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پس از 17 سال فراق ، بانو مهستی به خواهرش پیوست
 مهستی از خوانندگان موسیقی اصیل و همچنین پاپ ایرانی است. وی در نوجوانی استعدادش
 برای خوانندگی توسط پرویز یاحقی کشف شد. خواهر او نیز یکی از بزرگ ترین خوانندگان
 درگذشته موسیقی پاپ ایران یعنی هایده است. هایده از مهستی بزرگتر بود، اما مهستی
 زودتر از خواهر خود پا در وادی هنر گذاشت. وی نام خود را از مهستی گنجوی شاعره

.ایرانی وام گرفته بود

روز اولیه  ساعات  در  خورشیدی،   ۱۳۸۶ سال  تیرماه  چهارم  شنبه  دو  روز  در   مهستی 
 )7:52بامداد( و به علت بیماری سرطان روده بزرگ در کالیفرنیا چشم از جهان فرو بست

از وی ۳5 آلبوم برجای مانده است

قیصر درلندن
بهمراه 1001

 شب

آنجلینا 
جولی    
زیباترین بازیگر زن به 

People انتخاب مجله

 با
ترانه
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 چه خبر
از لندن

خیلی مشتاقم که ایران را 
از نزدیک ببینم و با تاریخ 

آن آشنا شوم
تارا کمانگر، با تمرکز بر روی موسیقی خاور میانه، موفق به در یافت مدرک کارشناسی در 
رشته انسان شناسی از دانشگاه هاروارد گردیده است. همچنین تارا به عنوان نوازنده پیانو و 

ویولون در بوستون برای گروه موسیقی ایرانی حافظ برنامه اجرا کرده است.
هم اکنون تارا مشغول تکمیل دوره کارشناسی ارشد)فوق لیسانس( در رشته پیانو دررویال 

آکادمی موسیقی لندن، با ..... 

 مصاحبه اختصاصی با تارا کمانگر به مناسب
 اجرای رسیتال پیانو در لندن

ملکه انگلیس با ایمیل و آی پاد!
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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

Antony Gormley: Blind Light 
17th May 2007 until 19th August 2007 
Hayward Gallery, Belvedere Road, SE1 8XX, Lambeth, London 

Keeps an eye out across the city for a series of some 30 sculptural casts 
lying around town. 

The Iraq War in cartoons 
6th July 2007 until 1st September 2007 
The Political Cartoon Gallery, 32 Store Street, WC1E 7BS, Camden, 
London 
After a decade in power, our Tony has finally put a date on his departure 
and there is plenty to be said on the imminent 

British Formula 1 Grand Prix 
6th July 2007 until 8th July 2007 
Silverstone Race Course, Towcester, NN12 8TN 
The Formula 1 carnival arrives at Silverstone, where the passionate Brit-
ish fans travel from the whole country to enjoy Lewis Hamilton’s heroic 
season. 

Cloud Pictures 
20th June 2007 until 11th August 2007 
Polka Children’s Theatre, Adventure Theatre, 240 The Broadway, Wimble-
don, SW19 1SB, Merton, London 

Children’s playwright Mike Kenny has proven he has a way with words 
that the kids just love. He has written over fifty plays
 
Damien Hirst - Beyond Belief 
3rd June 2007 until 7th July 2007 
White Cube Mason’s Yard, 25-26 Mason’s Yard, SW1Y 6BU, Westminster, 
London 

Damien Hirst has been uncharacteristically quiet in recent years. Certain-
ly, when he first burst onto the art scene as part of the YBA explosion 

اجرای تار فرهنگ شریف در لندن

Master classes in classical Persian music
Master Class - Introduction

16-21 July 2007, Mon-Thu 5-7pm, Sat 2-4pm
Brunei Gallery Lecture Theatre, School of Oriental 

and African Studies, Thornhaugh Street, Russell 
Square, London WC1H 0XG

اجرای کنسرت تار فرهنگ شریف و سیامک بنان تنبک در لندن

Farhang Sharif and Siamack Banai in concert
Concert - Introduction

20 July 2007, 7.00pm
Brunei Gallery Lecture Theatre, School of Oriental 

and African Studies, Thornhaugh Street, Russell 
Square, London WC1H 0XG.
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احمد رضا جوان 21 ساله ایرانی ساکن لندن چندین میلیون درهم تو یه مسابقه شبیه التاری 
برنده شده است  و بعد ازبازگشت به  لندن در خرید و فروش امالک سرمایه گذاری نمود.
********************************************************

و اما از شبنم که از برنامه BigBrother اخراج شد ایرانی نبود و به گفته خودش اهل گجرات 
است .

********************************************************
برنامه گذاران دیسکوهای لندن سخت مشغول فعالیت هستند که بتوانند برای پنج شنبه 

شبها برنامه هایی را داشته باشند ظاهرا در برخی موارد برای همدیگر هم خط و نشان هم 
میکشند. ضمنا  در دیسکوهای ISIS و PAVILION و DIVA و Dunes برنامه ایرانی 

برگزار می شود
********************************************************
برادران شاهرودی برای هفدهمین سالگرد هزار و یکشب قیصر خواننده ایرانی را به لندن 

دعوت نموده و قرار است این خواننده محبوب در پارتی بهمین مناسبت برنامه اجرا کند
 ********************************************************
برنده  9.5 میلیون پوندی التاری یک زن 75 ساله انگلیسی برای کمک به نزدیکان خود یک 

فقره چک به مبلغ 1000 پوند به برادر خود ارسال نمود.
********************************************************

ظاهرا تلویزیون جم تی وی نیز از طرف شرکت آف کام برای اجرای برنامه های خود 
اخطاریه دریافت نموده است این اخطاریه ظاهرا برای پخش موسیقی های بدون مجوز بوده 

است.
********************************************************

عجیب ترین ساختمان هم در لیورپول بصورت شکل تخم مرغ  در حال ساخت می باشد که 
 TURNING THE،  از لحاظ معماری و هنر ساختمان سازی است. قسمتی از آن به نام

PLACE OVER نام گذاری شده است و طراح ای ساختمان آقای ریچارد ویلسون می باشد
********************************************************

آلبوم جدید محسن چاووشی هم به بازار آمد هر چند که این خبر از کشور انگلستان نیست 
ا********************************************************

اما چین شهری به نام کاشان تاسیس نموده و فرشهایی با نام کاشان به دنیا عرضه میکند 
ظاهرا کسانی هم بعنوان فرش کاشان تعدادی فرش هم خریداری نموده اند.

********************************************************
اما تماسهایی از هموطنان در ارتباط با اختالس در نقل انتقال پول از طریق صرافی های غیر 

معتبر به دفتر روزنامه گرفته شده که مراتب جهت اطالع خوانندگان درج  شده و صحت و 
سقم آن تائید نشده است.  
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هفته نامه اجتماعی , فرهنگی , هنری
چاپ لندن
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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
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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
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اشتراک هفته نامه 
عالقمندان به اشتراک و دریافت هفته نامه پرسشنامه  زیر را تکمیل نموده و برای ما ارسال نمائید 

نام: ...........................................................................
نام خانوادگی:.........................................................
آدرس: .....................................................................
..................................................................................
................................... تلفن: ................................... 

                   شش ماهمدت اشتراک  یکسال      

بهای اشتراک برای انگلستان 10 پوند می باشد

Lord Business Centre
2 Floor Unit 20
665 North Circular Road
London NW2 7AX

Barclays Bank
A/N: 53058360   S/C: 20-92-60

با درود فراوان

در کمال ناباوری و خوشحالی، در هفته نامه پرشین با نظرات و انتقاداتی روبرو شديم که 
نشان از عالقه و محبت و تعصب خوانندگان عزيز به مطبوعات ايرانی، خصوصا هفته نامه 
تازه تاسیس پرشین می باشد. ما برآنیم که هفته نامه مردمی پرشین را با نظرات گرم و 
صمیمانه شما خواننده ارجمند به پیش برانیم و به سر منزل مقصود برسانیم. ما براين 
نامه پرشین بزرگترين سرمايه اين  باوريم که حمايت فکری شما خواننده عزيز از هفته 
هفته نامه می باشد و همانا از ذخائر بی پايان نظرات و انتقادات شما بزرگواران در جهت 

پیشبرد و پیشرفت اين هفته نامه استفاده خواهیم کرد.

پر واضح است که تبلیغات در هفته نامه پرشین نقش مهمی در دوام و حضور اين هفته نامه 
در بین شما هموطنان عزيز خواهد داشت. در همین جا الزم می داند از تمامی دوستانی که 
اين هفته نامه را با تبلیغات خود مزين فرموده اند، کمال تشکر را داشته باشیم. همچنین 
هفته  اين  فرموده،  زحمت  قبول  که  اماکنی  و  فروشگاهها  تمامی  صاحبان  از  بدينوسیله 
نامه را در اختیار صاحبانش، که همانا مردم عزيز می باشند، قرار میدهند، قدردانی می 

نمايیم.  
عباس نجفی  
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     مهستی چگونه مهستی شد
 در سال هایی که خوانندگان می بایستی از چندین فیلتر می گذشتند، با یک جرقه ناگهان خانمی در برنامه گلها شکوفه زد که بوی عطر این شکوفایی در
 صدایش بود و تا قرن ها صدایش در آسمان عاشقان ایران زمین خواهد پیچید و این خانم کسی به جز مهستی نیست.اما چگونه بود که مهستی، مهستی
 نام گرفت و به عرصه هنر پای نهاد؟ برای پاسخ به این مساله گذری کوتاه به گذشته می اندازیم: در زمان سلطنت رژیم شاهنشاهی دختران و زنان زیادی
 در دربار و کاخ هاي مختلف کار مي کردند که رسما کارمند تشریفات دربار یا اداره کل کاخها بودند. در این میان دو خواهر شیرازي تبار هم حضور
 داشتند که بعدها به اسامي مستعار هایده و مهستي شهرت زیادي در دنیاي موسیقي ایران پیدا کردند. این دو خواهر از دوران نوجواني در کاخ سعد آباد
 بزرگ شده و جزو خدمتکاران خاص ملکه تاج الملوک بودند. هر دو از اقوام احترام شیرازي بودند که زن بسیار مهربان و زود جوشي بود. زهرا مشهدي
 از زماني که رضاشاه یک قزاق ساده بود ندیمه تاج الملوک بود و هم سن و سال او بود. رابطه آنها از دو خواهر بسیار صمیمانه تر بود. این دو دختر
 نوجوان یعني سکینه و خدیجه شیرازي را احترام الملوک در سال 1340 به تهران آورد و درکاخ براي امور کاخ ملکه مادر تربیت کرد. شبها در کاخ ملکه
 مادر بساط شب نشیني و ساز و ضرب برقرار بود. هر شب یک عده نوازنده از رادیو ایران به کاخ او مي آمدند. در همین برنامه هاي شبانه این دو دختر
 هم که صداي گرم و دلنشیني داشتند گاهي اوقات به تشویق احترام الملوک اشعاري را مي خواندند و میرقصیدند. یکي از نوازندگان و آهنگسازان بنام
 آن روز رادیو که صداي این دو خواهر را شنید از ملکه مادر تقاضا کرد اجازه دهد آنها را براي تست صدا ببرد. ملکه قبول کرد و دختراني که براي اتاق
 داري و خدمت در کاخ تربیت شده بودند خیلي زود به معروف ترین خوانندگان زن در ایران مبدل گردیدند و اسم هایده و مهستي را براي خود برگزیدند.
 از سال 1354 که خوانندگان جوان کم کم در پاپ و موسیقی سنتی تحولی از نظر ساز و ضربی بوجود آورده بوند و خوانندگان رو به تصنیف گذاشته
 بودند، از آن طرف مدیریت گلهای رنگارنگ رادیو ایران بعد از 10 سال تغییر کرده بود و امثال خانم مهستی دیگر دستمزد گلها برایش کفاف نمی کرد
 مجبور شد رو به تصنیف بیاورد که تصنیف هایی مثل دریا و بنفشه که بین مردم گل کردند. از اینجا شروع کار مهستی بود که کار گلها را رها کرده و
 با تصنیف سازان شروع به کار کرد.سال های 1353 تا 1357 اوج شکوفایی و درخشش هنری خانم مهستی بود. از زندگی خصوصی خانم مهستی تنها

.یک نکته را می توان اذعان نمود که ایشان یک بار ازدواج کرده و طالق گرفته و ثمره این ازدواج یک فرزند بوده است

آلبوم شناسی

 آشفته
 اسیر

 آوازک
 از خدا خواسته

 )بزم )آواز دلدادگان
 بزم بهار

 بیگانه
 دلداده

 قسم
 گل گندم
 گل امید

 گل های رنگارنگ
 حقیقت

 همیشه عاشق
 همیشه سبز

 هوای یار
 هوای عاشقی

 لبخند
 مستی
 مهمان

 موج
 مسافر

 نامه
 اوج صدا

 سراب عشق
 سپیده دم

 تقدیر
 ترانه سال

 تو بزن تا من برقصم
 ضیافت

 هفته نامه پرشین در گذشت هنرمند جامعه  موسیقی ایران بانو مهستی را به 
تمام خوانندگان عزیز تسلیت عرض می نماید

Wikipedia برگرفته از وب سایت

لطفا ما را از خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سايت مراجعه نمائید
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 مصاحبه اختصاصی با
تارا کمانگر

 نوازنده پیانو
 تارا کمانگر، با تمرکز بر روی موسیقی خاور میانه، موفق به در یافت مدرک کارشناسی در رشته
 انسان شناسی از دانشگاه هاروارد گردیده است. همچنین تارا به عنوان نوازنده پیانو و ویولون

.در بوستون برای گروه موسیقی ایرانی حافظ برنامه اجرا کرده است

دررویال پیانو  رشته  در  لیسانس(  ارشد)فوق  کارشناسی  دوره  تکمیل  مشغول  تارا  اکنون   هم 
 آکادمی موسیقی لندن، با

.پاستی تو به عنوان بورسیه کاتلین بی فیلد می باشد

برای خوانندگان پرشین از گذشته خودت بگو؟
 من در منطقه ساحلی سان فرانسیسکو متولد شدم و در شهر کوچکی در مرکز کالیفرنیا به نام مرسد
 بزرگ شدم. در سن 18 سالگی برای ادامه تحصیل در رشته انسان شناسی در دانشگاه هاروارد به
 بوستون نقل مکان کردم. ور سرانجام از دو سال پیش برای ادامه تحصیل دررویال آکادمی موسیقی

.لندن در رشته اجرای پیانو به لندن آمده ام

نقش پدر و مادر گرامیت را در موفقیت خود چگونه توصیف می کنی؟
 مشوق و حمایت کننده. آنها هیچگاه مرا در اتخاذ تصمیماتم نا امید نکرده اند. پدرم ویولون کالسیک
 را در ایران با تینا مانتوفل و مادرم پیانو را با امانوئل ملک-اصالنیان آموختند. بنابراین هر دو عاشق
 موسیقی بودند. دو برادر بزرگتر دارم. ما هر سه نفر از سن 4 سالگی آموختن ویولون و پیانو را
 آموختیم. دائما در کنسرتهای موسیقی کالسیک شرکت می کردیم و موسیقی کالسیک زمزمه دلنواز

.گوشهای ما در خانه و ماشین بود

چه نوع موسیقی را می پسندی؟

التین)تانگو، موسیقی  انواع  همه  اسکریابین(،  و  راول  چاپین،  راچمانینف،  ویژه   موسیقی کالسیک)به 
مثل میباشد  ازفیلمها  برخی  متن  موسیقی   ، من  عالقه  مورد  موسیقی  ولی  بوسانا(.  سامبا،   سالسا، 
ژیواگو(، دکتر  و  عربستان  جر)لورنس  موریس  مه(،  فه  ات  هومه  لگراند)تابستان42،  مایکل   کارهای 
 زبینگنیو پرزینر)تریلوژی سه رنگ(، نیکوال پیوانی)زندگی زیباست، ارکسترا سیتس(، هنری مانچینی

... )چارید(، انیو موریکون)سینما پارادیزو( و

نوازندگان و موسیقیدانان مورد عالقه تو چه کسانی هستند؟
.اخیرا به خواننده جاز فرانسوی، پاتریسیا کاس عالقمند شدم

درباره موسیقی راک، پاپ و هوی متال نظرت چیست؟

 راک کالسیک و برخی موسیقی های پاپ را می پسندم. هوی متال را دوست ندارم و هنگامی که در
.مغازه ای پخش میشود باید سریعا آنجا را ترک کنم

هیپ هاپ و رپ چطور؟
برخی موارد

آخرین موفقیت هنری شما چیست؟
 ماه گذشته “رقص جذاب” از کارهای لوریس چکناواریان را در در مراسم جوایز دستآوردهای زنان
 آسیا در لندن با حضور 700 نفر از جمله همسر نخست وزیر و بازیگر معروف الیزابت هرلی اجرا
 کردم. همچنین ماه گذشته برنامه ای در مراسم خیریه در منزل باربارا استرایسند در مالیبو، به همراه

.ساکسیفونیست معروف کنی جی  و خوانندگان معروفی از قبیل جاش گروبان و ملیسا اتربریج

برنامه بعدی شما چیست؟
 جمعه 29 جون، در کادوگان هال، یک رسیتال خواهم داشت که شامل کارهایی از کامپوزرهای ایرانی
 خواهد بود. شما می توانید بلیط را از کادوگان هال باکس افیس تهیه کنید. خواهش می کنم که تشریف
کنسرتو اکلند، همچنین  همراه سمفونی  به  راچمانینف  از  کرد  اجرا خواهم  کاری  آینده   بیارین! سال 
 شماره 2 امین اهلل حسینی. این اولین مرتبه ای خواهد بود که کنسرتو شماره 2 حسینی در امریکا اجرا

.میشود

از موسیقی ایرانی چه میدانی؟آیا میتوانی در کارهایت از موسیقی ایرانی هم استفاده کنی؟
 پدرم موسیقی سنتی ایران را با سازهای ویولون، سنتور، ستار و تنبک می نوازد و من درسهایی از
 سنتور و تنبک را در دوره کالج خوانده ام. من عاشق این موسیقی هستم و دوست دارم در آینده بیشتر
 به آن بپردازم. در این صورت خواهم توانست موسیقی ایرانی را وارد کارهایم کنم. همچنین دوست

.دارم که نوازنده سنتور قابلی شوم

عکس العمل مخاطبان و منتقدان نسبت به کارهایت چگونه بوده است؟
.بسیار مثبت. مردم همیشه از کامپوزرهای ایرانی که با آنها کار می کنم می پرسند

وقتی مینوازی حضور مخاطبان تو را نگران نمی کند؟
 سعی می کنم که مثبت فکر کنم و نگران نباشم ، وگرنه در حال نواختن تاثیر فیزیکی بر من میگذارد و

.نهایتا موسیقی آزاردهنده می شود

چقدر تمرین میکنی؟
بطور متوسط 5 ساعت در روز

بهترین راه برای نوازنده پیانو شدن چیست؟
 بهترین راه شروع کردن از سنین 4-3 سالگی با مربی با معلومات که بتواند بخوبی معلوماتش را انتقال
 دهد، تمرین با تمرکزو صبر. شرکت در کنسرتها و فستیوالهای موسیقی و آشنایی با کارهای سایر

.هنرمندان

نسبت به ایران و ایرانی چه احساسی داری؟
 من هیچوقت ایران نبودم، به همین خاطر خیلی مشتاقم که ایران را از نزدیک ببینم و با تاریخ آن آشنا

.شوم

دوست داری در آینده، کجا و باچه کسی کار کنی؟ چه هدفی داری؟
 دوست دارم که یک آلبوم کامل پیانو به نام خودم از کارهای امین اهلل حسینی و کارهای مختلفی از
با من  کنم.  موسیقی  نوشتن  بیشتری صرف  زمان  خواهم  می  همچنین  کنم.  ایرانی ضبط   هنرمندان 

 .برادرم همکاری دارم. او شاعر با استعدادیست. او شعر مینویسد و من موسیقی

 
 

 

لطفا ما را از خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سايت مراجعه نمائید
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به مناسبت آغاز ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی بریتانیا

 ترک سیگار
در هشت گام

دکتر محمد کیاساالر

 هر موفقیتي توي این دنیا از یک ایده، یک تصمیم ویک اراده قوي
آغاز مي شود. ترک سیگار هم یک موفقیت است. موفق باشید

روي مي گذارند  را  سیگار  امروز  همین  که  نوجواني   10 هر   از 
4 الاقل  هوسي،  زدن هاي  ُپک  به  مي کنند  شروع  و   لب هاي شان 
 نفرشان سیگاري هاي قهاري مي شوند که تا آخر عمرشان هم به

.سمت و سوي ترک سیگار نمي روند
 روان پزشکان مي گویند که بیشتر سیگاري ها تا قبل از 18 سالگي،
 اولین سیگارشان را آتش مي زنند و بنابراین بهترین شیوه براي
 مواجهه با این بحران اجتماعي، پیش گیري اولیه در همان دوران
کار و  نیفتاد  اتفاق  اولیه  پیش گیري  این  اگر  اما  است.   نوجواني 
 از کار گذشت، باز هم دنیا به آخر نمي رسد. ترک سیگار خیلي
 آسان تر از آن چیزي است که مارک تواین مي گوید: >ترک سیگار
مارک این شوخي  کرده ام.<  را  کار  این  بارها  من  است،   آسان 
 تواین را نشنیده بگیرید و باور کنید که هر آدمي اگر اراده کند،

.مي تواند سیگار را یک بار و براي همیشه ترک کند
قدم اول

خوب را  عادت  آن  که  است  این  عادتي  هر  ترک  در  قدم   اولین 
از استفاده  با  را مي توانید  به سیگار  اعتیادتان  میزان   بشناسید. 
معین را  نیکوتین  به  وابستگي  میزان  که  استانداردي   تست هاي 
ساعات در  سیگاري  شخص  هر  بفهمید.  آساني  به   مي کند، 
پناه به سیگار  موقعیت هاي خاصي،  در  یا  و  روز  از   مشخصي 
 مي برد. هوشیار باشید و بیبنید چه عواملي، میل به سیگار را در
 شما بیدار مي کند. آن عوامل و آن موقعیت هاي خاص را شناسایي
 کنید. این طوري مي توانید ماهیت چنین موقعیت هایي را بهتر درک
 کنید و خودتان را براي چنین مواقعي آماده کنید. یک هفته قبل از
 شروع برنامه ترک سیگار، دفترچه اي تهیه کنید و بهانه هایي را
 که باعث شده تا در آن هفته سیگار روشن کنید، به دقت در آن
 دفترچه یادداشت کنید. علت، محل و زمان سیگار کشیدن تان را
 حتما در آن قید کنید و بنویسید که متعاقب سیگار چه احساسي
 داشته اید. سپس بنویسید که در چه شرایطي ممکن است بعد از
پیش بیني بزنید.  آتش  کنید دوباره سیگاري   ترک سیگار، هوس 
جایگزین عنوان  به  مي تواند  چیزي  چه  شرایط  آن  در  که   کنید 
فکر است  باعث شده  که  انگیزه هایي  به  کند. سپس   سیگار عمل 
 ترک سیگار به سرتان بزند دقت کنید و از آنها یادداشت بردارید.
 در ادامه بنویسید که از ترک سیگار چه منافعي نصیب تان خواهد
یادداشت دفترچه  همان  در  کامل  جزییات  با  را  اینها  تمام   شد. 

.کنید
قدم دوم

 ترک سیگار، اراده مي خواهد. اراده هم محصول یک بسترسازي
 مناسب است. سعي کنید به این سواالت، صادقانه پاسخ بدهید:
 چرا مي خواهم سیگار را ترک کنم؟ آیا این دالیل را خودتان به
 دست آورده اید یا شخص دیگري )پزشک، خانواده، دوست و ...(
 برایتان استدالل کرده است؟ براي موفق شدن باید به دالیل خود
 اعتماد داشته باشید. این دالیل مي تواند هم منفي باشد و هم مثبت.
 منفي مثل این که بگویید: >نمي خواهم به خاطر سیگار، جوانمرگ
 بشوم<! مثبت مثل اینکه بگویید: >مي خواهم بدون خس خس سینه
 و تنگي نفس فوتبال بازي کنم.< فهرستي تهیه کنید و تمام دالیل
 منفي  و مثبتي را که براي ترک سیگار دارید یادداشت کنید، حتي
 اگر آن دلیل، دلیل خیلي کوچک و بي اهمیتي باشد. هر چه بیشتر،
 بهتر. این فهرست را همیشه دم دست داشته باشید تا با مرور آن
 انگیزه  تان بیشتر و بیشتر شود. بعضي از دالیل مشترکي که همه

:ممکن است براي ترک سیگار داشته باشند عبارتند از
 سیگار براي سالمتم بد است و من نمي خواهم در جواني عمرم
 را تباه کنم، مي خواهم سرحال و قبراق باشم، از نظر مالي برایم
روابط برقراري  هنگام  سیگاري  غیر  آدم هاي  است،  صرفه   به 
دیگر نمي خواهم  مي شوند،  پذیرفته  زودتر  و  بهتر   اجتماعي 
بستگانم از  یکي  بدهد،  بوي سیگار  لباسم  و  مویم  بدنم،   دهانم، 
 آشنایانم به تازگي به دنبال ابتال به سرطان ریه از دنیا رفت و من
 نمي خواهم این اتفاق براي من بیفتد، نمي خواهم به چیزي وابسته
قلبم فشار به   باشم حتي سیگار، سیگار نفسم را تنگ مي کند و 

. . . مي آورد و

قدم سوم
مي برید، لذت  کار  این  از  و  مي کشید  که سیگار   اگر سال هاست 
دچار جسمي،  مشکالت  بر  عالوه  سیگار،  ترک  از  پس   شاید 

زندگي براي  است  الزم  پس  بشوید.  هم  عاطفي  خالء   نوعي 
باشید. داشته  جدیدي  برنامه هاي  هم  سیگار تان  از   بعد 

 تغییراتي در برنامه هاي روزمره تان به وجود بیاورید:
متنوع، اجتماعي  فعالیت هاي  جدید،   ورزش هاي 

متفاوت، موسیقي  جدید،  غذاهاي  کردن   امتحان  
 تهیه لباس جدید، تغییر وضع ظاهري مثال نوع

 آرایش موي سر و . . .  باید با این تغییرات
 احساس کنید که ترک سیگار از شما آدم

 دیگري ساخته است. نکته اصلي این
روز به  روز  باید  شما  که   است 

 دامنه تجارب و فعالیت هاي تان
 را گسترده تر کنید تا بتوانید

مساله از  را   تمرکزتان 
دور سیگار   ترک 

باشد یادتان   کنید. 
نیست قرار   که 

کسي  شما 
چیزي  یا 

دست از   را 
برعکس،  بدهید. 

 شما دارید چیز جدید و
 ارزشمندي همچون زندگي

به دست را  بي دردسر  و   سالم 
.مي آورید

قدم چهارم
 داستان شرطي سازي پاوولف را شنیده اید؟

 او پیش از غذا دادن به سگ ها، زنگي را به صدا
 درمي آورد. بعد از مدتي، تنها به صدا درآوردن زنگ

 هم باعث مي شد تا بزاق سگ ها ترشح شود. به همین نسبت،
 شما در ضمیر ناخودآگاه تان عادت کرده اید که در زمان هاي

غیره، سیگار و  اماکن  از  پاره اي  در  موقعیت هاي خاص،   معین، 
 روشن کنید. به عبارت دیگر، شما طي سال هاي اعتیادتان، نسبت
باید ترک سیگار  هنگام  ـ شرطي شده اید.  نوعي  به  ـ   به سیگار 
 در نظر داشته باشید که مدت زماني طول مي کشد تا این شرطي
 شدن، اثرش را از دست بدهد. باید بدانید که گاهي اوقات ما در

 باورمان سیگار را بیش از آنچه که هست، قدرتمند مي پنداریم و
 فراموش مي کنیم که سیگار به هیچ عنوان این قدرت را ندارد که
 چیزي را عوض کند یا اوضاع را بهتر کند. به قول فروید: >سیگار
بتوانید اینکه  براي  حال،  این  با  است.<  سیگار  یک  فقط  و   فقط 
 سیگار را براي همیشه کنار بگذارید باید ذهني متمرکز و قدرتمند
ایجاد ذهن تان  در  سیگار  از  که  ذهني  تداعي هاي  باشید.   داشته 
 شده، تا مدت ها بعد از قطع وابستگي به نیکوتن هم در درون تان
 وجود خواهد داشت. باید به خودتان یادآوري کنید که همه چیز
 در کنترل شماست و ذهنیت مثبتي را که از همان اولین روزهاي
 بعد از ترک ایجاد مي شود، پیوسته حفظ کنید. هر چه باشد، قرار
 است که از این به بعد شما در مقام یک فرد >غیر سیگاري< از

.زندگي تان لذت ببرید
قدم پنجم

کشیدن اعتیاد سیگار  یک  بلکه  نیست  بد  عادت   یک 
ه سیگار، پیچید نیکوتین  مي دانید   است. 
ت ا ثر اعمال ا چگونه  را   اعتیادآورش 

که تغییراتي  با   مي کند؟ 
شیمیایي ماده  دو   در 

به مغز  در   موجود 
مي آورد:  وجود 

و  دوپامین 

www.persianweekly.co.uk  هفته نامه پرشین در وب سايت بصورت کامال رنگی در دسترس می باشد
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به که  ُپکي  اولین  از  بعد  ثانیه   7 فقط   نورآدرنالین. 
یک جا نیکوتین  از  زیادي  مقدار  مي زنید،   سیگار 

 به مغز مي رسد و >یورش نیکوتیني< آغاز
اولین این  سیگاري ها  اگر   مي شود. 

 پک را ـ به اشتباه ـ لذت بخش
فقط مي کنند،   توصیف 

است دلیل  این   به 
یورش  که 

تیني،  نیکو
که را  ست اشتیاقي  ر  د
آخرین اتمام  از  در بعد   سیگار 
این مغز شکل گرفته است، ارضا و   مي کند 
در که  است  اعتیاد  چرخه  خیلي همان   سیگاري ها 
که دارند  یاد  به  خوبي  به  سیگاري ها  اکثر  مي گیرد.  شکل   زود 
 اولین نخ هاي سیگاري که کشیدند  به هیچ وجه لذت بخش نبوده
 است. آنها اغلب آن قدر بر این کار اصرار کرده اند تا باالخره این
 چرخه اعتیاد در وجودشان شکل گرفته است. آنچه سیگاري ها
 به عنوان لذت ناشي از سیگار از آن یاد مي کنند در واقع چیزي
 نیست مگر اطفاي میل به نیکوتین که از کشیدن آخرین نخ سیگار
نیست نگراني  جاي  اما  است.  مانده  باقي   وجودشان   در 
با وجود نیکوتین  بگذارید،  کنار  را  اگر سیگار  که   چرا 
 ذات اعتیادآورش، تنها 48 ساعت در بدن تان باقي
دفعه یک  را  بخواهید سیگار  اگر   خواهد  ماند. 
 کنار بگذارید، عالیم قطع مصرف فقط در
 دو سه روز اول شدید خواهد بود و
 به طور تدریجي ظرف دو تا سه
خواهد بین  از  کلي  به   هفته 
کار این  اگر  اما   رفت. 
انجام تدریج  به   را 
مي توانید  دهید، 
استفاده  با 
ز  ا

 جایگزین هاي
شانس  نیکوتین، 
تا را  خود   موفقیت 
.دو برابر افزایش دهید

قدم ششم
 از همان روزي که سیگار را
در خوبي  اتفاقات  مي کنید،   قطع 

:زندگي تان رخ مي دهد
خطر مي کشید،  نفس   راحت تر 
خطرناک بیماري هاي  انواع  به   ابتالي تان 
بازتر خوني تان  رگ هاي  مي یابد،   کاهش 
با مي یابد،  بهبود  خون تان  گردش  و   مي شوند 
 خروج منواکسید کربن از بدن تان سطح انرژي  تان
 افزایش مي یابد، خون رساني پوست تان بهتر مي شود
 و رنگ چهره تان باز مي شود، شانس باروري تان بیشتر

 مي شود، محیط زندگي و کارتان تمیزتر و سالم تر مي شود،
باقي لباس هاي تان  در  سوختگي  جاي  و  سوراخ  از   اثري 
 نمي ماند، دیگر اطرافیانتان را معذب نمي کنید و آنها را در
 معرض انواع بیماري ها قرار نمي دهید، پولي را که خرج
 سیگار مي کردید مي توانید پس انداز کنید، طعم غذاها
دیگران براي  جذابیت تان  مي شود،  بهتر   براي تان 
بوي دیگر  لباس تان  و  بدن  مي شود،   بیشتر 
و نفس  به  اعتماد  نمي دهد،  را  سیگار   کهنگي 
 خودباوري تان بیشتر مي شود و با افزایش
سرزندگي احساس  انرژي تان،   سطح 

.خواهید کرد
قدم هفتم

پس بالفاصله  که  ببینید  حاال   و 
در اتفاقاتي  چه  سیگار،  ترک   از 

:بدن تان شروع مي شود
 دقیقه بعد:  فشار خون و ضربان قلب 20
به خون رساني  و  برمي گردد  عادي  حالت   به 

.دست و پا بهبود پیدا مي کند
 ساعت بعد: سطح اکسیژن خون به حد طبیعي برمي گردد 8

.و خطر ابتالي به حمله قلبي کاهش مي یابد
بدن از  سیگار  از  ناشي  کربن  مونوکسید  بعد:  روز   یک 
خود از  را  چرک  و  خلط  کم کم  ریه ها  و  مي شود   دفع 
 خارج مي کنند. یادتان باشد که اگر یک روز بعد از ترک،
 دوباره هوس سیگار کردید نفس عمیق بکشید و آب زیاد

.بخورید
گیري اندازه  قابل  خون تان  نیکوتین  دیگر  بعد:  روز   دو 
 نیست. حس چشایي و بویایي رو به بهبود مي گذارد. طي
 این روز و روز بعد عالیم قطع مصرف به اوج مي رسد.
 پس زیاد آب بخورید و مصمم و متمرکز باقي بمانید چرا

.که این عالیم به زودي تمام خواهد شد
 سه روز بعد: شاید این روز  بدترین روزتان باشد. عالیم
 قطع مصرف اوج مي گیرد. یادتان باشد که این عالیم گذرا
 هستند. پس سرتان را با چیزي گرم کنید )ورزش، کتاب،
.(  و آب زیاد بخورید. سه هفته دیگر  .  . و  تلفن   نوشتن، 
 تمام این عالیم به خاطرات مي پیوندد! پس بي خیال گذشته

.شوید و چشم تان به آینده باشد
احساس و  شوید  ُخلق  بد  است  ممکن  بعد:  روز   چهار 
مثل درست  مي خواهد  نیکوتین  بدن تان  بکنید.   بي قراري 
مي توانید تا  کنید.  مقاومت  مي خواهد.  غذا  که   گرسنه اي 
دم مناسب،  وعده  میان  یک  که  کنید  دقت  و  بخورید   آب 
 دست تان باشد. بروید بیرون قدم بزنید. اگر سري هم به

.باشگاه و سالن ورزشي بزنید، بد نیست
پوست تان مي کشید.  نفس  راحت تر  خیلي  بعد:  روز   پنج 
 روشن تر شده است و چشم هاي تان برق سابقش را پیدا
 کرده است. احساس مي کنید که انرژي تان زیاد شده است.
 سعي کنید از این روز هر روز دو نوبت، یک بار صبح و

.یک بار شب، تمرین هاي ریلکسیشن انجام بدهید
بازگشته عادي  شکل  به  خواب تان  الگوي  بعد:  هفته   یک 
صاف سینه  یا  و  سرفه هاي تان  است  ممکن   است. 
هم هست. منطقي  باشد.  قبل شده  از  بیشتر   کردن هایتان 
 ریه ها دارند قطران و باقي مانده هاي مزاحم این چند سال

 .را جارو مي کنند و مي ریزند بیرون
و بازتر  بدن تان  سراسر  در  خوني  عروق  بعد:   هفته   دو 
 بازتر مي شوند و اوضاع گردش خون تان بهبود چشمگیري
 پیدا مي کند. پیاده روي و ورزش کردن براي تان آسان تر

.شده است
 تا 9 ماه بعد: مشکالت تنفسي، سرفه، تنگي نفس و خس 3
 خس سینه به حد زیادي مرتفع شده است. کارآیي ریه ها

.بین 5 تا 10 درصد افزایش یافته است
که 5 وقتي  نسبت  به  قلبي  حمله  به  ابتال  بعد: خطر   سال 

.سیگار مي کشیدید، 50 درصد کاهش یافته است
 سال بعد: خطر ابتال به سرطان ریه به نسبت وقتي که 10
 سیگار مي کشیدید 50 درصد کاهش یافته است. حاال شما
 به اندازه یک فرد غیرسیگاري در خطر ابتال به حمله قلبي

 .قرار دارید
قدم هشتم

 وقتي سیگار را ترک مي کنید، موقعیت هاي زیادي براي تان پیش
هم باز  )و  و...  بکشید  سیگاري  مي کند  وسوسه تان  که   مي آید 
 همان آش و همان کاسه(! اما این موقعیت ها دشمنان شما هستند
بهتر مي توانید بهتر بشناسید،  را هم هرچقدر که   و دشمنان تان 

.تدبیرشان کنید
 بي حوصلگي: بي حوصلگي فقط و فقط یک حالت روحي است و
 سیگار کشیدن نمي تواند هیچ تغییري در آن ایجاد  کند  جز این که
 فقط مدتي از وقت تان را به عنوان یک کار و سرگرمي پر کند و در
 واقع، مشغول تان کند. پیشاپیش به فکر این دقایق باشید و براي

.این لحظات، برنامه اي از پیش طراحي شده در نظر بگیرید
 آسودگي خاطر: خیلي ها پنج شش هفته پس از ترک سیگار، درست
 وقتي که عالیم قطع مصرف را به خوبي پشت سر گذاشته اند، در
با این تصور که دیگر  دام یک آسودگي خاطر کاذب مي افتند و 
آنها اثري روي  ندارند و یک نخ سیگار هیچ   اعتیادي به سیگار 
 نخواهد داشت،  دوباره سیگار روشن مي کنند. مواظب باشید! این
 آسودگي خاطر خیلي خطرناک است. یادتان باشد که چیزي به
 نام >فقط یک نخ< وجود ندارد. نه پیش از این و نه بعد از این.
 مبادا تمرکز ذهني تان را از دست بدهید. قرار بر این است: سیگار

!بي سیگار

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

لطفا مطالب و ترجمهئ های خود را بصورت تايپ شده برای دفتر روزنامه ارسال کنید
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ترانه
نوشته های ترانه

ما  تابستان گرمی که همه  به گرمی  سالم سالمی 
در لندن منتظرشیم!

این  که  عزیز  عارف  از  تشکرکنم  باید  از همه  اول 
با  خیلی  نوشتن  گذاشته.  من  اختیار  در  را  صفحه 
مثل  پرحرفی  آدم  داره.  فرق  زدن  حرف 
به  شروع  دوربین  جلوی  وقتی  من 
بهش  که  جایی  تا  میکنه  زدن  حرف 
فکش  و  میزنه  حرف  بدن  اجازه 
خسته نمیشه ولی موقع نوشتن تنبل 

میشه و وسطش می مونه.
باز کردم که خاطره  بار وبالگ  نمیدونین چندین 
تنبلی  خب   .... ولی  بنویسم  را  دلم  حرفهای  و  هام 

نگذاشته دیگه!
 اما بریم سر بحث داغ تلویزیونی همیشگی خودم... 

پسرها و دخترهای لندنی...
یه سوال می پرسم صادقانه جوابش را بدین... دیگه 

به خودتون نمی تونید دروغ بگید...

پیشتون هر  بیاد  که  تا حاال دوست پسری داشتید 
هر گریه کنه و بگه دوست دختر من بعد از 

با  و  کرده  ول  را  من  دوستی  سال   2
دوست خودم دوست شده؟

من که ندیدم ولی برعکسش 
بینم  و می  خیلی دیدم  را 

جواب   ... دید  خواهم  و 
چراش هم نمیدونم... 

هم  دفعه  صد 
شعار  این  شنیدم 

که  را  معروف 
با  دخترها 

فکر  قلبشون 
و  میکنند 
با  پسرها 
عقلشون... 

اصال  و 
ل  قبو

ندارم و اینم
اثباتش:

باشه  داشته  قابل حل  غیر  یک مشکل  پسر  یه  اگه 
مشکل  یک  دختر  یه  اگه  اما  میشه  خواب  کارتون 
داشته باشه با خانواده اش درمیان میگذاره..  و اگه 
اگه یه پسر دوتا مشکل  مشکل بشه مشکالت یعنی 
غیر قابل حل داشته باشه دزد میشه قاچاق میکنه 
قتل میکنه اما اگه یه دختر دوتا مشکل داشته باشه 
مشاوره میره ومشکالتش حل میکنه... این هم اثبات 

فرضیه “ دخترها با عقل فکر میکنند “
و اما داستان زوجی در لندن

هم  هفته  یک  ایران  از  که  ای  ساله   20 پسره 
نیست رسیده اینجا میخواد بره دیسکو! اونم مدل 

ایرانیش!
مو  مدل  هم  ساعت   ۳ و  حمام  ساعت   2 از  بعد 
هم  که  خودش  گریم  ساعت   ۱ و  کردن  درست 
جوشاش را بپوشونه و هم دماغ عملیش را طبیعی 
  BMW تر کنه... باالخره با دوستاش سوار یه ماشین
البته مدل L Reg – ۳۱۶ میشن و میرن به طرف 
دافای ایرونی )به قول خودشون( . تو دیسکو مخ یه 
دخترخوشگل ایرونی ساده را میزنه و دختر بیچاره 
)دختر  میشه...  عاشقش  دل  تا  نه صد  دل  یک  هم 
قصه ما یه دختر ۱۸ ساله هست که با خانواده اش 

۱0 سالی میشه که در لندن زندگی میکنه(
Honeymoon P ۶  ماه اول یا به قول خودمان -
riod مثل باد میگذره. دختره میشه مترجم,  منشی 
و  میگذره  نیم  و  سال  یک  آقا..  خصوصی  آشپز  و 
بلوند  دختر  دیگه   ... میشه  عوض  هوسش  پسره 
فکر  میشه  رد  بغلش  از  دختری  هر  تا  میخواد.. 
میکنه ایرانه و تیکه انداختن را شروع میکنه ... دیگه 
Hi Darling  هم از دوست دخترش یاد گرفته.. و 

جایگزین جیگرتو میکنه!
دختر بیچاره به خودش کم کم شک میکنه و میگه 
چرا ما داریم از هم دور میشیم.. پسره هم با زبان 
ریزی شدید میگه عزیزم اینطوری نیست فقط من 

کارم زیاد شده و وقت با تو بودن کمتر دارم...
و  خشک  تکس  تا  چند  فقط  و  میگذره  هفته  یک 
خالی رد و بدل میشه.. دختره هم تو فکرش میگه 
پشت  داره  هفته  یه  بیچاره  شلوغه...  سرش  حتما 
سرهم کار میکنه و برنامه سورپرایزش را میچینه 
که خوشحالش کنه.. بعد از کلی داستان بافی برای 
مامان و بابا که امشب خانه Emily میخوابم... میره 
دم خانه پسره که از سر کار برگشت 
و  بشه  خوشحال  و  غافلگیر 
باشن....  با هم  را  شب 

اما......
دیگه خودتون 
نین  و مید

چی 

میبینه!! نمیدونین... پس ادامه را بخونین...
میزنه...  در  میره  روشنه..  پسره  اتاق  چراغ  میبینه 
دوست  که  نمیکرده  را  فکرش  اصال  که  هم  پسر 
دخترش باشه.. در را باز میکنه.. دختره میپره بغل 

پسره بوسش کنه یه دختر دیگه را اونجا میبینه...
اون شب را تا صبح تو خیابون گریه میکنه و قدم 
میزنه...نه روش را داشته بره خانه و دوست پسر با 
غیرتش هم نگرانش نشده بود و نمی خواست هیچ 
چیزی مزاحم شب زیبایش با زید یا داف لهستانی 

اش بشه...
دختره شب و روز گریه میکرد و به امید یه تکس 
از پسره... تا ۱ سال میگذره و با پسری در دانشگاش 

دوست میشه و نامزد می کنن.
و  فرقره  هر  از  مختلف  دافای  پسره  طرف  اون 
هر سنی که هست را به خونش راه میده و دیگه 
روز  یه  میشه...  سالش   25 تا  میدونین  خودتون 
میبینه  بود  وایساده  آیینه  جلوی  در  که  روزها  از 
موهاش داره میریزه .. از اون طرف مامانش زنگ 
میزنه و هی حرف فالن دختر همسایه و فالن دختر 

خاله را میزنه یعنی وقت ازدواجته!
تنها دختری که واقعا  با خودش میگه  فکر میکنه و 
من را به خاطر خودم دوست داشت و عاشقم بود 

اولین دوست دخترم بود و باید برم دنبالش..
هنوز  که  هم  دختره  و  میکنه  پیدا  را  دختره  تلفن 
خودش  جلوی  ولی  میشه  دودل  هست  عاشقش 
که  پسره هم   ... داره  نامزد  که  میگه  و  میگیره  را 
REJECT شده بوده شایعه میکنه که دختر ایرونی 
خالی بنده و عشق و عاشقی نمیفهمه چیه و هوس 
زن انگلیسی میکنه.. اونم پیدا نمیکنه و دیگه بیشتر 

موهاش ریخته...
-BRI میشه..  داره  هم  سالش   2۸ شده...  چاقم 

ISH پاسپورتشم که اومده.. میره ایران.. یه دختر 
خوشگل الغر پیدا میکنه و ازدواج میکنه و زنش را 

میاره اینجا...
ولی همون هفته اول دعواها شروع میشه ... چون 
خانم هفته ای 2 بار ایران میرفته موهاش را کوپ 
میکرده... هفته ای ۱ بار اپیالسیون تمام بدن... هر 
روز هم استخر و حموم آفتاب.. و هر شب هم یا 

شام بیرون یا مهمانی خونه دوستش....
ساله   ۳0 پسر  یه  میشه  میکشه...  طالق  به  کار  و 
بره دیسکو  که  میگیره  نتیجه  کچل طالق گرفته.... 
و یه دختر ۱۸ ساله ساده پیدا کنه و عاشق خودش 

کنه...
چون هر چی سن کمتر ... تجربه کمتر و راحت تر 

میشه مخشون را زد.....
بهتر نبود هوس بازی نمیکرد؟

نتیجه اخالقی: قدر کسی که االن دارید و دوستتون 
داره را بدونین و با هم دیگه دست به دست هم 
تر:  )خودمونی  کنید...  سپری  را  ترقی  های  پله 
هوس بازی ممنوع و دوست دخترتون را قدرش 

رو بدونید(
و این هم چند تا نکته دیگر برای اون 
را  اینجا مطالب من  تا  پسرهایی که 

خوندن و حرسشون گرفته...
همین  برای  ندیدن  خیری  پسربودن  از  پسرها   *

میخوان خانم باشن وموهاشون بلند میکنن
دخترها  وقتی  اما  دارن  کاله  ظاهر  در  پسرها   *

تیغشون میزنن بدجوری سرشون کاله میره
قلبشون  دارم  دوست  بگی  تا  پسرها  به   *
ازجاکنده میشه چون عقده شنیدن این جمله 
رو سالها به دوش کشیده اما وقتی به دخترها 
میگی دوست دارم این جمله براشون اینقدر 

تکراری هست که مثل سحرناز میگن عاع
دخترها  اما  شکمشون  پسرها  قوت  نقطه   *

عقلشون
* پسرها درآئین نامه 5 بارامتحان میدن اما 
چه  میشن  رد  بازهم  بودنشان  کودن  بدلیل 
پیکان  عشق  همشون  اینجاست  جالب  میده  حالی 
دارن و عشق گاز دادن اما نیم کلالج 50 سال دیگه 
میرن  یا  میکنن  پارک  هم  وقتی  نمیگیرن  یاد  هم 
بار  دخترها  اما  عقبی  ماشین  به  میزنن  یا  توجوب 
دارن  پژو  وعشق  میشن  قبول  رو  نامه  آئین  اول 
درضمن سعی میکنن نیم کالج باحال داشته باشند 
تا درسرباالئی با یه نیش گاز بدون اینکه برن عقب 

تعادل ماشین حفظ کنند
* پسرها فکر میکنن بهترین راه بلوف زدن وبقول 
کردن  تعریف  وازخودشون  گفتن  دروغ  خودتون 
هست اما دخترها عاقل هستن و بهترین راه بقول 
که  را  ومطالبی  میدانن  راستی  همان  خودتون 

برایتان نوشتم سرشار ازهمه این راستیهاست
چه  هستند  فراری  هم  ازخودشون  اصال  پسرها   *
که  همانطور  دخترها  اما  ومدرسه  درس  برسه 
دختران  را  وشاغلین  دانشجویان  تعداد  بیشترین 
کمی  بهتره  نیست  بحث  جای  داند  تشکیل  ایرانی 

مطالعه کنید
* پسرها به هم دیگه نارو میزنن اما دخترها خنجرو 
از رو میبندند بد نیست بدونی حسادت آدم موفق 

میکنه چون اسم دیگراون رقابت هست
اینکه حرف زور بزنن  * پسرها زور میزنن بجای 
رو  پسرها  جواب  آرامش  کمال  با  دخترها  اما 
میدن میگی نه چرا داری این مطالب میخونی پس 

هههههه
وهمه  دخترها  برای  دادن  سوتی  ازبس  پسرها   *
همه  میده  سوتی  وقتی  دختر  یه  اما  شده  عادی 

تعجب میکنن
* یه پسر اگه تا 24 ساعت بادوست دختر صحبت 
ودائم  میگیره  صحبت  فاز  میترکونه  اکس  نکنه 
یه  با  ساعت   24 اگه  دختر  یه  اما  جنبه  می  فکش 
افتاده خودش  کارهای عقب  به  نکنه  پسر صحبت 

میرسه
* پسرها میدونن چون فمنیسم یعنی طرفدار زن 
بودن برای همین حسادت میکنن ودوستش ندارن 
خودشان  ازحقوق  دارن  دوست  چون  دخترها  اما 

دفاع کنند طرفدار فمنیسم هستند
* یه پسر اگه با دوست دخترش بهم بزنه وحشی 
میشه میره روش اسید میپاشه اما یه دختر وقتی با 
دوست پسرش بهم میزنه یه خواستگار خوب براش 
پیدا میشه میگی نه روزنامه ها رو بخونی بد نیست 

بخصوص فلیم هائی رو که اخیرا نشان میدن
چنده  ساعت  بپرسی  توخیابون  وقتی  پسر  ازیه   *
میکنه  فکر  کمی  بعد  ندیدبدید  میکنه  تعجب  اول 
میگه جان ساع ع ع ع ت 7ووووبرای اینکه بیشتر با 
دختر صحبت کنه ۳5 دقیقه ووو۳ ثانیه اما یه دختر 

کم محلی میکنه جوابش اصال نمیده
*  پسرها بعد از خوندن این مطلب اول کمی فکر 
میکنن وبعد میخوان انتقام بگیرن وبا حرفهای رکیک 
خودشون مطرح میکنند اما دخترها خیلی منطقی 
مطالب  این  آخر  تا  چرا  نه  میگی  میدن  جوابتون 
خوندی ودرفکر فرو رفتی .. این چند تا نکته آخر 
نوشتم. ها ها  بیشتر پسرها  برای حرس دادن  رو 

ها
 برای اونهایی که عاشقن هنوز و این حرفهای من 

داغ دلشان را تازه کرد... این شعر را پیدا کردم... 
 ای یار به جهنم که ما را دوست نداری

از عشق تو هرگز نکنم گریه و زاری
اگر روزی بری یاری بگیری... الهی تب کنی 

فرداش بمیری
الهی سرخک و عریون بگیری... تب مالت و فشار 

خون بگیری
اگر بردی از اینها جان سالم... الهی درد بی درمان 

بگیری
الهی تو بمیری... من بمونم.. سر قبرت بیام قرآن 

بخونم
نویسنده شعر باال نامعلوم ولی هر کی بوده درد 
عشقش سوزناک تر از اونی بوده که من دارم... 

ایشاهلل که همه اونهایی که دلشان شکسته یه به هر 
طریقی قلبشون آهی داره توش خوب بشه

و همیشه این حرف ویکتور هوگو را به یاد داشته 
باشید که میگه :عاشق کسی باش که الیق عشق تو 

باشه نه تشنه !تشنه روزی سیر خواهد شد
جهت  ها  نوشته  این  همه  نیارین...  بابا جوش  خب 
ایرونی  پسرهای  از  که  شناختی  با  هست....  خنده 
تو لندن دارم باید بعد از نوشتن 2 تا شماره دیگه 

bodyguard بگیرم... عارف جان خرجت رفت باال!

لطفا ما را از خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سايت مراجعه نمائید
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 reports@persianweekly.co.uk  لطفا مطالب و ترجمه های خود را بصورت تايپ شده برای دفتر روزنامه ارسال کنید

 یک دقیقه گفتگوی تلفنی با قیصر خواننده ایرانی

قیصرخواننده محبوب ایرانی برای شرکت در جشن هفده سالگی هزار و یکشب در هفته آتی  برای 
اجرای چند آهنگ کوتاه به لندن خواهند آمد به همین بهانه گفتگوی کوتاه تلفنی با وی ا   ز دفتر هفته 

نامه انجام دادیم.

پرشین: الو سالم آقای قیصر از هفته نامه پرشین در لندن باشما تماس گرفتیم
قیصر: سالم  خوب هستید خسته نباشید پیش شماره رو تو اینترنت دیدم کارتون خیلی قشنگه خسته نباشین

پرشین: مرسی لطف دارید. شنیدیم که به لندن تشریف میارید قصد دارید که اینجا برنامه اجرا کنید ؟
قیصر: راستش قرار است که در جشن 17 سالگی هزار و یکشب یک برنامه کوتاهی داشته باشم که همینجا به دست 

اندرکاراش تبریک میگم. و چند شهر دیگه .

پرشین: قبل از ورودت به لندن چه پیغامی برای جونای ایرونی داری؟
قیصر: بهشون بگید که خیلی دوسشون دارم و تو برنامه های قبلی خیلی به من محبت داشتن

پرشین: کنسرت  جدید یا برنامه خاصی برای آینده دارید؟
قیصر: راستش تا 2 - 3 ماه دیگه قراره یه CD جدید بدم بیرون. 

پرشین:  بی صبرانه منتظر برای شنیدن آهنگ های جدیدتون هستیم حتما وقتی تشریف آوردید یه مصاحبه مفصل 
باشما خواهیم داشت اگر مطلب دیگه هست بفرمائید

قیصر: راستش میخواستم درگذشت خواننده محبوب و پیشکسوت ایران رو سرکار خانم مهستی را همینجا به همه 
تسلیت بگم من همیشه با صداش لذت می بردم

پرشین: خیلی متشکریم  بدرود دیدار در لندن 
قیصر: خدانگهدار
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 reports@persianweekly.co.uk  

یک داستان کوتاه 

در گذشت بانوی آواز ایران 
سرکار خانم مهستی را به تمام  
هنرمندان و هم میهنان تسلیت 

عرض می نماییم

از طرف برادران شاهرودی و کارکنان هزارو یکشب

آخرین  
پمپ  
بنزین 

شرلي  آن  گرو 

برگردان: منیژه  آلبوغبیش 

          سال هاي  زیادي  با پدرمون  این جا زندگي  
کردیم . جو که  از همه  بزرگ تر بود ـ بعد مارک  و 
بعد من  ـ مي گفت  که  جاي  دیگه مان  را خیلي  خوب  
زندگي   توش   که   خونه اي   بیاره ؛  به  یاد  مي تونه  
کاغذدیواري   با  که   رو  آشپزخونه اش   و  مي کردیم ، 
از ُرزهاي  زرد پوشیده  شده  بود. مي گفت  درختاي  
که   جایي   بلند،  خیلي   درختاي   بود،  اون جا  بلندي  
را  خورشید  و  بکشي   دراز  پشت   به   مي تونستي  
از میون  برگ ها مي درخشید. )هیچ   تماشا بکني  که  
درخت  بلندي  این طرفًا نیست .( مي گفت  پرتگاه  عمیقي  
بود که  اون جا مي تونستي  به  پایین ، به  رودخونه اي  
گاهي   بندازي .  نظري   داشت ،  عرض   پا  بیست   که  

اون جا تو آبگیر خرچنگ  مي گرفت .
          جو مي گفت  پدرمون  یه  مشت  سگ  تازي  
تا ساعت ها  وقتي  مي رفتن  شکار  و  داشت   خال دار 
فریاد  پدرمون   بشنوي ،  صداشونو  مي تونستي  
مي کشیدند.  زوزه   و  مي جنگیدند  مي کشید وسگ ها 
از  پر  دهکده   بود  کامل   ماه   که   جو مي گفت  شب ها 
حیوونایي  مي شد که  مدام  جست وخیز مي کردند. جو 
درباره اش   که   چیزي   تنها  ـ  مي گفت   این هارو  همة  
صحبت  نمي کرد مادرمون  بود. ُخب ، من  مي دونستم  
که  یکي  داشتیم  اما جو جواب  نمي داد ـ و مارک  که  
که   سیاهي   خانم   اون   به جز  بود  کوچک تر  جو  از 
یاد  به   چیزي   مي کرد  مراقبت   ازمون   مدتي   براي  

نمي آورد.
نمي یارم .  یاد  به   هم   اونو  حتي   من   البته             
این جا  به جز  اما  مي دونم ،  رو  این ها  همة   گرچه  
خونه مون   بنزین مون ،  پمپ   نبودم .  دیگه   هیچ  جاي  
از  جلوگیري   براي   پایه ها،  بر  بنا شده   بغل دستش ، 
رطوبت  و حفاظت  در مقابل  مارها، بزرگ راه ، چهار 
جادة  مستقیم  کشیده  شده  از شمال  به  جنوب ، بدون  
هیچ  خمیدگي  یا پیچیدگي  و تمام  این  دور و برا، تا 
اون جایي  که  چشم  کار مي کنه  پر از نخله ، کوتاه  و 
سبز، بي مصرف ، مگر این که  به  درد بادبزن  بخوره . 
یه  عالمه  مار وجود داره  و تعدادي  موش  و خرگوش . 
مي توني  درختچه هاي  خاري  رو ببیني  که  به  شونة  
وجود  که   چیزي یه   همة   این   ـ  نمي رسه  هم   آدم  
داره . یه بار مارک  به ام  گفت  اگه  به  باالترین  قسمت  
یه  رودخونة   کني ،  نگاه   شرق   به   و  بري   پشت بوم  
به   اما اون  فقط  سر  بزرگ  مي بیني  که  مي درخشه . 
سرم  مي گذاشت .همة  آن چه  رو که  مي دیدم  بخار داغ  

بود که  الزم  نبود براي  دیدن  اون  برم  پشت بوم .
          تا اندازه اي  کار خوبي  کردیم  که  نذاشتیم  
دیگه  پدر سگ  شکار کنه . خارستون  پر از لونة  مار 
بود و ممکن  بود سگ ها توش  بیفتن . من  فکر مي کنم  
افتاده  بود. اون  سگي   اتفاق   براي  »الکي« هم  همین  
»سیدن«  یه   از  داشتیم ،  نگه اش   مدتي   براي   که   بود 
بود  کرده   کم   راننده  سرعت شو  بود.  افتاده   بیرون  
سه   دو  بیرون .  بود  کرده   پرتش   ازپنجره   اونو  و 
تا معلق  زده  بود. بعد به  پشت  افتاده  بود. اما زیاد 
نترسیده  بود. واسه  همین  صداش  مي کردیم  »الکي«. 
کوچیک  بود و موهاي  بلندي  داشت . بهار که  مي شد 
َکنه ها بهش  مي چسبیدند و بقیة  سال  ازعفونت  گوش  
عذاب  مي کشید. هیچ وقت  دو تا گوشاش  با هم  سالم  

نبود.همیشه  یه چیزي  از این  یکي  گوشش  یا اون  یکي  
بیرون  مي ریخت . با همة  اینا خیلي  دوست  داشت  تو 
دیگه   و  رفت   یه روز  و  کنه   جست  وخیز  نخلستون  

برنگشت .
          دنبالش  گشتیم ، من  و مارک  و جو. یه  عالمه  
یه   ندیدیم .  ازش   اثري   هیچ   کلي  زمین ،  و  بود  چاله  
یه  »سمي «  با  گربه  هم  داشتیم . مي دوني ؟ تو جاده  
برداشت   بیل   کاسة   با  اونو  جو  وقتي   شد.  بزرگ  
گریه   به   کردم   بنا  من   نخلستون .  تو  کرد  پرتش   و 
کنم .  گریه   دلم  مي خواس   دل   ته   از  راستش   کردن . 
یه ریز گریه  کردم  تا این که  جو و پدرم  اشکامو پاک  

کردند. اونا گفتن  خوبیت  نداره .
نسبت   دیگه اي   احساس   من   اون   از  بعد            
داشتم .  پیش ترها دوستش   کردم .  پیدا  بزرگ راه   به  
هواي   تو  چرخا  وقتي   رو:  صداهاش   به خصوص  
و  مي کردند  صدا  و  مي کشیدند  مرطوب  صفیر 
ُخرناس   صداي   مي کشیدند.  هیس   خنک   هواي   تو 
کشیدن  آرام ـ تقریبًا مثل  آه ـ وقتي  رانندة  کامیون ، 
صداي   وقتي   مي کرد.  امتحان   رو  بادي   ترمزهاي  
صداي   همین طور  ـ  مي پیچید  دوردست ها  در  بوق  
صداي   مثل   اتومبیل ،  ترمز  زیر  و  کوتاه   دل خراش  
خنده  و یه  چیز دیگه ، صداي  نجواي  یک نواخت ، شب  
و روز، بي هیچ  تفاوتي ، در تمام ِ طول  جاده ، مثل  سیم ِ 

برق  صدا مي کرد یا شاید مثل  نفس .
          قبول  دارم  که  بزرگ راه  گاهي  چیز خوبي  
بود. وقتي  ماه  بهش  مي تابید، وقتي  بارون  زودگذر 
ازش   بخار  از  ابرایي   و  مي بارید  روش   تابستون  
در  داغ   سراب   یه   فقط   و  مي شد  ناپدید  بعد  و  بلند 
دوردست ها به جا مي گذاشت . باد هم  خوب  بود. در 
کامیون هاي   و  ماشین ها  اون   مرداد،  گرم   روزهاي  
مي فرستاد.  طرفت   به   خنکي   نسیم   عبور  حال   در 
هیچ   اصاًل  نداشتم .  دوستش   دیگه   اون   از  بعد  اما 
راه  خالصي  از اون  نبود. اگه  من  صداي  جاده  رو 
مي بستم   چشمامو  اگه   نمي دیدمش ،  یا  نمي شنیدم  
مي تونستم   گوشام   تو  مي کردم   فرو  رو  انگشتم   و 
اون  بو رو بشنوم . بوي  اگزوزها، بنزین  و گازوییل ، 
بد  که   روغني   و  مي سوزه   که  خوب   بوي  سوختي  
بدنة  رنگ ِ  سوختن   بوي   همین طور  و  مي سوزه ، 
 موتورهایي  که  از فشار رادیاتورهاشون  بیش  از حد 

گرم  مي شدند.
بهمون   جاده   مي گفت   جو  که   همین طور            
جو  گرفت .  هم  ازمون   رو  همه چیز  و  داد،  همه چیز 
باالي   رو  اِنجیل   که   اونایي   از  بود.  مذهبي   آدمي  
بهش   نگاهي   گه گاهي   مي ذارن .  آشپزخونه   قفسة  
مي انداخت . گمون  کنم  آرومش  مي کرد. مخصوصًا 
وقتي   مي دوني ،  بود.  رفته   بروس   این که   از  بعد 
اومدیم  این جا چهارتا پسر بودیم ، نه  سه تا. بروس  
این جا رو ترک   اون   این طور شد که   بود، و  بزرگه  
بیش تر  جنوب   مسافران   ازدحام   دسامبر  هر  کرد. 
قباًل سفر کرده   مي شد. جمعیت  هم  همیشه  بود که  

بود و دوباره  مي خواست  به  جنوب  برگرده .
          یکي  از ماشینا چهار پنج  سال  بود که  هر 
زمستون  این جا پیدا مي شد. سرنشینش  مردي  بود 

با یک  زن  و دختر.
          دختره  هر سال  قشنگ تر مي شد. موهاي  
مرده   دفعه   آخرین   مي رسید.  کمرش   تا  بورش  
ایست گاه   گوشة   ایستادند  مدتي   نبود.  هم راه شون  
اون  بروس   از  بعد  با بروس  حرف  زدند.  پارک  و 
قالپاق   الي   شستش   انگشت   شد.  هیجان زده   خیلي  
الستیک  داغون  شد، کاري  که  هیچ وقت  پیش  نیومده  
با  را  روزي   بروس   رفتن   اونا  این که   از  بعد  بود. 
ستارة  بزرگ  قرمزرنگي  روي  تقویم  دیواري  عالمت  
زد. اون روز لباس هاشو تو پاکت  گذاشت  و بهمون  
جاده   عرض   از  بعد  مي ره  شمال ،  اونا  با  که   گفت  

گذشت  و منتظر ماند.
به خاطر مي یارم .  اون روز رو خوب             من  
بروس  قدم زنان  از عرض  جاده  گذشت . به  سنگیني  
قدم  برمي داشت . انگار در عذاب  باشد. به  درختاي  
کاجي  که  دولت  اون جا کاشته  بود لگد پراند. )چیزاي  
مي شد  شش  سال   یا  پنج   درختا.  اون   مسخره ، 
زانو مي رسیدند.(  تا  زور  به   اما  بودند،  اون جا  که  
و  مي پروند  رو  مگس ها  منتظرموند،  زیادي   مدت  
ـ اونا بعضي  وقت ها واقعًا اذیت   پشه ها رو مي زد 

مي کردند.
کنار  سکو،  روي   جو،  و  مارک   و  من             

پمپ ها نشستیم  و انتظار کشیدیم . فقط  وقتي  تکون  
مي خوردیم  که  یه  ماشین  مي اومد. بعد هر سه تامون  
واسه  ُپرکردن  باک  ماشین ، تمیزکردن  شیشة  جلو و 
تایرها  )من همیشه   مي بردیم .  هجوم   تایرها  وارسي  
رو وارسي  مي کردم ، چون  از همه  کوچک تر بودم .( 
اون قدر سریع  کار مي کردیم  که  گاهي  دو برابر انعام  

مي گرفتیم .
بروس   مي شد.  گرم تر  و  گرم تر  آفتاب             
باد  اون   روبا  خودش   و  برمي داشت   را  کالهش  
مي زد. گاه گاهي  تف  مي انداخت  تا دهنش  رو از غبار 

پاک  کنه .
          نزدیکاي  بعد از ظهر جو گفت :»شاید آخرش  
نره .« و رفت  تو خونه  که  به  پدر بگه . دو سه  دقیقه  
ربطي   به  کسي   بروس   کار  گفت   برگشت :»اون   بعد 

نداره .«
          بعد یه  مرسدس  بنز توقف  کرد. یه  مرسدس  
220 با شیشه هاي  سبز تیره ـ که  از پشت  شیشه ها 
بزرگ شون   آفتابي   عینک هاي   اون   با  آدم هاش  
مي خواستن ،  گازوییل   اونا  بودن .  مثل غورباغه  
و  شک   با  راننده   نداشتیم .  هیچ وقت   ما  که   چیزي  
ما  که   انگار  انداخت .«  راش   گفت :»نمي شه   تردید 
گفت:»این   تندي   جو  بودیم .  کرده   روخالي   باکش  
بنزین  نمي سوزونه  آقا.« و قیافة  حق به جانب  گرفت ، 
چون   مي دونست ،  ماشینا  مورد  در  زیادي   چیزاي  

باک هاي  زیادي  رو پر کرده  بود.
          ـ تا ایستگاه  بعدي  چه قدر راهه ؟

پایین تر  هیچ وقت   گفت :»نمي دونم .  جو            
نرفته م .«

          به  آهستگي  راه  افتادند تا از هدررفتن  سوخت  
جلوگیري  کنند. جو باحرکت  شانه ، تابلوي  »آخرین  
ایست گاه « رو به  جاده  نزدیک  کرد. اون  تابلو یکي  از 
سه پایه هاي  تاشویي  بود که  ما مجبور بودیم  شب ها 
نکنند.  چپه اش   بزرگ   تاکامیون هاي   تو  ببریمش  
نصف  شب  مي تونس  سر و صداي  وحشتناکي  راه  

بندازه .
          یه دفعه  هر سه تامون  اون طرف  جاده  رو نگاه  
ماشینه   ندیدیم   اصاًل  ما  بود.  رفته   بروس   کردیم . 

براش  وایسته .
          شاید فکر کني  تو جایي  مثل  این جا تنها ما 
زندگي  مي کردیم . اما تنها نبودیم . ماشین هاي  زیادي  
توقف  مي کردن  و هفته اي  یک بار  بنزین  زدن   براي  
هم شرکت  براي  ُپرکردن  منبع هاي  زیرزمیني  مي اومد. 
رانندة  شرکت  تمام  روز روبا ما مي گذروند. بعضي 
خواربارمون   همیشه   مي آورد.  روزنامه    وقت ها 
بعد  هفته   واسة   رو  سفارش هامون   و  رومي آورد 
پدر  ماشین   نمي رفتیم  شهر.  هیچ وقت   ما  مي گرفت . 
پشت  خونه  پارک  شده  بود. نزدیک  منبع  یه  پونتیاک  
مرغ ها  که   داشت   قرار  قالب هایي   رو  تروتمیز   59
مدرسه   اتوبوس   بخوابند.  زیرشون   داشتن   دوست  
هم  بود، که  ما رو برمي داشت  و وسط  جاده  سر و 
ته  مي کرد. اما ما دیگه  مدرسه  نرفتیم  و اون  مسیرها 

از علف  پر شد.
          واسه  راه انداختن  ایست گاه  و گردوندن  خونه  
جمع کردن   و  به جوجه ها  دونه دادن   و  آشپزي ،  و 
کار  توري   دِر  و  بوم   پشت   تعمیر  و  تخم مرغ ها، 

زیادي  داشتیم . پدرمون  هیچ کاري  نمي کرد. این قدر 
جلو  رو  روز  تمام   مي توانست   فقط   که   بود  خسته  
ایوون  بشینه ، عادت  داشت  توتون  بجوه ، اما بعدها 
این کار روترک  کرد. پس  از اون  توتون  مي پیچید و 

مي کشید.
          یه روز جو و مارک  گفتن  اون  ُمرده :»خودت  
بیا ببین .« من  قباًل حیوون  مرده  دیده  بودم ، اما آدم  
مرده  ندیده  بودم . اما جوري  که  اون جا نشسته  بود 
مگس هاي   و  ـ  بود  شده   خم   یه  طرف   به   سرش   و 
من خودم   مي کردن ،  وزوز  ایوون   توري   در  پشت  

همه چیز رو فهمیدم .
من   نذاشتن   )اونا  مارک   و  جو  اون شب             
هم راه شون  برم ( پدر رو به خارستون  بردند و اونو 
یکي   و  رینگ   جفت   یه   اونا  انداختن .  مار  لونة   تو 
دوتیکه  آشغال  زنگ زده  هم  از حیاط  خلوت  برداشتند 

و روش  گذاشتن  تا مطمئن بشن  اون  ته  مي مونه .
جو  نکرد.  تغییر  هیچ چیز  مرگش   از  بعد            
اسم   با  مي اومد،  از شرکت   که   رو  رسیدهایي   زیر 
که   مي کرد  جوري   را  این کار  مي کرد.  امضا  اون  
شرکت .  دفتر  نه   مي شد  متوجه   کامیون   رانندة   نه  
به جز  آروم ،  داشت ،  ادامه   همین طور  کار  بنابراین  
و  مسافرها  همة   که   زمستون   ُپرمشغلة   فصل   اول  
مي بستند  سفر  بار  که   وماشین هایي   کامیون دارا 
رو جاده  راهي  جنوب  مي شدند. یه  روزچهار »پیس  
آرو« و شش  »وین  باگ « پشت  سر هم  رد شدند. جو 
گفت :»اون جارو نگاه  کن ! مث  این که  کسي  دنبال شون  
کوچکي   کریسمس   درخت   باگ ها  وین   همة   کرده .« 
کنار شیشة  عقب شان  بود. دقیقًا همین طور بود که  
ابرو درهم  کشیده  بودند  به  نظرمي رسید، راننده ها 
به  جلو خیره  شده  بودند. درست  مثل   و بي حرکت  
این که  چیز وحشتناکي  دنبال شون  گذاشته . چند ماه  
بعد ازاون ، جو و مارک  دعواشون  شد. من  شروعش  
مارک   پاگذاشتم ،  آشپزخونه   تو  وقتي   ندیدم .  رو 
یه بطري  شکسته  دستش  بود و جو چاقو کشیده  بود، 
چاقوي  ضامن داري  که  از پدر کِش  رفته  بود. مارک  
برگشت  و پا به  فرار گذاشت ، چون  مي ترسید چاقو 
به   دوید،  در  طرف   به   یه راست   بخوره .  پشتش   به  
طرف  من ، ومن  چنان  ترسیده  بودم  که  نمي تونستم  
چیزي  بگم . دور میز چرخید، از کناراجاق  گذشت  و از 
پله هایي  که  به  حیاط  خلوت  منتهي  مي شد پایین  رفت . 
همین طور که  داشت  مي رفت  با فشار، دِر توري  رو 
باز کرد. دست  چپ شو روي  نرده  گذاشت  و سعي  
پله   سه   از  برداره   چشم   جو  از  این که   بدون   کرد 
پایین بره . ُخب ، همه مون  مي دونستیم  که  نرده ها ُشل  
بودن . فکر کنم  سال ها بود که  ُشل  بودن ، اما نه  من  
نه  جو، نمي دونستیم  که  باید محکم شون  مي کردیم ، 
و این خوش شانسي  مارک  بود، چون  وقتي  به  پله ها 
رسید، جو بهش  نزدیک  شده  بود، در حالي  که  چاقو 
رو مستقیم  و رو به  پایین  نگه  داشته  بود، درست  در 

وضعیت  مناسب . ُخب ، مارک  وانمود مي کرد که  
لیز خورده  و جو جنبید و چنان  شیشة  شکسته  
رو مي پایید که  متوجه  دست  چپ  مارک  نشد و 
قسمت  بلندي  از نرده  بیخ ِ گردن شو گرفت  و با 
مارک  مدتي   افتاد.  حیاط   تو  پله ها  از  صورت  
منتظر  چه   هر  اما  کرد.  تماشا  را  جو  13طوالني  
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 آنچه
 ایران به

 جهان
 آموخت

 

                                   بی آزاری و جام می برگزین
    که این است آئین و فرهنگ و دین

                                   بترس از خدای و میازار کس
       ره رستگاری همین است و بس

) فردوسی بزرگ (

تا مادها  دوره  آغاز  از  باستان  ایران  دنیای  چه   اگر 
پر رویدادهای  قرن  چهارده  ساسانی  سلسله   پایان 
 فراز و نشیب و تجاوزات بسیاری را دیده است ولی
جای نازان در سر  و  باالن  یاری خداوند همچنان   به 
خاطرات از  مملو  اش  کارنامه  و  است  ایستاده   خود 
, نیک  منش  و  کردار   , دوستی  انسان   , ستیز   بیگانه 
 پهلوانی , جوانمردی و مروت است . ایران باستان به
 جهان درس تسامح , عدالت , قانون و انضباط آموخت

 . به دنیایی که آشور و بابل و مصر و یهود آن را از
 تعصب خشک و خشونت آکنده بودند نشان داد که با
 اعمال تسماح بهتر می توان امپراتوریهای بزرگ را از
با اعمال تسامح و با باورهای مختلف   اقوام گوناگون 
 برابری گرد یکدیگر آورد و با این کار صلح و قدرت
 و تمدن را بر جهان اعمال نمود . به اهل عصر نشان
انجام آنچه  با  میکند  نیکی  که  آنجا  انسان  که   داد 
 میدهد به آنچه مبدا نیکی است کمک میکند و آنجا
دارد شر  به  تعلق  که  را  دنیایی  میگراید  بدی  به   که 
زهد مفتون  گاه  گه  که  عالمی  به   . میدهد   افزایش 
و دنیا  ترک  در  پارسایی  که  بود آموخت  ریاضت   و 
. پارسایی واقعی در التزام زهد و ریاضت نیست   در 
 سعی و کوشش برای آبادانی دنیا و فزونی نعمت و
 برخورداری از شادیها این جهان است . به دنیا آموخت
ایزدی است و آن کسی که خود  که شادی موهبت 
پروردگار خویش نعمت  به  بهره سازد  بی  از آن   را 
 کفران نموده است . به دنیا آموخت که سعادت انسان
 در گرو زندگی مرفه و شاد و سازنده است . به دنیا
 نشان داد که ترقی اقتصادی و سعی در آبادانی عالم
 بهای زندگی ساده عدالت جویی و خردمندانه است
باب بدبینی و عیب جویی در  نشان داد که  به دنیا   . 
کژاندیشی از  نشان  آن  پیوسته  هم  به  نظام  و   عالم 
 است . پیروزی نهایی خیر بر شر قطعی است و آنکه
 در این باب شک کند از اینکه در دام شر بیفتد ایمن
هرچه ضد  بر  عصیان  که  داد  نشان  دنیا  به   .  نیست 
اینجاست از  و  است  اهورامزدا  اراده  است   اهریمنی 
 که در مقابل ضحاک , در مقابل جمشید و در مقابل
 افراسیاب شورشگری کاری موافق با عدالت محسوب
نظارت  , جهانداری  کار  در  باستان  ایران   . شود   می 
بر را  اقوام تحت فرمان  و آسایش  امنیت  تامین   در 
 فرمانروایان الزامی کرد . به قدرت بی لجام , غارتگرو
 عاری از رافت و شفقت اقوام بین النهرین در نواحی
 مجاور قلمرو خویش خاتمه داد و دولتی جهانگیر که
برتری آنها  از  دانش  و  , قدرت   از هر حیث وسعت 
 داشت و از حیث نظم و عدالت و احترام به ادیان دیگر
تا آن زمان و  نداشت   اقوام در هیچ حکومتی سابقه 
 در تمام نواحی اطراف مدینترانه هم همانند نداشت

 . را بنیان نهاد

امپراتوری ایجاد  که  آموخت  جهان  به  باستان   ایران 
 قدرتمند جهانی بر خالف آنچه در روزگارش معمول
 بود ) آشور و مصر و بابل ( راهش منحصر به ایجاد
 محدودیتهای دینی , اعمال تضییق و فشار بر اقوام تابع
 , یغما بردن حاصل دست رنج آنان , باجها و خراجهای
بلکه  . نیست  همجنسگرایی  و  فساد  و  غنیمت   ,  کالن 
ایمنی و  پایدار  امپراتوری  رافت  و  تسامح  رعایت   با 
ایران  . جهان شود  الگوی  که  گذاشت  پایه  میتوان   را 
 باستان ایجاد نخستین دستگاه اداری منسجم و منظم
 را در قلمرو وسیع خویش برای نخستین بار در جهان
 با موفقیت تجربه کرد و هدف توسعه فتوحات خود
 را مجرد به کشتار و غارت و رها کردن کشور مفتوح
سرزمین  . نساخت  آنان  گذاشتن  ویرانی  حال   وبه 
 مفتوح را هم مانند قلمرو نژادی خود مورد احترام
و نمود  کوشش  نیز  آنجا  آبادانی  برای  و  داد   قرار 
 معابد خدایانشان را ترمیم نمود . ایران باستان در تمام
از همان آغاز فرمانروایی امپراتوری خویش   گستره 
 شبکه های منظم ارتباطی از پست و چاپار و ساتراپهای
فعال همیشه خبر رسانی  نظام  تا  نمود  بنا   گوناگونی 
 در کشور برقرار باشد . جاده های استوار و پر رفت
 و آمدی ایجاد نمود که شرق و غرب عالم را به هم
 ارتباط می داد . بازرگانی بین المللی را گسترش داد
 و سکه های منطقه برای یکی شدن پولها ضرب کرد
نموده یوروو  نام  به  اروپا  اتحادیه  امروز  که  کاری   . 
انجام پیش  سال   2400 از  بیش  ایران  ملت  را   است 
آسیای  , مدیترانه  اطراف  اروپای  بین   . اند   داده 
به منظم  و ستد  داد  رابطه  هند  و  آفریقا   ,  مرکزی 
 وجود آورد . در دریای هند , دریای مکران ) عمان (
 , خلیج فارس و . . . اقدام به کشتیرانی های اکتشافی
 کرد . برای ایجاد ارتباط بین مدیترانه و بحر احمر یک
 شعبه رود نیل را الی روبی کرد و آنجا را به صورت
, بلد  نفی  سیاست   . درآورد  کشتیرانی  قابل   ترعه 
 تبعید و اسارت و گروگیری اقلیت ها را که آشوریها

 و بابلی ها در منطقه پیش گرفته بودند کنار گذاشت
به بازگشت  اجازه  بابل  تبعید شده در  یهودیان  به   و 

 . سرزمینهایشان را داد

 اگر آزادی فردی را آن گونه که در آتن حق افراد
 ممتاز و موجب رواج هرج ومرج و اتهام و تعقیب و
نیافت تقلید  خور  در  شد  می  مردم  تبعید  و   تهدید 
از جلوگیری  و  عدالت  دقیق  اجرای  در  نظارت   , 
را قشر ضعیف  بر  جامعه  قوی  قشر  اجحاف  و   تعدی 
امپراتوری استقرار  برای  ای مطمئن   همچون وسیله 
اعتقاد  , ثنویت  باستان  ایران   . دانست   خود ضروری 
راه را ظاهرا همچون   به جدایی دو مبدا خیر و شر 
 حلی فلسفی در مقابل وحدت گرایی جبریانه که نفی
 مسئولیت و تسلیم به یک اراده مرموز الزمه آن می
 شد ارائه کرد و از لحاظ اخالق هم مسئولیت فردی
 نسبت به اعمال خویش و هم احساس اعتماد به نفس
. تعلیم کرد  و  الزام  انسان  به  تمیز خیر و شر   را در 
 ایران باستان شادی را مایه فزونی شور و نشاط عملی
 و موجب خروج ذهن و ضمیر انسان از حالت کرختی
 , انفالی مرگ آور و بی ثمر دانست و آنرا یک نعمت
 بزرگ ایزدی که بیش از همه نعمتها در خور ستایش
کتیبه در  بزرگ  داریوش  تنها  نه   . کرد  تلقی   است 
 خود اهورامزا را که آفریننده زمین و آسمان است
 را ستایش میکند بلکه خداوند را برای اینکه شادی را
 برای انسان بیافریده است ستایش میکند . حتی صدها
 سال پس از وی بهرام گور نیز به پیروی از نیاکانش
تا ایران میدهد  به  خنیاگران هندی  به ورود   فرمان 
را در خود اندوه  و  , غم  ایران کرختی   نگذارد ملت 

 . احساس کنند

 ایران باستان تجاوزات روم را در مرزهای حقیقی خود
زور به  را  امپراتوریش  و  روم  سنای   . نمود   متوقف 
مورد سر در  آنچه  با   . نشاند  جای خود   اسلحه سر 
 بریده کراسوس سردار شکست خورده روم کرد و
 سپس خفت و خواری که برای والریان امپراتور روم
پیشگاه شاهنشاه به  زانو زدن  به  وادار  را  او  و   آورد 
در تاریخ  برای  را  همین صحنه  و سپس  نمود   ایران 
برای دیگری  زرین  برگ  کرد  حکاکی  رستم   نقش 
ایران به جای گذاشت و به آیندگان نشان داد  ملت 
 که ایرانیان به هیچ کشوری بی جهت تجاوز نمی کنند
 و وارد نمی شوند و اگر بیگانگان آنها را مورد یورش
 قرار دهند حتی اگر امپراتور روم باشد او را به زانو
 در می آورند . پیش از این نیز ارد اشکانی نیز درس
 بزرگی به رومیان داده بود و دست همه متجاوزین

 . را از این سرزمین کوتاه نموده بود

 ایران باستان طی قرنها در برابر هجوم اقوام وحشی و
 بیابانگرد در مرزهای شرقی سکاییها , کیدارها , هیاطله
 و ترکان آن سوی سیحون و جیحون که به تورانیان
بربر طوایف  این   . کرد  ایستادگی  هستند   مشهور 
 کارشان غارت , تجاوز , تاخت و تاز , ویرانی و نابودی
 بوده است و ایرانیان برای سرکوب این طوایف حتی
 سالها مجبور به نبرد بودند . سابقه کشمکش آنان به
 دوره ماد و کوروش و داریوش باز میگردد که شاهان
 ایران برای تنیبه تجاوزات آنان , بارها به آنان تاختند
به خود تا هرگز  برای دیگران شود   تا درس عبرتی 
 جرات تجاوز به خاکهای ایران را ندهند . در داستانهای
که هستند  ارجاسب  و  پیران  و  افراسیاب  هم   ایرانی 
نبرد آخرین   . میکنند  کوشش  ایران  با  مقابله   برای 
که میگردد  باز  ساسانی  پیروز  دوره  به  اینان   سخت 
 بیزانس هم در عهد خسرو انوشیروان دادگر اهمیت
 این تمدن درخشان و مبارزه با متجاوزین را از سوی

 . ایرانیان درک کرد

خویش قدرت  پیدایش  آغاز  همان  از  باستان   ایران 
 در دنیایی که ادیان جادوگری و سنگ پرستی و گاو
نهاد بنیان  را  اخالقی  تعلیمات  بود  . رایج   .  . و   پرستی 
 و سه آموزه ای را در آن روزگار به جهان آموخت
کردار  . است  دیگر  ادیان  تمام  بنیان  شک  بدون   که 
دیگر سال  میلیون  تا  نیک  پندار   , نیک  گفتار   ,  نیک 
و است  نیک سرشت  و  انسانهای موفق   نیز سرلوحه 
 آموزه های کفر و کشتار زنان و مردان برای قربانی

این سرزمین را در   کردن و رضایت درگاه خداوند 
 . ممنوع اعالم نمود

همیشه قاره  سه  بین  ایران  در  دینها  دیدگاه   معهذا 
 موضع تسامح و گفتگوی باورها و ادیان مختلف بوده
سرزمین این  در  مختلف  دین  و  باور  دهها  و   است 
 در کنار یکدیگر با آرامش و صلح زندگی می نموده
 اند . در عهد ساسانی و اشکانیان : بودایی , مسیحی ,
 یهودیت , زرتشتی . . . در این خاک زندگی کرده اند و
 همگی به دیده احترام نگریسته شده اند . ایران باستان
 به همین دلیل آوازه ای باشکوه در جهان برای خود به
 ارمغان آورده است زیرا شاهان ایران به همه باورها
 و آداب و رسوم اقوام و کشورهای تحت نظارت آنان
ترک به  مجبور  را  آنان  هرگز  و  میگذاشتند   احترام 
زرتشتی بهی  دین  به  آوردن  روی  و  خویش   باور 
بابل مانند  بزرگی  تمدنهای  تامل  کمی  با   .  نکردند 
که همگی محو میبینیم   .  .  . و  , آشور  اکد   ,  , سومر 
 شدند و این ایران بود که باقی ماند و به دنیای آئین
دوستی بشر  و  صلح   , کردن  زندگی  نیک   ,  انسانیت 
و ایران  باستانی  این دوره  پایان  از  . پس   را آموخت 
 یورش اعراب به ایران و آوردن دین جدید , ایرانیان
از از کوشش 200 ساله موفق به رهایی جستن   پس 
با باردیگر  و  شدند  ایران  به  اعراب  سلطه  یوغ   زیر 
فرهنگ دیدگاه  از  ولی  پذیرفتند  را  آنان  دین   اینکه 
. کردند  حفظ  را  خود  استقالل  سیاست  و  تمدن   و 
 پس از اسالم پهلوانی , رشادت ها و آئین کهن ایرانی
داشتن نگه  زنده  جهت  ملی  های  آموزه  صورت   به 
 هویت ایرانی دست به دست چرخید . ماجرای احترام
 انوشیروان دادگر شاهنشاه قدرتمند منطقه که برای
( زنی  پیر  آرامش  نشد  حاضر  مدائن  ایوان   ساختن 
 که راضی نبود زمین خود را به فروش برساند ( را
 برهم بزند زبان زد دربار و خلفای تازی شد . سیستم
 مالیات و حسابداری ایرانیان به دربار اعراب راه یافت
ایران هویت خویش را از دست نداد تنها ملت   و نه 

 . بلکه بر متجاوزین نیز تاثر مثبت گذاشت

 این موارد و بسیاری موردهای مشابه همگی عوامل
امپراتوری و  سرزمین  این  پایداری  در  گذار   تاثر 
گفته به  بزرگ  کوروش   . است  بوده  ما   نیاکان 
 گزنوفون نمونه دیگری از این هویت بزرگ منشانه
 تاریخ است به باور وی : ملتهای مغلوب حاضر نبودند
 به غیر از او ) کوروش ( کس دیگری بر آنان حکومت
 کنند . پس از وی داریوش بزرگ این بزرگ منشی و
 راه ایرانی بودن را ادامه داد و حتی سربازی را که به
 یک معبد یونانی بی احترامی کرده بود را تنبیه نمود
 . این تسماح و روحیه دموکراتیک در سلسله اشکانیان
 و ساسانیان نیز ادامه یافت و کلسیا ها با وجود تمام
متجاوز امپراتوری  نفوذ  برای  میتوانست  که   خطری 
. کردند  می  فعالیت  ایران  در  باشد  داشته   روم 
می مشاهده  ساسانیان  دوره  در  امر  این   نمونه 
به احترام  دلیل  به  یزدگرد ساسانی  . شاهنشاه   شود 
 عیسویت و دیگر ادیان دیگر و تسامح با آنان توسط
 کائنان و موبدان افراطی به بزه کار لقب یافت و این
 امر برای موبدان افراطی زرتشتی قابل تحمل نبود .
 پاسخ تمسخرآمیز) نامه درباری ( شاهنشاه هرمزد )
 فرزند خسرو اول ( به موبدان که برای تضییع حقوق
در ما  شگفتی  مایه  بودند  داده  انجام  اقلیت   پیروان 
 جهان امروز است . روحیه برابری ادیان و احترام به
این سرزمین و ملت بزرگان   , باور شاهان   آنان در 
و افراطی  موبدان  فقط  و  است  شده  نهادینه   ایران 
زیبا دموکراسی  و  آرامش  این  بر  نمایشی   دینداران 

 . خدشه وارد مینمودند

 

دکتر نویسنده   , پارسی  ارشام  از   گردآوری 
,عبدالحسین زرین کوب
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موند اتفاقي  نیفتاد. آروم ، خیلي  راحت ، مارک  شیشة  
شکسته  رو پشت  سر جو پرت  کرد. همان طوري  که  
یه  چیزي  رو رو یه  کومة  آشغال  پرت  کنن . نرده اي  
بود  ایستاده   جو  همون جایي که   بود  شده   ول   که  

برگشت .
          مارک  برگشت  داخل ، مستقیم  از کنارم  گذشت  
و رفت  تو اتاق  خواب ،تشکو طوري  ُهل  داد که  تمام  
کیف پالستیکي   تو  که   رو  چیزایي   شد.  پیدا  فنراش  
زیپ دار مشکي  قایم  کرده  بود تو یکي  از فنرا چپونده  
رخت خواب   کنار  میخ   به   که   وژاکت شو  بسته   بود. 
آویزان  بود و کاله  نو مخصوصش  رو ازتو قفسه  
»قابیل ،  گفت :  به م   مي رفت   داشت   وقتي   برداشت . 
هابیل  را کشت .قیامت  نزدیک  است .« مي دوني  واقعًا 

یه  آدم  مذهبي  بود.
یه  کامیون  بزرگ ،  با  افتاد،  راه   فوراً  اون             
هیچ وقت   بود.دیگه   جنوب   عازم   که   گاو  گلة   بار  با 
ندیدمش . همون طور که  گفتم  مارک  از دست  چپش  
آسیب   جو  سِر  همین   واسه   کنم   فکر  استفاده کرد. 
رو  بود،بي حرکت ،  افتاده   اون جا  بدجوري   اما  ندید. 
ِشن ها خون  جاري  بود و گوشش  صدمه  دیده  بود.

          اونو از پله ها باال کشیدم  و بردمش  تو. کلي  
وقت مو گرفت ، به  زور تونستم این کار رو انجام  بدم . 
رو سرش   و  آوردم   بند  داشت . خونو  بزرگي   جثة  
از  بعد  تا خوب  شد.  گذشت   روزها  اما  یخ گذاشتم ، 
این که   جز  بده ،  کاري انجام   نمي تونست   دیگه   این  

دري  وري  بگه  و کف  آشپزخونه  باال بیاره .
          مدتي  بعد حالش  خوب  شد و مثل  سابق  شد. 
به جز سردردش  پاي  چپش هم  مي لنگید. مي گفت  که  

هیچ وقت  دردش  آروم  نمي گیره .
          حاال دیگه  حسابي  مشغول  شدم . به  تنهایي  
از جو هم   باید  باید ماشینا رو راه  مي انداختم .البته  
مراقبت  مي کردم . واسه  همین  خیلي  از کارایي  که  باید 

انجام مي شد، انجام  نمي شد. مثل  چراغ  برقي  که  روي  
تابلوي  نارنجي  مدور “بنزین ”بود. اون قدر بلند نبودم  
نمي رسیدم .  بهش   نردبون   با  برسم ، حتي   بهش   که  
جوهم  دوست  نداشت  خیط  بکاره ، و تابلو خاموش  
بنابراین   روشن مي ذاشتم ،  ایوونو  چراغ   من   موند. 
جاده   خلوت   امتدادِ  در  که   ببینن   مي تونستن   مردم  
ما کجاییم ،حتي  چند شب نما پیدا کردم  و کنار جاده  

گذاشتم .
          تنها بودیم ، فصلي  پس  از فصلي  دیگر. فقط  

من  و جو.
شلوغي   دفعه   یه   کرد.  تغییر  یه چیز  بعد            
تعطیلي   توفصل   ُخب ،  شد.  ایجاد  جاده   تو  زیادي  
نسبتًا شلوغ  مي شد، اما این  صدها بار شلوغ تر بود. 
از  بود.  تابستون   این  وسط   هزاران  هزارماشین ، و 
همة شیشه ها  مي خورد.  تکون   زمین   سنگیني شون  
تکون   بود  شده   ایجاد  که   هوایي   فشار  شدت ِ  از 
پنج   چار  یه دفعه   به پا شده .  انگارتوفان   مي خوردن ، 
اوناآدماي   مي اومدن .  بنزین   پمپ   تو  هم   با  ماشین  
و  بیفتن   راه   جلدي   مي خواستن   نبودن .  همیشگي  
نوشابه   چون   مي زدن ،  بدن .ُغر  ادامه   راه شون   به  
مي خواستن ،  بنزین   نداشتیم .  استراحت   اتاق   و 
روغن مي خواستن ، دیگه  شیشه هاشون  رو فراموش  

کرده  بودن . مي خواستن  راه بیفتن .
افتاده ؟« هیچ کي   اتفاقي             جو گفت : »شمال  
خیلي   زد.  باهاش حرف   بشه   که   نمي موند  اون قدر 
عجله  داشتن . چیزي  نگذشت  که  مخزنا خالي  شدن . 
اوني   کامیون  شرکت .  هم   و  هم  سوپر  هم معمولي ، 
که  همیشه  چارشنبه ها مي اومد،دیگه  نیومد. بنابراین  
تابلوي  “آخرین  پمپ  بنزین ” رو برداشتم  و به  دیواِر 

خونه تکیه اش  دادم  و چراغ ِ ایوونو خاموش  کردم .
          بعد ماشینا بي وقفه  از کنارمون  مي گذشتن  
رها شده   که همین طور  بود  ماشینایي   کنار جاده   و 

بودن . هیچ  عیبي  نداشتن ، فقط  بنزین شون  تموم  شده  
بود.

          صاحب  اون  ماشینا اگه  مي دونستن  سوار 
ماشین  دیگرون  مي شدن ، اگه  هم نمي شدن  پیاده  راه  
دیگه اي   هیچ کار  نه   و  مي زدن   حرفي   نه   مي افتادن ، 

مي کردن .فقط  در امتداد جاده  راه  مي افتادن .
          خیلي  زود کنار جاده  با ردیفي  از ماشیناي  
هشت   با  چپ   جادة سمت   بعد  و  شد  انباشته   خالي  
ُخب ،  بعد،  و  شد  مسدود  کاماًل  ُخردشده   ماشین  
ترافیک کم  شد، درست  همون طور که  یه  دفعه  شروع  

شده  بود تمام  شد.
          این  ماجرا جو رو ناراحت  کرد. خیلي  ناراحتش  
نیست .«  جور  اوضاع   »من مي دونم   مي گفت :  کرد. 
بیش  از گذشته  عصبي  مي شد و این  باعث  مي شدکه  
سردرد بگیره . مثل  سردردهاي  همیشگي ش . آن روز 
دو ساعتي  کنارپمپ هاي  خالي  لنگ لنگان  قدم  زد، و 

سرش  را با دو دستش  نگه  داشت .
          جو ناگهان  چرخي  زد. ماشیني  از کنارمان  
جو  کشید.  جیغ   روي آسفالت   چرخ هاش   و  گذشت  
کن !  گوش   خوب   »حاال  زد:  سینه ام   رو  انگشت   با 
از  قبل   بریم   هم   با  بیا  مي ریم .  هم   ما  برن   اگه اونا 

این که  آخرین  ماشین  رو از دست بدیم .«
          وقتي  به ام  پشت  کرد زدم  به  چاک . آن طرف ها 
لونة  ماري  بود که  از سال هاپیش  ازش  خبر داشتم . 
بپري .  پایین   ازش   مي شد  کردم .  پیداش   خودم  
توي تاقچة  پهن ، زیر یه  تاقدیس . اون جا مي تونستي  
سرت   پشت   این که کسي   مگر  باشي ،  دید  از  خارج  
اتفاقي  پایین  مي اومد. فکر نمي کردم  جو با اون  دردي  

که  توپاش  داشت  تو هر سوراخي  دنبالم  بگرده .
این که   از  قبل   گشت .  دنبالم   زیادي   مدت             
داد.  فحشم   کشیدو  فریاد  ساعت ها  برداره   دست  
حتي  بعد از این که  فهمیدم  رفته  واسه  این که  مطمئن  

بشم  مدتي اون جا موندم . ترجیح  مي دادم  مار ببینم  تا 
این که  برم  باال پیش  جو. بنابراین مدت  زیادي  منتظر 
و  بود  دیروقت   غروب   اومدم   بیرون   وقتي   موندم . 

جاده خالي . گفتم  نکنه  جو واقعًا رفته  باشه .
بود، و چیزایي  هست   انگار همین  دیروز            
حاال  ولي   فکرنمي کردم ،  درباره شون   قباًل  من   که  
عذابم  مي دن . مثاًل وقتي  که  رفتم  چراغا رو روشن  
کنم  برق نبود. غذا هم  نبود. جو همه چیزو واسه  من  
گذاشته  بود. اما زیاد نبود، وسکوت . من  به  سکوت  
عادت  نداشتم ، به  صداي  باد که  در تاریکي  مي پیچید 
به   همه   از  بدتر  و  نداشتم ،  عادت   بود  وترس آور 

تنهایي .
باهاش  مي رفتم . گاهي  فکر مي کردم   باید            
باید دنبالش  برم ، اما خیلي  دیرشده  بود. از پشت بوم  
مي تونستم   مي کردم .  نگاه   جاده   به   و  مي رفتم   باال 

چندین کیلومتر رو ببینم ، اما هیچ  جنبنده اي  نبود.
          من  فکر کردم  اون جا هم  حتمًا اتفاقي  افتاده ، 
با  اي کاش   اون جایي  که  همة  مردم  هجوم مي بردند. 

جو رفته  بودم .
          اگه  ماشین هاي  بعدي  بگذرند فکر کنم  جوري  
زیرم   بشن   یامجبور  اونا  که   بدوم   جاده   به طرف  
بگیرن  یا برام  وایسن . مي دونم  همین کار رو مي کنم .

          اگه  ماشین  دیگه اي  باشه .
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کدام 
آرش؟

نمایشنامه کدام آرش؟ یک نمایش تک 
پرده ای کوتاه است.که با دو شخصیت 

شروع میشود و با همان دو نیز پایان 
میگیرد.

تمامی نمایشنامه در واقع مونولوگهائی 
است، به هیات دیالوگ در آمده که 
درآن کلنجارهای روانی جوانی مطرح 

میشود که در نیمراه زندگی،  بدون 
انتخاب خویش وطن و خاطراتش 

را ترک گفته است.
معرفی شخصیتها:

یک(: آرش کودک
دو(: آرش جوان

)در متن حرف کاف بیانگر 
شخصیت اول است و 

جیم حرفهای آرش جوان 
میباشد(

هر دو نفر در حالی که با 
هم درگیر هستند وارد 
صحنه میشوند و پس از 
چند ثانیه با هم بر زمین 

میافتند
نور روی صورت آرش 
کوچک است و صورت 

نفر دوم در تاریکی است.
ک( سالم من آرش ام. 

ده سالمه، تهران زندگی 
میکنم 

نور از روی صورتش دور 
میشود، آرش نور را صدا 

میزند
ک( نه صبر کن. )با صدای 

مضطرب( من خیلی از صدای آژیر 
خطر میترسم.

 Hi, this is arash, I am 22 and Iج(
am living in London

 ک( )با صدای لرزان(: م م م من 
میخوام یه چیزی رو بهتون 

بگم، ولی قول بدید 

پیش 

خودمون 
بمونه ها...

آرش بزرگ 
به سرعت از او جدا 

میشود و به حالت پرخاش 
میگوید:

 NO, you do not. You don’t
 know them…How can you trust

  ?them

 ک( ولی من میگم، خب بعدش اونها هم 
قسمت پنهانکی زندگیشون رو برای من تعریف 

میکنند و با هم دوست میشیم دیگه...
اینکه دیگه چیز عجیب و غریبی نیست که بخوام 

واسش کلی فکر کنم و چه کنم، چه کنم در 
بیارم...

خودش را به سمت مردم خم میکند و با 
صدائی کم قدرت میگوید:

ک( دیشب، دیشب، بابا رو گرفتند...
آرش جوان با دست جلوی دهان آرش کودک 

را میگیرد و همزمان صداهائی از درون 
جمعیت به گوش میرسد

- کی ها؟ کی ها بابات رو گرفتند؟ چرا؟
- چک اش برگشت خورده بود؟ معتاد بود؟            

این ایرونیها همشون ج( بیا دیدی؟ 
فضول اند. 

میبینی تا سیر تا پیاز زنگیت رو بیرون 
نریزن ول کن ماجرا نیستن

آرش کودک روی زمین 
مینشیند و نور روی او 

متمرکز میشود 
ک( اوم م م م گفتی سیر 
یاد سیر ترشیهای 

مامانی افتادم
ج( ها 

ها ها تو هم یاد چه جیزهائی میافتی...
ک( یعنی تو یادت نمیاد؟ زیرزمین خونه مامانی 

رو؟
 Sure I do ,,,but it is not important, ) ج

 ?why should I think a bout it
ج( یعنی گاهی فکر میکنم، گاهی نه...اما جالبه که 

تو این چیزها رو یادته...
دوباره  صداهائی از داخل جمعیت به گوش 

میرسد
- بابات چی شد؟ هنوز زندانه؟

- آزادش کردن؟ ولش کن بابا این هم یک 
خالی ای بسته حاال مونده چه طور جمش کنه...

آرش جوان با عصبانیت فریاد میزند
ج( بیا، بیا واسشون تعریف کن...از الف اول 
تا یای آخر... د بگو دیگه بذا بدونن چی به 

سرمون اومد.
آرش کودک کمی فاصله میگیرد ) در 
حالی که نور دور شدنش را 
تعقیب میکند(، در گوشه 

دیگر صحنه می 
ایستد و با نگاه 
نوستالژیک به 

آرش جوان 
خیره 

میشود 
و...

ک( 
جالب” چه 

یادت الف” 
نان میاد؟ بابا 
مرد داد؟ آن 

خنوم آامد؟ کوکب 
رو یادت میاد؟

که ج( همون 

توی 

خونش 
گاو و پر 

گوسفند بود و سال به 
داشت؟دوازده ماه مهمون 

ک( آآآآآآآآآآآآآره
اصن از ج( خب که چی؟ من 

خونه شلوغ خوشم نمیاد. یعنی چی مثال؟ 
همش هی دور هم دور هم؟ اونم فقط 

سر خوردن
بس که توی ایران همه بیکارن و 

وقت اضافی دارن...
صدای داخل جمعیت 
باز هم بلند میشود...

آخرش هم   -
نفهمیدیم باباش چی شد. 
- این ایرونیها   -

همشون همین ان...آدم رو 
جون به لب میکنن تا یک چیز 

رو تعریف کنن
- حاال خوبه ما ازش   -

نپرسیدیم، خودش شروع...
موبایل آرش   -

جوان به صدا در میآید و 
او جمعیت را به سکوت امر 

میکند.
ج(هیسسسسسسسسسس  -

 Hi darling…sure so I can  -
?come and pick you up

?Do you like it  -
.Ooo  good. So see you soon  -

 Yes my love.ummm kiss kiss,  -

.bbye
میبینی؟ آدم باهاشون راحته، مث ما   -

کامپلیکیتد نیستن، الزم نیس خودم رو به در و 
دیوار بزنم تا حرفم رو بفهمه.

ک( اون چی؟ خودش رو به در و دیوار   -
میرنه تا تو حرفش رو بفهمی؟

ج( خب معلومه که نه...بعد این همه سال منم 
دیگه انگلیسی شدم.

ک( ها ها ها ...یاد حرف مامان افتادم که میگه، 
اینجا هر کی متین و با وقار رفتار میکنه همه 

میگن آخه
دیگه انگلیسی شده، اما هر کی سه بازی در 

میاره میگن هنوز ایرانیه یکم دیگه بمونه 
درست میشه...

ج( راست میگه دیگه بیچاره
ک( چی چی رو راست میگه؟اگه این طوره که 

یعنی خودش هم تا ایران بوده بی شخصیت 
بوده.

ج( اینها رو نمی دونم. فقط میدونم تو بیدلیل 
من رو یاد چیزهائی میندازی که دیگه نیستن...
میفهمی؟ اگر هم خونه و مملکتی بوده، بوده. 

االن اینجائیم، نه اون رو خودمون انتخاب کردیم 
نه این رو.

ک( شاید ولی ما االن داریم به همون زبونی 
حرف میزنیم که تو میگی دیگه وجود نداره...چه 

طور میشه از 
چیزی که نیست استفاده کرد؟

ج( من رو قاطی خودت نکن، تو فارسی حرف 
میزنی، من انگلیسی رو ترجیح میدم.

ک( ولی من با زبون خودمون شادم. بیشتر هم 
دلم میخواد یاد مریم بیافتم تا ماری...حرفی 

ندارم که باهاشون بزنم
خسته شدم بس که در باره وضع هوا حرف 
زدم. من نمیفهمم این خارجیها انگار پوست 

خودشون سنسور نداره
هی از همدیگه میپرسن هوا چطوره؟

ج( بیچاره!!! این واسه اینه که نمیخوان به روت 
بیارن که زبون بلد نیستی. از چی باهات صحبت 

کنن که بفهمی؟
با صدای طعنه آمیز: تو زبون یاد نگرفتی 

خجالتش مال منه
ک( به حالت قهر: تو هم فارسی رو یادت رفته 

خجالتش مال منه
با عصبانیت و کوبیدن پا به زمین از هم جدا 

میشوند- نور پخش تبدیل به دو نور مجزای 
متمرکز میشود

در حالی که از هم جدا شده اند، با ناراحتی 
فریاد میزنند:

ااااااااااااااااااااااه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه نشد یه بار 
با هم صحبت کنیم دعوامون نشه.

صدای مادر میاید- آرش مادر بیا شام حاضره
ج( پاشو برو شام، مامان تو رو صدا میزنه

ک( چرا بی خود جفنگ میگی؟
ج( اگه من رو میخواست انگلیسی میگفت. دلش 

هوای تو رو کرده که بشینید از گذشته ها 
حرف بزنید.

ک( نمیدونم. اون بیچاره هم حیرون مونده که 
با کدوم آرش راحت تره.

 You can go for dinner… and I will go
…out. It is better

آرش جوان از صحنه خارج میشود. نور بر روی 
آرش کودک متمرکز میشود و رفته رفته از 

شدت نور کاسته میشود
و در آخر کودک در تاریکی فرو مینشیند .

 
* در تمامی قسمتهائی که حرکت نور قید 
نشده ، نور بر روی هر دو پرسوناژ پخش 

است.

 - 

یک نمایشنامه کوتاه از محمد شریف
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به ایرانی بودن خود افتخار کنید
 آیا میدانید : اولین مردماني که مقیاس سنجش اجسام

 . را کشف کرد ایرانیان بودند

 آیا میدانید : اولین مردماني که به کرویت زمین پي
 . بردند ایرانیان بودند

 آیا میدانید : اولین مردماني که قاره آمریکا را کشف
 کردند ایراینان بودند و کریستف کلب و واسکودوگاما
 بر اثر خواندن کتابهاي ایراني که در کتابخانه واتیکان

 . بوده به فکر قاره پیمایي افتاده اند

بین کورش  که  راهي  از  شاهراه  کلمه   : میدانید   آیا 
احداث کرد گرفته پاسارگاد  و  کارون  پایتخت   سارد 

 . شده

کبیر در شوروي سابق شهري : کورش  میدانید   آیا 
 ساخت به نام کورپولیس که خجند امروزي نام دارد

. 
 آیا میدانید : کورش پس از فتح بابل به معبد مردوک
 رفت و براي ابراز محبت به بابلي ها به خداي آنان
از ۱000 بیش  که  معبد  و در همان   احترام گذاشت 
 متر بلندي داشت براي اثبات حسن نیت خود به آنان

 . تاج گذاري کرد

 آیا میدانید : اولین هنرستان فني و حرفه اي در ایران
 توسط کورش کبیر در شوش جهت تعلیم فن و هنر

 . ساخته شد

 آیا میدانید : دیوار چین با بهره گیري از دیواري که
میالد از  قبل   544 سال  در  ایران  شمال  در   کورش 

 . ساخت ، ساخته شد

 آیا میدانید : اولین سیستم استخدام دولتي به صورت
 لشگري و کشوري به مدت 40 سال خدمت و سپس
کبیر را کورش  دائم  و گرفتن مستمري   بازنشستگي 

 . در ایران پایه گذاري کرد

کشته بدلیل  کورش  فرزند  کمبوجبه   : میدانید   آیا 
خواهي عذر  جاي  به  و  مصر  در  ایراني   ۱2  شدن 
تمسخر و  دادن  دشنام  به  ایرانیان  از  مصر   فرعون 
 پرداخته بود و به همین دلیل کمبوجیه با 250 هزار
از قبل   525 بهار  آغاز  از   42 روز  در  ایراني   سرباز 
 میالد به مصر حمله کرد و کل مصر را تصرف کرد
 و بدلیل آمدن قحطي در مصر مقداري بسیار زیادي
نقاشي یک  مصر  در  اکنون   . کرد  مصر  وارد   غله 
 دیواري وجود دارد که کمبوجیه را در حال احترام به
 خدایان مصر نشان میدهد . و به هیچ وجه دین ایران
 . را به آنان تحمیل نکرد و بي احترامي به آنان ننمود

تمام و مشورت  با شور  کبیر  داریوش   : میدانید   آیا 
شده جمع  پاسارگاد  در  که  ایران  ایالتهاي   بزرگان 
 بودند برگذیده شد و در بهار 520 قبل از میالد تاج
 شاهنشاهي ایران رابر سر تهاد و براي همین مناسبت
نام داریک ) طال ( و سیکو ) با   2 نوع سکه طرح دار 
 نقره (را در اختیار مردم قرار داد که بعدها رایج ترین

 . پولهاي جهان شد

عمومي تعلمیات  طرح  کبیر  داریوش   : میدانید   آیا 
رایگان کامال  صورت  به  و  اجباري  را  سوادآموزي   و 
مي مردم  همه  آن  موجب  به  که  گذاشت   بنیان 
 بایست خواندن و نوشتن بداند که به همین مناسبت
که کرد  میخي  جایگذین خط  را  فنیقي  یا  آرامي   خط 
 بعدها خط پهلوي نام گرفت . ) داریوش به حق متعلق
 به زمان خود نبود و 2000 سال جلو تر از خود مي

 ) . اندیشید

 آیا میدانید : داریوش در پایئز و زمستان 5۱۸ – 5۱9
 قبل از میالد نقشه ساخت پرسپولیس را طراحي کرد
الهام گرفتن از اهرام مصر نقشه آن را با کمک با   و 

 . چندین تن از معماران مصري بروي کاغد آورد
هزار  25 بابل  تصرف  از  بعد  داریوش   : میدانید   آیا 
 یهودي برده را که در آن شهر بر زیر یوق بردگي

 .. شاه بابل بود آزاد کرد

خود پادشاهي  دهم  سال  در  داریوش   : میدانید   آیا 
جاده و  رساند  اتمام  به  را  کورش  بزرگ   شاهراي 
 سراسري آسیا را احداث کرد که از خراسان به مغرب

 . چین میرفت که بعدها جاده ابریشم نام گرفت

 آیا میدانید : اولین بار پرسپولیس به دستور داریوش
بزرگترین از  تا  شد  ساخته  ماکت  صورت  به   کبیر 
 کاخ آسیا شبیه سازي شده باشد که فقط ماکت کاخ
 پرسپولیس ۳ سال طول کشید و کل ساخت کاخ ۶5

 . سال به طول انجامید

 آیا میدانید : داریوش براي ساخت کاخ پرسپولیس که
به صورت کارگر  بوده 25 هزار   نمایشگاه هنر آسیا 
به زمستان  در  ساعت   ۸ و  تابستان  در  ساعت   ۱0 
یکبار روز   5 هر  استادکار  هر  به  و  بود  گماشته   کار 
 یک سکه طال ) داریک ( مي داده و به هر خانواده از
 کارگران به غیر از مزد آنها روزانه 250 گرم گوشت
 همراه با روغن – کره – عسل و پنیر میداده است و

 . هر ۱0 روز یکبار استراحت داشتند

 آیا میدانید : داریوش در هر سال براي ساخت کاخ به
 کارگران بیش از نیم میلیون طال مزد مي داده است
محسوب دنیا  کاخ  ترین  گران  مورخان  گفته  به   که 
در زمان  همان  در  که  است  حالي  در  این   .  میشده 
بدون اند  بوده  مشغول  بیگاري  به  کارگران   مصر 

 . پرداخت مزد که با شالق همراه بوده است

 آیا میدانید : تقویم کنوني ) ماه ۳0 روز ( به دستور
اصالح براي  را  هیاتي  او  و  گذاري شد  پایه   داریوش 
تون” “دني  بابلي  دانشمند  ریاست  به  ایران   تقویم 
 بسیج کرده بود . بر طبق تقویم جدید داریوش روز
 اول و پانزدهم ماه تعطیل بوده و در طول سال داراي
از یکي  که  تعطیلي رسمي  و ۳۱ روز  عید مذهبي   5 

 . آنها نوروز و دیگري سوگ سیاوش بوده است

در را  وظیفه  نظام  و  پادگان  داریوش   : میدانید   آیا 
 ایران پایه گذاري کرد و به مناسبت آن تمام جوانان
خدمت به  باید  وزیر  فرزند  چه  و  شاه  فرزند   چه 
 بروند و تعلیمات نظامي ببینند تا بتوانند از سرزمین

 . پارس دفاع کنند

 آیا میدانید : داریوش براي اولین بار در ایران وزارت
 راه – وزارت آب – سازمان امالک – سازمان پست و

 . تلگراف ) چاپارخانه ( را بنیان نهاد

 آیا میدانید : اولین راه شوسه و زیر سازي شده در
 . جهان توسط داریوش ساخته شد

 آیا میدانید : داریوش براي جلوگیري از قحطي آب
ایران بوده سدي عظیم از   در هندوستان که جزوي 

 . بروي رود سند بنا نهاد

از کشور بدالیل مذهبي  که  فیثاغورث   : میدانید   آیا 
توسط بود  پناه آورده  ایران  به  و  بود   خود گریخته 
با همراه  خوب  زندگي  یک  داراي  کبیر   داریوش 

 . مستمري دائم شد
242 کبیر  داریوش  سلطنت  طول  در   : میدانید   آیا 
 حکمران بر علیه او شورش کرده بودند و او پادشاهي
 بوده که با 242 مورد شورش مقابله کرد و همه را
ایران سرتاسر  در  را  عدالت  و  نشاند  خود  جاي   برا 
۱0 اندازه  به  پادشاهي  آخر  سال  در  او   . داد   بسط 
دولتي خزانه  در  مالي  ذخیره  انگلستان  لیره   میلیون 

 . بر جاي گذاشت
 داریوش در سال 52۱ قبل از میالد فرمان داد : من
ظلم از  و  متنفرم  گناه  از   ، دارم  دوست  را   عدالت 

 .. طبقات باال به طبقات پایین اجتماع خشنود نیستم
 روح آنان شاد . شاید ما ذره اي میهن  پرستي را از

.آنان بیاموزیم

لطفا ما را از خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سايت مراجعه نمائید
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People مصاحبه با آنجلینا جولی، زیباترین بازیگر زن دنیا به انتخاب مجله

 برای من یک نقش کوچک
 هم کافی است

ترجمه امیر عزتی

 آنجلینا جولی وویت متولد 4 جو ن 1975 لس آنجلس، ملقب به انجی، زن گربه ای، انج و ای جی یکی
 دیگر از بچه های هالیوود و صنعت سینمای آمریکاست. پدرش جان وویت بازیگر مشهور دهه 1970 و
 مادرش مارچ الین برتراند بازیگر بودند. آنجلینا نیز بعدها در انستیتوی نمایشی لی استراسبرگ تعلیم
لندن، نیویورک و سپس لس ابتدا به عنوان مدل در شهرهای  اما کار حرفه ای اش را   بازیگری دید، 
 لنی کراویتز، آنتونللو ،Meatloaf انجلس آغاز کرد و بعدها در ویدیوکلیپ های متعددی از جمله کارهای

.ظاهر شدLemonheads  وندیتی و

 اولبن تجربه های بازیگری اش حضور در پنج فیلم کوتاه و دانشجویی برادرش جیمز هیون بود.
 در برابر دوربین ظاهر Lookin’ to Get Out البته پیش از آن در هفت سالگی برای اولین بار در فیلم
 Cyborg شده بود. اما یک دهه بعد بود که کارنامه بازیگری اش با حضور در نقشی کوتاه در فیلم
 1993]شکل گرفت. در همین سال در دو فیلم کوتاه به نام های الیس و ویریل و آنجال و ویریل به]  2
 کارگردانی استیون شاینبرگ بازی کرد. در طول چهار سال بعدی در هفت فیلم سینمایی بازی کرد،
 اما فیلم تلویزیونی جورج واالس]1997] بود که نام وی را بر سر زبان ها انداخت و استعدادش کشف

 شد. آنجلینا برای بازی در این فیلم اولین جایزه اش را از مراسم گلدن گالب دریافت کرد. اما موفقیت
 از راه رسید. بازی در نقش جیا ماریا کارنگی سوپر مدل Gia و شهرت بین المللی در سال بعد با فیلم
 مشهور دهه 1970 ]به کارگردانی مایکل کریستوفر] آنجلینا را به دومین جایزه گلدن گالب و جوایز
فیلمی نیز شد. جیا  امی  نامزد جایزه  بار  برای دومین  بازیگران و مراسم ساتالیت رساند و   اتحادیه 
 تلویزیونی بود، اما بازی چشمگیر آنجلینا در کنار موضوع جنجالی اش باعث شد تا فیلم پخش سینمایی

 .و ویدیویی گسترده ای نیز یافته و شهرت به سزایی بازیگرش به ارمغان بیاورد

 فیلیپ نویس در ،Pushing Tin سال 1999 در کارنامه وی سالی پر بار بود. کار با مایک نیویل در
 کلکسیونر استخوان و سرانجام جیمز منگولد در دختر، روان پریش نشان از گشوده شدن تمامی درهای
 هالیوود به روی دخترش حکایت داشت. نقش لیزا راو در دختر، روان پریش دریافت اولین اسکار نقش
 دوم را به دنبال داشت و سپس جایزه گلدن گالب، جایزه انجمن منتقدان رسانه ها و انجمن بازیگران
 سینما از راه رسیدند. سال پایانی قرن بیستم با یک فیلم]فرار در ٦0 ثانیه] و دریافت جایزه بهترین
 بازیگر از جشنواره هالیوود گذشت. فرار در ٦0 ثانیه قابلیت های او را برای بازی در فیلم های گونه
 اکشن پدیدار ساخت. سال بعد با الرا کرافت: سارق مقبره  اولین دستمزد هنگفت خود بالغ بر 7 ملیون
 دالر را گرفت و با بازی در نقش دختر جسور و همه فن حریف فیلم تبدیل به شمایل محبوب دختران
 و پسران سراسر جهان شد. دو سال بعد برای بازی در دومین قسمت الرا کرافت به نام گهواره زندگی
 12 میلیون دالر گرفت. در سال 2004 چهار فیلم بازی و در داستان کوسه به جای یکی از شخصیت ها
 صحبت کرد. سالی که از نظر کیفی سالی پر بار نبود. حضور در فیلم نومید کننده اسکندر او را تا حد
 نامزدی دریافت تمشک طالیی تقلیل داد. اما سال بعد و فقط با یک فیلم بازگشتی خیره کننده را تجربه

 .کرد. آقا و خانم اسمیت سر آغاز دگرگونی های عمده در زندگی کاری و شخصی آنجلینا بود

در فیلم جیا

 آنجلینا برای بازی در نقش جین اسمیت باالترین دستمزد دوران بازیگری خود بالغ بر 20 میلیون
 دالر را دریافت کرد و با سومین شوهرش آشنا شد. آنجلینا برای اولین بار در دهه 1990 با جانی لی
 میلر]بازیگر] ازدواج و سه سال بعد از او جدا شده و در سال 2000 با بیلی باب تورنتون عقد ازدواج
 بسته بود. اما ازدواج دوم نیز بیش از سه سال دوام نیاورده و این دو در سال 2003 متارکه کرده بودند.
 بازی در فیلم آقا و خانم اسمیت و صحنه های عاشقانه او در کنار براد پیت سبب شد تا شایعاتی در باره
 عشق او و براد پیت بر سر زبان ها بیفتد. این شایعات در اکتبر سال 2005 با جدایی براد پیت از همسرش
 جنیفر آنیستون و شرع زندگی مشترک با آنجلینا به حقیقت تبدیل شد. براد و آنجلینا نقشی زوجی عیب و
 نقص را روی پرده بازی می
 کردند و خیلی زود تصمیم
در را  نقش  این  تا   گرفتند 
 زندگی واقعی خود نیز ایفا
کودک اولین  تولد   کنند. 
جذاب خوشبختی   شان 
 ترین زوج سینمایی دنیا را
 تکمیل کرد و آن گونه که
 از ظواهر امر پیداست این
زودی این  به   خوشبختی 

.ها از میان نخواهد رفت

 آنجلینا در سال گذشته
فیلم]شبان یک  در   تنها 
بازی خوب]   نیکو/چوپان 
نماند که ناگفته  البته   کرد. 
بسیار نقشی  ایفای   برای 
 کوتاه در همین فیلم 10 میلیون دالر دستمزد گرفت و قرار است امسال برای اولین بار

 .روی صندلی کارگردانی بنشیند A Moment in the World برای ساخت

 آنجلینا در کنار بازیگری یکی از محبوب ترین چهره های دنیا در زمینه فعالیت های
 اجتماعی نیز هست. او از سال 2001 سفیر حسن نیت سازمان ملل متحد بوده و سفرهای
 متعددی به کشورهای سودان، تایلند، اردن، روسیه، سری النکا، کوزوو، کامبوج، پاکستان،
چندین حال حاضر سرپرستی  در  و  داده  انجام  پناهندگان  به  کمک  برای   ... و   اکوادور 

.کودک بی سرپرست را نیز عهده دار است

در فیلم شبان نیکو با مت دیمون 

 مادر شدن تان موقع فیلمبرداری شبان نیکو در بازی شما تاثیر داشت؟

 بله، حتی می توانم بگویم تنها چیزی که مرا به این شخصیت وصل کرد همین بود. چون
 ویژگی های زیادی برای همذات پنداری نکردن نداشت. اما احساس مسئولیت و عالقه ای
 از دست داده بود CIA که نسبت به پسرش داشت و  این که خانواده اش را به خاطر
برای من مفهومی کاماًل اینها  دنیا بشود.. همه  این  نیز وارد  این که پسرش  از   و هراس 

.شخصی داشت

اگر بحث بر سر کودک خود شما بود، آیا ساکت می نشستید؟

 خیر، اما فیلم در ابعادی بزرگ این مسائل را بررسی می کند. من در زمان حال زندگی
 می کنم. به عنوان یک زن می توانم بگویم” من دارم می رم، طالق می گیرم. اینجا چه اتفاقاتی داره می
 افته” و پرخاش کنم. حتی با خشونت بیشتری هم می توانم صحبت کنم. اما کلوور باید از خونسردی
 مشخصی عدول نکند، او زنی است با تربیت و خویشتن دار که با خودش را با زندگی تطبیق داده. در آن
 بعد از سال ها خدمت، کاری غیر ممکن بود. برای من راحت نبود، CIA زمان ها فکر کردن به خروج از

.باید تمامی غرایز خودم را سرکوب می کردم

 یکی از زیباترین زنان دنیا هستید، بازی در نقش زنی بدبخت و همسری بدون عشق چقدر سخت 
بود؟

 راستش من هم دو زندگی زناشویی ناموفق پشت سر گذاشته ام]می خندد]. فکر می کنم کسانی که
 در خانه زندگی خانوادگی متعادلی دارند بهتر می توانند این نقش ها را بازی کنند. به عنوان مثال اگر در
 زندگی شخصی خودم الکلی بودم، یا مادرم و یا یکی از نزدیکانم در کنارم بود، بازی در نقش کلوور
 بسیار ناراحت کننده تر بود. در زندگی واقعی ام نیز هرگز رابطه ای مثل چیزی که در فیلم بود، نداشتم.
 چون من با هنرمندها بزرگ شدم، آدم هایی پر حرف که می توانند خودشان را بیان کنند. به همین
 خاطر غریب بود. ولی یکی از مهم ترین بخش های  شخصیت هایی که در خود فرو می روند، احساس

 .گمگشتگی است. که من هم در زندگی دقایقی بوده که چنین احساسی داشته ام

و خانواده های آنها وارد می شود، را درک می کنید؟ CIA آیا فشاری که بر کارمندان

 reports@persianweekly.co.uk  
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 البته، حتی اگر یک مامور پلیس یا مامور دولت
 باشید ، به هر حال مملکت تان باید بیش از هر چیز
 و قبل از هر چیز برای تان اهمیت داشته باشد. باید
 با این وضعیت در طول زندگی کنار بیایید. کار در
CIA تر است، واقعًا در مورد هیچ  بسیار سخت 

.چیز حرف نمی زنند. فداکاری وحشتناکی است

 با رابرت دنیرو و مت دیمون هنگام فیلمبرداری
شبان نیکو

 با رابرت د نیرو اولین بار در انیمیشن داستان
...کوسه همکاری کردید

ای العاده  فوق  کار  بودیم.  ماهی  آن زمان   بله، 
همبازی رویای  که  بود  کار  همین  سایه  در   بود. 

...شدنم با د نیرو به واقعیت پیوست

 اما بازیگران اغلب کارگردان های خوبی از آب
.در نمی آیند

 درست است. اما رابرت کسی است که می تواند
 فیلم تمام شده را در ذهن خودش مجسم کند. به
تمرکز ها  روی شخصیت  فقط  بازیگر  یک   عنوان 
یین روابط  و  قصه  تمامی  روی  بلکه  کند،   نمی 
 شخصیت ها در دل قصه فکر می کند. در این فیلم
 هم می خواست فراتر از شخصیت ها و رفتارشان،
 همه قصه، تاریخ و انسان ها را با ریزترین جزئیات
 را نشان بدهد. نسبت به فیلم عالقه زیادی داشت.
بود، دقیق  بسیار  تحقیقات  و  جزئیات  مورد   در 

.خیلی سخت کار می کرد

 فیلم خوب کوتاه شده. آیا شما انتظار طوالنی تر
شدن اش را داشتید؟

ام در بازی کرده  تمامی قسمت هایی که   خیر، 
 فیلم وجود دارد. از طرف دیگر می توانستم همه
یک برای  کنم.  فیلمبرداری  روز  یک  در  را   کارم 
نیست. نقش  بودن  بزرگ  چیز  ترین  مهم   بازیگر 
مهم شان  بودن  پذیر  باور  و  ها  شخصیت   خود 
 ترند. من از این فیلم حمایت می کنم، به همین خاطر

 .یک نقش کوچک هم برای من کافی بود

آشنا زیبا  های  اسب  همه  از  دیمون  مت   با 
هستید؟

نشده همبازی  اما  بودیم،  آشنا شده  قباًل   خیر، 
با طرف  آن  و  طرف  این  که  هاست  سال   بودیم. 
در واقعی  معنای  به  اما  کنیم  می  برخورد   هم 

 این فیلم بود که در کنار هم قرار گرفتیم. آن روز
 امروز بود. مت با براد دوست شدند، بچه های ما

.نیز با هم دوست شدند

قرار قوی-  قلب  تان-  بعدی  فیلم  که  این   مثل 
...است یک فیلم تاریک و پر از توطئه باشد

پر بسیار  و  است  سرنوشت  درباره  فیلم   این 
 پیچ و خم و الیه الیه! پیرل برای پیدا کردن دانیل،
 شوهر خبرنگارش که در پاکستان گمشده، شروع
 به جستجو می کند. کنار هم قرار گرفتن چند انسان
 متفاوت، سرنوشت گروهی که به دنبال دانیل می
می روایت  تو  در  تو  شکلی  به  اینها  همه   گردند، 
 شود. پیرل گمشده ای دارد و از طرف دیگر موقع

  .جستجو می فهمد که آبستن است

 با براد پیت در آقا و خانم اسمیت؛ اثر گذار ترین
 !نقش زندگی شان

 در شهر گناه 2 بازی خواهید کرد؟ فرانک میلر
...سخت به دنبال حضور شماست

رمان کردیم.  هم صحبت  با  مورد  این  در   بله، 
هنوز فیلم  تولید  کار  اما  خواندم،  را   مصورش 
 شروع نشده. حتمًا باید دوباره بنشینیم و صحبت
پیشنهاد وقتی  چون  بود،  ای  بامزه  اتفاق   کنیم. 
 بازی در فیلم شبان نیکو را دریافت کردم، آبستن
کلوور من  خوب  گفتم:”خیلی  می  خودم  با   بودم. 
 هستم، یک زن ساکت و افسرده”، خودم را خیلی
 مسن حس می کردم و بعد پیشنهاد بازی در این
 نقش سکسی، خشن و پر سر و صدا از راه رسید.
در بازی  زایمان  از  بعد  کردم”  فکر  خودم   پیش 
خندد]. بود”]می  خواهد  خوب  خیلی  فیلمی   چنین 
 در مورد این که کی شروع به فیلمبرداری خواهیم
 کرد ،هیچ اطالع دقیقی ندارم. ولی به نظرم پروژه
 بسیار جالبی است. از رمان مصورش خوشم آمد،
 و حاال که قرار است خود فرانک آن را کارگردانی

 کند، چرا قبول نکنم؟

پیت براد  به همراه  دیگری  فیلم  در  را   آیا شما 
خواهیم دید؟

ا.. آن موقع کی از بچه ها مراقبت خواهند کرد؟

 reports@persianweekly.co.uk  
لطفا ما را از خبرهای اطراف خود مطلع نمائید

 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سايت مراجعه نمائید

عکسهای ارسالی خوانندگان
عکس  ارسالی از محبوبه و مسعود از لندن
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  لطفا مقاالت آموزشی خود را برای ما ارسال نمائید info@persianweekly.co.uk آموزش هفته

 قانون کار در 

انگلستان
زمان استخدام پرسنل درانگلستان، الزم است از شرایط قانونی 
مربوط به اشتغال از قبیل قرارداد، اخراج، مهلت اخطار، ساعات 
کار، مرخصی زایمان، میانگین دستمزد ملی آگاهی داشته و از 
آنها پیروی کنید. بـرخی از شـرایط قـانونی حائز اهمیت که 

باید مورد نظر شما قرار گیرد در این جا ارائه می گردد.
- قراردادهای استخدام

و  شما  بین  آور  الزام  حقوقی  توافق  یک  استخدام  قرارداد 
کارمند شما است. این قرارداد از دو بخش توافق شفاهی و 

کتبی تشکیل می شود که می تواند شامل موارد زیر باشد:
- شرایط صریح

- شرایط ضمنی از قبیل:
- شرایطی که بدیهی تر از آن است که قید شود 

- شرایط الزم برای اجرایی نمودن قرارداد
- شرایط معمول و متداول صنعت

- شرایطی که عطف به اسناد دیگر در هر قرارداد گنجانده 
می شود.

-  شرایط مندرج در قانون
نیازی به درج تمام شرایط به صورت مکتوب نخواهید داشت، 
از  ماه  دو  ظرف  را  اشتغال  شرایط  جزییات  است  الزم  ولی 
مشروح  برسانید.  کارکنان  اطالع  به  قرارداد  شروع  تاریخ 
این جزئیات در “گزارش مکتوب اطالعات اشتغال” ارائه شده 
“مقررات  عنوان  تحت   DTI از سایت وب  توانید  و شما می 

اشتغال )PL700( ” دریافت کنید.
قابل  توافق طرفین  در صورت  تنها  قراردادها  کلی،  به طور 
ایجاد  حک و اصالح خواهند بود. اگرشما تغییری در قرارداد 
کنید، کارمندان می توانند ادعای خسارت کرده، استعفاء داده 

یا انفصال قانونی را در دادگاه مطرح کنند.
- هر قرارداد به دو صورت قابل فسخ است:

- براساس توافق متقابل با 
- توسط یکی از طرفین از طریق اعالم اخطار الزم 

- خراج
شما می توانید هریک از کارکنان خود را، هر زمان الزم باشد، 
انجام گیرد مگر شرایط،  اخطار الزم  باید  کنید معهذا،  اخراج 
کارمندان حق  کلی،  به طور  نماید.  توجیه  را  باالدرنگ  اخراج 
ناعادالنه اخراج نشوند. اطالعات الزم در مورد مهلت  دارند 
 DTI قانونی اخطار و اخراج موجه / غیرموجه در سایت وب

دراختیار شما قرار دارد.
- حداقل دستمزد ملی

باال  به  سال   22 کارگران  برای  ساعتی  ملی  دستمزد  حداقل 
۸5/4 پوند، کارگران ۱۸ تا 2۱ سال ۱0/4 پوند و برای ۱۶ و 
۱7 ساله ها ۳ پوند است. اطالعات به روز شده در سایت وب 

DTI ارائه می گردد.
- مقررات ساعت کار

برای  را  الزم  حمایتی  پوشش  و  اساسی  حقوق  مقررات  این 
کارگران فراهم نموده، عدم اجبار آنان به اضافه کار اجباری و 
تعلق چهار هفته تعطیالت با حقوق درسال را برای آنان تضمین 
می کند. شما می توانید یک راهنمای رایگان دراین زمینه از 

سایت وب DTI درخواست نمایید.
- کمک دولت به موسسات تجاری

فعالیت  به  متعددی جهت کمک  برنامه های  انگلستان  دولت 
ابتکار و بهره وری  از طریق ترویج داد و ستد،  های تجاری، 
از  بخشی  تنها  جا  دراین  است.  نموده  فراهم  را  روزافزون 
صنعت  و  تجارت  اداره  توسط  حاضر  درحال  که  اقداماتی 
)DTI( و دیگر بخش های دولتی و اغلب با کمک سازمانهای 
وب  های  سایت  گردد.  می  ارائه  است،  انجام  درحال  وابسته 
ذکر شده مشروح اطالعات و پیوندهای قابل استفاده در این 

زمینه را دراختیار شما قرار می دهند.

امنیت فایلها در 
کامپیوترهای قابل حمل 

در زمان استفاده از دستگاه های قابل حملی نظیر کامپیوترهای Laptop  عالوه بر رعایت اقدامات احتیاطی در خصوص حفاظت 
فیزیکی آنان،می بایست یک الیه امنیتی دیگر به منظور ایمن سازی داده ها را ایجاد نمود . 

چرا به یک الیه حفاظتی دیگر نیاز داریم ؟ 
به منظور حفاظت فیزیکی کامپیوترهای Laptop و سایر دستگاه های قابل حمل از روش های متعددی استفاده می گردد ) امنیت 
فیزیکی کامپیوترهای Laptop ( . استفاده از هر روشی به منظور حفاظت فیزیکی، عدم سرقت اینگونه دستگاه ها را تضمین نمی 
نماید . دستگاه های  فوق  بگونه ای طراحی شده اند که امکان حمل و جابجائی آنان ساده باشد و همین موضوع می تواند احتمال 
سرقت آنان را افزایش دهد .  سرقت یک کامپیوتر حاوی اطالعات حساس پیامدهای خطرناک امنیتی را بدنبال خواهد داشت .  
عالوه بر موارد فوق ، هر دستگاهی که به اینترنت متصل می گردد ، دارای استعداد الزم به منظور حمالت شبکه ای متعددی است 

)خصوصا” اگر ارتباط از طریق یک اتصال بدون کابل ایجاد شده باشد (.  

عملیات الزم به منظور امنیت داده ها 

از  قابل حمل همواره  بر روی دستگاه های  اطالعات موجود  از  استفاده  برای  نمائید که  : سعی  عبور  از رمزهای  استفاده صحیح 
رمزهای عبور استفاده نمائید . در زمان  درج رمز عبور ،  گزینه هائی را انتخاب ننمائید که به کامپیوتر  امکان بخاطر سپردن 
رمزهای عبور  را می دهد .از رمزهای عبوری که امکان تشخیص آسان آنان برای افراد غیرمجاز وجود دارد ، استفاده نگردد . از 

رمزهای عبور مختلفی برای برنامه های متفاوت استفاده نمائید )  حفاظت رمزهای عبور ( . 

ذخیره سازی جداگانه داده های مهم :از امکانات و دستگاه های متعددی به منظور ذخیره سازی داده  می توان استفاده نمود . فالپی 
دیسک  ها ، دیسک های فشرده CD ، DVD و یا درایوهای فلش قابل حمل ، نمونه هائی در  این زمینه می باشند . پیشنهاد می 
گردد  اطالعات موجود بر روی دستگاه های قابل حمل) نظیر کامپیوترهای Laptop ( بر روی رسانه های ذخیره سازی قابل حمل 
و در مکان های متفاوت ، ذخیره و نگهداری گردد .  بدین ترتیب در صورت سرقت و یا خرابی کامپیوتر ، امکان دستیابی و استفاده 

از داده ها  همچنان وجود خواهد داشت . مکان نگهداری داده ها می بایست دارای شرایط مطلوب امنیتـی باشد. 

 رمزنگاری فایل ها : با رمزنگاری فایل ها ، صرفا” افراد مجاز قادر به دستیابی و مشاهده  اطالعات خواهند بود . در صورتی که  افراد 
در زمان رمزنگاری اطالعات ، می غیر مجاز امکان دستیابی به داده ها را پیدا نمایند ، قادر به مشاهده اطالعات نخواهند بود. 

در بایست تمهیدات الزم در خصوص حفاظت و بخاطر سپردن   . گردد  اتخاذ  عبور  رمزهای 
امکان دستیابی  عبور،  مشکل صورت گم شدن رمزهای  با  اطالعات  از  استفاده  و 

مواجه می گردد .) آشنائی با رمزنگاری ( 

حمل  نصب و نگهداری نرم افزارهای ضد ویروس  قابل  کامپیوترهای  حفاظت   :
سایر  حفاظت  نظیر  ها   ویروس  مقابل  بایست در  می  و  بوده  کامپیوترها 
، اطمینان حاصل نمود . ) جایگاه نرم همواره  از بهنگام بودن  این نوع برنامه ها 

افزارهای ضدویروس  ( . 

در صورت استفاده از شبکه های متعدد نصب و نگهداری یک فایروال : 
از  استفاده  ضرورت  با ،   . گردد  می  مضاعف  ها  فایروال 

از  پیشگیری استفاده  و  فایروال ها حفاظت الرم 
اولیه در خصوص دستیابی به سیستم 
خواهد  انجام  غیرمجاز  افراد  توسط 

شد  ) فایروال چیست ؟( . 

از هر نوع داده ارزشمند   : Back up گرفتن داده ها   
د  جو بر روی یک کامپیوتر می بایست back up گرفته و آنان را بر مو

روی CD-ROM ، DVD-ROM و یا شبکه ذخیره نمود. بدین 
با مشکل خاصی  یا  ترتیب در صورتی که کامپیوتر سرقت و 
مواجه شود ، امکان دستیابی به اطالعات و  تشخیص سریع 

داده های در معرض تهدید وجود خواهد داشت . 
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 ملکه اینگلس عالقمند به
 آی پاد و ایمیل  

برطبق گفته ديلی تلگراف ملکه انگلیس که يک تلفن موبايل و مینی آی پاد 
سبزدراختیاردارد. وهمچنین وی داری يک  ای میل اکانت هم میباشد. اما ای میل های 

خود راتايپ نکرده بلکه آنهارا ديکته می کند.
ملکه 81 ساله انگلیس اين نکته را در گفتگوی خود با الیزابت سالترس اديتور                 

گاردين  اذعان نموده است . شرح اين گفتگوبدين قراراست .
سالترس : بايد با هم درتماس بمانیم 

ملکه : حتما ! اچازه دهید ای میل آدرس خود رابه شمابدهم .
سالترس : عجب! شما هم از ای میل استفاده میکنید ؟! 

   ملکه: بله اماالبته خودم آنها رانمی نويسم بلکه همه آنهاراديکته می کنم.      
باکینگهام پاالس در تايید اينکه آياملکه براستی دارای ای میل اکانت است يانه سخنی 

ابرازنداشته است اما بنا بگفته ديلی تلگراف ملکه در ارتباط مداوم با نوه های خود 
ازطريق ای می باشد.
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صبح زود، طوری که برای خودم هم عجیب است 
از خواب می پرم . بچه ها هنوز خوابند. در حالیکه 
کّل دار و ندارم هزار تومانی است که آخرین دفعه 
از کیفم برداشتم به طرف فروشگاه می روم بسته 
است. کنار تلفن چند نفر ایستاده اند. می پرسم می 
و  نه  گوید  می  یکی  بزنم  زنگ  کارتشان  با  شود 
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 
کنار  در  برگه  یک  است.  مشخص  و  ثابت  هرکس 

زنگ  آن ساعت  غیر  در  که  است  تلفن  دستگاه  هر 
قطع  دکمه  روی  کلیک  یک  مجازاتش  کمترین  بزند 
تلفن است و فحش و دعوا هم سرجایش. مگر اینکه 
کلید حل مشکالت  باشی. خوشبختانه  خریده  وقت 
دریا  خاله شهال،  تذکر  یک  با  رسد،  می  دادمان  به 
شکافته می شود و به پای دستگاه تلفن می رسیم. 
به وکیل و خانواده هایمان زنگ می زنیم. به نیما می 
گویم حال مهناز محمدی و خانم گوارایی و پروین 
اردالن خوب نیست و حرف بازجو را که گفته بود 
به خانواده ات اطالع بده برایت وثیقه بیاورند بازگو 
می کنم. مریم نگران مادرش است و می خواهد با او 

صحبت کند ولی مادرش خانه نیست.
که  افتد  می  یادمان  تازه  شود  می  تمام  که  تلفن 
صبحمان را با چند صد زندانی اوین در بندعمومی 
زنان آغاز کرده ایم. همیشه دوست داشتم بدانم یک 
لحظه  هر  حاال  گذرد  می  چگونه  زندانی  زنان  روِز 
برایم غنیمت است.کاش قلم و کاغذ داشتم تا هرچه 
داشتم  کاش ضبط صوت  بنویسم.  بینم  می  که  را 
یک  کدام  هر  کنم.  مصاحبه  بند  زنان  تک  تک  با  تا 

گزارش مفصل جنجالی می شد. 
 به اتاق برمی گردیم.همه صبحانه خورده اند و البته 
هریک در سفره جداگانه.صبحانه یا پنیر است یا کره 
و مربا.  باالخره  متوجه می شویم این بند عموما 
دیروز  تا  که  کسانی  است.  مالی  مجرمان  برای 
آسوده و آبرومند زندگی می کرده اند و به خاطر 
یک اشتباه به زندان افتاده اند. می گویم اشتباه چون 
تا جایی که  دیدیم اکثرا به خاطر ناآگاهی نسبت به 
قانون یا بی احتیاطی در دادن چک و ضمانت و ... و 

اعتماد نابجا دچار دردسر شده بودند.
 همان خانم مهربان دیشبی را می بینم که دفتر و 
فرهنگی  روم  می  گوید  می  و  زده  بغل  زیر  کتابی 
. “بخش فرهنگی زندان، کالسهای مختلفی داره که 
امتیاز می گیره”  کنه  هرکس در کالسهاش شرکت 
این را می گوید و به کالس قرآن می رود. فرهنگی، 
اتاق مددکاری را یکی یکی گز  حیاط، آشپزخانه و 
می کنیم کارگاههای خیاطی و ... پایین هستند که تا 
آخر نمی توانیم ببینیمشان. فرهنگی از همه جالبتر  

است.
 بخش فعالیتهای فرهنگی که به اختصار “فرهنگی” 

کتابخانه   ، ورزش  سالن  شامل  شود  می  نامیده 
اتاق  رسد  می  نظر  به  که  است  کامپیوتر  وکالس 
کامپیوتر فقط در حد یک اسم است. به غیر از کالس 
خورند  می  چشم  به  آن  در  مسنتر  زنان  که  قرآن 
بقیه عموما جوان هستند. اصوال جوانترهای زندان 
کنند،  می  آرایش  رسند،  می  خودشان  به  بیشتر 

کالس ورزش می روند و کتاب می خوانند.
 7-8 حدود  که  است  متری   12-13 اتاقی  کتابخانه 
قفسه کتاب دارد. کتابها اغلب کهنه هستند.روزنامه 
و مجله هم هست. 5-4 نفر در کتابخانه نشسته اند. 
مسئول کتابخانه دختری است زیبا حدودا 30 ساله 
که به خاطر حمل مواد مخدر به حبسی طوالنی مدت 
محکوم شده است.چند کتاب را ورق می زنم. خانمی 
به خاطر  با مریم صحبت می کند  حدودا 45 ساله 
چک برگشتی در زندان است. نیم ساعت پیاپی حرف 
می زند و اگر دل به دلش بدهی تا فردا هم برایت 
حرف دارد.حق هم دارد:” 20 سال زحمت کشیدم و 
این کشور را درس دادم.آیا این رسمش  بچه های 
است که به خاطر چک برگشتی یک معلم آبرومند را 

به زندان بیاندازند؟”
 مربی بدنسازی می آید و دختران جوان جمع می 
شوند در سالن و تمرین آغاز می شود. به نظر می 
رسد مربی هم از خود زندانیان است. در زندان همه 

قشری وجود دارد. 
بخش  در  هم  رمزی  یکی  و  کارتی  یکی  تلفن  دو   
به کالس  که  است  که جایزه کسانی  است  فرهنگی 
می روند. تلفن کارتی صفی طوالنی دارد ولی وقتی 
کاری برای انجام دادن نداشته باشی و چند روزی 
هم از اخبار به دور مانده باشی تلفن زدن بهترین 
راه گذران وقت است. به انتهای صف می روم میترا 
که قبال باهاش آشنا شده ام و سعی دارد کمکمان 
کند مرا به طرف دستگاه تلفن رمزی می برد و می 
گوید شماره ات را بگو. صدای چند نفر درمی آید 
ولی میترا می گوید وقت خودش را به ما داده. تلفن 
می زنیم و وقتی می خواهیم الاقل هزینه مکالمه را 
می  ناراحت  حتی  و  رود  نمی  بار  زیر  کند  حساب 
شود. واقعا برایم عجیب است که او با چه نیتی و 
با چه انگیزه ای انقدر محبت می کند. همه می دانند 
غنیمت  برایت  هم  ریال  یک  باشی  زندان  در  وقتی 
است. در عوض او تنها از من می خواهد که باهاش 
پینگ پنگ بازی کنم. چند لحظه بیشتر بازی نکرده 
ایم که من و زارا را به دفتر رئیس زندان صدا می 
زنند. مریم نگران می شود که چرا او را صدا نکرده 
اند .مریم را هم با خود می بریم.مهتاب) اسمی که 
با  را  ایم(  بند 209 گذاشته  خودمان روی زندانبان 
چند پاکت کوچک سفید در دست می بینیم.ظهر است 
بیماریهای  پرونده،  تشکیل  در زمان  دارو!  و زمان 
را  مراقبت الزمه  و  پرسند و درمان  را می  زندانی 
در مورد او یادداشت می کنند و اگر دارویی الزم 
داشته باشد برایش تجویز می کنند. من هم که می 
خواهم  مبتال  درد  معده  به  زیاد  احتمال  به  دانستم 
آرامبخش  یک  و  سی  کلینیدیوم  و  رانیتیدین  شد 
درخواست کردم که ظهر و شب برایم می آوردند 
و من، به جان شادی که قبال این نکته را به ما گفته 
بند  از  . فکر نمی کردم حاال که  بود دعا می کردم 
قرصم  هم  باز  ام  شده  منتقل  عمومی  بند  به   209
را بیاورند. در هرحال  از آزادی خبری نیست ولی 
فرصت خوبی است که با رئیس زندان صحبت کنیم.

خانم رضایی رئییس بند عمومی زنان زندان اوین، 
زنی حدودا 37 ساله است با جثه ای کوچک که در 
. پشت  نظر می رسد  به  هم  چادر مشکی کوچکتر 
میز اتاق کوچکش نشسته و عصبی و خسته به نظر 
می رسد. تصورم از رئیس زندان زنی خشن تر و 
تنومندتر بود . جراتمان بیشتر می شود  به او می 
در  ما  داشتن  نگه  و  است  سیاسی  ما  اتهام  گوییم 
می  حتی  و  مودب  است.  قانون  عمومی خالف  بند 
توان گفت مهربان است .میگوید قدرتی ندارد و فقط 

زندانبان ماست.
ظهر است به اتاق برمی گردیم. یکی می پرسد چرا 
تعجب  با  قرص.  برای  گفتم  زدند؟  می  صدایتان 
اید؟ قرصی ها   نیامده قرصی شده  می گوید هنوز 
زندانیانی خطرناک یا دارای مشکالت عصبی هستند 

که با قرصهای قوی، آرام نگه داشته می شوند . غذا 
ظاهرش  اند.  داده  را  هرکس  سهم  و  اند  آورده  را 
می  را  آن  اکراه  زندانیان،با  و  نیست  جالب  اصال 
خورند. لیال نانها را تقسیم می کند و جیره هرکس 
را می دهد . برای ما نمی گذارد. شهال می گوید” تو 
می  خواستند  بده  را  سهمشان  باش  نداشته  کاری 
خورند نخواستند نمی خورند”. خانم مهربان به لیال 
شروع  بعد  بدهد؛   او  به  را  قبلی  نانهای  گوید  می 
نانها. نگاه پرسشگر مرا که  می کند به خرد کردن 
از دستمون  کاری  اینجا  که  ما  گوید:”  بیند می  می 
کنیم  را سیر  بیچاره  گنجشکهای  این  الاقل  برنمیاد 
شاید کسی هم در غربت بچه های مارا سیر کند”. 

بچه هایش در عراقند و سالهاست آنها را ندیده. 
را  ضبط  کناری  اتاق  از  گوید  می  لیال  به  شهال 
گذارد و خودش  ترکی می  نوار  بیاورد. یک  بگیرد 
می  قشنگ  کند.  می  خواندن  به  شروع  آن  با  هم 
با  نشیند.ظاهرا  می  تختش  کنار  آید  می  خواند. 
هستیم:”  ما  مخاطبش  ولی  کند  می  زمزمه  خودش 
یک روز سه شنبه باالخره می آیند و می برندم، و 
تمام می شود”. مریم می پرسد رضایت  همه چیز 
نمی دهند؟” اگر هم بدهند پای چوبه دار می دهند”. 
و  کشد  می  وآهی  فشارد  می  آغوش  در  را  بالش 
می گوید “ که چقدر دوست داشتم بازهم ناصر را 
بغل بگیرم...” تلویزیون روی یخچال روشن است و 
سریال نشان می دهد. هرچند اتاق یک تلویزیون و 
یخچال دارند. نگاهی به قالیچه وسط اتاق می اندازم 
و ملحفه های نو و خوشرنگ تشکها. به شهال می 
ندارید  زیادی  مشکل  رفاهی  امکانات  نظر  از  گویم 
مشکل،  خودمانیم.  ما  مشکل  گوید:”  می  شهال  نه؟ 
خوابیدن و زندگی کردن حداقل 15 نفر در یک اتاق 
است مشکل، ناسازگاری ما با هم است”. راست می 
گوید و رفتارشان هم این را نشان می دهد. جز در 
موارد ضروری با هم حرفی نمی زنند غیر از لیال که 
روح زندگی اتاق است و گاهی که نمک می ریزد جو 
سرد اتاق را می شکند. ذات زندان و اسیری افسرده 
کننده است و  پراکندگی و تنوع سنی و چغرافیایی و 

فرهنگی و .. به اختالفات دامن می زند.
با  اتاق می شود.  وارد  در دست  یک سینی  با  لیال 
چند  شده”.  خراب  ها  سبزه  گوید:”  می  ناراحتی 
ابری بوده واز تنها پنجره کوچک  روِزگذشته، هوا 
به   . نرسیده  عید  های  سبزه  به  کافی   نور  اتاق، 
جای لیال بغض می کنم. این طفلی ها شب عید اینجا 
هستند؟ و یک لحظه با خود فکر می کنم شاید خودم 

هم اینجا باشم . 
داستان  شهالست  تخت  کنار  تختش  که  خانمی 
شوهرش  با  سالها  کند.  می  تعریف  را  خودش 
اختالف داشته و شوهرش یک چک سفیدامضای او 
با  بوده  گذاشته  کنار  ها  بچه  دانشگاه  برای  که  را 
مبلغ کالنی خرج کرده و بعد از به زندان افتادن زن 
او را طالق داده است. آن یکی برای ضمانت، سندی 
را گرو گذاشته بوده که بنگاهدار با استفاده از آن 

کالهبرداری کرده و زن به زندان افتاده است.
یک برگ کاغذ می گیرم) راستی برگه را از کدامشان 
گرفتم؟( . روی یکی از تختهای خالی طبقه دوم دراز 
کنم،  عادت  وضع  این  به  باید  باالخره  کشم.  می 
هرچه زودتر بهتر. سعی می کنم از وضعم راضی 
می  دراز  باشم.  داشته  دوست  را  محیطم  و  باشم 
کشم. احساس خوبی است. چند جمله کوتاه فقط در 
نویسم.همه  می  سردربیاورم  خودم  بعدا  که  حدی 
شان آدم را زیر نظر دارند. اگر زیاد بنویسی شاید 
دختری  بشنوی.  ازشان  هم  کلمه  یک  نتوانی  دیگر 
که 4-23 ساله به نظر می آید و جایش باالی تخت 
لیال و در امتداد تخت من است به من نگاه می کند. 
گوید:”  می  نزده.  حرف  هم  کلمه  یک  لحظه  این  تا 
حاال زندان خوبه؟ می خوای تو اینجا بمون من برم. 
کامال جدی  لحنش   . کن”  کامل  تحقیقاتت رو  توهم 

است و بعد هم از اتاق می رود بیرون.
 لیال خیلی دوست دارد با ما درددل کند. می پرسم 
زیاد  کردی؟  می  زورگیری  چطوری  کن  تعریف 
در  بیرون  بزند.”من  باره حرف  دراین  نیست  مایل 
می ایستادم و او می رفت داخل...” ادامه نمی دهد و 
می پرد سر این بحث که “ده سال از من بزرگتره. 

از  دارد  دوست  بیشتر  فهمم  می  دومشم”  زن  من 
زندگی خودش بگوید تا جریان زورگیری و دادگاه. 
“ شوهرم وقتی قضیه زنی را شنید که شوهرش رو 
داشتم  قدرت  اگه  گفت  بود،  پخته  هم  بعد  و  کشته 
همه زنها و دخترا رو می کشتم. من بهش گفتم حتی 
منو؟ گفت نه تو رو واسه خودم نگه می داشتم . من 
بهش گفتم ولی من اگه قدرت داشتم حتی  تو رو هم 
زنده نمی گذاشتم”. با خنده به من نگاه می کند و می 
گویم  می  همه شونو”.  باید کشت.  رو  مردا  گوید:” 
چون شوهرت هفت سال محکومیت دارد می توانی 
طالق بگیری. می گوید “ گفته اگه طالق بگیری بیام 

بیرون می کشمت، می خوام برم کالس خیاطی”.
شهال برایمان چای می ریزد. دختر جوانی که قبال 
شنیده بودیم دو نفر را کشته دم در ایستاده . موهایش 
را تیفوسی زده و بلوزآستین کوتاه  و شلوار به تن 
قتلی  بزند.  حرف  ما  با  خواهد  می  گوید  می  دارد. 
بودن یک نوع شخصیت و ابهت محسوب می شود. 
آمیخته  احترام  قتلی هستی یک حس  اینکه  گفتن  با 
با ترس در طرف مقابل ایجاد می کنی. این برای ما 
نداشت  مصداق  چندان  بودیم  آنجا  مدت  کوتاه  که 
ولی اعجاز آن را در چهره زندانیان می دیدیم. هدیه 
مویدی 21 ساله. در حالیکه چمباتمه زده می گوید 
دو نفر را کشته ام. ولی وقتی از اول ماجرا شروع به 
تعریف می کند همه چیز معلوم می شود. با پسری 
که عضو یک باند جعل اسکناس بوده رابطه داشته 
و پسر برای ایجاد شک کمتر، از او برای جابجایی 
پول وغیره استفاده می کرده تا وقتی که باند لو می 
رود. و اما جریان قتل مربوط به داخل زندان بوده 
است. به محض اینکه این را می گوید ماجرای قتل 
قبل  که مدتی  ناموسی  بر سر مسائل  زنان  بند  در 
خوانده بودم به خاطرم می آید. معروف است که در 
بند زنان، عده ای که معموال هیکلی تر و خشن ترند 
نیاز  خاطر  به  اینها  زنند.  می  مردانه  تیپ  و  مردند 
جنسی ، با زنان و دختران دیگر رابطه  برقرار می 
کنند که اگر دو طرف راضی باشند مشکلی نیست و 
می  پیش  زنان”]3]  فیلم”زندان  مثل  مشکالتی  گرنه 
ناموسی  رقابت و مسائل  بحثهای  بین  این  در  آید. 
هم مثل همان روابط مردها با یکدیگر پیش می آید 
که از قرار معلوم قضیه قتل مربوط به کسی بوده 
که چشم به ناموس آن یکی داشته و شبانه به قتل 
اما روایت هدیه چیز دیگری بود. “ دهن  می رسد. 
نفری شب  چند  هم  ما  برد  و خبرمی  کرد  می  لقی 
ولی  بکشیمش  خواستیم  نمی  وقتش،  سر  رفتیم 
خب مرد دیگه”. همینطور که دارد حرف می زند به 
نگاه می کنم زخمهای عمیقی  دستها و مچ دستش 
دستش  مچ  رگهای  روی  است  خودزنی  نتیجه  که 
است و گوشت اضافه آورده. روی دستش هم جای 
چندین سوختگی عمیق با سیگار است. “خب دومی 
نفهمیدن  که  رو  اولی  هیچی   “ بود؟”  چی  جریانش 
پرروبازی  و  که خبرچینی می کرد  ولی دومی رو 
درمی آورد رو که ادب کردیم یک نفر فهمید و رفت 

لو داد”.
تقریبا  که  بود  ای  جمله  این  نکن”  باور  “حرفاشو 
هربار که پای صحبت کسی می نشستیم و دهانمان 
از تعجب باز می ماند نفر دیگری به ما می گفت و 
با گفتن این جمله داستان خودش را شروع می کرد 
مثل هزار و یک شب و پایانی هم نداشت. آخر نمی 

فهمیدی کدام راست می گوید و کدام دروغ. 
از اتاق می زنیم بیرون. هوا بارانی است. به حیاط 
بلند  دیوار  چهار  بین  ای  محوطه  رویم.  می  زندان 
لباس  طناب  دور  تا  دور  کشیده.  آسمان  به  و سر 
همه  آن  یاد  آن.  روی  مچاله  و  خیس  لباسهای  و 
“رابطه ای” می افتم و شرایط غیربهداشتی شستشو 
بند و  لباسهای زیر، همه روی یک  و خشک کردن 

گاهی روی هم.
گوید  می  مریم  زنیم   می  قدم  حیاط  در  که  کمی 
درست است که اینجا کلی چیز برای دیدن و شنیدن 
آوردن  که  کنیم  فراموش  نباید  ما  دارد ولی  وجود 
گیریم  می  تصمیم  است.  غیرقانونی  بند  این  به  ما 
به دفتر رئیس زندان برویم و اگر موافقت نکرد ما 
را پیش بقیه ببرد همانجا بست بنشینیم. همین کار 
را هم می کنیم. همینطور که روی زمین نشسته ایم 

ادامه از شماره قبل 

 24 ساعت در خواب و بیداری
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 عشقوالنه های
آدم و حوا

 یه روز آدم کنار رودخونه نشسته بود و داشت کیهان ورزشی میخوند. یهو دید
یه موجودی از جلوش رد شد. موهای بلند

 های الیت طالیی روی قهوه ای، لب ها هورمون زده، لنز سبز، ببین چی از آب در 
 میاد ... یه کم همینجوری زل زد به راه رفتنش ... بعد روزنامه رو انداخت یه گوشه
 و بلند شد. پوست تخمه هایی که خورده بود رو با پاش زد و انداخت تو رودخونه
 و رفت توی کلبه ش. از قفسه کتاب هاش کتاب گونه شناسی میمون ها، نوشته
 دکتر اسرافیل رو برداشت و شروع کرد عکساشو نگاه کردن. هر چی نگاه کرد
 همچین موجودی رو پیدا نکرد! یهو یه فکری به سرش زد! نه!!! این میمون نبود،
 این یه چیزی بود مثل خود من! )خسته نباشی( بالفاصله برگ موی که دور منطقه
 ممنوعه ش پیچیده بود رو باز کرد و یه برگ انجیر تر و تازه بست به خودش و
 زد بیرون دنبال موجود مرموزی که دیده بود. بعد از یه کم گشت و گذار باالخره
 پیداش کرد. زیر یه درخت نشسته بود و داشت ناخن هاشو سوهان میزد. یه کم
 دور و برش پلکید تا متوجه شد که اون موجود مرموز داره زیر چشمی نگاش

.میکنه. دل به دریا زد و رفت جلو

مزاحم که نیستم؟ -
.نه خواهش میکنم :

ببخشید اسم شما چیه؟ -
 اسم من حواس، بچه ها بهم میگن منگول! )اون موقع ها منگول اسم با کالسی :

)بوده
.منم آدم هستم، بهم میگن شنگول! خوشبختم -

.همچنین، اسم قشنگی دارین :
لطف دارین. بلدین پشتک بزنین؟ -

نه، شما بلدین؟ :
!بله، اجازه میدین اجرا کنم؟ -

جدی بلدی؟ :
... آدم چند بار پشتک زد و زیر بغلشو خاروند

حوا گفت: واقعا کارتون خیلی عالی بود. از کجا یاد گرفتین؟
.کالس رفتم -
!خیلی خوبه :

!این شماره منه، خوشحال میشم زنگ بزنین -
... وای ... آخه :

!چی شده؟ -
!راستش من نامزد دارم :

!نه !!! کیه؟ -
!بوگو :

... اه اه اون گوریل بد ترکیب؟! مرده شورش ببره -
 .روز بعد حوا به آدم زنگ زد و 4 ماه بعد با هم ازدواج کردند 3

!حوا، عشق من -
!آدم، مرد زندگی من :

 .حوا، بهت قول میدم غیر از تو تو روی هیچ زنی نگاه نکنم -
!زن؟ :
!!!ها -

.آهان ... باشه! منم قول میدم هیچ وقت چشمم تو چشم هیچ مرد دیگه ای نیفته :
سال بعد 1

!ببین این بار صدمه من در میزنم میگی کیه -
 خب عزیزم باید بدونم کی داره در میزنه! من یه زن تنها که نمیتونم درو روی :

!هر کسی باز کنم
!ای بابا !! خب آخه کی میتونه باشه غیر از من؟ -

!یکی دیگه :

!بابا غیر از من و تو که آدمی نیست تو دنیا -

.خیلی بده که غیر از خودت هیشکیو آدم حساب نمیکنی :

.آدم سرش را به درخت میکوبد و گریه میکند
چند ماه بعد

دوستاتو : همش  تو  ندارم  دوست  اصال  من   ببین، 
!بیاری تو خونه
دوستامو؟!؟ -

!آره دیگه. خوشم نمیاد :
!من کی دوستامو آوردم تو خونه؟ -

!حاال اومدیم و آوردی :
!بابا من دوستی ندارم آخه! کدوم دوستام؟ -

!چه میدونم مثال همکارات :
 آخه کسی االن تو دنیا نیست من برم دوست -

!بشم باهاش
 همین دیگه! نبینم با کسی بری دوست بشی :

!ها! از راه به درت میکنن
!کی؟ -

!همین الت و لوت ها :
ضجه و  میکوبد  درخت  به  را  سرش   آدم 

!میزند

زمستان همان سال

تو چرا هیچی واسه من نمیخری؟ :
چی بخرم؟ -

چه میدونم، مرد های دیگه چی میخرن واسه زناشون؟ :
مردای دیگه کدومه؟ کدوم مردا؟ -

!آره ... هر وقت هم گیر کردی خودتو بزن به اون راه :
 آدم دلش میخواهد لباسش را پاره کند ولی میترسد سانسور شود. با چماق توی

.سر خودش میزند

!دادگاه خانواده
آقای قاضی گومبا، گیر داده که مادرتو نیار خونه ما! من مادر دارم آخه؟ -

غیرت : بی  مرد  این  با  نمیتونم  دیگه  من  نذاشته!  من  واسه  زندگی  قاضی   آقای 
.زندگی کنم

!خانوم یعنی چی بی غیرت؟ دو نفر بیشتر نیستین برین سر زندگیتون دیگه +
یقه مو میچسپه که بوی عطر میدی! کجا - بار من میام خونه   آقای قاضی هر 

!بودی
!آقای قاضی من زنی نیستم که خیانت رو تحمل کنم :

بابا خیانت کدومه! آخه مگه زن دیگه ای تو دنیا هست که من برم دنبال اون؟ -
 دروغ میگه آقای قاضی، از اول زندگی همش به من میگه زن دیگه ای تو دنیا :
 نیست، فقط تو! ولی همش میره دنبال این و اون.- آقای قاضی شما که ایشالال

متوجه هستی؟
.گومبا قاضی میمون ها آدم را زیر چشمی نگاه میکند

.بیا یه دقیقه بیرون +
 بیرون از دادگاه

!ببین پسرم من میخوام بهت کمک کنم +
خدا خیرت بده آقای قاضی -

!به من راستشو بگو، به زنت خیانت کردی؟ +
.آدم با بیچارگی گوریل پیر را نگاه میکند

ماه بعد 1
اند. روی با ساقه یک گیاه بسته  را  اند. دستانش   آدم را روی یک کنده نشانده 
 سرش یک نارگیل نصفه گذاشته اند. 4 میمون از سر و کولش باال میروند. حوا به

دکتر ماکو، متخصص جنون میمون ها میگوید: آقای دکتر خوب میشه؟

 

هفته نامه پرشین جهت تکمیل کادرمطبوعاتی خود به تعدادی همکار نیازمند است ، 
لطفا عالقمندان با شماره 02084537350 

یا ایمیل :info@persianweekly.co.uk   تماس بگیرید 
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<< تنظیم و ارائه تقاضای پناهندگی
<< تقاضای پناهندگی مجدد و به جریان   

      انداختن پروندههای مختومه
<< تکمیل کلیه فرمهای کمک های اجتماعی            

CITIZEN SHIP  - پاسپورت
<< در صورت حکم اخراج شما از انگلیس با     

     ما مشاوره نمائید
<< اخذ اقامت دایم و ویزای دانشجویی , کار     , 

مهاجرت و ....
<< ترجمه مدارک و صدور گواهی مدرک      

زبان برای اخذ پاسپورت انگلیسی
<< مشاوره و راهنمایی در امور مهاجرت و                    

 قبل از هر گونه اقدام
لطفا با ما تماس بگیرید

Suite 18, Imperial House 
64 Willoughby Lane,
Tottenham
London N17 0SP
077 9126 8033
077 9126 8048

لطفا ما را از خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سايت مراجعه نمائید

جعبه های مواد خوراکی و غیره برای فروشگاه می رسد و زندانیانی که از ظاهر و لباسشان معلوم است 
مربوط به بند یک هستند کارتنها را بر دوش می گیرند و از پله ها باال می برند تا در ازای آن چند قلم 
جنس بگیرند. قبال در صف فروشگاه دیده ام که بدون پرداخت پول چای و قند و ... می گرفتند. دو نفر از 
زندانیان که “رای آزاد “هستند جلوی در، نگهبانی می دهند و ورودی ها را تحویل می گیرند و بازرسی 
بدنی می کنند و تحویل رئیس زندان می دهند. رای آزادها زندانیانی هستند که با در نظر گرفتن تخفیف در 
مجازاتشان می توانند به تناوب مدتی در زندان و مدتی خارج از زندان باشند همچنین بعضی از کارها به 

آنها محول می شود. داشتن یک کار و مشغله در زندان، حتی بدون دستمزد هم نعمتی است.
 ده بیست نفر را در مدتی که آنجا نشسته ایم می آورند.اکرم با ورود هر بازداشتی یک دستکش یکبار 
مصرف دستش می کند و می رود داخل اتاق بازرسی وبعد از چند دقیقه می آید بیرون.  یک خانم شیک 
پالتوپوش رو به ما می گوید:” هفت قدم میرم به حضرت عباس که من ندزدیدم، بهم تهمت زدند” و این 
جمله را چند بار تکرار می کند. دو نفر زیر بازوی زنی را گرفته اند و می آورند داخل، همین که دستشان 
را برمی دارند مثل حلوا وا می رود و پخش زمین می شود. سرش آویزان است و از دنیای اطراف خود 
بی خبر است، حتی نفهمیده او را به کجا آورده اند. با اینکه می دانم متوجه من نمی شود خجالت می کشم 
با  اکرم  بازرسی و  اتاق  بدبختی می برندش توی  به هزار  نگاهش کنم ولی معلوم است که نشئه است. 
خونسردی کامل کارش را انجام می دهد و بیرون می آید. رفت و آمد زیاد است و همه کیسها جالبند. کاش 
زودتر آمده بودیم اینجا. دختری با ضمانت یکی از اقوامش آزاد می شود. خونسردانه تعریف می کند از 
خانه شان در دزفول فرار کرده بوده و در تهران با یک سرباز آشنا می شود، وقتی می ریزند در خانه که 
بگیرندشان سرباز خودش را از ساختمان پرت می کند و کشته می شود. اکرم به شوخی می گوید “به یک 
سرباز بیچاره هم رحم نکردی؟ “دختر زیر لبی میگوید اینم شانس گوه ما! می پرسم حاال چکار می کنی؟ 
به مسخره می گوید برمی گردم خانه. انگار ازش تعهد گرفته اند به خانه برگردد. یکی  از رای آزادها اهل 
مشهد بود تعریف می کند که به خاطر حمل 100 گرم مواد دستگیر شده. مواد را به خانه مورد نظر می 
برد که تحویل بدهد که مامورها می ریزند می گوید با اینکه می توانسته انکار کند گفته مواد مال اوست . 
کل پرداختی هفتاد هزار تومان بوده که بعد از کسر هزینه رفت و آمد 50 هزار دستش را می گرفته “ به 

خاطر 50 هزار تومان افتادم زندان”
 با هم صحبت می کنند که مرخصی عید چند روز است و می خواهند چکار کنند و کجا بروند. بعضی، از 

مرخصی استفاده نمی کنند چون جایی ندارند بروند و پولی ندارند که خرج کنند. 
دختری را در حال غش به دفتر می آورند، همانی است که شوهرش به جرم رابطه به زندان انداخته بودش 
. به بیمارستان زندان منتقلش می کنند . ماموران می گویند بعد از صحبت تلفنی با شوهرش اینطوری 
شده. گویا هنوزنه قصد دارد او را طالق دهد نه از شکایتش بگذرد و به قول خودش » فقط می خواهد او 

را آزار دهد«.
 اکرم مهدوی که بعدا می فهمم از زندانیانی است که شادی صدر به او مشاوره می داده وارد جمع می شود 
و طبق روال زندان، با افتخار می گوید جرمش قتل یا بهتر بگویم شوهرکشی  است. البته بالفاصله شروع 
می کند به سر هم کردن یک داستان که نه اینطور نبود و اصال من نکشتمش. برای اینکه به حرف بیاورمش، 
وانمود می کنم به جرم رابطه آنجا هستم و تشویقش می کنم “ایول ! خوب کاری کردی ! حاال چطوری 
کشتیش؟” گل از گلش می شکفد و با نفرتی که ناگهان در چهره اش نمایان می شود می گوید “چهار نفرو 

از شرش خالص کردم”. اکرم زن چهارمش بوده و همه زنها از دم ، طعم کتکهایش را چشیده بوده اند.
  بچه ها را چند تا چند تا از مقابل ما می برند برای بازجویی با هرکدام چند کلمه حرف می زنیم و حال 
قبل مانع صحبت ما نمی شوند و حتی جای گرم و  بیمارمان را می پرسیم. نگهبانها برخالف  دوستان 

نرمشان را در کنار رادیاتور به ما تعارف می کنند. 
مسئول زندان از اتاق بیرون می آید و می گوید همه آزاد می شوید. اسامی را نگاه می کنم اسم ما سه نفر 
از قلم افتاده یا شاید قرار نبوده آزاد شویم. از او می خواهیم با مسئوالن بند 209 تماس بگیرد.اسممان 
اضافه می شود. شانس آورده ایم که آمده ایم پایین جلوی چشم وگرنه فراموش می شدیم و معلوم نبود تا 
کی در بند عمومی زنان باقی می ماندیم! با خوشحالی زیاد برمی گردم وسایلم را از اتاق بردارم. وارد اتاق 
که می شوم شادی ام تمام می شود دلم نمی آید آن خانم مهربان، لیال، شهال و بقیه آنهایی که حتی فرصت 
نشد اسمشان را یاد بگیرم ترک کنم. دلم برایشان تنگ خواهد شد برای تختم که تنها چند دقیقه روی آن 
دراز کشیدم و چشم به تخت باالیی دوختم تا حس زندانی بودن را بهتر درک کنم برای میترا با آن بیان 
متین و بزرگواریهایش.راستی چرا ازش نپرسیدم جرمش چه بوده؟ شاید پرسیده ام و میان دهها جرم و 
مجرم دیگر از یادم رفته. به طرز احمقانه ای به شوهر پیدا کردن برای لیال فکر می کنم بلکه بدبیاریهای بی 
پایانش پایان یابد. خانم مهربان مرا بغل می کند و می گوید کاش همه جوانها مثل شما باشند من با دیدن 
شما روحیه می گیرم. برایم دعا می کند و امیدوار است همه این بی عدالتی ها روزی خاتمه یابد. خانم 
کنار دری که کمی سر تلفن زدن باهاش بحثم شد ولی بعد حسابی باهاش دوست شدم با همان غرورش 
می گوید” دختر جون برو و دیگه هم فکر نکن اینجا سوئده” و خنده اش زمانی که گفتم ما حقوق برابر 
زن و مرد را می خواهیم به خاطرم می آید و می گویم” شاید هم شد!”. شهال در فروشگاه حسابی سرش 
شلوغ است و نمی توانم ازش خداحافظی کنم ولی در راه میترا را می بینم. شرمنده ام که وقت نشد مفصل 
با او صحبت کنم. جلوی در غوغایی است. موکلین شادی و بقیه ،پیغامهایشان را می گویند که به گوش 
وکالیشان برسانیم اکرم سفارش می کند به شادی بگوییم تا یک ماه دیگر آزاد می شود. ساعت حدود 11 
شب است و آخرین مراحل تحویل ما به بند 209 و بعد هم آزادی طی می شود. به پیشنهاد آسیه که همیشه 
فکرش خوب کار می کند هرچه پول در جیبهایمان داریم بین آنها تقسیم می کنیم و هرچه خوراکی خریده 
ایم به آنها می دهیم. ما که از اینجا بیرون برویم جمعیتی با گل و شیرینی به استقبالمان خواهد آمد و از 
فردا زندگی راحت و آسوده خود را آغاز خواهیم کرد و آنها می مانند و دیوارهایی که نه این سویش طعم 

آزادی را خواهند چشید نه آن سو
]1] کبری رحمانپور به جرم قتل عمد مادرشوهر خود محکوم به اعدام شد 

]2] از وبالگ حوا- مریم حسین خواه 
]3] اشاره به صحنه ای از زندان زنان ، ساخته منیژه حکمت است که در آن یکی از زنان زندانی به دختری 

جوان تعرض می کند 
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 مکانیک
 اتومبیل

خود باشید
پیشنهاداتی از متخصصین اتو آریا

زمانیکه تا  و  نیستند  های خوبی  مکانیک  ها،  راننده   بیشتر 
 اتومبیلشان حرکت می کند و به ظاهر سالم است، دست به
 آن نمی زنند. اما یک راننده مسئول، باید یک هفته در میان
قسمت کردن  خود صرف چک  وقت  از  دقیقه   5 حدود   در 
ماشین مصرفی  وسایل  به  اگر  کند.  ماشین  مختلف   های 
 توجه کنید، می توانید مقدار زیادی از وقت و پول خود را
 پس انداز نمایید و از این گذشته مجبور نیستید هیچ هزینه
 ای را صرف دستمزد تعمیرات کنید. در این قسمت یکسری
آنها انجام  به  قادر  شخصه  به  شما  که  مقدماتی،   کارهای 

 :هستید را برایتان ذکر می کنیم

چک کردن باتری اتومبیل

 امروزه باتری ها طوری تولید می شوند که نیاز به مراقبت
 چندانی ندارند. اما برای رعایت نکات ایمنی شما باید بدانید
 که باتری ماشین در کدام قسمت قرار گرفته است. هر چند
 وقت یکبار نگاهی به آن بیندازید تا اسید از آن به خارج چکه
 نکند و همچنین آب آن نیز به اندازه کافی باشد. بسیاری از
 باتری های دارای چراغ عملکرد می باشند و در آنها رنگ
 های متفاوت نشاندهنده پیغام های متفاوتی هستند: آبی یعنی
 هیچ مشکلی وجود ندارد، قرمز یعنی باید کمی آب مقطر به

 .آن اضافه کنید، و سفید یعنی شارژ باتری ضروری است

چک کردن روغن موتور

 برای اینکه به طور دقیق میزان روغن موتور را اندازه بگیرید،
 باید زمانی این کار را انجام دهید که ماشین خاموش بوده
اندازه گیری  و در یک سطح صاف قرار گرفته باشد. میله 
مشاهده روغن  اگر  ببرید،  فرو  آن  درون  را  موتور   روغن 
باید روغن ماشین را یا قرمز پر رنگ باشد،   شده سیاه و 
 تعویض کنید. می توانید تعویض روغن موتور را دست یک
 متخصص بسپارید و یا اگر به اندازه کافی به خود اطمینان
برای دهید.  انجام  به شخصه  را  کار  این  توانید  می   دارید 
باید میله را به صورت  اندازه گیری میزان روغن موجود، 
 عمودی در آن فرو ببرید، آخرین حدی که میله روغنی شد،

 همان قسمت نشان دهنده میزان روغن موجود در ماشین
 است. باید حتمًا مقدار روغن موجود در خودرو، تا نشانگر
گاه هیچ  بیاید.  باال  است،  موجود  میله  روی  بر  که   روغن 
اگر باشد.  نشانگر  از  تر  پایین  نباید  ماشین  روغن   میزان 
 روغن ماشین را به موقع تعویض نکنید، باعث می شود تا
 فشار زیادی به ماشین وارد آمده و بعدها مشکالت فراوانی
موتور است  ممکن  مواقع  برخی  در  کنید.  ایجاد  برایتان   را 
پرداخت متحمل  حالتی شما  چنین  در  ببیند؛  آسیب   ماشین 
مدتی برای  گذشته  این  از  و  شوید  می  زیادی  های   هزینه 

.طوالنی اتومبیلتان باید در تعمیرگاه بخوابد

ضد یخ را پر کنید

 ضد یخ سبب می شود که دمای موتور خودرو در هر شرایط
 آب و هوایی، ثابت باقی بماند. همیشه از میزان دقیق ضد یخ
 ماشین خود اطمینان خاطر حاصل کنید به این دلیل که خنک
را اتومبیل  مکانیکی خودرو،  پیچیده  قطعات  دلیل  بی   شدن 
 در خطر تخریب شدیدی قرار می دهد. مقداری پول صرف
در صندوق همیشه  آنرا  و  بکنید  یخ  قوطی ضد  یک   خرید 
بریزید باید  زمانی  را  یخ  نگهدارید. ضد  ماشین خود   عقب 
 که موتور ماشین خنک است. زمان استفاده از آن بهتر است
و سمی  رنگ،  سبز  ماده  این  تا  کنید  استفاده  قیف  یک   از 

 .شیمیایی بر روی قطعات دیگر خوردو نریزد

تنظیم باد چرخ ها

نزد را  اتومبیل  ها،  الستیک  کردن  چک  برای  است   بهتر 
به نرم اتصال  از طریق  این کار را  تا  ببرید   یک متخصص 
 افزارهای کامپیوتری برای شما انجام دهد. اما از سوی دیگر
شاید کنید،  تکرار  هفتگی  طور  به  را  کار  این  بخواهید   اگر 
در را  ها  توانید چرخ  نباشد. می  به صرفه  مقرون   برایتان 
 یک خیابان کاماًل مسطح و بدون شیب امتحان کنید. ابتدا با
 سرعت باال با ماشین رانندگی کنید، سپس توقف کرده و با
 دست خود باد چرخ ها را چک کنید. البته این کار را باید چند
 ثانیه پس از متوقف شدن ماشین انجام دهید. اگر در هنگام
 رانندگی ماشین از مسیر اصلی منحرف شده و به این طرف
 و آن طرف متمایل می شد و شما محبور بودید تا به طور
 دستی آنرا کنترل نمایید، باید حتما خودروی خود را به یک

.مکانیک نشان دهید

نیز را  ماشین  های  الستیک  بهینه  فشار  باید   شما 
میزان کنید.  برای psi 3٦ تا psi32 چک   درجه 

پیدا برای  اما  است،  مجاز  سواری   خودروهای 
 کردن درجه دقیق اتومبیل خود، باید به دفترچه
های الستیک  کنید.  مراجعه  مالک   راهنمای 
شوند می  سبب  تنها  نه  متعادل  نا  و  باد   کم 
باشد، داشته  تکان  ها  اتوبان  در   که خوردو 
ساییده نیر  را  ها  چرخ  زمان  مرور  به   بلکه 
 کرده و از بین میبرند. زمانی که قصد خرید
 الستیک دارید، باید حتما آنها را به صورت
می اینصورت  در  نمایید؛  خریداری   جفت 
 توانید جفت نو را برای قسمت جلوی ماشین
زیر را  جلویی  کهنه  جفت  و  کنید،   استفاده 

دیگر این طریق  به  بیندازید.  های عقب   چرخ 
 مجبور نیستید که یکباره هزینه خرید 4 حلقه

اگر البته  کنید.  پرداخت  جا  در  را   الستیک 
توصیه به شما  متخصص  مکانیک   یک 

 کرد که باید هر 4 الستیک ماشین خود را عوض کنید، شما
.موظفید تا مطابق گفته او عمل کنید

تعویض فیلتر هوا

 با فیلتر هوا باید با دقت بیشتری برخورد کنید. برای مثال
قرار آلوده  در معرض هوای  بیشتر  اگر هر چه   خود شما 
آلرژیتان که  دارد  احتمال  کنید،  استنشاق  آنرا  و   بگیرید 
شاید و  باید  که  آنچنان  نتوانند  ها  ریه  و  کند  پیدا   افزایش 
ها اتومبیل  دهند. چنین قضیه در مورد  انجام  را   کار خود 
 نیر صحت دارد: تمیز نگه داشتن فیلتر هوا به این معناست
 که فشار کمتری بر روی کمپرسور وارد می آید، کمپرسور
 مسئول خنک کردن هوای ورودی است و می تواند هوای

 .خروجی و ورودی اتومبیل را تنظیم کند

نمی را  دقیقه وقت شما  از چند  بیش  هوا  فیلتر  کردن   چک 
 گیرد. این قطعه معمواًل در زیر لوله محافظ پالستیکی که در
 جلوی کاپوت می باشد، قرار گرفته است. برای اینکه بتوانید
 فیلتر را بروین بیاورید، باید در لوله پالستیکی را آزاد کنید.
 برای کسب اطالعات بیشتر می توانید به دفترچه راهنمای
 خودرو مراجعه کنید تا نه به خودتان آسیبی وارد کنید و نه
 به اتومبیلتان. پیش از انجام این کار بهتر است از خاموش

 .بودن موتور اتومبیل اطمینان خاطر پیدا کرده باشید

مراقبت از ماشین

 اگر به چنین نکاتی ظریفی دقت کنید، آنوقت زمانی که موقع
نیست الزم  رسد،  می  فرا  خالفی  گرفتن  یا  ماشین   فروش 
رایج معمواًل  توجهی  بی  کنید.  پرداخت  باالیی  های   هزینه 
 ترین و پرهزینه ترین راه برای تلف کردن وقت و پول شما
 است آن هم درست زمانی که با چند نکته کوچک می توانید

.از بروز آن جلوگیری نمایید

 برای رفع مشکالت اتومبیل خود
با اتو آریا تماس بگیرید
020 8452 9100

لطفا ما را از خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سايت مراجعه نمائید
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از لندن

مقدمه
تحلیلگران  از  برخی  اتفاقی ست؟  قدم زدن  یک  زندگی  آیا        
در مورد زندگی چنین نظری دارند که شاید این پیش داوری به 
خاطر افراط در زندگیشان باشد. برخی دیگر و خود من در میان 
آنها، معتقدند که زندگی از یک نظام طبیعی پیروی می کند و قابل 
پیش بینی ست. اگرچه تاریخ در یک زمان و مکان مشخص تکرار 
نمی شود، ولی زمان حال و شرایط فعلی اغلب در ارتباط با حوادث 
گذشته است. شما چه فکر می کنید؟ اگر برای یافتن راهی بهتر و 
مستقیمتر بسوی خدا اشتیاق زیادی دارید، به خواندن این مطلب 
ادامه دهید. شاید حقیقتی که در جستجویش هستید در دست شما 

باشد.
آیا زندگی یک پیاده روی اتفاقی ست؟

     روزی در قسمت صندوق های شخصی در اداره ی پست بودم 
با دختر کوچکش وارد آنجا شدند. کودک درحالی که  که پدری 
این سو  به  انتظار  کلیدی را دست گرفته بود، در سرتاسر سالن 
رفتم،  ام  پستی  بررسی صندوق  برای  وقتی  دوید.  می  آن سو  و 
و  قفل  وارد  را  کلید  که  همانطور  و  آمد  دنبال من  نیز  دخترک 
آن را باز می کردم، با چهره ای مصمم و لبریز از اشتیاق مرا می 
باشد.  فرآیند شده  این  ی  شیفته  که  آمد  می  نظر  به  نگریست. 
موفقیت  بدون  و  صندوق  چندین  در  را  کلیدش  که  بود  معلوم 
امتحان کرده است. او ایستاده بود و همینطور که صندوق پستی 
ام را قفل می کردم مرا می نگریست. در همین موقع کار پدرش 
تمام شد و آماده ی رفتن بود. او دختر کوچکش را بغل کرد و به 
طرف در خروجی حرکت کرد، ولی قبل از اینکه از در خارج شود 
به طرف من برگشت و گفت: »وقتی به این سن هستی و کلیدی 
داری، تمام دنیا یک قفل است.« من درباره ی این جمله زیاد فکر 
می کردم و سعی می کردم تا پیام واقعی آنرا درک کنم و آن پیام 
این بود که: »کل دنیا یک فرصت بزرگ است. معمایی برای یک 
کودک. چیزی ست که با یک کلید باز می شود تا کشف کند که چه 
چیزی در آنجاست.« آیا شما هم چنین کلیدی دارید و اگر دارید 

چطور کار می کند؟
جستجویی برای پاسخ ها

     من کیستم؟ کارم چیست؟ از کجا آمده ام؟ اینجا چه می کنم؟ به 
کجا می روم؟ چه موقع و چگونه؟ به قول حضرت موالنا:

احوال  از  غافل  چرا  که  روزها فکر من اینست و همه شب سخنم 
دل خویشتنم

می  کجا  به  از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود  
روم آخر ننمایی وطنم

     در جستجوی این سواالت، با معمای پیچیده ی مرگ و زندگی 
روبرو می شویم. دانش حقیقی را از زیر خاک بیرون می آوریم 
که از آموختنی ترین دانش های مذاهب اصلی دور مانده است. 
حتی اکنون، ما در ابتدای پلکان اکتشاف ایستاده ایم. آموزش های 
باستانی چیست؟ چه چیزی را در بر می گیرد؟ آیا قادر است از ما 
فرد بهتری بسازد؟ آیا می توانند زندگی مارا توسعه دهند؟ این 
ها تمامی سواالتی هستند که ممکن است روزی از خود بپرسیم، 

شاید امروز.
به من کمک کن تا به یاد آورم خدا چه شکلی ست

های  ویرانی  حتما  کنند  می  زندگی  کالیفرنیا  در  که  کسانی       
شد  باعث  آورندکه  می  یاد  به   ۱992 سال  در  را  اندرو  هاریکن 
بسیاری از مردم خانه و زندگی و تمامی دارای هایشان را از دست 
فرزندی  به  را  ای  ساله   4 دختر  ها  خانواده  همین  از  بدهند.یکی 
از  بخشی  گیرند  می  بیمه  از  که  پولی  با  بتوانند  تا  کردند  قبول 
زندگی از دست رفته شان را جبران کنند. خانواده ی میزبان پس 
از مدتی نوزادی به دنیا آورند. بالفاصله پس از اینکه نوزاد را از 
بیمارستان به خانه آوردند، دختر کوچک پرسید که آیا می تواند 
از حس  نوزاد که  پدر و مادر  باشد؟  تنها  نوزاد  با  ای  چند دقیقه 
حسادت دختر کوچک می ترسیدند و نگران بودند که آسیبی به او 
برساند اجازه ی این کار را نمی دادند تا اینکه اصرارهای دخترک 
را  نوزاد  رادیوی  که  تصمیم گرفتند  نوزاد  والدین  و  کارساز شد 

دختر  و  کرده  روشن  بشنوند،  دیگر  اتاق  از  توانستند  می  که 
ها  بگذارند. آن  تنها  ای  دقیقه  چند  را  نوزاد  و  کوچک 

از اتاق دیگر به رادیوی نوزاد گوش می دادند 
تا درصورت  بودند  آماده  لحظه  و هر 

اما  بازگردند.  اتاق  به  خطر  احساس 
پریشان، صدای  های  گریه  جای  به 
آهسته ی دخترشان را شنیدند که 
با نوزاد حرف می زد.  به آرامی 
حرف های دخترک چیزی شبیه 
نوزاد  به  او  بود.  نیایش  و  دعا 
تا  کن  کمکم  »کوچولو،  گفت: 
بود،  چطوری  خدا  بیاد  یادم 

دارم فراموش می کنم!«
از  بسیاری  واقع  در       
سن  تا  حداقل  کودکان 
قبل  و  سالگی  چهار-پنج 
مدرسه  وارد  اینکه  از 
می  یاد  به  شوند، 
آورند که خدا چگونه 
روی  سپس  است. 
ابری  را  حافظه 
البته  پوشاند.  می 
و  خوب  تعالیم 
صحیح به آن ها 
می آموزد که 
ی  جامعه  در 
ن  ال گسا ر بز
د  فر
لی  مسئو
باشند اما 
طور  به 

ن  ما همز
را  گرانبهایی  ی  هدیه 
همان  که  دهند  می  دست  از 

درک کودک از خداست.
پاسخ های صحیح

     مذهب یا اعتقادات شخصی شما هر چه که باشد، در این مرحله 
از سفرتان به سوی خدا، برایتان الزم است و دقیقا به همین علت 
است که به آن چسبیده اید. مذهب یا اعتقادات شخصی شما، بخش 
با ارزش و مهم شماست، چراکه تمامی تجربیات شما را از زندگی 
بسیار  ها،  انسان  ما  معنوی  میرلث  کند.  منعکس می  های گذشته 
غنی تر از آن است که تنها در یک دوره ی زندگی به دست آید، 
و این علت واقعی این موضوع ست که بسیاری از افراد با هدیه و 
استعداد ویژه ای پا به این دنیا می گذارند بدون اینکه نیازی آشکار 
از  باشند. حتی دیده شده است که برخی  به آموختن آن داشته 
خواهر  که  شوند  می  متناسخ  خارجی  زبان  یک  دانش  با  کودکان 
به آن زبان عاجز  تکلم  از  و  بوده  استعداد  این  فاقد  برادرشان  یا 
هستند. والدینی که با تناسخ ابلهانه برخورد می کنند، تنها با تکیه بر 
این جمله که »خب، مسلما این را از ما به ارث نبرده« چنین هدیه ای 
را از دست داده و آن را به هدر می دهند و متاسفانه هرگزتالشی 

در راستای اینکه کودک این قابلیت را چطور و از کجا به دست 
آورده از خود نشان نمی دهند.

لطفا ما را از خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سايت مراجعه نمائید
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ده چیزی که هرگز 
نباید به مردان 

بگویید!
بنابر یک مطالعه اخیر روي نوجوانان، ده چیز پسرها را دیوانه مي کند، 
خودتان تصمیم بگیریداگر مي خواهید روزي صدها بار این جمالت را 

به آنها بگویید. 
۱- من هنوز با تمام دوست پسرهاي سابقم دوست هستم’’

عالیست، شما مي توانید حتي آنها را جمعه ها به شام دعوت کنید ولي 
حتي اگر شما به خودتان اطمینان صددرصد داشته باشید، مردها یک 
جنس مذکر دیگر را همواره رقیب خود مي دانند حتي اگر شما هیچ 
احساسي نسبت به جنس مذکر مذکور نداشته باشید. اما عبارت ’’تمام 
دوست پسرهاي سابقم’’براي آنها این مفهوم را تداعي مي کند که او 

هم یکي حلقه هاي زنجیر ’’ گذشته ها را فراموش کن’’خواهد شد. 
2- تو دیگر براي من گل نمي آوري، دیگر به من زنگ نزن’’

این بدین دلیل است که دیگر نیازي به گل آوردن نمي بیند، مردها 
سه  یا  دو  در  عاشقانه  عواطف  بردن  کار  به  در  را  خود  تالش  همه 
هفته اول به کار مي برند، تا این که شما را از آن خود کنند ’’احترام’’، 
مطمئن  گویید،  مي  کارها  این  به  که  دیگري  چیز  هر  ’’احساسات’’یا 
باشید که دوره اي هستند، هر کاري هم که بکنید عمر کوتاهي خواهند 

داشت. مردها عقیده دارند: 
’’ما اول مجبوریم مثل رومئو )مجنون خودمان!( با زن ها برخورد کنیم 
، بعد وقتي از عالقه و وابستگي آنها به خود اطمینان حاصل کردیم دیگر 
سالح خود را زمین مي گذاریم. چون زنها از این به بعد ما را به خاطر 

خودمان دوست دارند نه به خاطر چیزهاي که برایشان مي آوریم’’
۳- وقت داري با هم حرف بزنیم؟’’

این جمله نشان مي دهد که از مرد اشتباهي سر زده است. مردها فکر 
مي کنند: باز چه شده؟ محو تماشاي دختر دیگري بوده ام؟ یا روز تولد 
او را فراموش کرده ام؟ واي سالگرد آشنایي مان چه تاریخي بود؟؟؟ 

این جمله براي مردها تداعي کننده مشکالت است آنها مي دانند که 
دعوایي در پیش است و به سرعت آنها را به جبهه گیري وا مي دارد. 

شاید گاهي آنقدر شما را سر بدوانند که مطمئن شوند مدتي است 
خطایي  که  باشند  مطمئن  اگر  حتي  اید،  کرده  رافراموش  خطایشان 
ازآنها سر نزده )یا اگر هم سر زده شما نمي توانستید به هیچ صورتي 
یاد مشاجرات طوالني مي  به  را  آنها  این کلمات  از آن مطلع شوید(. 

اندازد.        
4-’ من برنده شدم، یکبار دیگه بازي کنیم؟’’

این برنده شدن شما نیست که مرد شما رامي آزارد،مردها اصوالً از 
پندارند.  مي  رقابت  در  را  خود  همواره  هستند،  متنفر  بودن  بازنده 
اتومبیل  ورزش هاي مورد عالقه آنها را به یادآورید. فوتبال، کشتي، 
راني، ...در همه این ها نوعي رقابت به چشم مي خورد. رقابت و برنده 
یک  در  اگر  بنابراین  است،  داشته  قرار  دروجودمردها  ابتدا  از  شدن 
بازي برنده شدید انتظار نداشته باشید مردتان در شادي شما شریک 

باشد!! 
5- من همه رازهاي خود را به بهترین دوستم مي گویم’’

به  بهترین دوست شان مي گویند،  به  و زن ها همه رازهاي خود را 
همکار خود هم مي گویند، همکار آنها هم به برادرش مي گوید و همه 
دنیا از اینکه مرد آنها در هنگام دیدن فیلم رمانتیک بعض کرده با خبر 
مي شوند! مردها هم به اندازه زن ها رازدار هستند. اما مردها دوست 
ندارند که همه عکس العمل هاي آنها از طرف دوستان و خانواده شما 
پس  هم.  با  مشاجراتتان  مخصوصًا  گیرد.  قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد 
با مردها  تان  رابطه  آنچه در  بجز  بگویید  به دوستانتان  را  چیز  همه 

مي گذرد. 
۶- اي شکم گنده! شکمت خیلي بامزه است’’

هیچوقت این جمله را نگوئید، مردها هیچ وقت دوست ندارند زن ها 
فکر کنند که آنها در مورد ظاهر خود بي اعتنا هستند، مردها هم به 
اندازه زن ها در مورد وضع فیزیکي خود توجه و عالقه به خرج مي 

دهند. 
7- فکر مي کني آینده ما چطور مي شه؟’’

خوب، فردا سینما، پس فردا تئاتر، و آخر هفته رستوران چطوره؟ آه 
منظور شما این نیست هان؟ اما چرا مردها اصاًل دوست ندارند درباره 
آینده رابطه شان فکر کنند. شاید فکر کردن به این که روزي دیگر با 
بهم  از  ترس  آیا  آزارد.  را مي  آنها  نکنند  دوست دختر خود صحبت 
خوردن رابطه آنها را به این سو مي کشاند یا مردها اصوالً اینطور بي 

خیال آفریده شده اند؟ 
۸- هایدن کریستین عجب مردیست!’’

باشند،  باید در رقابت  در حالیکه مردها در طول زندگیشان همواره 
شکست  با  است  رمئو  نقش  بازیگر  که  هایدن  مثل  مردي  با  رقابت 
 Britheny ’’توام خواهد بود. با اینکه مردها فکر مي کنند گفتن جمله

Spears خیلي دوست داشتي است’’ مي تواند زن ها را بیازارد. کافیست 
مردي فکر کند قلب زني با او نیست و مثاُل از مردهایي مثل هایدن 

خوشش مي آید، آن وقت است که بسیار آزرده خواهد شد. 
9- به نظرت اون دختر خوشگله؟’’

مردها آموخته اند که به سواالتي که در مورد دیگر زن ها مي کنید 
بدهند  جوابي  هر  کنند  مي  فکر  یعني  ندهند.  شما  به  واضحي  پاسخ 
شما  به  است’’،  بامزه  خیلي  آره   ’’ بگویید:  اگر  شد.  خواهند  بازنده 
خیلي  تو  ولي  نیست  ’’بد  بگویید:  اگر  متنفرم’’؛  ’’ازت  گفت:  خواهند 

خوشگل تري’’، خواهند گفت:’’داري دروغ مي گي’’ !!!
۱0- شاید ما براي هم ساخته نشده ایم’’

واقعًا فکر مي کنید هیچ آدمي )مرد یا زن( حاضر به شنیدن این جمله 
کنید  را رعایت  ادب  این جمله  اداي  هست؟ هر قدر هم که شما در 
کافیست  بهتري هم هست،  براي من شانس  که  است  این  منظورتان 
نیست.  چیني  مقدمه  به  نیازي  اید،  شده  خسته  رابطه  این  از  بگویید 

ناراحت نباشید، مردها به زودي فراموش خواهند کرد!!

don’t say
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 کم تحرکي زنان زمینه ساز
ابتال به انواع بیماري ها

 به عقیدُه متخصصان خانمهایي که به صورت منظم به انجام حرکات ورزشي میپردازند تا
.50 درصد خطر ابتال به سرطان معده و روده را در خود کاهش میدهند

 در واقع میزان کاهش خطر سرطان سینه براي این دسته از خانمها بین 20 تا 30 درصد
 است و این احتمال نیز وجود دارد که سرطان ریه و رحم در این خانمها کمتر از دیگر خانمها

.باشد
 با وجود فواید بسیار و مزیتهاي گوناگون ورزشي که همه روزه از سوي متخصصان و
 رسانه ها اعالم میشود، بسیاري از متخصصان و پزشکان دائمًا نسبت به کم تحرکي زنان
 هشدار مي دهند و یکي از دالیل عمدُه  انواع ناراحتیها و بیماریهاي جسمي و حتي روحي

.آنان را معلول کم تحرکي و عدم فعالیت هاي جسماني منظم روزانه عنوان مي کنند
 حقیقت این است که بسیاري از خانمها تصور مي کنند که انجام کارهاي منزل و فعالیت هایي
 که به طور روزمره در زندگي انجام مي دهند خود نوعي ورزش است و لذا با این تصور
 خود را از انجام فعالیت هاي ورزشي بي نیاز میدانند، در حالي که امروزه ثابت شده است
 که این کارها هیچگاه نمي تواند جاي ورزش کردن را بگیرد، چرا که اساسا ً هیچ یک از این
 کارها نمیتواند فعل و انفعاالت دروني مفیدي در بدن ایجاد کند و به هیچ وجه کارآیي فعالیت
 هاي ورزشي را ندارد، ) به صورت 10 الي 20 دقیقه ( دوچرخه سواري، شنا و یا انجام هر
 عمل ورزشي دیگري که باعث افزایش ضربان قلب شخص گردد، به عنوان فعالیت ورزشي

.مفید و مؤثر تلقي مي شود
 بنابراین اگر برنامه ریزي خانمها در زندگي به گونه اي باشد که روزانه به مدت 20 دقیقه یا
 حداقل 3 روز در هفته انجام حرکات ورزشي را در برنامُه زندگي خود بگنجانند از ابتال به

.بسیاري از از صدمات جسمي و بیماري هاي گوناگون در امان خواهند بود
 فراموش نشود که خانمها براي اینکه بتوانند فرزندان سالمي داشته باشند و این سالمتي
 را به فرزندان خود منتقل کنند باید از سالمت کامل جسم و روان برخوردار باشند و این

.سالمتي محقق نخواهد شد ، مگر آنکه ورزش را جزء زندگي خود قرار دهند
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ستاره های شما
 فروردین  )برج  حمل (: 

    به  خوبي  قادر خواهید بود بر احساساتتان  غلبه  کنید و تمام  وظایف تان  را 
به  طور کامل  به  پایان برسانید. به  محض  آنکه  بتوانید احساسات  دروني تان  
را به  زبان  آورید، نسبت  به  ایده هایتان ، اعتماد به نفس  بیشتري  پیدا خواهید 
کرد. اجازه  دهید عزت  نفس تان  شما را به  سوي  مسیري  درخشان  هدایت کند، 
چرا که  مستحق  برخورداري  از بهترین ها هستید! زماني  که  حرف  دلتان  را به  
دیگران  بزنید، همه  قادرخواهند بود به  خوبي  با شما ارتباط برقرار سازند. با 

متولدین  مردادماه  سازگارتر خواهید بود.

     اردیبهشت  )برج  ثور(: 
برانگیز  تحسین   دشمنان   از  دوستان   عاقالنه   تشخیص   در  توانایي تان       
خواهد بود. ایده هاي  خالقانه تان باعث  خواهند شد که  به  راحتي  در اجتماعات  
بدرخشید. در حین  مکالمات  و گفت  و گوها، اجازه  دهیدکه  دیگران  هم  اظهار 
نظر کنند. با دقت  به  سخنان  آنان  گوش  دهید. جوي  حاکي  از اعتماد و اطمینان  
ایجادکنید. به  دقت  صحبت  کنید تا هیچ  گونه  سوءتفاهمي  ایجاد نشود. قبل  از 
آنکه  صدمات  و دلخوري هاعمیق  شوند، احساسات  خدشه دار شده  را تسکین  
دهید. اشتباهات  خود را بپذیرید و نهایت  تالش تان  رابه  کار ببندید تا از تکرار 

آن ها جلوگیري  به  عمل  آورید. با متولدین  دي  ماه  سازگارتر خواهید بود. 
   

     خرداد )برج  جوزا(: 
    الزم  است  که  خود را سرحال  نگه  دارید. ایده هاي  خوبتان  را نزد افراد ذیصالح  
ابراز کنید. در جلسات به  موقع  حضور یابید و فکرتان  را روي  موضوع  مورد 
منجر  به سردرگمي  شما  فقط  بر روي  جزییات ،  تمرکز  نمایید.  متمرکز  بحث  
به   انرژي  سرشار وجودي تان   به  اصل  موضوع  دقت  کنید.  خواهد شد، پس  
شما دررسیدن  به  اهدافتان  کمک  خواهد کرد. مصالحه  و سازش  را سرلوحه  
اندازهاي  جدیدي   تا چشم   اولویت هایتان  رامشخص  سازید  قرار دهید.  خود 
عایدتان   فرصت هایي مناسب   تجرد،  صورت   در  گردند.  نمایان   رویتان   پیش  

خواهند شد. با متولدین  بهمن  ماه  سازگارتر خواهید بود.
 

     تیر )برج  سرطان (: 
    توانایي  منحصر به  فردتان  در شناختن  زیبایي ها در چیزهایي  که  دیگران  
امور  به   که   است   الزم   بود.  خواهد  تحسین برانگیز  نمي پسندند،  را  آن ها 
مرتبط با سالمتي تان  بیشتر اهمیت  دهید. به  دیدار دوستاني بروید که  از نظر 
احساسي  در وضعیت  مناسبي  به  سر نمي برند. شما مي توانید با حضورتان  
در کنار آن ها،روحیه  به  آنان  بدهید. از انرژي  و اوقاتتان  براي  رفع  کدورت ها 
در ارتباطاتتان  استفاده  کنید. استراحت  رادر کنار تفریحات  و کارها در نظر 
بگیرید. در رابطه  با تصمیمي  که  اتخاذ کرده اید، تردید از خود نشان ندهید. با 

متولدین  مرداد، شهریور و مهرماه  سازگارتر خواهید بود.
     

     مرداد )برج  اسد(: 
انرژي  خواهید  از  پیش  خواهید رفت  و سرشار  مبتکر  با ذهني  خالق  و      
افتخار خواهند کرد.  بود. عزیزانتان  از داشتن  فردي مثل  شما در کنار خود، 
براي  رسیدن  به  خواسته تان  تالش  زیادي  نباید صورت  دهید،چون  همه  درها 
به  رویتان  باز خواهند بود. در تمام  گفت  و گوها خواهید درخشید. در هنگام  
یاد  به   دارید.  نگه   گرم   کاري   یا  درسي   امور  با  را  خود  بروزبحران ها، سر 
داشته  باشید که  خداوند با صابران است . با متولدین  مرداد، خرداد و فروردین  

ماه ، سازگارتر خواهید بود.
     

     شهریور )برج  سنبله (: 
    رخدادهایي  سریع  و غیر منتظره  را تجربه  خواهید کرد. از توجهاتي  که  
دریافت  مي کنید، لذت  زیادي خواهید برد. اجازه  ندهید انتقادات  شاید غیرمنطقي  
به  دلخوري  و اندوهگیني تان  منجر شوند.انگیزه هایتان  را براي  دیگران  بازگو 
نمایید تا خود نیز به  درستي  از علل  رخدادهاي  اطرافتان  آگاه  گردید واز بروز 
سوءتفاهمات  جلوگیري  نمایید. به  محض  آنکه  ابراز احساسات  کنید، جسارت  
صورت   در  کرد.  خواهید  حس   وجودتان   در  را  نفس مضاعفي   به   اعتماد  و 
برخورداري  از افکار مثبت ، روزهاي  خوب  ومفرحي  را در پیش  خواهید داشت . 

با متولدین  اردیبهشت  و دي  ماه  سازگارتر خواهید بود.
 

     مهر )برج  میزان (: 
    توانایي  منحصر به  فردتان  در تشخیص  فوریت ها و عبور سریع  از گذشته ها 
تحسین  برانگیز خواهد بود.به  خوبي  مي دانید که  دیگران  چه  انتظاراتي  از شما 
دارند و راه  دستیابي  به  اهدافتان  را به  سرعت  شناسایي خواهید کرد. اجازه  
ندهید رخدادهاي  بي اهمیت ، تمرکز حواستان  را به  هم  بزنند. نسبت  به  افراد 
جدیدي که  وارد زندگي تان  مي شوند، پیشداوري  نکنید. از نبوغ  و توانایي هاي  
فردي  بهره مند گردید که  به  نظرخودتان ، هیچ  نقطه  مشترکي  با او ندارید. با 
احتیاط و در نظر گرفتن  همه  جوانب ، اقدام  به  سرمایه گذاري کنید! با متولدین  

تیرماه  سازگارتر خواهید بود.
    وضعیت  رمانتیک  ©©©©©

    وضعیت  مالي : $
    وضعیت  ارتباطي : * *

    
     آبان  )برج  عقرب (: 

به  ذهن تان  خطور  تا حدي  غیرمنطقي   بي امان  و شاید  ایده هاي   و  عقاید      

قبل   بزنند.  هم   به   را  زندگي تان   معمول   است روال   ممکن   که   کرد  خواهند 
فکرکنید  خوب   شتابزده ،  و  عجوالنه   نسنجیده ،  کار  هرگونه   انجام   از 
توصیه   شما  به   سلیم   عقل   از  بهره گیري   بگیرید.  نظر  در  را  شرایط  و 
تا  کنید  ارزیابي   به  خوبي  در ذهن تان   را  از حرف  زدن ،کلمات   قبل   مي شود. 
شده   احساسات خدشه دار  شود،  دیر  آنکه   از  قبل   نشود.  ایجاد  سوءتفاهمي  
رابطه   این   در  زیادي   تالش   که   است   الزم   البته   دهید،  تسکین   را  عزیزانتان  

صورت  دهید. بامتولدین  شهریور ماه  سازگارتر خواهید بود.
    
    

     آذر )برج  قوس (: 
به   پیشروي   و  کردن   رفتار  کردن ،  براي  صحبت   آزاد  و  باز  فضایي   از      
اطراف  برخوردار خواهید بود. باافزایش  سطح  انرژي  وجودي تان ، نیاز رفتن  
از  بیش   را  دیدارهاي متعدد  و  جدید  ارتباطات   برقراري   کوتاه ،  سفرهاي   به  
نمایید  تثبیت   جدیدي   فکري   الگوهاي   کرد.  خواهید  احساس   خود  در  پیش  
نتایج   به  جزییات ،  دادن   اهمیت   دارند. در صورت   بیشتري   برایتان اهمیت   که  
مساعدي  عایدتان  مي شوند. باجمع آوري  اطالعات  صحیح  و کافي  به  پیشروي  
تدریجي تان  ادامه  دهید. در هنگام  شک  و تردیدها،تصمیم گیري ها را به  زمان  

دیگري  موکول  نمایید. با متولدین  مهرماه  سازگارتر خواهید بود.
        

     دي  )برج  جدي (: 
    ضرورت  ایجاد تغییراتي  سازنده  در زندگي  کاري  و فردي  را بیش  از پیش  
در خود احساس  خواهید کرد.با رویي  باز و ذهني  آزاد روزها را شروع  کنید 

تا خالقیت تان  شما را به  سوي  بهترین ها رهنمون  سازد.رخدادهاي  اخیر 
به  شما جسارت  خواهند داد تا به  فکر عملي  ساختن  به  ظاهر غیرممکن ها 
دهید  را صورت   الزم   گوهاي   و  گفت   منفي ،  احساسات   براي رفع   بیفتید. 
انجام  مي دهید، مسیر  که حاال  اقداماتي   کنید.  احساسات   ابراز  به  موقع   و 
طرح ها و برنامه هاي  طوالني  مدت  آینده  را برایتان  هموار خواهند ساخت . 

بامتولدین  شهریور ماه  سازگارتر خواهید بود.
    

         
     

بهمن  )برج  دلو(: 
بند وجودتان  تجربه  خواهید کرد.  بند  با      حس  شرافت ، وقار و غرور را 
شهود  و  احساسات   بگذارید  دهید.  بررسي قرار  مورد  بیشتر  را  جزییات  
دروني تان  شما را به  سوي  آینده  رهنمون  سازند. در جایگاه خوبي  قرار دارید، 
پس  به  مبتدیان  پند و اندرزهاي  الزم  را بدهید و خود نیز به  یادگیري  چیزهاي  
از  ندارید،  گرفتن   راهنمایي   به   چنداني   نیاز  حال  حاضر  در  کنید.  جدیداقدام  
با  باشید.  خوب   رویدادهاي   منتظرمشاهده   و  کنید  استفاده   کلیدي   کلمات  

متولدین  مهرماه  سازگارتر خواهید بود.
   

    
     اسفند )برج  حوت (: 

    شور و شوق  و خوشبیني  بر وجودتان  مستولي  خواهد شد. طرز برخورد 
و تلقي تان  نسبت  به  موفقیت ،تمام  احساسات  ناخوشایند ناشي  از شکست  و 
الگوهاي  استرس  زا،اضطراب  آور و وسواس   حرمان  را از بین  خواهد برد. 
گونه  را از خود دور سازید و خود انگاره اي  جدید و منحصر به  فرد از خود 
را  غیرمنتظره   و  مثبت   بسیار  تحوالتي   و  تغییر  صورت ،  آن   در  ایجادکنید. 
آن  هستند.  که  سزاوار  کنید  نحوي رفتار  به   با دوستان   کرد.  تجربه  خواهید 
در رابطه  با مسایل  مالي ، دوراني  هموار و آرام  را پشت  سر خواهیدگذاشت . 
ماه   اردیبهشت   متولدین   با  بپردازید.  وقت   اسرع   در  را  بدهي هاي  خود  تمام  

سازگارتر خواهیدبود.
   

لطفا اس ام اس های زیباتون رو برای ما بفرستیدجدول و سرگرمی

077 3311 3137

برای چت و مطالب خواندنی به وب سایت 
  www.persianweekly.co.uk

مراجعه نمائید
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  reports@persianweekly.co.uk صفحه شما

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

************************************
 یوسف جان اینقدر شماره تلفونتو عوض نکن تا به حال 10 تا

 .تلفن عوض کردی منتظر یازدهمی هستم
مهدی از فینچلی
************************************

مسعود قدیری مزدوج شدن شما را به همسر گرامی تبریک 
عرض میکنم به پای هم پیر بشید.

مهدی از فینچلی
************************************

پاتوق لندنی ها
وبالگ گروهی وبالگ نویسان لندن و حومه

http://londoners.blogfa.com/
************************************

 سودابه جون پنجمین بوی فرندتو دیدم خیلس سلیقت
آب رفته

     فاطی ار ایلینگ 
************************************

سیما جون دیدی آخرش سره کارت گذاشت.
فرزانه
************************************

علی جون میشه سیگارو ترک کنی ؟
اسفندیار
************************************
آقا محمود جون مادرت پول مارو  وردار بیار کلی بدهی داریم 
محسن
************************************

افسانه جان تو خیلی به من محبت کردی  سپاسگذارم
عارف
************************************

گلی جون دوست پسر جدیدت مبارکه 
سیروس
************************************

کوروش دیدی آخر سر پولت رو تو قمار باختی
عباس
************************************

آقا عارف از وقتی که با ماشین جدیت سر کار میایی خیلی 
تاخیر داری ها ها ها منظورم همون ماشین قرمز 2 طبقه است

جواد
 ************************************

 

  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 

 

تهیه داروهای درخواستی 
شما و ارسال آن به ایران در 

اسرع وقت

077 3311 3137
جهت درج آگهی در صفحه پاتوق لطفا با    02084537351 تماس حاصل نمائید

بلوتوث قلبت رو روشن کن
می خوام تمام وجودمو برات سند کنم

.
ها ها ها

ویروس داشت
االن میمیری

******************************
الو الو الو برج مراقبت اگر باند قلبتون جا داره اجازه فرود می خوام

******************************
توی دنیا عاشقا چه بیکسن

عاشقا عاقبتش خوار و خسن
اینا را گفتم برات تا بدونی

.

...عاشقی خیلی خطرناکه حسن
******************************

sedato baram sms kon , ba negahet baram miss bendaz , ba 
ghalbet behem zeng bezan , ghalbam roo vibrast ta man barat ye 
boos bluetooth konam to bezary ro backgrand lopet

******************************
بخواهید چیزی اگه  هم  میگه شما  بعد زن  رو؟  آفریدی  مرد رو  اول  میگن چرا   به خدا 

!!بنویسید اول چکنویس میکنید بعد پاکنویس
******************************

 یادت باشه که یادم بیاري که یادت بندازم که به یادم بیاري که یاد بدي دیگه این وقت شب
 با اس ام اس کسي رو اسکول نکنم

******************************
age az kenare ye gonjeshk rad shodi o naparid fekr nakon dooset 
dare toro adam hesab nakarde 

******************************
Emrooz rooze khoshtiptarin dost ya famile donyast to ham 
in sms ro be kasi ke fekr mikoni hichkas barash tabrik emif-
ereste beferest 

******************************
 بین هزاران دیروز و میلیون ها فردا . فقط یه دونه امروزه . پس از دستش ندیم و

 ازش لذت ببریم و با این اس ام اس به عزیزانمون بگیم دوستشون داریم
******************************

SM
S آگهی های

شما به 
کیفیت و 

استمرار این 
هفته نامه 

یاری 
می رساند
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گذری بر فرهنگ و ادبیات آذربایجان 
 لطفا سیزده 

مطلب و شعر 
لریزی بیزه گوندرین

مشاهیر آذربایجان

صمد وورغون
و  شاعیري  بؤیوک  آذربایجانین 
آذربایجان  وورغون  صمد  ضییالي سی 
دولغون  اؤز  تاریخینده  مدنییت  بدیعي 
خیدمت  بیر  تاریخي  ایله  یارادیجي لیغي 
اثرلري فورما و  گؤسترمیش دیر. اونون 
مضمونجا سئچیلیر و دوغما شعریمیزین 
ساییلیر.  اؤرنکلري  کامیل  و  گؤزه ل 
یاراتدیغي  اوسلوبدا  کالسیک  شاعیرین 

شعرلر بو گونده اؤز طراواتیني ایتیرمه میشدیر . 

صمد وورغون)صمد یوسف اوغلو وکیلوف( 190٦ـ جي ایل مارت آیي نین 
قیراق  سینین  ناحیه  قازاخ  آذربایجانین  گونو(  ایلک  21ـ ده)نوروزون 
ساحیلي کندینده آنادان اولموشدور. او ایلک دفعه اوالراق آذربایجان علملر 
آکادمیاسي نین آکادئمیکي اولموشدور. -1941-1948جي ایللرده آذربایجان 
علملر  آذربایجان  ایللرده  -1954-195٦جي  بیرلییي نین صدري  یازیچیالر 

آکادمیاسي نین پرزیدنت معاوني اولموش دور. 

-1937جي  باشالمیشدیر.  اوللرینده  ایللرین  جي   1920- یارادیجیلیغینا 
ایلده اؤزونون؛ واقیف؛-1939جو ایلده »خانالر«،-1941جي ایلده» فرهاد و 

شیرین« -1945جي ایلده »انسان« منظوم درامالریني یازمیشدیر. 

»گنجلر پوئماسي« و »آیگون« اثرلري اساسیندا فیلملر چکیلمیش شعرلرینه 
لرینده  مجلس  الخالق صلح  بین  وورغون  بسته لنمیشدیر. صمد  موسیقیلر 
فعال اشتراک ائتمیشدیر »دونیا شاعیر و یازیچیالري ل.آراقون کونستانتین 
سیمانوف، ناظم حکمت، غفور غالم، کارلو لئونیدزي و لوقووسکوي، صمد 
و  مقاله  شعر،  حقینده  قیمتلندیرمیش،  یوکسک  یارادیجیلیغینی  وورغون 
خاطیره لر یازمیشالر. باکیدا ائو موزه سي ، یوخاري ساحیلي کندینده شعر 
ائوي یارادیلمیشدیر آذربایجان جمهوریسینده هر ایل صمد وورغون شعر 

گونلري کئچیریلیر. باکیدا و قازاخ دا هئیکلي قویولموشدور. 

ابدي  گؤزلریني  باکیدا  ایکن  یاشیندا   50 ایلده  -198٦ جي  وورغون  صمد 
یولو  یارادیجیلیق  بیر  اوزون  و  مرکب  وورغون  صمد  یومدو.  اوالراق 
صنعته  شعره،  چوخونو  ایلدن  اوتوز  عؤمونون  ایللیک  اللي  و  کئچمیش 
ایله دولو لیریک ، حماسي و  ائتمیشدیر. او وطنداشلیق دویغوالری  حصر 
یاراتمیشدیر  درامالر  روحوندا  قهرمانلیغي  خلق   ، یازمیش  شعرلر  طنزلي 
تنقیدي   ، کیفیتلي  ادبیات و مدنیتین مختلف ساحه لرینه عایید  او صنعت،   .
و  خلقلرین کالسیک  مختلیف  اونون   . مولفي دیر  مقاله لرین  قزئت چي لیک  ـ 
معاصر ادبیاتالریندا چوخلو ترجمه لري وار دیر. دقته الییق جهت او دورکي، 
اؤزونو  شکلیده  پارالق  همیشه  ده  ایسترسه   ، یارادیجیلیغي نین  ایستر 

گؤسترمیشدیر. 

اثرلري  پارالمیش  کیمي  آینا  بولور  زامان  بیر  کي  اولور  ائله صنعتکارالر 
نوع  بیر  اوستونو  اونالرین  زامان   ، ایتیریر  پارالقلیغیني  کئچدیگجه  زامان 
توزال، پاسال، اؤرتور. بو ایل آنادان اولماسي نین یوزبیر ایللي یي تامام اوالن 
صمد وورغون تامام باشقا روحدا اثرلر قویوب گئتمیشدیر، ایللر کئچدیگجه 

بو اثرلرین تاثیري ، بدیعي قیمتي و قودرتي آرتیر. 

صمد وورغون ادبیاتدا چوخ سورعتله بوي آتدي ، شاعیرلي یی نین ایلک قلم 
تجربه سي دوورو چوخ تئز قورتاردي . بیرینجي شعریني چاپ ائتدیردیکدن 
دؤرد ـ بئش ایل سونرا آرتیق او یئتگین بیر صنعتکار کیمي چیخیش ائتمه یه 
و شعرین یوکسک طلبلرینه جاواب وئره ن اثرلر یازماغا باشالدي -1930

1920 ـ جو ایلده صمد وورغون سسي جیددي صورتده ادبي محیطین و 
گئنیش اوخوجو کوتله لري نین نظریني جلب ائتدي. مثبت اینسان صورتلري 
و ایدئاالري نین صمد وورغون شعرینده پارالق و تاثیرلي چیخماسینا سبب 
اودور کي بو شعرلرده حیات مرکبلیگي ایله اینساني دویغو و چیرپینتیالر 
گؤزه ل، اوره ک آچان بیر طرزده اؤز بدیعي ایفاده سیني تاپمیشدیر. بو 
کیفیت صمد وورغون یارادیجیلیغینا کیناردان گلمه میشدیر ، ادبي تاثیرلر 
اونون  اوالراق  صنعتکار  بیر  دگیلدي  سي  نتیجه  ایستکلر  صنعتي  یا  و 

طبیعتیندن دوغور، حیاتي ادراکي نین نتیجه سي دي. 

صمد وورغون آذربایجان شعرینده منظومه نوعونون بویوک یارادیجي سي 
درامالري نین  قهرمانلیق  خلق  شعرله  تاریخینده  ادبیاتي  آذربایجان  دیر. 

یارادیجیسي دا صمد وورغون دور. 

صمد وورغون یارادیجیلیغي یالنیز اؤز خلقي اوچون دگیل ، بوتون صنعت 
و حقیقت عاشیقلري اوچون قیمتلي و عزیز اولموشدور

 reports@persianweekly.co.uk  

 کور
 اوغلی

  

 داکتر فیض اهلل ایماق
  

 گوراوغلی شرق خلقلری اورته سیده         
بایجان، ر  اوزبیک،آذ  ترکمن،   خصوصا” 
آره خلقلر  قرداش  باشقه  و  تاجیک   ترک، 
 سیده کینگ ترقلگن. گور اوغلی، خلق نینگ
نینگ خلقی  اوز  دیر.او،  قهرمانی   اصل 
لیگی ومستقل  آزادلیگی  نینگ  مملکتی   ، 
نینگ خلقلر  کوپ  شگن.او  کوره   یولیده 
 فرزندلرینی یکدل قیلیب، بیرلشتیریب،اولر
 بیلن بیرگه لیکده بختلی یورت توزگن. گور
ممکن ییگیتی،آیتیش  قیرق  نینگ   اوغلی 
 که،هربیری قرداش بیر ملت نینگ نماینده
دولت قورگن  گوراوغلی   سیدیر.یعنی 
مسلک همکار،هم  وکیللری  ملت   تورلی 
اوتوپیک) دیگن  سوره  دوران   بولیب 
 خیالی( بیر مملکتدیر.گوراوغلی خلق نینگ
 بنیادکارلیک بهاسینی اوزیگه مجسم ایتگن
سوچیقه  ، قزدیریب  دیر.اواریقلر   سیما 
اوزی آتینی  او”غیرکوک”دیگن  دی.   ره 
باش، خلقلرگه  اوغلی  یدی.گور  له   تربیه 
ایته بنیاد  نی  مملکتی  چمبل  بولیب   قاش 
 دی.چمبلنی قوریشده بوتون خلق بیردیک

 .اشتراک ایته دی

 گور اوغلی، خلق لریمیز نینگ جهان         
بیر اولوغ  قوشگن  سیگه  خزینه   معنوی 
داستان تورکوم  گوراوغلی  سی   حصه 
اوغلی نینگ باش قهرمانی دیر.”گور   لری 
 تورکومی”قیرق داستاندن عبارتدیر.اگر بو
 داستانلرنینگ هر بیری بیر کون دن کویله
 نه دیگن بولسه، گوراوغلی داستانلری نی
قیرق کمی  این  اوچون،  ایتیش   آخریگچه 
 کون کیره ک بولور ایدی. ایته دی. داستان
گه تیشگن،دوره  چه  سینکریتیک   چیلیک) 
یا شاعری  خلق  نی  داستان  صنعت(   ی 
ایته دی. اجرا  لیب   دوتار،یا د ومبیره چه 
بوله جمع  اجرا،  ساز،  ،بونده سوز،   یعنی 
شو منه  کیشی  گن  تینگله  داستان   دی. 
 .صنعت لرنینگ سوادیگه  شریک بوله دی

اوزبیکستان خلق شاعری           اولوغ 
 فاضل یولداش اوغلی ملکه اعیار عنعنوی
مملکتی اونینگ  و   داستانیده،گوراوغلی 

 :چمبل نی شونده ی تعریفله یدی

دیدیلر.” چمبل  یورتینی  نینگ   گوراوغلی 
چمبل: ی  شونده  چمبل  ی؟  قنده   چمبل 
لی خانه  جیوه  لی،ییتمیش  آبخانه   آلمیش 
توپخانه توقسن   ، لی  سردابه  سکسکن   ، 
زوره گوراوغلی  ایلیده،  چمبل  چمبل.   لی 
لک یریم  تورت  سردار،  آلتی  قیرق   وار، 
 بیداوسوار،چیلتانلر نینگ بیری ساقی بلبل
 دیگن سه ییسی  بار. گور اوغلی نینگ زور
تاشدن سی  زرده  کیتگن،  تعریفی   دیب 
دیسه،ییغله کیلدی  گوراوغلی  آل   اوتگن، 
اصفهان  ، یوپتگن  سینی  باله  یاتگن   ب 

ایشالوی نینگ  قیلیچی  تیلگن  ایشله   ده 
زهر دیب،  سین  قالمه  آمان   بیتگن،تیککن 
دوران ده  چمبل  یلتگن،  یه  سووین   نینگ 

 .“نی سوریب یاترگوراوغلی سلطان

داستانلری،یازیب           گوراوغلی 
حالیده آلینماقده،کتابلر  یازیب   آلینگن، 
صنعتکاری اوزبیکستان   نشرایتیلماقده. 
آلینگن یازیب  اجراسیده  بیک   روزیم 
بیز  گوراوغلی داستانلری همه گه معلوم. 
 1350- 1352ییللرمابینیده مذکور داستان
 نی  افغانستان رادیوسی قاشیده گی اوزبیک
نیچه بیر  لی  آرقه  پروگراملری   –ترکمن  
 بارعزیز وطنداشلریمیز  اعتباریگه ترقتگن
ایچکی اساسا”  داستانلر  کی  آغزه   میز.  
آچیق ایسه،  حاللرده  بعضی   ،  آوازدن 
 آوازده اجرا ایتیلیشی نی آیتیب اوتماقچی
دن جمله  نی  لری  داستان  خوارزم    میز. 
ده آواز  آچیق  هم  مرادوف  بیک   روزیم 
 گور اوغلی داستانینی کویله یدی. فاریاب
 والیتی گه قره شلی            مرشکارلیک
 عبدالکریم بخشی آچیق آوازده گور اوغلی
البته بو اورین ده  داستانی نی کویله گن. 
بعضی عاید  حالیگه  ترجمه  اوغلی    گور 
 معلوماتلرنی ایسله تیب اوتیش ممکن. گور
یاموتدن تکه  سی  آنه   - آته  نینگ    اوغلی 
 کیتگن کیشیلر بوله دی.آته سی نینگ آتی
 روشن سینچی آنه سی نینگ نامی بی بی
بیش نینگ  شاه  خونخوار   هالل.روشن، 
تولپار هم  بیرانته  ایچیده  آت  طبله   یوز 
 یوق لیگی نی قورقمه ی ایته دی. بونینگ
نینگ روشن  شاه  خونخوار   عوضیگه 
 کوزلری نی اویدیره دی. اوزبیکستان نینگ
علی محمد  داکتر  فولکلور شناسی   تنیقلی 
 قوشماقوق شو واقعه لرنی نظرده توتیب،
دیب ی  شونده  شعریده  سینچی   روشن 
آقرمس، ایللرده کاسم  یازه دی: مسافر   ، 
 پیشانم گه بیتمس راست منه اوی- جای،

 .مددگه کیله دی،نه بورق سر مست
 ...مددگه کیله دی،نه خضر...ای وای

 ،شو زور شاه نینگ بیر تولپاری یوق
 .بیش یوز طبله آت آره سیده

 ، حق آیتگه نیم عوضیگه،آه
 .اجره له من کوز قاره سیدن
 ، بو اوییلگن کوزیم خونیگه

 .حلواچی نینگ آتین تیله یمن
 ،اوشه تولپار یالی تونیگه

 .یوز و کوزیم باسیب ییله یمن
 ،کوزیم خونی بولگن  شو تولپار

 .قنات لرین اوسدیریب اوزیم
 ،یاومیت سری قیچه یمن زار-زار

 .یالوره من: اوزینگ دیر کوزیم
 ، یورتیمگه یتکزدیب باره من ، بوزله ب

 . باطینیم توله دی نور ایمانه
 ،آی،کون نی سنه یدی،آفتاب نی کوزله ب

 . بی بی هالل بطنیده گی گمانه
 ،او گور اوغلی بولر، توغیلر گورده

 -یونس پری بیلن دوران سورر مست
 ...غیر کوک نینگ اوستیده،چمبلده تورده

 !آه،بو ییتی اوخله ب توشیمگه کیرمس
نی          خلق  داستانلری   گوراوغلی 
دی. بیره  یاردم  قیلیشگه  باتیر   روحا” 
داستانلری اوغلی  گور  هم   افغانستانده 
 مشهور دیر. اوزبیک بخشی لری، ترکمن
 همده تاجیک داستانچی لری گوراوغلی نی
 سیویب کویله یدیلر. تاجکستان و ترکیه ده
 هم گور اوغلی حقیده گی قوشیقلرهمیشه

 .اعزازده دیر
 پروفیسر داکتر عنایت اهلل شهرانی افغانستان
فولکلورشناسی مشهور  و  تنیقلی   نینگ 
تورکستان( )داستانهای  گوراوغلی   نینگ 

 عنوانی آستیده 1353 هجری شمسی ییلی
 کابلده باسیلیب چیقه دیگن فولکلور مجله
 سی )2-3( سانلریده بیر مقاله سی اعالن
خلقلری افغانستان  ده  بومقاله   قیلینگن. 
لیک قنچه  داستانلریگه  اوغلی  گور   نینگ 
اهمیتی لرنینگ  داستان  وبو   قیزیقیشلری 
فکریوریتیلگن. شو تفصیل  به   باره سیده 
اوغلی گور  نینگ  عالم  مذکور  دیک   نینگ 
امریکا سی  مقاله  گی  حقیده   داستانلری 
باسیلیب ده  ایالتی  کالیفورنیا   ایالتلری 
هم سیده  نشریه  وآرمان(  )نقد    چیققن 
30 بوندن  کمینه)راقیم(  ایتیلگن.   نشر 
شلی قره  گه  والیتی  فاریاب  آلدین   ییل 
تامانیدن بخشی  عبدالکریم   میرشکارلیک 
داستانینی مگنت اوغلی  ایتیلگن گور   اجرا 
موفق آلیشگه  یازیب  سی)کست(گه   لینته 

 .بولگن ایدیم
توشیریش کاغذگه  نی  داستان   مذکور 
بیر ییتکزیشنی   سیگه  عامه  خلق   واونی 
مقصد یانیمگه  بویان  ییللردن   نیچه 
)خلق سه  خواهله  خدا  من.  قویگن   قیلیب 
ده نشری   4- نینگ  لری(کتابی   دردانه 
چاپ شکلیده  کتاب  علیده  داستانلرنی   بو 
 ایتتیریش اولوغ نیتیمیز بار. عزیز دوستلر!
اعیار ملکه  قسمیده   بو  نینگ  میز   مقاله 
نی غیرآتی  نینگ  اوغلی  گور   داستانیده 
نینگ سوزلری بلبل  قیلیب، ساقی   تعریف 

 :نی کیلتیرماقچیمیز
 ،ییلقی ایچینده اوزی کیلگن سینلی دیر

 ،تاووشقان تویاقلی،مارال بیللی دیر
 ،فراست قوینیده عجب حاللی دیر

 .قیمت بهاء ایرمیش خان نینگ غیر آتی
 . مینگن لر نینگ ییتر مراد- مقصدی

 .قولتیغیده تورت یریم گز قناتی
 ،اوچ،دیسه اوزه دی آسمانده قوشدن

 ،هیچ کم لیگینگ یوقدیر یورغه یوریشدن
 امید قیلر هر شهر ده بو ایش دن

 .اصل تولپار ایمیش بیگ نینگ غیر آتی
 سینی مینگن بیکلر دریاده ی تاشدن
 بیر کون لری ایره م باققه ییتیشدی
 .ایره م باغده دیولر بیلن سه وشدی

 ،اون یریم لک دیوگه زورلیک ییتکه زیب
ایزین برماق  نینگ  شاه  غریب   شاه 

 .آبقاشدی
 ،گل ایره م دن آلدینگ آیخیر امان نی
 ،سینگارایلدن آلدینگ آرزو گل یارنی

 ،زرین ایلد ن آلدینگ مشریقا یارنی
 ،اصفهان دن آلدینگ آی انتظارنی

 ،ارز روم دن آلدینگ دللی زلفدارنی
 ،اونده ایزله ب ملکه ده ِی عیار نی

 ،پری ایزله ب کوردیم نیچه  شهرنی
 .بیگ نینگ آتی نظرکرده تولپار دیر

گوراوغلی که  من  ایتماقچی   شونی 
یوقدیر. سونگی  نینگ   داستانلری 
معنوی گه  کونگلی  نینگ  خلق   بوداستانلر 
هر کون،  هر  بیلن  آلیش  ایته  بغش   قوت 
گوراوغلی دیر.  ضرور  نهایتده   ساعت 
لرنی چیلیک  قیین  گی  ده   خوانلیک،حیات 
تینچ خلقلرنی  توچی  اورگه   ،  یینگیشده 
 – تاتو یشه شگه، عاقبتلی قوشنی چیلیککه
 دعوت ایتوچی معنوی خزینه، ابدی مکتب
 دیر. بیز امیدقیله میز، گور اوغلی قوشیقلری
 دنیا تورگونچه بلند پرده لرده ینگری ویره
نی، عدالت  مستقللیکنی،   دی.آزادلیکنی، 
دی.گوراوغلی ویره  ایته  ترنم  نی   ایمان 
 قوشیقلری بیلن بیرگه لیکده خاندانینگیزگه
 فیض، قوت وبرکه،مملکتینگیزگه آبادلیک ،
 فراوانلیک،تینچ لیک ، کونگللرینگیزگه ذوق

.وخاطر جمعلیک کیر سین
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Tour experiences the history and culture of Persia as a wonder-
ful country in somehow a different way. By selecting this plan, 
you can have a comprehensive knowledge about the most emi-
nent sites of Persia in the least time possible. You will have the 
chance to visit some beautiful cities such as Tehran, and all 
their marvelous attractions.

Day 01: Arrival in Tehran 
Arrive Tehran, meet and assist, transfer to hotel, Rest at Hotel, Morning Full 
day Tehran tour, to visit Iran National museum (Archeological museum) and 
Golestan palace. PM. visit Glass ware and carpet museums. O/N Tehran. 
Overnight: Hotel, Tehran (2 nights)

Day 02: Bandar Anzali 
Early morning drive to Anzali, via Chalous, route visit to the beautification of 
Lahijan and Rasht. O/N Anzali.

Day 03: Drive to Ardabil (Flight) 
Boating in the marvelous marshland of Anzali, visiting the beautiful village of 
Masouleh, drive to Ardebil, mausoleum of Sheikh Safi-ad-Din-e-Ardabili(one 
of the greatest Sufis in Iran), bazar, one of the beautiful landscapes of Arde-
bil and Sabalan Mountain. O/N Ardabil. 

Day 04: An Excursion To Sarein 
Drive to Sarein which is famous for its Spas. O/N Ardebil.

Day 05: Drive to Tabriz 
Drive to Tabriz, . enroute visiting Sarab Town, visit Blue mosque, elgoli park 
and Tabriz museum. Drive via Jolfa, visiting of street, Stepanous church. 
O/N Tabriz 

Day 06: Tabriz 
Half day excursion to the unique rock village of Kandovan. PM. drive to 
Orumieh, visiting the beautiful Lake. O/N Tabriz.

Day 07: Drive to Takab 
A.M. visit tomb of Shahriyar(Persian poet) and Saint Maria church, immedi-
ate drive to Takab, enroute visit the Blue and Red domes and observatory 
in Mariagheh, visit to the palace and Fire Temple of Sassanids in Takht-e-
Soleiman. O/N Takab.

Day 08: Drive to Ha- madan 
morning drive to Ha- madan, enroute visit the mag-
nificent dome of Soltaniyeh, (if time allowed) 
d r i v e to Hamadan, visiting of Lion 

Stone ,walking tour in the 
heart of Hamadan’s Ba-
zar and market place. 
O/N Hamadan. 

Day 09: Hamadan 
A.M visiting tombs of 
Avicenna, and Baba 
Taher, Hegmataneh 
hill and Ganjnameh, 
excursion to Ali Sadr 
cave. O/N Hamadan.

Day 10: Kermanshah 
Early morning drive to 

Kermanshah, enroute visiting rock carving of Bisotoon and the palace and 
Fire Temple of Anahita in Kangavar, in Kermanshah visiting Tag-e-Bostan 
relieves and Tekiyeh-ye-Moaven-ol-Molk.O/N Kermanshah.

Day 11: Ahwaz 
Drive to Ahwaz, Enroute visiting Kurd Nomads(if in proper season)and Pol-
e-dokhtar Bridge. O/N Ahwaz.

Day 12: Excursion to Shush 
Drive to Shush to visit splendid Tchogha Zanbil Ziggurat, the first Apadana 
Palace and the tomb of Daniel, then drive to Shushtar to visit Shadorvan 
Bridge, Beautiful waterfalls, watermills & Band-e- Mizan. O/N Ahwaz

Day 13: Shiraz 
Drive to Shiraz, visit QashQaee Nomads (if in proper season), the Sas-
sanian palace and relieves. in ancient City of Bishapour & Tang-e-chogan. 
O/N Shiraz.

Day 14: Shiraz 
Full day sightseeing of Shiraz including AfifAbad garden, Narenjestan Gar-
den and, Nasir-ol-Molk mosque, Bazar, Quran gate. O/N Shiraz.

Day 15: Excursion to Persepolis 
Full day tour to visit Persepolis, Nagsh-e-Rostam, Nagsh-e-Rajab, Tombs of 
Hafez and Sa’edi (2 great Iranian poets). O/N Shiraz.

Day 16: Kerman 
Drive to Kerman ,excursion Mahan to visit the Unique mud brick citadel of 
Rayan, enroute visiting Shah Nematollah Vali’s (a great Iranian Sufi) Shrine 
and Shahzadeh garden. O/N Kerman

Day 17: Drive to Yazd 
Half day city tour to visit Jame mosque and Ganjalikhan bath museum. Im-
mediate drive to Yazd, Fahadan ancient quarter and city walls & Bazar. O/N 
Yazd.

Day 18: Yazd 
Half day tour in Isfahan, visiting Zoroastrian Fire Temple and Towers of Si-
lence, Amir chakhmagh complex, Jame mosque. O/N Yazd.

Day 19: Drive to Isfahan 
Drive to Isfahan via Naeen, enroute visit a pigeon Tower, Narin Fortress, 
Jame Mosque, Walking on Sio-Se-pol Brige and visiting Khajo Bridge, 
Naghsh-e-jahan Square, Bazaar. O/N Isfahan.

Day 20: Isfahan 
Full Day sightseeing of Isfahan,visiting Hasht Behesht, Chehel Sutoon(40 
Pillars) Palace, Naghsh-e-Jahan Square, Sheikh Lotfollah and Imam 
Mosques, Aliqapu Palace, Bazaar, Jame Mosque, Vank cathedral. O/N Is-
fahan.

Day 21: Drive to Tehran 
Early Morning drive to Tehran, enroute visiting the 
most beautiful and fa- mous village of Abyaneh, 
lunch. PM. visiting Kashan Tabataba iha 
and fin garden, drive to Te- h r a n 
and enroute visiting H o l y 
Shrine of Masome in 
Qom. O/N Teheran

Day 22: Depart 
Tehran 
Transfer to Inter-
national Airport 
,Fly back home.

 IRAN in
21 Days

By selecting this plan, you can have a comprehensive knowledge about the most eminent sites of 
Persia in the least time possible. 
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Tara Kamangar, attended Harvard Uni-
versity, receiving a BA with Honours in Anthro-
pology, with a focus on Middle Eastern Music. 
Tara also performed throughout Boston as the 
pianist and violinist for the Iranian musical 
group “Hafez Esemble.
Tara is currently completing postgraduate 
studies in piano performance at London’s 
Royal Academy of Music with Patsy Toh (Pre-
mier Prix, Paris Conservatory), as a recipient 
of the Kathleen Bayfield scholarship. 

Tell us about your background?

I was born in the San Francisco Bay Area, and 
grew up in a small town in central California called 
Merced. I moved to Boston at the age of 18 to 
study Anthropology at Harvard. then I moved to 
London two years ago to study piano performance 
at the Royal Academy of Music.

What was the role of your parents to encour-
age you?

My parents were very encouraging and support-
ive. They have never discouraged me from pursu-
ing a career in music. My father studied classical 
violin in Iran with Tina Mantofel, and my mother 
studied piano with Emmanuel Malik-Aslanian, so 
they are both music lovers. I have two older broth-
ers, and we all started lessons in piano and violin 
at the age of 4. When I was growing up, we at-
tended concerts of classical music frequently, and 
always had classical music playing in the home 
and in the car.

What kind of music do you like?

I like classical music (especially Rachmaninoff, 
Chopin, Ravel, Scriabin), all types of Latin music 
(tango, salsa, samba, bossa nova, etc.) But my ab-
solute favorite music is the romantic music of film 
composers such as Michel Legrand (“Summer of 
‘42,” “Un Homme et Une Femme”) Maurice Jarre 
(“Lawrence of Arabia,” “Dr Zhivago”) Zbingniew 
Presiner (“The Three Colours Trilogy”) Nicola Pio-
vani (“Life is Beautiful, Orchestra Seats”), Henry 
Mancini (“Charade”), Ennio Morricone (“Cinema 
Paradiso”) etc.

Who are your favorite musicians or band?

Recently I like the French jazz singer, Patricia 
Kaas.

What about rock, pop and heavy metal?

I like classic rock and some pop. I don’t like heavy 
metal- when it’s being played in stores, I have to 
leave after a few minutes!

And hop hop and rap...?

I occasionally like hip hop and rap.

What are your recent success?

Last Month, I performed Loris Tjeknavorian’s “Fan-
tastic Dances” at the Asian Women of Achieve-
ment Awards in London, for an audience of 700 
including the prime minister’s wife, and actress 
Elizabeth Hurley. I also performed last month at a 
fundraising event along with saxophonist Kenny G, 
and singers Josh Groban and Melissa Etheridge, 
at the home of Barbra Streisand in Malibu.

And your next program?

On Friday June 29th, I will be giving a solo recital 
at Cadogan Hall which will include works by Ira-
nian composers. You can get tickets through the 
cadogan hall box office: Please come! Next year, 
I will be performing Rachmaninoff’s “Rhapsody on 
a Theme of Paganini” with the Oakland Sympho-
ny, as well as Aminollah Hossein’s Concerto No. 
2. It will be the first time the Hossein Concerto No. 
2 is performed in the United States.

What do you know about classic Persian mu-
sic? can you use it in your compositions too?

My father plays traditional iranian music (on the 
violin, santour, setar, tonbak, etc) and I took les-
sons in santour and tonbak during college. I love 
this music and I would like to study it more in the 
future, so that I can incorporate it into my compo-
sitions. I would also like to become a better san-
tour player.

How have been the feedback and critics about 
your works?

The feedback has been very positive- people al-
ways ask me about the Iranian composers I am 
playing and want to know more about them

Are you worried about audience when you 
play?

I try to think very positively when I play, and not 
worry, because if I worry I become physically 
tense and then the music suffers.

How long do you practice ?

I practice 5 hours a day on average.

What is the best way to be a piano player?

The best way to be a piano player is to start early 
(at the age of 3 or 4) with a very knowledgeable 
and caring teacher, pra ctice with concentration 
and patience, and attend music concerts and festi-
vals frequently to get ideas from other musicians. 

How do you feel about Iran and Persian?

I have never been to Iran, so I’ve always been fas-
cinated by the country and its history and eager to 
learn more about it.

With whom and where do you wish to work 
and what are your goals?

I would like record the complete piano works of 
Aminollah Hossein and various works from some 
other Iranian composers to a major cd label. I 
would also like to spend more time on songwriting 
with the future. I work with my brother, who is a 

talented poet and lyricist- he writes the lyrics, and 
I write the music.
 

An Interview with Tara Kamangar, 
Iranian/American Pianist

Friday 29 June, 2007  - 7.30pm

Tara 
Kamangar

Piano Recital
Presented by the Iran Heritage Foundation 
and Asia House

£20, £18       www.cadogan-
hall.com
By Phone:020 7730 4500    By Post: Cadogan Hall 
Box Office, Sloane Terrace, London, SW1X 9DQ
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