاد زنش افتاد ( ... 

حروم زاده. 
دختر خندید . نشست روي مبلمان چوبي که روکش توري اش بنفش بود . 
قاب عکس روي دیوار یک وري شده بود ؛ زني با لباس عروس از زیر آیینه 

قرآن رد مي شد . 
راننده : حرومزاده از آب در اومد ... حسابش مي رسم. 

دختر : به نظر مي آد که خوشگل بوده . 
سرش  پشت   ، رفت  مي  راه  خیابون  توي   . بود  همین  من  بدبختي   : راننده 

صف
مي بستن.

پسر دست روي شکم اش گذاشته بود . دل پیچه داشت . رفت دستشویي . 
تخلیه نشد . دوباره برگشت نشست روي مبل و به خودش پیچید . 

دختر : باید هیوستین بخوري . داروخانه سر کوچه بود . 
پسر رفت دستشویي . زور زد . باد خالي بود . آمد نشست کنار دختر . راننده 

توي آشپزخانه داشت چاي با گل گاوزبان دم مي کرد . 
پسر : کاش بیشتر چت مي کردیم تا بهتر با هم آشنا مي شدیم . 
دختر : چه فرقي مي کنه . حاال با هم رو در رو حرف مي زنیم. 

این جا،   ، اون جا ،خود خودم هستم   . یه آدم دیگه م  : من توي چت  پسر 
یکي دیگه.  

دختر : این توهمه  . داري تلقین مي کني . 

راننده بلند گفت : جنایت.
طوطي تکرار کرد : جنااایت. 

دختر به نقش قالي کف پذیرایي زل زد که یک گربه ي چشم عسلي بود . 
پسر رفت دستشویي. برگشت و زمزمه کرد : باد خالي . 

دختر داشت با دم موهایش بازي مي کرد . سرش را انداخته بود پایین و زل 
زده بود به گربه ي چشم عسلي . 

راننده گفت :دوبي.
طوطي با همان ته لهجه ي راننده تکرار کرد : دوووبي . 

سه لیوان چایي تازه دم گذاشته شد روي میز ؛ قند حبه و رطب مضافتي هم 
کنارش . 

راننده کنترل تلویزیون را دست اش گرفت . انداخت کانال یک. برفک بود 
. انداخت کانال دو . برفک بود . انداخت کانال سه. برفک بود . بلند گفت 

: برفک... 
صداي طوطي بالفاصله شنیده شد : برفک. 

دختر خندید و با خودش زمزمه کرد “نسناس” . 
بعد نگاهش چرخید روي جاي خالي پسر . دلش هري ریخت پایین. دوید 

کنار پنجره و نگاه کرد به حیاط . 
صداي بسته شدن در زرد را شنید و سایه ي پسر را توي کوچه دید .  

 شهریور 1381 درکه 

 reports@persianweekly.co.uk  داستان کوتاه
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تنفر از
 رنگ ها 

    اگر از هر کدام از این رنگ ها متنفرید مي تواند 
نشانگر این موضوع باشد که : 

    قرمز: 
    بسیار دلواپس و ناامید هستید. شاید هم از 

خستگي و ضعف جسمي رنج مي برید. 
روابط  در  که  دارد  امکان 
موقعیت  در  حتي  و  جنسي 

اجتماعي شکست خورده باشید. 
اما مشکل واقعي تان این است که 
همیشه دنبال هدف هاي بزرگ و 
غیرعملي مي روید و وقتي هم که 
در الک خود  شکست مي خورید 
که  دارد  عیبي  چه  مي روید.  فرو 
دنبال یک زندگي معمولي باشید؟ 
همیشه  را  موضوع  دو  این  باید 
به خاطر داشته باشید. اگر معیار 
موفقیت ثروت بود، پس ثروتمندان 
آدمها  خوشبخت ترین  مي بایست 
باشند که معمواًل این طور نیست . 

     
    نارنجي : 

بطالت  به  که  سالهایي  و  عمر  خاطر  به      
یادتان  ولي  دارید  خشم  خود  بر  کرده اید  تلف 
همه  مسؤولیت  که  شمانیستید  فقط  که  نرود 
بتوانید  اگر  بدبختي هاي دنیا را بر دوش دارید 
مشکالت خصوصي خود و خانواده اتان را حل 

کنید مطمئن باشید که خیلي زرنگید. 
     

    آبي : 
شده اید.  خسته  آن  یکنواختي  و  زندگي  از      
احتیاج به تنوع و هیجان دارید و به همین زودي 
هاست که قید و بندهاي زندگي را از هم خواهید 
گسست . در دوره اي هستید که احساس مي کنید 
و  بدهید  تغییر  را  چیز  همه  مي خواهد  دلتان 
شاید  و  بکشید  خود  صورت  و  سر  بر  دستي 
هم فرم موها را عوض کنید و لباستان را تغییر 

بدهید. 

     
    زرد: 

    بسیار حساس و بدبین هستید و از هر چیز 
بدیع و مدرن بدتان مي آید و برایتان قابل هضم 
نیست که یک حکومت میلیون ها دالر خرج رفتن 
به کره ماه را بکند در حالي که کره زمین پر از 
انسانهاي مستحق کمک مي باشد. مردم همیشه 

شما را اخمو و عصباني مي یابند. 
     

    قهوه اي : 
مأموریت  نتوانید  که  است  این  از  ترستان      
تان را به اتمام برسانید. چه مأموریتي ؟ آیا فکر 
مي کنید اگر همه دانش هاي دنیا را هم در ذهن 
کجا  به  آخرش  بدهید  تان جاي  کوچک  مغز  و 
تا  رسید؟  خواهید 
هم  کمي  نشده  دیر 
تفریح  به 

به  برسید. 
حتي  که  کنید  فکر  عشق 
عذابش نیز شیرین است . 

     
    سبز: 

ایرادي  یک  حتمًا  متنفرید  رنگ  این  از  اگر      
خورده اید  هایتان شکست  هدف  در  اگر  دارید. 
را  خودتان  مي کنید؟  شماتت  را  دیگران  چرا 
و  مي کنید  حس  زمین  روي  موجود  تنهاترین 
دارند  حق  دیگران  دارید  که  شخصیتي  این  با 
تنهایتان بگذارند. سعي کنید به جاي خودخوري 
به کتابخانه بروید و در اجتماعات شرکت کنید 
و خودتان را از برج عاجي که ساخته اید بیرون 
بدي هایش  تمام  با  دنیا  که  ببینید  تا  بیندازید 

چقدر با ارزش است . 
     

    خاکستري : 
    زندگي بر علیه شما بوده است از همه چیز 
مي کند.  خشمگین تان  این  و  بوده اید  محروم 
حسود نیستید ولي از سرنوشت بدتان شکایت 
دارید آیا فقط شما هستید که به همه آرزوهایتان 
شما  است  ممکن  که  نرود  یادتان  نرسیده اید؟ 
یکي از خوشبخت ترین مردم روي زمین نباشید 

ولي بدبخت ترین هم نیستید. 
     

    سیاه : 
    فکر مي کنید در دنیا، بدي وجود ندارد. فکر 
مي کنید بدبختي فقط افسانه است و به کره زمین 
ربطي ندارد. خودتان را کامل مي دانید و سعي 
مي کنید که اشتباه نکنید ولي اگر مرتکب اشتباه 

شدید هرگز اعتراف نخواهید کرد. 
     

    سفید: 
هاله  اگر  یا  متنفرید،  سفید  از  شما  اگر      
با  است  این رنگ  فاقد  بدن تان  دور  مغناطیسي 
با  وقت  اسرع  در  بگوییم  باید  معذرت  عرض 

روان پزشک یک تماس داشته باشید.

10نکته برای حفظ 
امنیت کودکان در 

اینترنت
اینترنت می تواند مکانی گسترده برای کودکان باشد تا 
بیاموزند، سرگرم شوند، با دوستان مدرسه ای گپ بزنند، 
و با آسودگی خیال به مکاشفه بپردازند. اما درست همانند 
خطرناک  کودکان  برای  تواند  می  هم  وب  واقعی،  دنیای 
بدون  که  دهید  اجازه  کودکانتان  به  اینکه  از  قبل  باشد. 
نظارت شما به اینترنت متصل شوند، یک سری از قوانین 
باید تعیین شوند. اگر نمی دانید که از کجا آغاز کنید، در 
اینجا چندین ایده در مورد چیزهایی که باید با کودکانتان 
بحث کنید تا به آنها در مورد استفاده ایمن تر از اینترنت 

بیاموزید، آورده شده است: 

-1 کودکانتان را تشویق کنید که تجارب اینترنتی خود 
را با شما سهیم شوند. همراه با کودکانتان از اینترنت لذت 

ببرید. 
اعتماد  خود  غرایز  به  که  بیاموزید  فرزندانتان  به   2-
کنند. اگر در مورد چیزی احساس ناخوشایندی دارند، باید 

به شما درباره آن بگویند.

-3 اگر فرزندانتان به اتاق های گفتگو سر می زنند، از 
برنامه های پیام رسان فوری و بازی های ویدویی آنالین 
استفاده می کنند، یا فعالیت های دیگری که به نامی برای 
به  دهند،  می  انجام  است،  نیاز  خودشان  کردن  مشخص 
آنها در انتخاب این نام کمک کنید و مطمئن شوید که این 
نام باعث افشاء هیچ اطالعات شخصی درموردشان نمی 

شود. 

-4 به فرزندانتان تأکید کنید که هرگز آدرستان، شماره 
تلفن یا سایر اطالعات شخصی شامل جایی که به مدرسه 
ارسال  را  کنند  بازی  دارند  دوست  که  جایی  یا  روند  می 

نکنند. 

-5 به کودکان بیاموزید که تفاوت بین درست و غلط در 
اینترنت همانی است که در دنیای واقعی وجود دارد. 

از  کنندگان  استفاده  دیگر  به  چگونه  که  بیاموزید  کودکان  به   6-
رفتار  قواعد  دانند  می  آنها  که  شوید  مطمئن  بگذارند.  احترام  اینترنت، 

خوب فقط به دلیل اینکه پشت کامپیوتر هستند، تغییر نمی کند. 

دیگر  های  دارایی  به  که  کنید  تأکید  فرزندان  به   7-
کپی  که  دهید  توضیح  برایشان  بگذارند.  احترام  کاربران 
موسیقی،  مانند   – دیگران  کارهای  از  غیرقانونی  های 
بازیهای تصویری و سایر برنامه ها- مانند دزدیدن آنان 

از یک فروشگاه است. 

-۸ به کودکان بگویید که هرگز نباید دوستان اینترنتی 
دوستان  که  دهید  توضیح  کنند.  مالقات  شخصًا  را  خود 

اینترنتی ممکن است همانی که خود می گویند، نباشند. 

و  بیاموزید که هرچه که می خوانند  به کودکانتان   ۹-
می بینند، صحیح نیست. آنها را تشویق کنید که در مورد 

صحت مطالب اینترنت از شما سؤال کنند. 

نرم  با  را  خود  کودکان  اینترنتی  های  فعالیت   10-
می  اینچنینی  های  کنترل  کنید.  کنترل  پیشرفته  افزارهای 
توانند به شما در تصفیه کردن محتویات مضر، آگاهی از 
آنچه  فهمیدن  و  زنند  می  سر  کودکانتان  که  هایی  سایت 

انجام می دهند، کمک کنند.

 اولین
شماره

هفته نامه
 پرشین

 در تاریخ
26

  June
منتشر 

خواهد شد
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ضایع شدن توسط 
بچه ۱۱ ساله

 نویسنده: فرزاد-ر   

من و حاجی نشستیم رو نیمکت پارک  داریم انگلیسی صحبت میکنیم. بی خبر از 
اینکه دو تا بچه کوچولو دارن با دهن باز، هاج و واج مارو تماشا میکنن. حاجی 

متوجه میشه:

Hadji         –
Me             :
The boy     )

- Look, they are watching us.

: Aah, hello kids, how are you?

) …

: They don’t understand English, hadji.

) Yes, I understand English.

: Oh... Do you?

) Yes, sure.

: Such a clever boy, hadji …

- Indeed! How old are you boy?

) eleven!

: What?! Eleven? You know how much is eleven? It is only 
one more than ten!

) yes I know. I am eleven.

- How did you learn English?

) In the English class.

: What class?!

) The English class!!!

: I mean which institute?

) oh, farhangkade language institute.

- Which books have you read?

) Umm… the passages.

: For god’s sake Hadji I’m going to have a heart attack …

- 11 years old and he has read the passages! Shame on 
you man …

) By the way, where are you from?!

: We?! Well … uhh … where?!

- Ehhemm … we are from Armenia kiddo …

) So why don’t you speak Armenian? 

- Hmm?! Why don’t we …

: Emm ... haven’t your parents told you not to talk to stran-
gers?!

) yes they have …

: So, go back to your parents. Come to institute tomorrow. 
We teach there. Meet us there. Do you know the address?!

) it’s ok, I’ll ask my teacher.

-,: NO, NO … don’t ask your teacher. Ask your dad ok?!

) ok … bye.

: good day to you, son. Keep up with the good work.

 
- خاک تو سرت 11 سالشه پسیجز رو تموم کرده.
: خاک تو سر خودت ده ساله استادی خبر مرگت.

- این االن باید بره تافل بخونه تو هم هی “من میرم، ننت میره” درس بده.
... :

 ... -
: خداییش بدجوری ضایمون کرد ها ...

- خب واسه چی بهش گفتی بیاد موسسه ؟
: چه میدونم از دهنم در رفت !

- حاال فردا اومد چه گلی به سرمون بگیریم؟
: نمیاد بابا.

- اگه اومد چی؟
: تو واسه چی گفتی ما ارمنی هستیم؟! الل میمردی یه جوری ردش میکردیم دیگه.

- خاک بر سرمون کنن بابا نصف تو هم سنش نبود.
: بزغاله چه لهجه ای داشت ...

- میگم بیا بازم انگلیسی حرف بزنیم ممکنه این اطراف باشه بشنوه ترکی حرف 
میزنیم ضایع میشه.

: بشین بابا ...
- پاشو بریم.

: من میرم از امشب پسیجز رو شروع کنم.
- من که امشب خوابشو میبینم. پاشو.

: از اینور بریم یه موقع سر راه نبینیمش.
- بهتر از ما که حرف نمیزد؟!

: یازده سالش بود بابا تو سن اون بودی هی و شی حالیت نبود ...
- عوضش ما استادیم.

: خبر مرگت ...

شبیه خوانی !    
این قضیه طوری نیست که بشه خالصه ش کرد. اما من هم نمیخوام زیاد طوالنی 
اما  بشنوید،  ترکی  به  رو  جریان  که  اینه  به  لذتش  کنه. ضمنا  تون  و خسته  بشه 

خب ...

ضمنا من خودم اعتقاد شدیدی به وقایع کربال دارم و خدای نکرده با تعریف کردن 
امام  تاریخ،  ایدئولوژیستان  بزرگترین  به  توهینی  نمیخوام  قضیه  این 

حسین و یاران حضرت بشه. این قضیه واقعیه و هیچ ربطی 
به امام حسین و یاران ایشون نداره. هدفم رو همه تون 

تا دهه  برای پست کردن هم منتظر شدم  میدونید، 
محرم تموم بشه و بعد این کارو بکنم. اما باز هم 

اگر کسی فکر میکنه ممکنه دلخور بشه، منت 
بر سر من بذاره و این پست رو نخونه.

 50-60 تقریبا  به  برمیگرده  قضیه  این 
به  سال پیش. نزدیک تبریز دهی هست 
شده  ده  اسم  چطور  حاال  مشهد.  اسم 
ای  عده  شاید  نمیدونم.  من  مشهد 
خودشون  کردند.  بنا  رو  اونجا  مشهدی 
شو  تسمیه  وجه  دیگه  هستند،  ترک  که 
نمیدونم. یک سال محرم شد و قرار بود 
توی این ده مراسم شبیه خوانی مثل همه 

شبیه  بشه.  برگزار  آذربایجان  دهات 
یکی  نقش  کی  هر  چیه  میدونین  که 
بازی  رو  کربال  های  شخصیت  از 
زمانی  ترتیب  به  رو  وقایع  و  میکنه 
اجرا میکنن. همه نقش ها آماده بود، 

و  اکبر  علی  و  ابوالفضل  و  عبداهلل  ابا 
سعد و حر و حرمله و ... همه بودند، شمر 

نبود. چون توی دهات رسم بود که بعد از 
شبیه مردم شمر رو کتک میزدند. بنابر این به 

هرکی میگن بیا شمر رو بازی کن میگه نه. یه دهاتی 

به اسم عباس رو میارن.
- عباس آقا؟

: بعله؟
- ببین تو به قیافه ت هم میخوره، بیا دو تا یه تومنی بهت میدیم، دو ساعت اینجا 

شمر شو!
: نه داداش کار من نیست.

- گفتم دو تا یه تومنی میدیم ها ...
: چقدر گفتی؟
- دو ساعت.

: من بیشتر از دو ساعت نمیمونم ها ... گفته باشم!
- باشه. برو لباس بپوش.

دادند  هم  قمه  یه  و  کردند  آقا  عباس  تن  رو  لباس سرخ شمر  خالصه 
دستش.

 : نقش من چیه؟
- تو این قمه رو ببند به کمرت، وایسا کنار فرات. اگه ابوالفضل 

اومد، بهش آب ندی ها ...
: نمیدم.

تو  اون  و  کردند  با سیم جدا  رو  جایی  یه  وسط صحرا 
شبیه رو اجرا میکنن. یه طشت هم آب کردند گذاشتند 
کنار  وایساد  شمر  فراته.  مثال  هم  این  که  گوشه  یه 
برگردوند  اسبو  سر  ابوالفضل  ظهر  نزدیک  و  فرات 
طرف فرات که بیاد و آب ببره. یه دهاتی دیگه هم به 
اسم محمد نقش ابوالفضل رو بازی میکنه. عباس یا 
همون شمر هیکل درشتی داشت، اما ابوالفضل از اون 
درشت تر بود. از قضا این دو نفر از قبل یه اختالفی هم 
بار تو ده کتک کاری کرده بودند.  با هم داشتند و چند 
محمد گفته بود اگه عباسو بگیرم میدونم باهاش چیکار 
شمر  میزدند.  تیر  با  رو  همدیگه  سایه  خالصه  کنم. 
دید که ابوالفضل داره میاد. وقتی نزدیک شد دید که 
محمده که ابوالفضل شده داره میاد ... ای داد بیداد 
این  که حریف  من  االن؟  کنم  چیکار  این  با  من   ...
نمیشم ... ابوالفضل وقتی رسید جلوی شمر، شمر از 

ترسش به ابوالفضل گفت:
 سالم علیکم!

: علیک سالم عباس آقا. احوال شما؟
- فدات بشم آقا محمد، شما خوبین؟

: قربونت برم.
 مردم گفتند: انگار شمر و ابوالفضل با هم رفیق شدند !!!

 : عباس آقا اهل و عیال خوبن؟
- دعا به جون شما میکنن آقا محمد، چه عجب؟

: عجب به جمالت، اگه اجازه بدی اومدم آب ببریم.
- آب؟ نه ... شرمنده، نمیتونم اجازه بدم.

: نه اگه اجازه بدی من میخوام ببریم.
تا یه تومنی قراره بگیرم، نون منو  ببین آق محمد، من خواهش میکنم، من دو   -
آجر نکن. اگه آب میخوای برو پایین تپه از چشمه پر کن و ببر، از اینجا نمیتونم 

آب بدم بهت.
: نه عباس آقا من میخوام از همینجا ببرم.

- نه از اینجا نمیدم.
: نمیدی؟
- نمیدم.

ابوالفضل شمشیرشو داد به دست چپش.
: مرد حسابی، دو تا شاه با هم جنگ میکنن، گناه اون طفل معصوم چیه؟ شما اجازه 

بده من آب ببرم.
- آخه اون موقع دو تا یه تومنی من میپره.

: به خاطر دو تومن علی اصغر رو تشنه میذاری؟
- خالصه من نمیدم. هر کاری میکنی بکن.

: نمیدی؟
- نمیدم.
: نمیدی؟
- نمیدم.

سیلی  چنان  راستش  دست  با  ابوالفضل  دیدند  مردم  رسید،  که  صبحت  اینجای 
محکمی خوابوند بغل گوش شمر، که شمر با کله رفت توی طشت ...

- ای خاک تو گور هر کی آب رو بست و مارو به این روز انداخت ... گوشم پاره 
شد ...

مردم گریه کردن رو فراموش کردن و همگی شروع کردند به خندیدن. سیم رو پاره 
کردند و وارد محوطه شدند. شبیه تعطیل شد و مردم عباس رو از زمین بلند کردند و 

لباسش رو تمیز کردند. کمی که آروم تر شد ابوالفضل به شمر گفت:
- عباس آقا سال دیگه هم میای ایشالال؟

: من غلط بکنم یه بار دیگه از این کارا بکنم. سال دیگه من ابوالفضل میشم، تو 
شمر شو!

مرحوم تا زنده بود مردم “عباس شمر” صداش میکردند.

هفته نامه پرشین جهت تکمیل کادرمطبوعاتی خود به تعدادی همکار نیازمند است ، 
لطفا عالقمندان با شماره 02084537351 

یا ایمیل :info@persianweekly.co.uk   تماس بگیرید 

 reports@persianweekly.co.uk  
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 گند مواد شیمیايي کف سالن بود. هیچ کس نمانده
.بود جزي يکي دو سرباز که خوابیده بودند

جا  اين   “  : کرد  تمام  را  حرفش   گري 
“. براي صبح زود عید جاي مناسبي نیست

 نگاهي به روي تپل انداخت که به او نگاه مي کرد 
به شکل ماه گرفتگي کوچکي   . روي لپ سیاهش 
. انداخت  را  کتش   دکمه  شد  بلند   . بود   پروانه 

 . گري در را برايش باز کرد
“. مردها نمي دانند مادربودن چه معني دارد ”

 مادر من وقتي قايق پدرم برگشت توي رودخانه ”
 ويسکانیس غرق شد  رفته بودند . ماهي بگیرند.

“.مرا پدر بزرگ و مادر بزرگ بزرگ کردند
 زن دست او را گرفت که پا توي چاله روغني دم
 گاراژ نگذارد. در اسمان غرب هالل باريکي از ماه

. مثل قالب باريک ماهي گیري تاب مي خورد

 هنوز صبح ندمیده بود . شانه هايش لرزيد . نفس
 اش به شکل بخاري سفدي شکفت . روسري رنگي
 اش را دم دهانش گرفت . فکر کرد روسري بیش

.از حد نازک است و کاري از دستش برنمي ايد
بگويد و  کند  پیدا  فرصت  گري  که  آن  از   قبل 
به ، زن   که خانه اش يک محله آن طرفتر است 
دنبال خود  کیف  توي  و  پیچید  ايستگاه   پارکینگ 
 کلید گشت و گفت : “ با ماشین من برويم “ بنز
کلید دسته   . بود  ايستگاه  توي  تنهاماشین  او   آبي 
برفها ازالي  و  کرد  دراز  . دست  افتاد   از دستش 
 درآورد . برف را از استین تکاند.انگارکه بخواهداز
 باالي پل توي رودخانه بپرذد . نفس عمیقي کشید

. بعد توي ماشین چپید و دررابست
با خودش . زن  بعد غريد  اي کرد و  ناله   ماشین 

“. گفت :” اين کار ديوانگي است
 گري ارام ماند و حرفي نزد تا او با خودش حرف

.بزند
“. گمان مي کنم اهمیتي نداشته باشد ”

 به او گفت ماشین را پشت آپارتمان نگه دارد بعد
 او را از دم پله ها آورد . حسابي خراب بود . کف
 پوش بوي گه وشاش سگ مي داد . دوچرخه را به
پنجره هاي برهنه بودند.  پاگرد بسته  کنار   نرده 
کنارپله هاي  نرده  به  بود.زن  کثیف  پرده   بدون 
 دست نزد . بدون دست دادن به نرده ها از پله

 . باال رفت
باز  را  خود  آپارتمان  در  گري   وقتي 
را برهنه  ديوارهاي  که چطور  متوجه شد   .  کرد 
 نگاه مي کند . سه اتاق بدون تابلو و پرده . پیش از
 آن که چشم زن به اتاق خواب بیفتد و بفهمد که او
. حتي براي متکاي خودش تخت ندارد دررابست

بزرگ  مادر  جهیزيه  گنجه  به   دستي 
من  “  : گفت   . بود  اشپزخانه  دم  که  کشید   گري 
 از عتیقه خیلي خوشم مي ايد .” کتش را درآورد
 و تازد و توي گنجه گذاشت . بعد کفش هايش را
رابست . در  به حمام رفت  با کیف دستي  و   کند 
. صداي شرشر اب انداخت   بعد قفل پشت ان را 
 بلند شد .خوب خاال چه اتفاقي مي افتاد . حس مي
مي پیش  با سرعت  تند  يک سرازيري  توي   کرد 
 رود . ممکن است به کپه برقي بخورد و بعد کف
 حیاط داد شود.به اتاق خواب چپید . لباس کارش را
 درآورد و شلوار جین و عرق گیر پوشید و چکمه
 به پا کرد . با مشتي اب از شیر اشپزخانه صورتش
تا آورد  را  کن  مخلوط  بعد  کرد  شور  گربه   را 

.صبحانه حاضر کند

کارت کريسمس بود. چند   آشپزخانه اش مرتب 
تزاينات و  بود  اويخته  طرف  ان  و  طرف  اين   به 
از شب نشان  نخي  بندهاي  اي روي   رنگي شیشه 
تدارک حتما درختي هم  ديگر  . سال  داشت   عید 
. گذاشت  شمع  نورمیکايي  میز  روي   . ديد   مي 
 زيردستي پالستیکي و دستمال سفره هاي کاغذي
امد بیرون  از حمام  . وقتي زن   را روي میز چید 
.رادياتور جوشید  مي  قهوه  و  بود  حاضر   صبحانه 
 شوفاژ سروصدا مي کرد . موهايش را شانه کردو
 عینک خلباني بدون دسته به چشم زد . با جوراب

بود ظاهري دخترانه کرده  پا  به  که  بلندي   ساق 
. به گربه اي مي ماند که براي گرفتن  پیدا کرد 
 موش توي انبار پاورچین راه مي رفت . گفت : “

“. کاي از دست من برمي آيد
را  تابه  ماهي  و  کرد  دراز   دست 
بیايد جا  حالت  کن  استراحت   “  : وگفت   برداشت 
از پیش  و   . کرد  را درست  اش  لباس  يقه  زن   ”. 
 نشستن کیف دستي اش را روي کت تا شده اش

. گذاشت
 نیمروجلز وولز مي کرد وگري حرفهاي 
تنها  . شنید  مي  نیمه  نصفه  دخترش  درباره   اورا 
. حساسیت  بچه اش جین همیشه دردسر داشت 
نمي بود  نوجوان  که  زماني   . اشتهايي  بي  آسم   ، 
مي پیانو  و  بود  ژيمناست   ، بخورد  غذا   توانست 
 زد اما هیچ چیز او را کامال به خود جلب نمي کرد .
 ماجراي طالق که پیش امد اورا حسابي اشفته کرد
 . توي کالج سن پل مشاوري را پیدا کرد که برايش

 نوشته بود گاهي از خود کشي حرف مي زد

.زند
درآورد  دستمالي  دامنش  جیب   از 
اورا اسم  تازه  انگار   . کند  پاک  را   تا چشماي خود 

“. پرسید باشد گفت : “ اسم من لي است
 ” با تو خوب تا نکرده لي ”

است ” روز  دو  تازه   . است  معلوم  کنم  مي   فکر 
 که تلفن کرده . خانه هم اتاقي اش بود . گفته مي
است حامله  گفت  مي   . خانه  به  برگردم   خواهم 
با همه چیزت . خودم  بیا  دلکم   “ گفتم:   . من هم 
دنیا به  را  اش  بچه  خواهد  مي  گفت   . سازم   مي 
. خیال مي کند توله سگ است که بزرگ  بیاورد 
 کند. خودش نمي داند . من هم خبر مرگم نمي
 دانم چطور حالي اش کنم . از پزشک معالجم براي

“. او وقت گرفته ام
. فنجاني قهوه تعارف او کرد

“چیز ديگري براي خوردن نداري ؟ ”
 “.گنجه را نگاه کرد و گفت : “اشناپس باطعم نعنا

 ” خیلي خوب ”
. براي هرکدام لیواني ريخت

“.مزه شکالت مي دهد ”
بزرگش  پدر  ياد  اورا  شربت   بوي 
لباس يکسره با  اندام  باريک  . الغر و  انداخت   مي 
 کارگري و کاله بیس بال . تمام مدت زندگي اش
نه گرو  هشتش  هم  اخر  دست  و  کرده  مي   کار 
 اش بوده . خودش موضوع را به گردن دولت مي
 انداخت .” اما زمین هايش کم محصول بود. وقتي
 پدربزرگ و مادر بزرگ مردند پولي که مانده

. بود حتي کفاف کفن و دفن انها را نمي داد
 لي لیوان خود ش را سراند باز نوشابه 
دستش دم  را  بطري  و  ريخت  برايش   .  خواست 
 گذاشت . روغن را توي ماهي تابه به هم زد و با

.قاشق مايه را زد

 راستش جف اين زنک را دوسال بود که مي ديد ”
 . اخر يک جا کار مي کردند. دکترها خیلي بدجنس
 مي شوند . اجازه بده توضیح بدهم . کلي دلیل و
از خانه شان را  بهانه مي آورند که بیرون بودن 
 توجیه کنند . گمانم اوايل ماجرا همین طور پیش
 امده . اما خانم بعدا تصمیم مي گیرد ازدواج کند.
محض ؟  نه  ديگر.  معمولي  داستانهاي  همه   عین 
براي دلم  اصال  بگويم  بايد  ات  کنجکاوي   ارضاي 
با مرد جماعت کار . من ديگر  تنگ نمي شود   او 
 ندارم . اصال از کارهايي که براي راضي کردن ان

“. هامي کنند خوشم نمي آيد

بیشتر يکي دوجرعه   . کرد  نگاه  را  نوشابه   بطري 
. ريخت  شیر  لیوان  خودش  ،براي  بود   نمانده 
. بپزد  بیشتري  غذاي  تا  راداد  تابه  ماهي   ترتیب 

. بعد بشقاب ها را رديف کرد
 ديشب حتي نمي توانستم غذابخورم. توي برف و”
 بوران با هزارترس و لرز خودم را به انجا رساندم

.“

بعد ريخت  مي  شربت  که  کرد  مي  نگاه  را   او 
 انگشتانش را لیس زد ، “ چطور بود؟” سربلند کرد
 . انگار يادش رفته بود گري هم انجاست . گفت : “
 عالي “ بعد از ان تمام مدتي که غذا مي خوردند
 اللماني گرفت .بعد از آن که غذاشان را همراه با
 کیک دوم خوردند گري دو فنجان قهوه ريخت .
.او يکي از الکي هاي  نگاهي به کیف خود انداخت 
 خودش  را تعارف کرد  و او سرش را عقب بردو

. نفس عمیقي کشید
“ مي خواست ”  ؟  نه  بهتر شده   حالت 

 “.توجه اورا جلب کند
“اسم خانوادگي ات چه بود؟ ”

“کروگر ، پدرو مادرم سويسي - آلماني بودند ”
“. گري راجع به خودت بگو ”

 حرفي براي گفتن نبود . به هر حال تصمیم گرفت
 بگويد . از مزرعه پدر بزرگ گفت اما نگفت چقدر
 بي چارگي کشیده زن و شوهري سالها توي انبار
به کردم  سعي  کردند”  مي  کار  عمويش   غله 
 دانشگاه بروم. توي وايت واتر . اما نتوانستم کاري
 از پیش ببرم مدتي براي خودم چرخیدم و ويولن

“. مي زدم
“. موسیقي هم کار مي کردي ”
” ويولن ، پولکا ، والس و غیره ”

 اشناپس رنگي به صورتش رنگ پريده 
ارام  . بود  شده  سرخ  دوباره  انگار   . آورد   اش 
 گرفت و گفت : “ فکر مي کردم چیزي غیر معمول

 “. درتوباشد . اگر ممکن است چیزي بزن
تر و  به ذهن گري رسید    فکرديگري 
کار مي ان  با  که  را  نوار گروهي  بلند شدو   فرز 
 کرد گذاشت . سه ويولن و دو اکاردئون . صداي
 موسیقي توي خانه پیچید . وقتي پولکا شروع شد

. دستش را دراز کرد
 عینک خود را برداشت و بلند شد . انگار 
 از اول اماده رقص بود : “ اگر بخواهم بدانم کجا
 مي روم عینکم را مي گذارم .دست او را گرفت
 . کوچک و گرم و چسبناک . يادش داد چطور به
: “ دستت را روي شانه ام بگذار  شانه او بیاويزد 

.“
انگار  کرد  نگاهش  و  کشید  تیر   پشتش 
از را  تعادلش  گرداند  مي  بر  را  صورتش   اگر 
 دست مي داد . لي چندان هم ناوارد نبود . گرمي
والس پولکا  از  بعد   . کرد  کمکش  هم   نوشیدني  

 .رقصیدند
 از پنجره بخار گرفته نور درخت هاي 
 کريسمس را مي ديد که از خانه هاي پايین خیابان
 مي امد خورشید نقش صورتي اي بر باالي درياچه
 يخ زده بود . وقتي نوار را خاموش کرد ، زن گفت

“: “ مي توانیم باز هم والس برقصیم ؟
“.انقدر مي رقصم که سرت گیج برود ”

شانه به  که  آن  جاي  به  و  بود  گردشي   والس 
 هاي او بیاويزد دست در گردنش داشت . با هر
 چرخشي پاي او به پاي گري مي خورد و خش خش
 شورتش بلند مي شد . ابريشم از آنهايي بود که
پاهايش روي کف  . پوشید  مي  ابريشمي   همیشه 
 اتاق صداي نرمي  مي داد . چشمهايش را تنگ کرد
 بر شقیقه ها و پشت لبش عرق نشسته بود . گري
 ياد ماديان پدر بزرگش افتاد که با او مي ديد و
 چهار نعل مي تاخت . سعي کرد او را از روي درختها

. پايین بیاورد . لي محکم به او چسبیده بود
 بعد به او تکیه داد . پاهاي نرم و لطیفش هنوز از

 ” دفعه قبل الي پاهاي او بود “ من گیجم
خود  به  را  او  کند  کاري  توانست   نمي 
تا بکشد  خود  روي  را  او  خواست  مي   .  چسباند 
 وزن اورا حس کند. پستان هايش او به او چسبیده
خواست مي  صورتش  روي  را  او  تن  نرمي   بود. 
او فروبرد و گل  . صورتش را الي موهاي خیس 

. وگردنش را نوازش کرد
بیرون  او  دستهاي  الي  از  را  خود   زن 
چه اتوبوس   ”. کرد  نگاه  خود  ساعت  به   .  کشید 

 “. ساعتي مي ايد

 ” چه اتوبوسي ”
 ” دخترم ”

“. اها فهمیدم . ساعت هشت و ده دقیقه ”
” بايد برگردم ”

 اورا مرتب کرد و هنوز دست به کمرش داشت
زير انگار  کرد.  جور  و  جمع  را  خودش  هم  بعد   . 
 ابهاي تیره شنا مي کرد و با فشار ناگهاني به سطح
 اب امده . سرد بود . سرد و يخ . پشت به او کرد
از کنم  مي  تلفن  من  حاضرشوي  تاتو   “  : گفت   و 
 ايستگاه خبر مي گیرم . سه دقیقه طول مي کشد

“. به ايستگاه برسي

سالم  ”: کرد  مي  اوتلفن  بست  را  درحمام   وقتي 
 “روي اتوبوس میناپولیس کي مي رسد ؟

 دستش را توي کیف لي برد کیف پول را درآورد
؟” مطمئني   . دقیقه  ده  و  هشت   . کرد  باز   و 
خوب  ”. چرخید  کیف  نرم  چرم  الي   انگشتهايش 

 ” است روي

بند امد کیف . نفسش  نبود   از اسکناس ها خبري 
 را نگاه کرد . دسته کلید ، کتابچه تلفن ، دستمال ،

“. شانه و روژلب ، همین
 درحمام را باز کرد گري در کیف را بست و گفت

. : “ ممنونم روي “ تلفن را قطع کرد
را خود  کیف  پوشید  را  بلندش  پاشنه   کفشهاي 
به دوباره   “ کنم  عجله  بايد   “ گفت  و   برداشت 
 حمام رفت . اينبار در را بست . تا گري بتواند او
 راتماشا کند که لب هايش را قرمز مي کرد و بعد

. موهايش را شانه زد

 صحنه جلوي چشمش جان گرفت . دسته اسکناس
 را با کلید ماشین انداخته . اسکناس ها دم چرخهاي
را . شال  را مي کشید  او  انتظار  برف   ماشین الي 
 دور گردن خود پیچید و دکمه هاي کت خود را

 “. انداخت . “ روز مرا زنده کردي گري
 حتما ، شايد دختر سرعقل بیايد .” مثل ” 
مي راهي  را  خود  هاي  بچه  که  ومادرهايي   پدر 
 کنند تا سوار ماشین مدرسه بشوند يقه کت او را

. باال زد و عینکش داد
 اگر توي دنیا يک دختر باشد که به مادرش نیاز ”
 داشته باشد ان يکي دختر من است .” از پله ها که
. خورد  پله  هاي  نرده  به  کیفش  دويد   پايین مي 

“. برگشت و داد زد “ عیدت مبارک

پشت هاي  پله  از  و  برداشت  را  خود   اورکت 
يخ پنجره  واز   . پايین رفت  يکي  پله  دو   ساختمان 
 زده نگاه کرد . هنوز با قفل ماشین ور مي رفت .
 سرش را پايین انداخته بود و بخار تندي از دهانش
 و بیني اش بیرون مي زد . کلید را چرخاند و در را
 باز کرد . آب را با فشار به پنجره ماشین پاشید .
 منتظر ماند برف پاک کن ها کارشان راتمام کنند
 درهمان حال دست کرد و از توي يقه اش دکمه
 پیراهن را باز کرد . و از الي پستان بندش دسته

. اسکناس را بیرون کشید
 گري به آپارتمان خود برگشت . اورکت 
رادياتور که روي  از آن  پیش   . کرد  پرت  را   خز 
 بیفتد تزئینات   کريسمس را درهم کوبید و همه
. شیشه هاي رنگي قرمز و  چیز را به هم ريخت 
 سبز خرد شد .طرف پیش از آن که خود او بفهمد

. دستش را خوانده بود . چه مصیبتي

کاسه توي  قهوه  تفاله   ، کثیف  ظرفهاي   باديدن 
روي و  سرنگون  نوشابه  بطري  و   ظرفشويي 
و شد  خم  پنجره  از   . برامد  نهادش  از  آه   میز 
به را  بیچاره  جین  که  دوخت  چشم  اتوبوسي   به 
“ غصه بلند گفت  با صداي   .  ماردش مي رساند 
 نخور بچه ! هیچ مشکلي نداري . مادرت فکر همه

 “. چیز را کرده

                               reports@persianweekly.co.uk.شما هم داستانهای خود را برای ما بفرستید
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Emergency 
contact 
details and 
helplines
If there is an emergency, dial 999 for police, fire or ambu-
lance.
You can also dial 112 to contact the emergency services if 
you are anywhere in the European Union.
Preparing for emergencies – www.pfe.gov.uk 

Crime
Sussex Police non-emergencies 0845 60 70 999 (24hrs) 
Crimestoppers 0800 555 111 (24hrs) – your call is anony-
mous and will not be traced.
To contact Adult Social Care in an emergency outside of-
fice hours.
 The line is open 5pm-8.30am weekdays, all weekends 
and Bank Holidays. Call 07699 391462.

Health and local hospitals
NHS Direct 0845 46 47 (24hr call back service) 
Eastbourne District General Hospital 01323 417400 
(24hrs, has A&E) 
Conquest Hospital, St Leonards-on-Sea 01424 755255 
(24hrs, has A&E)

Household
Community fire safety
East Sussex Fire and Rescue Service non-emergencies 
0845 130 8855
Electricity
EDF Energy 0800 783 8866 (24hrs) 

Gas 
National Gas Emergency Service 0800 111 999 (24hrs) 

Water and flooding
Drinking water – South East Water 0845 602 1724 
Waste water – Southern Water 0800 820 999 (24hrs) 
Water leak alert line (to report a leak from a water main) 
– South East Water 0800 028 3399 
Floodline 0845 988 1188 (24hrs) 
Floodline Sussex 01903 215835 (9am-5pm) 
Helplines
Samaritans 08457 90 90 90 (24hrs) 
Confidential emotional support for people who are experi-
encing feelings of distress or despair.

Animal welfare
RSPCA 0870 55 55 999 (24hrs)
To report an act of cruelty, neglect or concern about the 
welfare of an animal. 

Alcohol and drugs
Alcoholics Anonymous 0845 769 7555 (24hrs)
Free advice line if you, or someone you know, needs help 
with a drink problem. 
DrinkLine 0800 917 8282 (Mon–Fri 9am–11pm)
Confidential service. Callers can listen to recorded informa-
tion or talk to an adviser. 
National Drugs Helpline ‘Talk to Frank’ 0800 77 66 00 
(24hrs)
Textphone 0800 917 8765 or email frank@talktofrank.com 
Free, confidential information and advice about drugs. 
Smokers Quitline 0800 00 22 00
Practical help, advice and support to all smokers who want 
to stop. 

Children
Childline 0800 1111 (24hrs)
Children and young people can call about any problem, at 
any time. 
NSPCC Child Protection Helpline 0808 800 5000 (24hrs)
Textphone 0800 056 0566 or email help@nspcc.org.uk 
Use this free number if you have any concerns about the 
welfare of a child. 
Still Birth & Neonatal Death Society 020 7436 5881 (Mon-
Fri 10am-3pm)
Support for parents and families whose baby is stillborn or 
dies soon after birth.

Debt and gambling
National Debtline 0808 808 4000

Free, confidential and independent advice on dealing with 
debt problems. 
Gamblers Anonymous 020 7384 3040
Aims to help compulsive gamblers overcome their addic-
tion. 
Domestic violence and rape
Refuge 0808 2000 247(24hrs)
Emotional support and advice for victims of domestic vio-
lence, particularly on accommodation issues. 
Women’s Aid Helpline 0808 2000 247 (24hrs)
Provides support, information and a listening ear to women 
experiencing domestic abuse and to those seeking help on 
a woman’s behalf. 
Rape Crisis Centre 
Email info@rapecrisis.org.uk 
Service for people who have suffered rape or sexual as-
sault. 
Broken Rainbow 08452 60 44 60
Email lgbtdv@btopenworld.com 
Helpline for victims of domestic violence who are lesbian, 
gay, bisexual or transgender.

Elderly 
Age Concern Information Line 0800 00 99 66 (7am-7pm, 
365 days a year)
Service for older people, their relatives and friends, and 
professionals and carers. 
Elder Abuse Response helpline 0808 808 8141 (Mon-Fri 
10am-4.30pm)
Freephone helpline for anyone concerned about the abuse 
of older people. 
Seniorline – Help the Aged 0808 800 6565 (Mon-Fri 9am-
4pm)
Textphone 0800 26 96 26
Offers advice and information on welfare rights issues.

Homeless
Shelterline 0808 800 4444 (24hrs)
Call freephone to talk in confidence and receive expert 
housing advice.

Immigration
Immigration Advisory Service 020 7967 1200 (Mon-Fri, 
9am-6pm) 020 7378 9191 (Answerphone)
Call back service for urgent advice on detention, deporta-
tion or removal. 
Lesbian, gay, bisexual and transgender
Local counselling and advice listings from ESCIS 

Missing persons
National Missing Persons Helpline 0500 700 700 (24hrs)
If you wish to call home, get information about a missing 
person, or are concerned about a missing friend or relative. 
Family Tracing Service -The Salvation Army 0845 634 
4747 (Mon-Fri 8.15am–3.45pm)
Local call rate service for tracing relatives with whom 
contact has been lost.

Relationships 
Relate 08451 30 40 16(Mon-Fri 9am-5pm)
Talk directly to a counsellor about any concerns you have 
about your relationship.

Terrorism
Home Office Anti-Terrorism hotline 0800 789 321
Call the hotline if you have any tip-offs or confidential infor-
mation about possible terrorist activity. 
Current threat level 

Victim support
Victim Supportline 0845 30 30 900 (9am-9pm, Bank holi-
days 9am-5pm) Email supportline@victim 

Free and confidential 
support to help you deal 
with your experience 
of crime, whether you 
reported it or not

ت در انگلستان
ی اینترن
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مقایسه قیم
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چگونه یک 
دوربین 
دیجیتال 

خوب 
انتخاب 

کنیم
عکاسی  دوربین  خرید  قصد  اگر 
کار  بدانید  باید  دارید  دیجیتال 
در  اید.  کرده  انتخاب  را  مشکلی 
حال حاضر حداقل بیش از 20 نوع 
موجود  بازار  در  دیجیتال  دوربین 
است. اما نکته قابل توجه در مورد 
این دوربین ها این است که با توجه 
به تعداد زیاد مدل های این دوربین 
ها فقط 4 تا 5 مدل از این دوربین ها 

کیفیت مطلوب و قابل 
اتکا را دارند. 
گام  در 

نخست 
مورد  در 

باید  شما  دیجیتالی  دوربین  خرید 
تکلیف خود را با دوربینی که قصد 
خرید آن را دارید مشخص کنید. اگر 
هستید  دیجیتالی  دوربین  خواهان 
را  شما  خانوادگی  نیازهای  که 
ای  با هزینه  توانید  کند می  مرتفع 
یک  پوند   400 تا  پوند   180 از  بین 
دوربین عکاسی دیجیتالی با کیفیت 
صورتی  در  کنید.  خریداری  خوب 
که عالقه مند به کار عکاسی حرفه 
دوربینی می خواهید  و  ای هستید 
که دارای امکانات یک دوربین حرفه 
 500 از  ای  هزینه  باید  باشد  ای 
دوربین  خرید  برای  باال  به  پوند 
اینجا  در  ما  کنید.  هزینه  دیجیتالی 
دیجیتالی  های  دوربین  معرفی  به 
پردازیم.  می  خانوادگی  مصرف  با 
خرید  در  که  ای  نکته  مهمترین 
دوربین باید در نظر بگیرید میزان 
است.  عکاسی  دوربین  پیکسل  مگا 
میلیون   2 از  ها  مگاپیکسل  میزان 
تا 12 میلیون در میان دوربین های 

عکاسی مختلف متفاوت است. 
دوربین هایی که درجه مگا پیکسل 
بیشتری  قیمت  هستند  بیشتر  آنها 
ها  پیکسل  مگا  متوسط  دارند.  نیز 
با مصرف خانگی  های  دوربین  در 
است.  مگاپیکسل   1/5 تا   2 بین 
دوربین  مگاپیکسل  میزان  هرچه 
و  کیفیت  باشد  بیشتر  عکاسی 
می  بیشتر  نیز  آن  قیمت 
ترین  پرفروش  شود. 

موجود  دیجیتالی  های  دوربین 
عکاسی  های  دوربین  بازار  در 
کنون   ،)Nikon( نیکون  سونی، 
 )Olympus( المپیوس   ،)Canon(

و سامسونگ هستند. 

دیجیتالی  عکاسی  های  دوربین 
خانگی  مدل   4 در  حداقل  سونی 
دوربین  است.  موجود  بازار  در 
دیجیتال P43 سونی به قیمت 217 
می  فروخته  بازار  در  پوند   220 تا 
شود میزان مگاپیکسل این دوربین 
ایکس  زوم  حالت  دارای  و  است   4
های  دوربین  دیگر  از  است.  نیز 
 P73، دیجیتالی سونیش مدل های
P93 و P100 در بازار موجود است. 
قیمت های این دوربین ها به ترتیب 
پوند   358 و  هزار   305 هزار،   260

است.
ها  دوربین  این  مگاپیکسل  میزان 

همگی 5 است.
دوربین  از  نیز  نیکون  دوربین   
است.  بازار  پرفروش  عکاسی  های 
عکاسی  های  دوربین  مهمترین 
مصارف  برای  نیکون  دیجیتال 
 ،  3200  ،  2200 های  مدل  خانگی 
مدل  دوربین  است.   5200 و   4300
مگاپیکسل  دارای  که  نیکون   2200
2 است در بازار به قیمت 220 پوند 
این   3200 مدل  شود.  می  فروخته 
دوربین به قیمت 250 پوند در بازار 

عرضه می شود. 
دوربین  این  مگاپیکسل  میزان 
مدل  دوربین  است.   5/3
4300 نیکون به قیمت 
بازار  در  پوند   350
که  است  موجود 
این  پیکسل  مگا 
است.   4 دوربین 
دوربین  قیمت 
 5200 مدل 
نیکون 450 پوند 
بسیاری  است. 

از دوربین های دیجیتالی امکاناتی 
درجه  شاتر،  سرعت  تنظیم  مانند 
فاصله  میزان  تعیین  و  دیافراگم 
ها  دوربین  این  های  لنز  دارند.  را 
کمی  تعداد  است.  زوم  لنز  معموالً 
را  قابلیت  این  ها  دوربین  این  از 
دارند که لنز های تله و واید را نیز 
برروی آنها سوار کنید. نکته جالب 
های  دوربین  امکانات  مورد  در 
از  بسیاری  که  است  این  دیجیتالی 
دیجیتالی  های  دوربین  خریداران 
اطالعی از چگونگی استفاده از این 
و  ندارند  را  ها  دوربین  امکانات 
فقط از حالت تنظیم اتوماتیک برای 

عکاسی استفاده می کنند.
 دوربین عکاسی کنون نیز مخاطبین 

بسیاری دارد. 
 A80 و   A60، A75 های  مدل 
دوربین کنون در بازار به فراوانی 
این دوربین  یافت می شوند. قیمت 
پوند   280 پوند،   250 ترتیب  به  ها 
این  مگاپیکسل  است.  پوند   365 و 
مگاپیکسل   4 و   2/3  ،  2 ها  دوربین 
است. تمام این دوربین ها در کشور 
مالزی ساخته می شوند و هیچکدام 
کنون  دوربین  نیستند.  ژاپن  تولید 
ژاپن  در  که  است  مدلی  تنها   SQ
ساخته می شود. قیمت این دوربین 
است.  مگاپیکسل   2/3 و  پوند   220
کنون   4100 و   3700 های  دوربین 
در بازار به قیمت های 313 پوند و 

285 پوند فروخته می شوند. 
-Oly المپیوس  های  )دوربین 
مدل   9 حداقل  در  بازار  در   )pus
های  مدل  است.  موجود  مختلف 
E20p و C5060 از جمله مدل های 
و  ها هستند  دوربین  این  ای  حرفه 
مفید  خانگی  مصارف  برای  چندان 
 C740، C50، نخواهند بود. مدل های
 Miu400، Miu300 ، C350 ، F700
و C450 برای استفاده های خانگی 
تولید شده اند. قیمت این مدل ها به 
برای  پوند   330 پوند،   380 ترتیب 

 Miu400، 290 و   C50 مدل  دو 
 240 و  پوند   390 پوند،   190 پوند، 

پوند است.
ها  دوربین  این  مگاپیکسل  میزان 
 C740، های  مدل  برای  پیکسل   2/3
Miu300، C350 و 4 پیکسل برای 
پیکسل   2/6 و   Miu400 ، 5 مدل 
برای مدل های C50 و F700 است. 
 C450 Olympus مدل  دوربین 
بازار  است.   4 مگاپیکسل  دارای 
دیجیتالی  های  دوربین  فروش 
ها  قیمت  و  است  پرنوسان  بسیار 
به گونه ای است که معموالً هر روز 
این  از  تغییر می کند. تعداد زیادی 

دوربین ها ساخت مالزی هستند. 
دیگر  از   MERCURY دوربین   
در  موجود  دیجیتالی  های  دوربین 

بازار موجود است. 
دوربین  این  پرفروش  نوع  در 
با  که  است   560 و   460 های  مدل 
مگاپیکسل های 3 به قیمت های 105 
رسند.  می  فروش  به  پوند   145 و 
دوربین  مدل   4 با  نیز  سامسونگ 
این بخش  در  عکاسی حضور خود 
است.  کرده  پررنگ  را  بازار  از 
و   V3، V4 370، مدل  دوربین های 
قیمت  به  بازار  در  سامسونگ   201
 345 هزار،   365 هزار،   210 های 
هزار و 165 پوند عرضه می شوند. 
میزان مگاپیکسل این دوربین ها از 
کاسیوی  دوربین  است.   4 تا   2/3
مدل Qr نیز که دارای مگاپیکسل 5 
است به قیمت 320 پوند به فروش 

می رسد.

نکته جالب در بازار فروش دوربین 
های دیجیتالی این است که بسیاری 
از کارخانه هایی که در زمینه تولید 
دوربین های نگاتیو بسیار معروف 
هستند در این بازار حضور ندارند 
و تولید دوربین دیجیتال نمی کنند

آگهی های شما به کیفیت و استمرار این هفته نامه یاری می رساند

 خدمات تصویر برداری و
مجالس

 عکاسی مدل - فیلمبرداری مراسم شما
با بهترين کیفیت

078 6509 4370

 reports@persianweekly.co.uk  
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آموزش 
ماساژ 

پوست  
 

حرکت نرم ماساژ را هر روز یک ربع 
می توان انجام داد و باید به خاطر 

داشته باشید که قبل از ماساژ پوست 
تمیز و با ژل یا کرم آغشته شود زیرا 
ماساژ روی پوست خشک باعث ایجاد 

خستگی و چروک می شود. خیلی خوب 
است که نحوه ماساژ دادن را یک بار 
توسط افراد مجرب ببینید و سپس آن 

را اعمال کنید. در اینجا ما به بیان ساده 
و با استفاده از اشکال مختلف , نحوه 

ماساژ دادن را آموزش می دهیم.
در آغاز ماساژ را با حرکات نر آغاز 
می کنیم و بعد از آن حرکات فشاری.

-1 حرکات نرم: که به صورت آرام و 
نرم انگشت ها را روی صورت قرار 

داده و به خالف جاذبه زمین به طرف 
باال ماساژ می دهیم.

-2 ابتدا از چانه شروع کرده  سپس 
گونه ها و چشمها, دست را روی گونه 

گذاشته آرام به طرفین می کشیم و 
بعد دستها را روی چشمها قرار داده 
و خیلی آرام به طرف گوشخ صورت 

حرکت می دهیم.
-3 انگشها را درست مثل هنگامی که 
پیانو می نوازیم آرام روی صورت و 

چشم ها حرکت می دهیم.
-4 فشارهای پرتابی درست در همان 
نقاط مشخص شده دو انگشت را قرار 

داده و پوست را آرام به طرف باال 
پرتاب می کنیم مثل وقتی که زیر لپ 

کودک را می زنید.
-5 در دور لب نیز فشارهای پرتابی 

را به طرف باال انجام می دهیم. وهمین 

عمل را در نثاط زیگوماتیک کوچک و 
بزرگ تکرار می کنیم.

پن سومان ها که شامل 
-1 ژاکه ریز

-2 ژاکه درشت
-3 ژاکه ضد چروک

ژاکه در واقع حالتی مثل نیشگون است 
که به طرف باال انجام می شود. از دور 

چانه شروع شده و سپس دو طرف 
صورت انجام می شود. ژاکه باعث می 

گردد تا چربی های زیر پوست به سطح 
پوست آمده و در یک جا تجمع نکنند
ژاکه را در گردن و پیشانی نیز آرام 

انجام دهید. که حرکات ریز و نیشگوهی 
که به طرف باال انجام می دهیم موجب 

آرامش و رفع خستگی می شود.
حرکت نیرومند سر درد انگشت ها را تا 
وسط پیشانی بلغزانید سپس انگشت ها 
را با فشار کمی به طرف شقیقه کشیده 

و حرکات چرخشی بدهید.
حرکات ابرو چشم , انگشتان میانی را 

در پوشه داخلی چشم ها و انگشت های 
سبابه را روی ابروان بپذارید تا گوشه 
های خارجی چشم ها زیر چشم ها و 

باز به گوشه داخلی آنها بلغزانید.
حرکت دهان و بینی, حرکت دایره واری 

از گوشه های دهان تا باال
مااژ دست:

-1 نرمش عمودی 
-2 نرمش مایل

-3 حرکت مخصوص با شست و سبابه

حرکات ماساژ بر روی دست تا آرنج
-1 نرمش عمودی

-2 نرمش به حالت دست کردن 
دستکش بدین نحو که یکی یکی انگشتان 

را ماساژ می دهیم.
-3 چرخاندن آرام مچ دست به طرفین 

به نحوی که موجب درد نشود.

ماساژ با دستکاه الکترونیکی:
دستگاه برقی جهنت ماساژ صورت به 

فرم ها و شکل های گوناگون وجود 
دارد ولی طرز کار با آنها تقریبا یکسان 

است که به شرح آن می پردازیم . قبل 
از ماساژ صورت را با ژل یا کرم پودر 

ماساژ آغشته کنید.

ورزش صورت
-1 چشم ها را تا حد امکان باز کرده و 
باال و پایین را نگاه کنید این عمل را ده 

بار تکرار کنید.
-2 دهان خود را به طرف چپ و راست 

حرکت داده سپس آنها را جمع کنید و 
سعی نمایید که لب ها را به طرف باال و 

پایین متمایل سازید.
-3 لبها را مانند اینکه بخواهید سوت 

بزنید جمع کرده و به حالت اول 
برگردانید. 

-4 دهانتان را تا حد امکان باز کرده 5 
ثانیه مکث کنید

-5 مشتتان را به شقیقه بگذارید و 
حدود 30 ثانیه صبر کنید اما فشار 

ندهید.
-6 به کندی نفس بکشید و سپس نفس 

را بیرون بدهید.
-7 گردنتان را به طرفین حرکت دهید.
-۸ دندان هایتان را کلید کنید و به هم 

فشار بدهید البته نه تا حدی که دردآور 
باشد.

این ورزش برای رفع خستگی عضالت 
صورت و گردن و تسریع جریان 

حرکت خون در رگها می گردد و همین 
طور باعث ایجاد شادابی در صورت 

شده و به پوست آرامش می دهد.

ماساژ بدن
-1  حرکات آرام بخش

-2 حرکات ماساژ به طور کلی جهت 
زیبای اندام و آرامش بخشیدن است و 
در این موارد روش متخصصین تقریبا 

مشابه است ولی مواد مصرفی به هنگام 
ماساژ ممکن است که متفاوت باشد.

ماساژ دست و بازو
-1 ابتدا ماساژی نرم و نوازش گونه 

کار را آغاز می کنیم
-2 دست و بازو را به صورت رفت و 

برگشت ماساژ می دهیم
 

 اولین شماره هفته نامه پرشین  در تاریخ   June 26  منتشر خواهد شد

 دروغگو
 را بهتر

بشناسید
 افراد دروغگو معموال از نظر نوع رفتاری با یکدیگر شباهت بسیاری

 دارند که دانستن برخی از خصوصیات به ما کمک می کند که تا
 حدودی انسان دروغگو را بشناسیم برخی از عالئم و روشهایی که

باعث شناهخت دروغگو می شود عبارتند از

1 چشمان کسانی که دروغ می گویند یا بازتر از حد معمول است یا 
دائما چشمهای آنان به نقاط مختلف حرکت می کند. در عین حال آنها 

معموال از نگاه مستقیم به شما احساس ناراحتی می کنند و سعی 
می کنند مستقیما به شما نگاه نکنند

2 گاهی اوقات افراد دروغکئ بخشی از صورت یا دهانشان را هنگام 
حرف زدن می پوشانند.

 3 وقتی از آنها سوال می شود دماغ یا گوششان را به حالت عصبی 
می خارانند.

4 فرد دروغگو معموال هنگام حرف زدن حرکت اضافی زیادی از خود 
بروز می دهد.

5 در هنگام حرف زدن زیاد تپق می زنند و اشتباهات فراوان گفتاری 
را سعی می کنند به گونه ای بپوشانند.

6 آنها همیشه کلی گویی می کنند و بارها این کلیات را تکرار می 
کنند و با این کار تالش می کنند تا خودشان را قانع کنند.

7 آنها سعی می کنند به گونه ای گیج و مبهم سخن بگویند و با این 
کار به شما اجازه نمی دهند تا حرفهای آنان را تجزیه کنید.

8 هنگامی که سعی دارید در مورد موصضوع مورد بحث از آنها 
سوال کنید بالفاصله موضوع بحث را عوئض می کنند.

9 حتی سوال شما را متوجه شوند چنین وانمود می کنند که سوال 
شما را نشنیده اند و با این کار به بحث خاتمه می دهند.

10  اگر می خواهید مطمئن شوید مه او دروغ کفته است چند روز 
بعد راجع به موضوعی که در مورد آن دروغ گفته است ار او سوال 

کنید تا برایتان یک داستان با مظالب متفاوت تعریف کند.

11 اگر قدری به صحبت آنها شک دارید شما را متهم به بی اعتمادی 
می کند و خیلی سریع با این کار به بحث خاتمه می دهد.

12 آدم های دروغگو معموال پر حر ف هستند و در مورد هر چیزی 
اظهار نظر می کنند.

13 افراد دروغگو معموال کسانی هستند که در زندگی شخصی یا 
خانوادگی دچار مشکل هستند. پس در مورد حرفهای چنین افرادی 

بیشتر دقت نمایید.

14 تن صدای افراد دروغگو در هنگام دروغ گفتن معموال باالتر از حد 
طبیعی است.

15 خنده های بی دلیل و بی گاه در هنگام صحبت کردن یکی دیگر از 
عالئم افراد دروغگو است

16 آدمهای دروغکو همیشه سعی می کنند حرفهای زیبا و جذاب به 
زبان بیاورند و با این کار می خواهند امکان کشف حقیقت را از ما 

سلب کنند.
نکته پایانی این که اگر چه که شاید افراد دروغگو در کوتاه مدت 

بتوانید حقیقت را از دیگران پنهان کنند اما زمان باعث خواهد شد که 
همیشه افراد دروغگو رسوا شوند و هیچ گته حقیقت پنهان نخواهد 

ماند, اگرچه شاید مدت زمان طوالنی پنهان بماند
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جدول و سرگرمی

سالم !! ببخشید این وقت شب مزاحم میشم یه سوالی خیلی وقته ذهنمو مشغول کرده که 
چرا کالغ به جای قار قار نمیگه بع بع !!! اگه منو از این ابهام در بیاری خیلی ممنون میشم.

***********************
میگی عاشق بارونی، ولی وقتی بارون میاد چتر میگیری باالی سرت... میگی عاشق برفی 
ولی طاقت یه گوله برف رو نداری... میگی پرنده ها رو دوست داری ولی میندازیشون تو 

قفس... میگی عاشق گلهایی ولی خیلی راحت از شاخه جداشون میکنی... انتظار داری نترسم 
وقتی میگی عاشقی؟

***********************
اگه آدما میوه بودن به نظرت من چه میوه ای بودم؟ سیب، هلو، پرتقال، خربزه، توت فرنگی، 

کیوی، گوجه سبز. جواب بده تا بگم هر کدوم چیه.!! سیب=سر زنده و شاد، هلو=دوست 
داشتنی، لیمو=جدی، پرتقال=باهوش، خربزه= شیرین و خسته کننده، توت فرنگی = جذاب و 

مغرور، کیوی =ساکت، گوجه سبز= لج باز!! جوابمو بده.
***********************

چشمهای درشت و زیبایت را که به من میدوزی و با لبهای زیبا آواز میخوانی، احساس 
میکنم که بیش از همیشه عاشقت هستم ، تو زیباترین قورباغه ی این برکه ای.

***********************
یادت در ذهنم و عشقت در قلبم و عطر مهربانیت در تمام وجودم است محبت را در پاکی 

نگاهت و صداقت را در وجود مهربانت معنی کردم وبدان که زیباترین لحظه هایم در کنار تو 
بودن است.

***********************
اولین چیزی که بهش دل بستم تو بودی/ بی تو آروم قرار نداشتم /گریه می کردم و تو رو 

می خواستم/ می دونستم اگه نباشی خوابم نمی بره)دوست دارم پستونک(
***********************

یکی تو راست میگی - یکی پینوکیو یکی تو مهربونی - یکی خرس مهربون یکی تو خونتون 
قشنگه - یکی خونه مادر بزرگه یکی توسفیدی -ی کی سفید برفی یکی گوشای تو قشنگه 

-ی کی گوشای زیزی گولو یکی تو خشگلی - یکی پلنگ صورتی یکی تو زبلی- یکی ملوان 
زبل یکی موهای تو قشنگه - یکی هم موهای آن شرلی یکی تو سره کاری یکی هم اونی که 

می خوای اینو براش سند کنی.
***********************

میدونستی خیلی نازی . گلی . نفسی . عشقی و تمام عمری . خوب دیگه بهتره از جلوی آینه 
برم کنار .

***********************
اگه می خوای همه دوستت داشته باشن این SMS و تا اخر بخون 

...

...
دیدی کمبود محبت داری.

***********************
امروز روز جهانی پوکی استخوان است. کله پوک روزت مبارک.

***********************
تنها یادگاری )) ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ (( این آخرین چیزیه که از تو برام مونده، جای پاهات رو 

دیوار اطاقم، یادت به خیر، عجب مارمولکی بودی.
***********************

برو پایین!!
..............
..............

خوب حاال بده باال .........!!!! 
..............

====<)ورزش اس ام اسی( 
***********************

میدونی رمز موفقیت چیه؟ بهت میدم ولی قول بده پیش خودت بمونه. رمزش اینه حفظش 
کن:

045۸455۸645121۹۸624514521453۹01247۸55632۸0746۹3-2۸326۹54-7235۸65
 636236۹۸52142172۸116432۸۸1۸314

**********************
زندگی 3 ایستگاه داره! عشق...جدایی....و مرگ آقا قربونت ایستگاه اول پیاده می شیم !! 

لطفا اس ام اس های زیباتون رو برای ما بفرستید

077 3311 3137

 SMS
های

  این هفته

پنج شخصیت سرشناس بدون تحصیالت 
دانشگاهی

ارنست همینگوی ) نویسنده آمریکایی(
آبراهام لینکلن ) رئیس جمهور سابق ایاالت متحده (

راکفلر ) میلیاردر آمریکایی (
ویرجینیا ولف ) نویسنده بریتانیایی (

برنارد شاو ) نویسنده و نمایش نامه نویس بریتانیایی (

پنج قهوه خور معروف تاریخ

ناپلئون بناپارت ) امپراطور فرانسه (
باخ ) آهنگساز آلمانی (

ژان ژاک روسو ) فیلسوف و نویسنده فرانسوی (
کانت ) نظریه پرداز آلمانی (

بالزاک ) داستان نویس فرانسوی (
پنج هنرمند مشهوری که از فقر مطلق شروع 

کردند 
وان گوگ ) نقاش معروف هلندی (

جک لندن ) نویسنده مشهور آمریکایی (
مولیر ) نمایش نامه نویس فرانسوی (

داستایفسکی ) نویسنده روسی (
ماکسیم گورکی ) نویسنده روسی (

پنج چپ دست معروف جهان

چارلی چاپلین ) بازیگر و کارگردان انگلیسی – آمریکایی (
باخ ) آهنگساز آلمانی (

لئوناردو داوینچی ) نقاش و مخترع ایتالیایی (
میکل آنژ ) نقاش ایتالیایی (

کیم نوداک ) بازیگر آمریکایی (

پنج پادشاهی که عمر حکومتشان زیاد بود 
لویی پانزدهم ) پادشاه فرانسه ( 72 سال

ویکتوریا ) ملکه انگلستان ( 64 سال
جرج دوم ) پادشاه فرانسه ( 60 سال

لویی شانزدهم ) پادشاه فرانسه ( 5۹ سال
هنری سوم ) پادشاه انگلستان ( 56 سال

بهره هوشی پنج شخصیت سرشناس تاریخ 

- توضیح اینکه بهره هوشی افراد معمولی مابین ۸5 تا 115 است 
و افرادی که باالتر از 125 بهره هوشی دارند ، نابغه به حساب می 

آیند .
گوته ) شاعر آلمانی (                               1۸5

چارلز دیکنز ) داستان نویس بریتانیایی (        145
ناپلئون ) امپراطور فرانسه (                        140
گالیله ) اخترشناس و ریاضیدان ایتالیایی (     145
موتزارت ) آهنگساز اتریشی (                     150

پنج نویسنده معروفی که علی رغم لیاقتشان 
به آنها جایزه نوبل تعلق نگرفت  .

لئون تولستوی - آنتوان چخوف - برتولت برشت
هنریک ایبسن - مارک تواین

پنج فیلم مطرح تاریخ سینما

دزد دوچرخه ) ویتوریا دسیکا (
روشنایی های شهر ) چارلی چاپلین (

جویندگان طال ) چارلی چاپلین (
رزمناو پوتمکین ) سرگئی ایزنشتاین ( 

تعصب ) دیوید دارک گریفیث (

همه چیز از همه جا
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سال اول - پیش شماره 

 چند وقت پیش در وبالگ»پاتوق لندنی ها« خواندم که یکی از نویسندگانش
. در باره اینکه چرا ایرانی ها از هم فراری هستند نوشته بود

 تجربه یک ساله من در لندن هم بی شباهت با این موضوع نیست و هر جا
 که با چند ایرانی و به ویژه خانم ها روبرو شده ام همین اتفاق برایم افتاده
 است، مهم نیست که پیر باشند یا جوان، روشنفکر و تحصیل کرده یا عامی

! همه یک جور این بیماری را دارند
 چند وقت پیش نزدیکی های تیمز، چند دختر خانم بیست و چند ساله ایرانی
یک و  بودند ظاهرا  دیگری  یک دوست  از  بدگویی  بلند مشغول   با صدای 
 خانم مسن ایرانی دیگر که البد صدای آنها را شنیده بود و احتماال کمی گم
 شده بود، از آنها کمک خواست، باور کردنش حتی برای من هم سخت بود،
 ناگهان زبان این سه دختر خانم از فارسی تهرانی در مواجهه به انگلیسی با
 لهجه لندنی تغییر کرد و هر سه شروع کردند به انگلیسی جهت های مختلفی
 را به او نشان دادند، انگار یک کارتون مسخره را آدم بصورت زنده ببیند !
 من نمی دانستم در براب قیافه هاج و واج و حیران آن خانم مسن که ظاهرا
 انگلیسی اش هم تعریفی نداشت بخندم یا گریه کنم. در فاصله ای که آن
انگلیسی به  آنها دوباره  به فارسی سوالش را تکرار کرد و   خانم دوباره 
 جوابش را دادند، من خودم را به خانم ایرانی رساندم و به فارسی به او
 گفتم که من شما را تا ایستگاه قطار همراهی می کنم و پرسیدم که مقصدش
 کجاست و نقشه ام را درآوردم چون خودم هم تازه وارد بودم و نمی دانم
غلیظ لهجه  با  یکی شان  باالخره  که  بود  دخترها چطور  آن  به  نگاهم   که 

 انگلیسی به فارسی گفت : آها شما ایرانی هستید؟
 محل شان نگذاشتیم و در راه که خانم مسن را تا ایستگاه قطار همراهی می
 کردم کمی از این رفتار ایرانی ها گله و شکایت کرد که تا می آیند خارج
 لهجه شان عوض می شود و با ایرانی ها هم انگلیسی حرف می زنند و من

. هم چاره ای جز تایید نداشتم
 شاید فکر کنید که این دختر ها همسن من بودند و البد جوان و خام و نرسیده
 ولی مشابه این اتفاق چند بار دیگر هم برای من افتاده است، چند وقت پیش
 با خانم ایرانی و بچه خرد سالش به پارک رفته بودیم، در نزدیکی ما یک
 خانم حدودا سی ساله با مادر حدودا شصت ساله ش هم ناغافل داشتند
 با بچه هایشان فارسی حرف می زدند، پسر دوست من که صدای بچه ها
 را که به فارسی داشتند حرف می زدند شنید به طرف آنها رفت و شروع
تازه فهمیده بود همسایه اما مادربزرگ آنها که  با آنها بازی کردن،   کرد 
 های آنها هم ایرانی هستند، شروع کرد به صدا زدن بچه ها : علی کام و
 مادرشان هم که تازه دو زاری ش افتاده بود چه دسته گلی به آب داده با
 لهجه مسخره ای صدا می زد: آلی کام هیر می سان! هر چی علی کوچیکه به
 فارسی اعتراض می کرد که من میخوام بازی کنم، مادرش می گفت : نو نو
 آلی، ددی ویتنگ فور اس، کام کام و مادربزرگش هم همراهی می کرد: علی
 کام، علی کام . انگار یک خطر واقعی یعنی ایرانی را در همسایگی خودشان

.حس کرده بودند، من و دوستم فقط توانستیم بخندیم
 فکر می کنم از این نظر همه ایرانی ها نیازمند یک درمان گروهی هستند،
 چون در شهری که هفتاد هزار ایرانی هست چطور می شود خودت را از
 همدیگر قایم کنی،مگر بقیه ایرانی ها جذام دارند که هموطن هایشان از آنها

 فراری هستند؟
 توی کالس 30/40 نفری ما یک دختر ایرانی هم هست که بعد از دو ماه
 از من پرسد چند وقت است اینجام و من گفتم هفت هشت ماه و دیگر یک
 کلمه هم با من حرف نزده، شاید فکر می کند حرف زدن با تازه واردها گناه
 دارد . هر وقت هم اتفاقی توی راهرو یا سرکالس با من روبرو می شود
 بالبخندی ماسیده می گوید: های! و من برای اینکه لج ش را در بیارم به

 !فارسی می گویم علیک سالم
آزیتا. د- دانشجوی شهرسازی

بیماری ایرانی گریزی 
ایرانیان!

صفحه شما

فروردین  )برج  حمل (: 
ایجاد تعادل  در رفتارها و اعمالتان  تحسین  برانگیز، ذهنتان  بطورناخودآگاه       توانایي  منحصر به  فردتان  در 
در فعالیت  و شاهد تغییرات  زیادي  در اطرافتان  خواهید بود. امور کاري ، تحصیلي ، عاطفي  وتفریحي  کامال ارضا 
کننده  پیش  خواهند رفت . از رخدادها درس  بگیرید تا اشتباهات  گذشته  را تکرارنکنید. در هر زمینه اي ، صداقت  و 
روراستي  از خود نشان  خواهید داد و از افراد حقه باز و دروغگو به شدت  رویگردان  خواهید بود. قبل  از امضاي  هر 

قراردادي ، ابتدا از صحت  و سقم  تمام  مفاد آن  مطلع گردید! با متولدین  اردیبهشت  ماه  سازگارتر خواهید بود.

اردیبهشت  )برج  ثور(: 
همکاران یا  و  اقوام   زندگي   در  تغییري   هرگونه   باشید.  داشته   قرار  عزیزانتان   کارهاي   همه   جریان   در  مایلید 
بلکه   ارضامي گردد،  ماجراجویي تان   حس   تنها  نه   سفر،  طریق   از  شد!  خواهد  شما  حیرت   باعث   همکالسي هایتان  
از اطالعات  فرهنگي  باالیي  برخوردار خواهید شد. اگر شرایط عاطفي  سالمي  براي  خودایجاد کنید، احساساتتان  
از آرزوهاي  به   از ورزش  و هرگونه  فعالیت  فیزیکي  پرهیجان  لذت  زیادي خواهید برد. یکي   خدشه دار مي شوند. 

ظاهر دست  نیافتني تان  به  نحو جالبي  برآورده  خواهد شد. با متولدین آذر و آبان  ماه  سازگارتر خواهید بود.

خرداد )برج  جوزا(: 
 از انرژي  زیادي  برخوردار خواهید بود و مایلید از آن  در جهت  یاري  به  دیگران  استفاده  کنید. ازجریانات  مثبت  
اطراف  و شانس  خوبتان  در این  زمان  نهایت  استفاده  را کنید. از نظر مالي  به  جایگاه  باثبات و مستحکمي  دست  
خواهید یافت . یک  همکار یا دوست ، رازي  را نزد شما فاش  خواهد کرد. زماني  را به حضور در مهماني هاي  خانوادگي  
اختصاص  دهید. برنامه ریزي هاي  طوالني  مدت  را به  زمان  دیگري موکول  کنید و بیشتر به  جزییات  اهمیت  دهید. 
آذرماه  سازگارتر  با متولدین  خرداد، دي  و  با موفقیت هاي  بزرگي مواجه  گردید.  پیچیده   قادرید در حل  معماهاي  

خواهید بود.

تیر )برج  سرطان (: 
 روي  جزییات  مهم تر وقت  بگذارید و بقیه  امور خود به  خود سر و سامان  خواهند گرفت . راه  پیش رویتان  را هموار 
کنید تا به  سرعت  روي  غلتک  بیفتید! رخدادهایي  خارج  از کنترل  را در اطرافتان  تجربه خواهید کرد. دقت  بیشتري  
روي  وضعیت  مالي  خود داشته  باشید. اگر بتوانید یک  بار براي  همیشه  رك  وصریح  حرف  دلتان  را نزد عزیزتان  
به  زبان  آورید خود را از مخمصه اي  ابدي  نجات  خواهید داد. صداقت و روراستي  محض ، بهترین  راهکار شما در جهت  

دستیابي  به  موفقیت  محسوب  مي گردد. با متولدین فروردین ، اردیبهشت  و دي  ماه  سازگارتر خواهید بود.

مرداد )برج  اسد(: 
 شروع هایي  تازه  و آشنایي  بیشتر با جنبه هاي  دیگري  از زندگي تان  را تجربه  خواهید کرد. اگر به  جایگاه فعلي تان  
در زندگي  اطمینان  کامل  پیدا نکنید، خوشبین  بودن  برایتان  دشوار خواهد بود. موانع  ودشواري ها در کار، تحصیل  
و امور عاطفي  به  سهولت  از سر راهتان  کنار خواهند رفت . احساس  مي کنیدکه  گویي  چشماني  تأییدگر مراقب  تمام  
اعمال  و اقداماتتان  هستند. اطرافیانتان  شما را جدي تر در نظرخواهند گرفت . شرکت  در امور خیریه  را در اولویت  

قرار دهید. با متولدین  اردیبهشت ، فروردین ، آبادان  وآذرماه  سازگارتر خواهید بود.

     شهریور )برج  سنبله (: 
تحت  هیچ  شرایطي ، تسلیم  بالتکلیفي ، تزلزل  و عدم  استقالل  رأي  نشوید! زماني  که  قادرید به سهولت ، موانع  دشوار 
را از سر راه  آینده تان  بردارید، به  هیچ  وجه  نباید تعلل  ورزید و امروز و فردا نکنید.فقط به  کمي  انرژي  مثبت  
نیاز دارید تا اعتماد به  نفس  و جسارت  مضاعفي  پیدا کنید. به  نقاط مثبتي  دروجود خویش  توجه  کنید که  از نظر 
دیگران  جالب  هستند. با نگاه  تازه اي  به  پیشرفت ها و موفقیت هاي خود بنگرید. براي  برخورداري  از قدرت  بیشتر، 
کافي  است  از مهارت  کالمي تان  بهره  گیرید. از اطرافیانتان براي  جامه  عمل  پوشاندن  به  امیدها و آرزوهایتان  کمک  

بخواهید. با متولدین  اردیبهشت  ماه  سازگارترخواهید بود.

  مهر )برج  میزان (: 
تالش هایتان  در جهت  متقاعد ساختن  دیگران  براي  پیوستن  به  شما به  ثمر خواهند نشست . تا زماني  که پرانرژي  و 
فعال  باقي  بمانید، قادرید به  سرعت  پله هاي  ترقي  را طي  کنید. حمایت  از عزیزان  را ادامه دهید، ولي  نه  به  قیمت  چشم  
از آرزوها و اهداف  بلندپروازانه  خود! اوقاتي  را فقط به  خوداختصاص  دهید. عشق ، سالمتي  و رضایت   پوشي  
خاطر را در یکدیگر ادغام  کنید تا ترکیبي  جالب  به  دست آورید. اگر به  هر اقدامي  که  انجام  مي دهید، عشق  بورزید، 
تجربه اي  جدید عایدتان  خواهد شد. اکنون بهترین  زمان  براي  ترکیب  کار با تفریح  محسوب  مي شود. با متولدین  

خردادماه  سازگارتر خواهید بود.

  آبان  )برج  عقرب (: 
پیدا  فعلي تان بهبود  کنید، موقعیت   استفاده   از حس  شوخ  طبعي  خود  به  جاي  عقب  نشیني  و موضع گیري ،  اگر   
مي کند. هر طور شده ، حس  لجاجت  و سرسختي  را از خود دور سازید. زندگي  را آسانتربگیرید. به  گروهي  ملحق  
شوید که  مي توانند چشم  انداز جدیدي  از زندگي  پیش  رویتان  قرار دهند.هرگونه  تردید و دودلي  باعث  مي شود 
که  مشکلي  کوچک  تبدیل  به  معضلي  بزرگ  گردد. از نظر مالي  به خود شک  نکنید، در عوض  در جهت  عوض  کردن  

معیارهایتان  تالش  کنید. ظاهربین  نباشید. با متولدین اردیبهشت  و خردادماه  سازگارتر خواهید بود.

 آذر )برج  قوس (: 
نخواهندگرفت .  به  سهولت  صورت   با سفر  مرتبط  برنامه هاي   کرد.  دریافت  خواهید  نزدیک   و  دور  از  پیام هایي    
با عزیزانتان درگیر نکنید.  را  امور شخصي ، حساس  و آسیب پذیر خواهید بود. بر سر گذشته ها خود  نسبت  به  
واقع  بیني  تنها راه  نجات تان  از گرفتاري هاي  موجود محسوب  مي شود. در هنگام  صورت دادن  اقدامي  جدید، فقط 
به  الهامات  دروني  خود اعتماد کنید. چهره  شادي  از خود بروز دهید تابرخوردهاي  دوستانه اي  تحویل  بگیرید! با 

متولدین  فروردین  ماه ، سازگارتر خواهید بود.

 دي  )برج  جدي (: 
آزار  براي  مشکلي کهنه  و  راه  حلي  جدید  را تجربه  خواهید کرد.  تفاهم  دوجانبه   مصالحه ، گذشت  و حس  درك  و 
دهنده  پیدا خواهید کرد. اعمال  و رفتار اخیرتان  را از چشم  اندازي  عاطفي تر مرور کنید. از امورمعمول  زندگي تان  
راضي  خواهید بود، اگرچه  دورنماي  تغییر و تحول  وسوسه  برانگیز خواهد بود! درهنگام  تصمیم گیري ها، قسمتي  
از وجودتان  مصمم  خواهد بود و قسمتي  دیگر مردد. نگذارید عدم  آگاهي باعث  گیجي  و سردرگمي  شما شود. به  یاد 

داشته  باشید که  اعتراف  به  اشتباه  براي  هیچکس ، کار آساني نیست . با متولدین  تیرماه  سازگارتر خواهید بود.

  بهمن  )برج  دلو(: 
روي   بایدمروري   دیگران ،  اعتماد  براي  جلب   کنید.  استفاده   مفیدي   و  نحو سازنده   به   اوقاتتان   از  ممکن ،  جاي   تا 
رفتار خود با آنان  داشته  باشید. شک  و تردیدها را از خود دور سازید و در عوض  به  شناسایي استعدادهاي  نهفته  
ابتدا  در  که   اطالعاتي   ممکن است   ماند.  خواهد  باقي   فعال   همچنان   ابتکارتان   قوه   بپردزاید.  اطرافیانتان   بالقوه   و 
بي ارزش  به  نظر مي رسند، بعدا جنبه  حیاتي  به  خود بگیرند! تا زماني  که  به نتایج  مورد نظر نرسیده اید، دست  از 

تالش  و کوشش  برندارید. با متولدین  خردادماه  سازگارتر خواهیدبود.

 اسفند )برج  حوت (: 
  به  سرعت  به  آرامش  و نشاط دست  خواهید یافت . حاال که  زندگي  تا این  حد سر سازگاري  با شما دارد،فرمول  
خاص  آن  را به  خاطر بسپارید تا در مواقع  ضروري  آن  را تکرار نمایید! به  یاد داشته  باشید که  خلق  وخو و حاالت  
روحي تان  به  سرعت  روي  اطرافیانتان  اثر مي گذارند. زماني  را به  بوییدن  رایحه  خوش  وسرمست  کننده  گل هاي  
بهاري  اختصاص  دهید و شکرگزار خداوند باشید. تسلیم  خود محوري  نشوید،وگرنه  عدم  تعادلي  منفي  را تجربه  

خواهید کرد. واقع  بینانه تر به  اهداف  خود بنگرید. با متولدین اردیبهشت  ماه  سازگاتر خواهید بود.

ستاره های شما

 reports@persianweekly.co.uk  



29 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشین    13June 2007  -  چهار شنبه 23 خرداد

سال اول - پیش شماره 

پاتوق

آگهی های دوست یابی و پیام های 
مهربانی در این صفحه رایگان است

info@persianweekly.co.uk
لطفا پیام های خود را ایمیل نمائید

پیام های مهربانی تان رادر این 
ستون درج کنید

 دوست عزیزم سارا و کامران پیوندتان را تبریک می
 گوییم

مهناز از لندن  
************************************
عارف جان تولدت مبارک، ایام به کام و پیروز و شاد باشی
ا.ح
************************************
 درنای عزیزم تولدت که برای من و داتیس طلیعه نیکبختی
بوده است گرامی و مبارک
امید و داتیس
************************************

پاتوق لندنی ها
وبالگ گروهی وبالگ نویسان لندن و حومه

http://londoners.blogfa.com/
************************************

 میتراي عزیز نامزدي ت را تبریک مي گویم، همیشه خوشبخت
باشي

الهام 
************************************

حمید جان لطفا یادي هم از ما بکن 
بروبچه هاي فینچلي
************************************

 آقاي ایزدي و خانواده محترم نورسیده مبارک
اسفندیاري و بانو
************************************
 لیلي جان مي شه کاله منو که خونه تون جا مونده پس بیاري؟ 
حسن شیرازي

 

  HD تلویزیون فلیپس تخت
هفده اینچ نو با یک سال عوارض 

پرداخت شده به علت مسافرت به 
فروش می رسد

 ای میل:
omid4h@ yahoo.com 

برای تولید یک فیلم کوتاه 
داستانی به دو دختر20 تا 35 

ساله برای نقش اصلی و فرعی 
ترجیحا ایرانی نیازمندیم، 

عالقمندانی که مشتاق فیلم 
های هنری و تجربی یا بازیگری 

هستند، لطفا خالصه ای از 
مشخصات و سوابق کاری 

احتمالی و چند عکس تازه خود را 
ارسال دارند، با برگزیدگان برای 
تست بازیگری و جلسه توجیهی 

بالفاصله تماس گرفته خواهد شد. 
ای میل:

  freeirancom@ yahoo.com 
 

هفته نامه پرشین جهت تکمیل 
کادرمطبوعاتی خود به تعدادی همکار 

نیازمند است ، لطفا عالقمندان با 
شماره 02084537351 یا ایمیل :
info@persianweekly.co.uk

  تماس بگیرید 

به تعدادی Web Designer و گرافیست بصورت 
پاره وقت نیازمند است .

077 3311 3137- 0208 453 7350

به تعدادی بسته بند لوازم و 
منشی جهت یک شرکت حمل و 

نقل نیازمند است .
زبان انگلیسی الزامیست

079 5655 0805

آگهی های شما به کیفیت و استمرار این هفته نامه یاری می رساند

جهت درج آگهی در صفحه پاتوق لطفا با    02084537351 تماس حاصل نمائید
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گذری بر فرهنگ و ادبیات آذربایجان 
 لطفا سیزده 

مطلب و شعر 
لریزی بیزه گوندرین

مشاهیر آذربایجان
 

شهریار 
محمد حسین بهجت تبریزي که بعدها نام شهریار را بر خود گزید به سال 
12۸5 در تبریز متولد شد . پدر او میرزا آقا خشکنابي ، وکیل عدلیه  و از 

افراد سرشناس تبریز بود .
او   . بود  تبریز مصادف  در  انقالب مشروطه  نهضت  با  او  کودکي  دوران 
تحصیالت ابتدایي خود را در تبریز و همزمان با بحبوحه انقالب آغاز کرد 
و در مدرسه دارالفنون تهران به انجام رسانید . پس از پایان دوره متوسطه 
این  پایان گرفتن تحصیالتش در  از  اما پیش   ، وارد دانشکده پزشکي شد 
ضمینه به عشقي سخت گرفتار آمد و آواره دنیاي بي سرانجام ادبیات شد 
. عشقي که به گفته ي خود او ، او را از خاک به افالک رساند . عشق بي 
سرنجام و نافرجام شهریار به کلي او را دگرگون نمود و شوري ژرف در 
شعرش را موجب شد زین پس شعر و فکر شهریار جلوه اي نو به خود 
گرفت ، اشعار پرسوز او در زبان هاي پارسی و ترکي آذري گواهي بر این 
مّدعا ست . شهریار بارها با صادق هدایت – رفیق  شفیق دوران جواني اش 
– عهد به  پایان  بردن زندگی پوچ خود را کرد –  تا با هم به دیدار قیامت 
شتابند) 1(– اما هر بار شهریار روز موعود غایب بود و عهد شکن و هر 

بار مانع این کار مي شد و هدایت را نیز منصرف مي نمود . 

 شهریار   به سال 1310 به ناچار وارد خدمات دولتي شد و تا پایان عمر 
بر همین سمت باقي بود .

استاد شهریار ) استاد دانشگاه آذرآبادگان (  بیشتر اوقات خود را با شعر 
و ادب سر مي کرد و در خانه اش همیشه بر روي دانشجویان ادبیات باز 

بود . 

استاد شهریار در همه نوع شعر از مثنوی و غزل گرفته تا قطعه شیوه اي 
خاص داشت . اما اشعار نیمایي او چون : اي وای مادرم و پیام به انیشتین 
شاهکاران اشعار نیمایي است ، و احساسات هر انسان آرمان گرا و پاک 
، منظومه ي » ترکي حیدربابایه سالم « که جزو  انگیزد  سیرتي را برمي 
انگشت شمار منظومه هاي ترکي است ، با روح و جان و احساس شاعر 
پیوند خورده است . در واقع این منظومه را مي توان بهترین شاهکارهای 
زبان ترکي دانست که توسط میهن پرستي آذری سروده شده است . در آن 
روزها پس از سرایش این منظومه و تیراژ باالي آن در آران )2(  دشمنان 
خام اندیش ایران زمین چنین پنداشتند که شهریار به آنان پیوسته است و 
در مدح او اشعار زیادي از باکو و دیگر مناطق برایش سرودند اما شهریار 
با اشعاري که به ایران و آذرآبادگان تقدیم نمود ، خیاالت تمامی اهریمنان 

را بر هم زد .

ارادتي  شهریار عالوه بر عالقه اي که به استاد توس و پیر قونیه داشت 
خاص به حافظ مي ورزید – او تخلص شاعری خود را با تفعلي به دیوان 
خواجه شیراز برگزیده بود -  . اوج احساس شهریار در غزل او نمودار 
است ، گویي او تلفیقی از تجربیات شاعری اساتید غزل پارسی را از این 

سه به ارث برده بود . 

» یادش گرامي و نامش پاینده «

اوزان 
قیز

گونآل آيقار
آدينا چکمه دن سنینله دانیشاجاغام، يازيشاجاغام اوزان قیز! 

صنعته  سنی  گوج  بیر  قايناقالنان  درينلیگیندن  روحونون 
آنجاق  بیلیردين.  چاال  آلتي  موسیقي  چوخ  بیر  باغالمیشدي. 
ياشاتماق  دويغوالر  خوش  اونالرا  قورماق،  ايرتیباط  جمعیتله 
کؤکو  نین  هاواالري  “ساز  سئچمیشدين.  صنعتیني  ساز  اوچون 
میللتین حیاتیندا و تاريخي خاطیره لرينده دير، اونا گؤره ده ساز 
هاواسیني میللت شعورآلتیندان گلن بیر ايستکله قارشیاليیر.” - 
دئییردين. ساز چالماقال يئتینمه میش، هم ده دونیا موسیقیسي 
دونیا  عموم  و  ماراقالنیب  ده  ايله  سي  فلسفه  و  تاريخي  نین 
يه  َديَرلنديرمه  صنعتیني  ساز  ايشیغیندا  بیلگیسي  نین  موسیقي 
چالیشیردين. ايچینده سونسوز بیر صنعت روحو وارکن، اؤنونده 
1400 ايللیک قتل تجروبه سي اوالن، اؤزللیکله قیزالرين بوتون 
ايکینجي  قادينا  بیر مذهب،  میش  زنجیرله  ايستعداديني  صنعت 
درجه لي اينسان کیمي باخان بیر کولتور وار ايدي. بونالر سني 
قادين  موباريز  نئچه  بیر  ده  غربده   ” ائتمیردي.  اوموتسوز 
غرب  گونکو  بو  وئرديلر.  تکان  حرکته  فئمینیست  و  چیخیب 
نايلییتیدير”-  نئچه فداکار قادينین  بیر  نین آزادلیغي  قادينالري 
ساز  چونکو  سانیردين.  قورتولوشچو  اؤزونو  دئییردين. 
بیر قورتولوشچولوق فلسفه سي وار.  اساسیندا  نین ده  صنعتي 
سازين  يیردين.  ايسته  مودئرنلشديرمک  صنعتیني  ساز  آيريجا 
اولماسیني  َديیشیکلیک  ياراداجاق  َديیشیمي  سس  قورولوشوندا 
ايسته يیردين. بو قدر دولموشدون صنعت عشقي ايله. ائحتییاج 
و يوخسوللوق جانیني سیخديغیندا تويالرا گئديب پول قازانماق 
دينله  اؤَزللیکله  ايدي.  گؤزل  چوخ  ده  سسین  ايدين.  فیکرينده 
يَن قادينالر سسینه و جسارتینه حئیران قالیرديالر. قادينالر سنین 
ياشاديقالريني  کیمي  کؤله  داورانیشیني گؤردوکلرينده  اؤزگور 
آناليیرديالر. بعضن کؤله لر اؤز کؤله لیکلري نین فرقینده اولمور، 
ايفشا  اولدوقالريني  کؤله  اونالرين  حاديثه  بیر  هانسیسا  سادجه 
ائدير. سنین وارلیغین، سنین سسین، سنین صیفت قورولوشون، 
کؤله  قادينالرين  ائديردي  ايفشا  گؤزللیگین  و  گئییمین  گؤزل 
لیگیني. سنه ائديلن غیبطه لر، اصلینده اؤزگورلويه اوالن رغبتین 
تظاهورو ايدي. سازي باغرينا باسیب، يالنیز قادينالردان اولوشان 
قادينالرين  ياشلي  زامان  اوخودوغون  مجلیسینده  شنلیک 
صیفتلرينه  قیزالرين  گنج  جوشوردو.  دويغوالري  دئمه  باياتي 
بیر  ائوده  بیر  کیچیک  قونوردو.  گولوجوکلر  دولو  سئوگي 
بوتون  تانیندان  ياواش-ياواش  هايقیريردين.  معنويیات  دونیا 
ايشین  چاغیرديالر.  تويالرا  گیزلینجه  سني  چوخالري  شهرده. 
چاتماق  ايستکلره  بعضي  “حیاتدا  سئوينیردين.  بؤيودوکجه 
اوچون پول دا الزيمدير. اينسانین امگینین نتیجه سي اوالن پول 
ماددي اولماقدان چیخیر و اينسانین حاالل زحمتي نین محصولو 
اينسانین يوخسوللوق  قازانیر.  اوچون معنوي ستاتوس  اولدوغو 
اوزوندن اومودسوزلوغا، اوچوروما دوشمه سي ده انگلله نیر.” 
ايجتیماعي  ده  هم  صنعتده،  هم  کئچديکجه  گون  دئییردين.   -
پالنداکي  ايکي  بو  قازانیردين.  تجروبه  بوتونونده  موناسیبتلر 

نايلییتلرين سني داها دا يئتیشديرير، اولقونالشديريردي. فردي 
يارادير.  اعتیبار  نفسینده گوَون و  اينسان  يوکسلیش  حیاتینداکي 
نه حئیثییتلي  اولور،  نه صنعت  يئرده  اولماديغي  اؤزونه گوَونین 
دئمکدير.  ياراديجیلیق  آنالمي  لوغت  سؤزونون  صنعت  حیات. 

ياراديجیلیق البتته کي، اؤزونه گوَونین نتیجه سیدير. 

مجلیسینده  قادينالر  اوخودوغون  و  تويالردا  گئتديگین  سن 
دانیشانالر  سییاستدن  دانیشمیردين.  سییاستدن  زامان  بیر  هئچ 
چوخدور، صنعتچي نین سییاستدن دانیشماغا حاققي يوخدور.” - 
دئییردين. حاقلي ايدين. مجلیسلردن سونراکي تاثراتینی بؤيوک 
اينانجین،  سنین  مجلیسي  توي  بیر  هر  دانیشیردين.  لذتله  بیر 
عقیَدن و ايدئآلین اوچون بیر اوغور آشاماسي ايدي. ذيروه لر 
چوخ  هاواالرين سؤزلرينه  ماهنیالرين،  اوخوياجاغین  آشیردين. 
ديققت ائديردين. سئوگي دولو، هیجان دولو شعرلری، بیرلیکده 
تاثیرلنديريجي  و  دوزگون  آنالدان سؤزلري  لذتیني  ياشامانین 
“اوزانین  يئرلشديريردين.  روحونا  يیجیلرين  دينله  تلففوزله 
سادجه ماهني اوخوما سسي نین گؤزل اولماسي يئترلي دئییلدير. 
دانیشیق طرزي ده تاثیرلي اولمالي و سؤزلري دوزگون تلففوظ 
بیلگیسي  ديل  آز  بیر  دا  اوزان  هر  ده  گؤره  اونا  لیدير.  ائتمه 

اولمالیدير.” - دئییردين. 

ائتکینلیگین گنج اوغالنالري دا ائتکیله مه  داها سونرا گؤزللیگین، 
يه باشالدي. سئوگي مکتوبالري گلدي سنین عنوانینا. بو سئوگي 
وار  ده  شعرلر  گؤزل  يازيلمیش  اوچون  سنین  مکتوبالريندا 
ايدي. بو شعرلرين بیر چوخونو دا ماهنیالردا اوخويوردون. اؤز 
شعري نین ماهنیالشديغیني دويان گنج آدامالر سئوينیرديلر و 
ساز  شعرلريمي  ده  منیم  سئويرديم.  سني  ده  من  سئويرديلر. 
جه  ائده  نه  سئوينجیمدن  دويدوغومدا  اوخودون.  هاواالريندا 
يیمي بیلمه ديم، گؤزلريمین دولدوغونو خاطیراليیرام. بو، منیم 
مني  حرکتین  نجیب  بو  سنین  ايدي.  َديَر  بؤيوک  چوخ  اوچون 
ياخمیشدين،  مشعل  ايچیمده  دي.  سوروکله  يولالرا  تالطوملو 

کؤنلومو آيدينالدار اولموشدون. 

بیر گون ياخاالنديغني ائشیتديک. سنی ايططیالعاتا آپارمیشديالر. 
“ندن ساز چالیب اوخودوغونو، پیس-پیس غیری شرعی ايشلرله 
مشغول اولدوغونو!” سوروشموشدوالر. عايله نیز چتین دوروما 
کئچدي  گون  نئچه  بیلمیرديلر.  جکلريني  ائده  نه  دوشموشدو. 
سندن خبر چیخمادي. داها سونرا ائشیتديک کي، سازيني آلیب 
سئوينچ  کي  اوزونده  گؤزللیگین سولموش،  بوراخمیشالر سني. 
گنجلر  سئون  سني  بوراخمیشدي.  کدره  قورخونج  يئريني 
گئجه لر آرتیق فرقلي شعر يازيرديالر. بعضن ده يازماق ايسته 
گؤز  قدر  سحره  سادجه  بیلمیرديلر.  بیتیره  شعري  ديکلري 
ياشالري دامیردي بیاض کاغیذا. سونرا دا ائله او بیاض کاغیذي 

سنه گؤندريرديلر. 

و  گئتمیش  ده  يئنه  سولغونلوغون  کي  صیفتینده  گون  بیر 
سئوگي  يازيالن  سنه  آچمیشدي.  گوللر  قیزيل  ياناقالريندا 
مکتوبالرينا جاواب وئرمیشدين. بوتون پرستئشکارالرينا “صنعت 
قاتیلمالیییق.  سییاسته  زامان  او  اولماديسا  مومکون  ايله  يولو 
دورغونلوق،  سوسقونلوق،  لیدير.  مه  ائنمه  بايراغي  موباريزه 

اومودسوزلوق بیزيم عاقیبتیمیز اولمامالیدير.” - يازمیشدين. 

بو مکتوبون بیر چاغريش ايدي. قارانلیغا، جهالته قارشي ساواش 
يئنه ده  ايططیالعات سني  ايدي. سونرا دويدوق کي،  چاغريش 
آدي  “پانتورکیست”  سنه  ده  دفعه  بو  آپارمیشالر.  ياخاالمیش، 
قويموش و بؤلوجولوکله مشغول اولدوغونو خاطیرالتمیشديالر. 
سن ايسه “مؤوجود ياسالرين تانیديغي و تانیمالديغي حاققیمیزي 

ايسته يیريک” - دئمیشدين. 
يولدا  آچديغین  مه  دوشونجه  سئومیرم.  سادجه  سني  ارتیق 
سؤيله  جسارتله  و  آرخايینلیقال  تام  شئیي  بیر  اولموشام.  يولچو 
يیرم: “من ايچیمده کشف ائتديگیم، کشف ائتديرديگین حقیقتین 

دؤنمز يولچوسويام ” 

تورکون دیلی تک، سوگیلی ایستکلی دیل اولماز

اوزگه دیله قاتسان بو اصیل دیل اصیل اولماز

 reports@persianweekly.co.uk  
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Nazanin Afshin Jam, Iranian 
pop singer, who published her debut 
album; Someday, told us about her 
background and memories on Iran `s 
1979 revolotion.
She is famouse as the Miss Canadian 
2003 and human rights activist. She 
will come to London next week. Here 
is our interview with Nazanin: 

Please tell us about your social and 
political involvement during recent 
years.   Have they influenced you to-
ward music and your first CD? 
 
From a young age, I was interested in 
global issues and searched for ways how 
I could make a difference in the lives of 
the most needy. I started a Global Is-
sues club in my high school, went on to 
study Political Science and International 
Relations in University and then worked 
as a Global Youth Educator with the Red 
Cross. In order to reach the masses and 
raise awareness about humanitarian 
crises and encourage people to get in-
volved, I thought it would be valuable to 
have a title that would give me a stronger 
platform. The first platform came by win-
ning the Miss Canada and becoming 1st 
runner up at the Miss World competition, 
and the second platform is in music. I am 
hoping that my music career will be a 
vehicle for me to promote social change 

and justice. Music is a very beautiful and 
powerful source. 

 
What stories are behind the songs? 
Could you tell us about your feeling or 
your memories about the revolution? 

 
My music is a reflection of my life and 
observations growing up and traveling 
around the world. Some songs are about 
love, others about faith and some about 
my personal experiences growing up in a 
family that was heavily affected by conse-
quences of the Revolution that took place 
in Iran. I was only a baby when the Revo-
lution happened but it makes me sad to 
this day knowing that so many families 
were uprooted and separated as a con-
sequence. My heart bleeds for those that 
stayed in Iran and have suffered grave 
human rights violations. It enrages me 
that women are being stoned to death 
and children are being executed under 
the Islamic Republic of Iran’s particular 
interpretation of Shari’a Law. 
 

In the song “Someday” you wish a 
progressive revolution for Iran. What 
is it exactly? 

 When I sing of a progressive Revolution I 
am talking about a Revolution of thoughts 
and ideals. I sing about a revolution 
based on fundamental principles of free-

dom, equality, capabilities and human 
rights. ”Progressive Revolution“ is in 
other words an ”evolution“. I absolute-
ly condemn any form of violent or mili-
tary action towards regime change, 
but rather a change towards democ-
racy in similar styles as we have seen 
in historic ”velvet“ revolutions. With 
the strength in numbers of the wom-
en’s movements, youth movements, 
labor movements combined in Iran, it 
is only a matter of time that ”Someday 
we will find a way“ 
 
Do you  condemn the 1979 revolu-
tion or just mean it should continue 
to reach the goals which have not 
been achieved yet? 

I don’t think we should dwell on the 
past, otherwise we get into entangled 
meshes of debate and conflict be-
tween the various opposition groups. 
Like many youth from my generation, 
I am an independent unaffiliated with 
any groups, or political organizations. 
I simply want to see a free and demo-
cratic Iran where the PEOPLE have 
the right to decide for themselves 
what they want and how they want 
to be governed. They have been lied 
to, suppressed and oppressed for too 
long, now it is time for the people to 
be heard. 

 You are one of few Iranian singers 
who have presented international 
songs. What do you feel about it? 
And why do we have just few in-
ternational pop singers after 27 
years? 

There are thousands of talented Iranian 
artists in and outside of Iran. The ones 
inside Iran have a very hard time exercis-
ing their passions. At best, they may get 
to perform for their friends behind closed 
doors.

We are seeing a surge of emerging young 
popular artists. I think one of the reasons 
why we do not see as many Iranians in 
this field, as compared to some other cul-
tures, is because it is not encouraged by 
Iranian families. 

Most Iranian parents I know, encourage 
their children to become doctors, lawyers 
or engineers, and discourage them from 
going into the Arts as a profession. I am 
lucky to have been brought up in a fam-
ily that valued the importance of educa-
tion but also allowed me to flourish as an 
artist. They encouraged me to follow my 
passions. 

 Who is your audience and doesn’t it 
disturb your international audience, 
having English and Persian songs in 
one Album? Do you target just Per-
sians? 
 
I am not ”targeting“ anyone. I have creat-
ed an album with songs close to my heart 
and I have released it to share with the 
citizens of the world. I sing in many lan-
guages and about many things, because 

this is who I am. I don’t think there is any 
”risk“ because there is really nothing to 
lose. 

Your songs and lyrics are quite pretty. 
How do you choose them? 

The lyrics were inspired by the music and 
how I was feeling in that point in time. The 
”prettier“ lyrics were inspired by love and 
the ”darker“ lyrics are reflections of tragic 
experiences in my own life. 

What are you going to do for  your fu-
ture programmes? 

 For the month of June and July I will be 
traveling across the US at Borders Book-
stores and Europe performing songs and 
speaking about my human rights endeav-
ors with a particular focus on the ”Stop 
Child Executions Campaign“ that we are 
running out of www.stopchildexecutions.
com . On this site we are trying to put 
pressure on the Iranian government to 
put a permanent end to executions of mi-
nors. We provide a list of 33 minors who 
are on death row including pictures and 
profiles about their life. Finally we encour-
age everyone to click on the ”what you 
can do“ section to sign the petition and 
learn how to help further. Two boys were 
recently executed and there are many 
in an imminent situation so I encourage 
your readers to please help. 

What did you expected from your first 
CD? 

 I don’t have any expectations. I just hope 
that people will relate to my songs. It will 
be wonderful if they feel empowered or 
inspired in any way after listening to my 
songs. 

Who are your favourite singers? 
It is so hard to narrow down the list of 
my favourite artists. I love old classical 
French music like Jacques Brel, Charles 
Aznavour or upbeat arab-latin music like 
Alabina, to 70’s Cat Stevens, Carole King 
or girls that can rock like Heart or Fleet-
wood Mac. 

How do you find the feed backs to 
your Album till now? 

I am receiving thousands of positive and 
encouraging emails. My single ”Some-
day“ has been playing across USA sta-
tions and was ranked at #16 this week 
on the Top 40 AC chart. My song ”I 
dance for you“ also came #12 on the UK 
dance charts. I am very excited about the 
progress and I can’t wait to hear more 
feedback. 

When are you coming to London?

I will be coming to London next week to 
perform and speak about www.stopchil-
dexecutions.com. Hope to see you all 
there J 

 Interview
with an Iranian Singer
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