
سرویس برتر
صرافی حافظ

Phone: 604.984.4445
Fax:604.984.4448

info@hafezfx.com      www.hafezfx.com
1446 Lonsdale Ave, North Vancouver, BC

صرافی حافظ

نادر انتظامی
604.341.2903

www.naderentezami.com
مشاور خرید و فروش امالک در ونکوور بزرگ

سازمان مهاجرتی ایرانتو 
زیرنظر کارشناس رسمی 

کانون مشاوران مهاجرتی کانادا 

با مدیریت مهران حلوی 

آماده همکاری با شما هموطنان عزیز است.

 Tel: 604.505.1000
mehran@iranto.ca     www.iranto.ca

بیژن احمدیان
وکیل رسمی بریتیش کلمبیا در خدمت شما

- معامالت و نوسازی امالک 
- امور شرکتی و معامالت تجاری

- طالق 
- وصیت نامه

604-674-7755
info@bijan.law

   
   

 با انواع شیرینی های
ایرانی در خدمت شما

Tel: (604) 986-6364
#130 W. 15th St.

N. Vancouver

مشاور امالک (مسکونی ـ تجاری)

Cell: 778-656-1010
mohammad@taherkhani.ca

www.taherkhani.ca

���دس ���د طا�خا�ی

حقوق مهاجرت (کانادا - آمریکا)

Tel:1-877-400-0453
 info@jahanilaw.com

وکیل رسمی دادگاههای کالیفرنیا و عالی آمریکا 
 (ICCRC) عضو انجمن رسمی مشاورین مهاجرت کانادا

دکتر مسعود جهانی
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Financial Ser vices  

 

122 West 15th Street, North Vancouver, BC, V7M 1R5 

Tel: 604-980-9977        Website: www.salamat.ca 

در صفحه ۲۸

جنوب تشنه  و محتضر ایران را دریابیم!  
بازخوانی پرونده  انتقال 

آب به کويت

.........
آه...می کشم برای آب .

.........................

دستهای من، ُتهی ست .
چشمهای من ُپراز نگاهِ حسرت ست.

آه...می کشم برای آب.'

زخم می زند دوباره روزگار
بر جهانِ جانِ ُخّرم ام.

خنده از لبانِ  من ُگریخت.
برگ ُوبارِ  من، دوباره ریخت.

در گزندِ  بی شمار

این منم که شعله می کشم زهرُکجای خاک.
با ترانه های چاک چاک.

رضا مقصدی
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Wills & Estates
& Real Estate:

• وصیت نامه 
• انحصار وراثت

• اسنادرسمی
• امور امالک

• وکالتنامه
• وام و نقل و انتقال مسکن

Immigration:
• ویزای دانشجویی 

• ویزای کار

• اقامت از طریق سرمایه گذاری

• اقامت از طریق پشتیبانی خانواده 

• اقامت از طریق پشتیبانی همسر 

• دعوتنامه

ICBC Claims 
& Personal Injury: 
• تصادفات اتومبیل و آسیب دیدگی 

 ICBC ادعای قانونی علیه •

• مشاوره رایگان 

• دریافت دستمزد به میزان درصد پائین

• زمین خوردگی و آسیب جانی

نغمه هدایت بیگ، وکیل رسمی دادگاه های 
بریتیش کلمبیا 

و مدافع حقوقی شما در موارد زیر:

hedayat law

دفتر حقوقی نغمه هدایت بیگ

برای اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
Tel: 604-629-6757    700 W16th Ave.Vancouver  BC V5Z 1S7

Naghmeh 
Hedayat-Baig

Barrister and Solicitor

Tel: 604-629-6757

Fax: 604-689-8281

ehedayatlaw@gmail.com

بهترین نرخ بهره برای وام مسکن 

(BMO) با ١١ سال سابقه کاری در بانک مونترال

سپیده گریوز 
متخصص وام  مسکن 

 ٠٠٥٦ - ٩١٦ - ٦٠٤

  وام مسکن برای افرادی که تبعه کانادا هستند

  وام برای مهاجرین تازه وارد به کانادا

  وام برای اشخاصی که در خارج از کانادا اقامت دارند

 Sepideh Greaves BMO Mortgage Specialist

Tel: 604 – 916 – 0056         E: sepideh.greaves@bmo.com
Lower Capilano Branch / 1120 Marine Dr. 

North Vancouver, BC. V7P 1S8
Fax: 604 - 986 -1254

فروش ارز با کارت های بانکی شتاب ایران 

danielexchange@yahoo.ca           www.danielexchange.com 
134 - 1153 The High St. Coquitlam, BC V3B 0B7

نیک جو
Mobile: 604.763.1512
Office: 778.285.8840

صرافی دانیال 

ارسال دالر
         به ایران

       و بالعکس
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Life is Complicated but, Real Estate shouldn't be. 

                            For any Real Estate Transaction 

                                         or Appraisal Call Today!

زندگی مشکالت فراوانی دارد. 

لیکن مشکالت خرید و فروش ملک شما با من

E: javadiravani@shaw.ca
w: javadiravani.ca 604 - 726 - 4258

جواد ایروانی یاور شما در امور خرید و فروش امالک

 

 

 

محمد محبوبی
778-895-2511

مشاورفروش و خريد امالک
moe@moerealtor.ca           :ايميل
moerealtor.ca               :وب سايت

 
 

As recognized by the Real Trends Top 250 Report,  2014 - #1 for Size, Volum & Transactions.

 ٩

1408 Marine Drive
West Vancouver, BC

Vancity جنب بانک

Tel: 1-(604) 913-2324
Fax: 1-(604) 913-2320

با بيش از ۱۵ سال سابقه در خدمات ارزى

نرخ بهتر سرعت بيشتر با صرافى دنيا 

صرافی دنیا 
 ۶٠۴ - ٢٣٢ - ٩١٣۴

با مدیریت نسترن نامدار

مناسب ترین قیمت برای ایران و سایر نقاط دنیا
متخصص کروز و تورهای تفریحی به

BC. REG. No. 2629-4

604 - 980 - 8004 •nastaran@hagenstravel.com
SUITE 221-1433 LONSDALE AVE, NORTH VANCOUVER

معتبرترین آژانس مسافرتی در ونکوور از سال ١٩٣٧

HAWAII   CUBA   MEXICO

در  ساله   ۲۸ خانه  این  زمین،  اسکوارفیت  و ۶/۹۹۳  زیربنا  اسکوارفیت   ۲/۷۹۱ بهداشتی،  ۳ سرویس  خوابه،  اتاق   ۵ منزل 
گوشه ای کنار پارک و مسیرهای پیاده روی واقع شده. شما می توانید در Park & Tilford Gardens Mall دوچرخه سواری، 
پیاده روی کنید، در Cloverly Park تنیس بازی کنید، بچه ها را به مدرسه Brooksbank و Sutherland ببرید، با اتومبیل 
آشپزخانه،  است؛ سقف، کف،  بازسازی شده  زیبایی  به  و  نگهداری  به خوبی  منزل  این  بازگردید.   راحت  و  بروید  کار  سر 
اپالینس، آبگرمکن، رنگ، حمام، برقکاری، Sunroof، آالچیق، بالکنی با مسیر صندلی چرخدار، بار همراه سینگ آب، باغ 
سرسبز و گلکاری شده و . . . این منزل شما را به یک محیط خانوادگی و بزرگ با اتاق پذیرایی، اتاق نشیمن و نهارخوری، 
آشپزخانه رو به فضای سرسبز و گلکاری دعوت می کند. و در قسمت پائین دارای یک سوئیت ۲ خوابه + دن و چندین 

پارکینگ هست و مجوز ساخت (Coach House) را نیز دارید.

$1,695,000.00 

1102 Heywood St. North Vancouver, BC. V7L 1H4

www.RealEstatetoBuyandSell.com | emailnataliepog@gmail.com

Free market evalua�on of your property.

PRESIDENT AWARD

2016

PRESIDENT AWARD

2017
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Tel: 604-984-7555               Fax: 604-985-7515               Toll Free: 1-855-942-6766
#300 – 1401 Lonsdale Ave., N Van, BC V7M 2H9 | www.hansonco.ca

با همکاری  و  جیم هانسون (وکیل و موسس دفتر وکالت)  به مدیریت  دفتر وکالت هانسون 

نازنین کهن (وکیل) بزرگترین دفتر وکالت در امور صدمات شخصی و آسیب دیدگی ناشی از 
تصادفات رانندگی در نورت شور است. جیم هانسون در امور حقوقی مربوط به صدمات  شخصی 

را  غرامت  باالترین  موکلین خود  برای  و همواره  دارد  کار  و سابقه  تجربه  از سی سال  بیش 

کسب نموده است. نازنین کهن که وکیلی فعال و صمیمی است با تسلط کامل به زبان های فارسی و 

انگلیسی در احقاق حقوق هموطنان ایرانی و همه فارسی زبانان همیشه اماده خدمتگزاری می باشد.

دفتر  وکالت «هانسون» متخصص در امور 
حقوقی مربوط به انواع صدمات شخصی

برای اطالعات بیشتر و تعیین وقت جهت مشاوره رایگان به زبان فارسی با شماره تلفن های:

 ٦٧٦٦-٩٤٢-٨٥٥-١ و ٧٥٥٥-٩٨٤-٦٠٤ و فکس: ٧٥١٥-٩٨٥-٦٠٤ تماس بگیرید.

 آدرس دفتر حقوقی هانسون: سوئیت ٣٠٠ شماره ١٤٠١ خیابان النزدیل، نورت ونکوور.

 مشاوره به زبان فارسی و انگلیسی رایگان است 

و شما هیچ گونه هزینه ای تا دریافت غرامت پرداخت نخواهید کرد.  

ما همه آنچه را که الزم است انجام می دهیم تا شما به حق قانونی خود برسید.

         Email: tri-citytransla�ons@outlook.com
www.motarjemrasmi.com    www.tricitytransla�ons.com

3 - 86 Moody St. Port Moody, BC. V3H 2P6

سهیل حاتمی (دارالترجمه رسمی ترای سیتی)
Tri-City Translation Services

به  خدمت  برای  ترای سیتی  ناحیه  در  رسمی  ترجمه  دفتر  نخستین 
جهت مجاور  مناطق  و  پورت مودی  پورت کوکیتالم،  کوکیتالم،  ساکنین 

ترجمه کلیه مدارک رسمی و دولتی

 (Certified Translator) مترجم رسمی
عضو رسمی انجمن مترجمین بریتیش کلمبیا 

 ICBC و شورای مترجمین کانادا / مترجم مورد تأیید
با بیش از ٣٠ سال تجربه در زمینه های مالی، حقوقی و مدیریت اداری در آمریکا و کانادا

Certified Member of STIBC

Tel: 604 - 492 - 0666
Cell: 604 - 338 - 7364
Fax: 604 - 402 - 0656

دفتر حقوقی  K & A  با پشتوانه ٢۴ سال خدمت به جامعه ایرانی و برخورداری 
از وکالی خبره، باالترین رقم را در ازای خسارات شما خواهند گرفت. 

جهت اطالعات بیشتر، لطفاً با فرشاد حسین خانی تماس بگیرید. 

- تصادفات (ICBC): بعد از هر تصادف و قبل از مراجعه به ICBC مشورت با ما به نفع شماست 

- امور جنائی: قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی و مواد مخدر، درگیری و زدوخورد

- امور مهاجرت

- امور خانواده 

- امور کمپانی ها 

- اعاده حیثیت و خسارت 

KINMAN & ASSOCIATES BARRISTERS & SOLICITORS- اخراج از کار بدون دلیل کافی 

Trial Lawyers:

• Ian H. Kinman
• David Milburn
• Andrew W. Beesley
• Savina Sohi

فرشاد حسین خانی (مشاور و مترجم)
مشاوره اولیه رایگان

Farshad H. Khani (Manager)
Cell: 604-727-4555

E-mail:farshadx@hotmail.com
E-Mail:farshad@kinmanlaw.ca
ساعات کار: ٩ صبح تا ٩ شب

                   Barristers and Solicitors
Tel: 604-526-1805  |  Fax: 604-526-8056

www.kinmanlaw.ca

«K & A» دفتر حقوقی

Kinman & Associates

Flourish Integrative TCM Clinic

Tel: 604 - 722 - 2060
203 - 1868 Marine Dr., West Vancouver, BC. V7V 1J6 

flourish_integrative_tcmclinic                          :اینستاگرام

   flourishintegrative.janeapp.com

آیا از درد های مزمن، چین و چروک 
صورت، وزن اضافی، ریزش مو، و . . . 

خسته شده اید؟
جوانی و شادابی دوباره را با ما تجربه کنید
با خريد پكيج از ٢٠ ٪  تخفيف ويژه برخوردار شويد.

DDS الکترو ماساژ تخصصی طب سنتی چینی با دستگاه

Tabi Padidar 
Certified Chinese
 Medicine (Tui-Na) 
Massage Therapist 

Maryam Ghasemi
Certified Chinese
 Medicine (Tui-Na) 
Massage Therapist  برای تعیین وقت قبلی لطفا به

وب سایت ما مراجعه کنید:
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ک ایرج بابایی  مشاور امال
   604-626-1033

هاوس،  تاون  خانه،  زمین، 
خرید  پیش  آپارتمان، 

سرمایه گذاری پروژه های  و 

   jaribab@telus.net         www.su�on.com

 Su�on Group
 Westcoast

Realty

 دکتر الدن کرامتی دندانپزشک

 با سال ها تجربه آماده ارائه کلیه خدمات دندانپزشکی

Suite # 7 - 1480 Marine Drive, North Vancouver, BC
Tel: 604 - 980 - 7474 
Fax: 604 - 980 - 7489 با پارکینگ اختصاصی

ساعات کار: سه شنبه تا جمعه ٩/٣٠ صبح تا ٦ بعدازظهر
شنبه: ٩/٣٠ صبح تا ٥ بعدازظهر 

Tel: 604 - 980 - 7474دوشنبه ها با تعیین وقت قبلی 

خدمات ترجمه البـرز

تلفن: ۲۸۶7 ـ ۹۸۳ ـ ۶0۴       موبايل: 5۹۶۸ ـ ۸۳۹ ـ ۶0۴ 

گلناز علییارزاده، مترجم رسمی دادگاه های بریتیش کلمبیا و کانادا
CITTIC وابسته به شورای مترجمین کانادا STIBC عضو رسمی انجمن مترجمین

اسناد حقوقی• 
پاسپورت• 
ترجمه مدارک تحصیلی• 

سند ازدواج و طالق• 
شناسنامه • 
گواهینامه رانندگی• 

Tel:604-710-9602
Email: info@e-tutorpro.com   |  Website: e-tutorpro.com

دکتر حسن امتیازی عضو هیات علمی آموزش عالی
و تجربه طوالنی تدریس در کانادا، آمریکا و فرانسه

تدریس خصوصی
“One-on one OR Online”

TUTORING Physics, Math, Calculus, 
“College, University, High School”
Regular, IB, AP, Online, SAT, ACT, GRE, MCAT, GMAT

The key to success: Starting Early

آمار پذیرفته شدگان ما در بهترین دانشگاهها گواه آموزش مؤثر و مفید ماست

Tel: ......................................................... 778-300-4414
Info: ...............................................info@shahrgon.com
Ads: ............................................... ads@shahrgon.com
Editorial: .....................................editor@shahrgon.com

Mailling Address: B3-1410 Parkway Blvd.  Dept. 4
Coquitlam, BC V3E 3J7 CANADA

سردبیر:    هادی ابراهیمی رودبارکی

روابط عمومی:  کتی دیلمی

In touch with Iranian diversity

همکاران تحریریه: 
فاطمه اختصاری، عبدالقادر بلوچ، کیان ثابتی، سپیده جدیتی، امید 

فتامتزی،  حسین  رضیئی،  سیدمصطفی  حبیبی نیا، آزاده دواچی، 

احسان عابدی، داود متزآرا، مهین میالنی

  دیدگاه ها و نظرات نویسندگان و مواضع ابراز شده در گفت وگوها در هفته نامه 

کننده ی  منعکس  الزاما  و  آن      هاست  نویسندگان  نظرات  تنها  بی سی،  شهروند 

دیدگاه ها، نظرات و یا مواضع هفته نامه شهروند بی سی نیست.

  شهروند بی سی در ویرایش ادبی و انتشار آثار دریافتی آزاد است.

  شهروند بی سی نسبت به آگهی های چاپ  شده در نشریه هیچگونه مسئولیتی 

را نمی پذیرد.

Facebook:https://www.facebook.com/shahrgon
Google+:https://plus.google.com/  

در شماره                                  می خوانید:1507

سیاست / بین الملل........................................ اردشیر زارعی قنواتی .................................................................................. 8-7 
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گزیده خبرهای کانادا .................................................................................................................................................. ۱۰-۱3
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طبیعت و محیط زیست  ................................................................................................................................................ ۲8

دانش و فناوری ............................................................................................................................................................. ۲۹
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تغذیه و سالمت ............................................................................................................................................................ 3۰

فال ............................................................................................................................................................................. 3۱
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آپارتمان یک اتاق خوابه + دن و انباری، یک 

سرویس بهداشتی، خیلی باز و روشن با المینت 

جدید، شومینه، کانتر تاپ گرانیت، با امکانات 

سالن ورزش، سونا، پارکینگ برای دوچرخه، 

نزدیک به مراکز خرید، رستوران و . . . 

 ٩٩١٧ - ٦٤٩ - ٦٠٤

www.alirahmani.com

2007

چنانچه تصمیم به خرید و یا فروش ملک مسکونی یا تجاری دارید.  برای حصول بهترین نتیجه  با من تماس بگیرید. 

گاهی و پیش خرید آخرین پروژه های ساختمانی در مرکز نورت ونکوور با من تماس بگیرید.  برای آ

مشاور شما در کلیه امور مربوط به خرید و فروش امالک مسکونی و تجاریع�ی ر�ما�ی 

2205 -969 Richards St. Vancouver, BC

$698,800.00NEW

 

تابع  جهان  سراسر  در  سیاسی–اجتماعی  تحوالت 
وضعیت آنارشیک کنونی و بر هم خوردن نظم مألوف 
با  را  جهانی  زیست بوم  بین المللی،  مناسبات  در 
واسطه  به  است.  کرده  مواجه  مخربی  پدیده های 
مختلف  مناطق  در  هرج ومرج  و  بی ثباتی  همین 
که  آفریقا  شاخ  و  خاورمیانه  به خصوص  و  جهان 
ویرانگر  دخالت  و  درونی  منازعات  چارچوب  در 
اخیر  سال های  در  و  شده  انجام  فرامنطقه ای 
تأثیراتی جانبی بر دیگر حوزه های جغرافیای سیاسی 
گذاشته، جهان با تبعات ناخوشایندی روبه رو شده 
که  »مهاجرستیزی«  تشدیدیابنده  است.پدیده 
در سال های اخیر به دلیل سونامی ناشی از موج 
هم اینک  شد،  انجام  آمریکا  و  اروپا  به  مهاجرت 
کشورهای صنعتی در دو سوی آتالنتیک را درگیر یک 
بحران اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و انسانی کرده 

موجب  هم زمان  مهاجرستیزی  موج  این  است. 
در  ضدخارجی  و  ناسیونالیستی  تمایالت  رشد 
جوامع به اصطالح دموکراتیک اروپایی و آمریکایی 
در جهت  امور هم اکنون  روند  که  جایی  تا  شده 
قوانین ملی  بین الملل،  از حقوق  بسیاری  خالف 
می کند.آن  طریق  طی  جهانی  کنوانسیون های  و 
چهره انسانی که همواره جهان سرمایه داری غرب 
سعی می کرد از خود نشان دهد، به دلیل همین 
از  بخش هایی  نارضایتی  و  اجتماعی  شکاف های 
نسبی  به همسویی  را  خود  جای  اجتماعی  بدنه 
احزاب و جریانات سیاسی آلترناتیوی در دو طرف 
طیف راست و چپ میانه داده تا به زعم خود مانع 
از اقبال عمومی و قدرت گیری توسط احزاب راست 
افراطی شوند. در این میان راست میانه به شدت 
محافظه کار و همسو با تمایالت ضدمهاجران شده 
احزاب سوسیال دموکرات  قالب  در  میانه  و چپ 
و سبزها نیز در یک انفعال و سکوت معنادار به 
این روند تمکین کرده اند.  سران اتحادیه اروپایی 

در نشست روز جمعه 29 ژوئن در بروکسل پس از 
ساعت ها چانه زنی به یک توافق سیاسی در مورد 
موضوع مهاجرت دست یافتند که به زعم بسیاری 
حاصل تالش »آنگال مرکل« صدراعظم آلمان بود. 
در این توافق که خانم مرکل تمام سعی خود را برای 
متقاعدکردن دیگر رهبران اروپایی از جمله رهبران 
شرق اروپا، اسپانیا و یونان جهت رسیدن به توافق 
به کار برد، آن چنان حقوق پناه جویی به مسلخ برده 
شد که حزب »سوسیال مسیحی« شریک ائتالفی او 
یک روز بعد از بازگشت صدراعظم به برلین با اظهار 
خرسندی اعالم کرد که دستاوردهای این نشست 
بیانیه  در  است.  بوده  انتظار  حد  از  بیشتر  بسیار 
نشست سران سیاسی اتحادیه اروپا در بروکسل از 
اعضا خواسته شده به مهاجرت ثانویه پایان دهند و 
»برای رسیدن به این هدف با هم همکاری نزدیک 
»شینگن«  قوانین  ناقض  که  توافق  این  کنند«. 
است، به مهاجرت ثانویه به پناه جویانی می پردازد که 
مشخصات آنها در یک کشور اروپایی ثبت شده اما 
به کشور دیگری رفته اند. هرچند یک روز بعد از این 
توافق دوباره اختالفات حول چگونگی اجرائی کردن 
آن بین رهبران اتحادیه اروپایی بروز کرد اما به نظر 
می رسد این اتحادیه عزم خود را جزم کرده تا از این 
پس پناه جویان را در مبدأ و سپس در اردوگاه های 

کنترل  تحت  »گتوها«  همان  یا  محافظت شده 
قرار دهد. از طرف دیگر در آن سوی آتالنتیک هم 
دولت راست گرای »دونالد ترامپ« با سیاست های 
ضدمهاجرتی خود موفق شده با تمام مخالفت هایی 
حزب  حتی  و  حقوق بشری  نهادهای  طرف  از  که 
را  خود  سیاست های  می شود،  دموکرات  مخالف 
دعواها  تمام  هم اکنون  واشنگتن  در  ببرد.  پیش 
مهاجران  فرزندان  نباید  که  شده  این  به  محدود 
غیرقانونی را از والدین خود جدا کرد و آنان باید در 
کنار والدین خود در بازداشتگاه و کمپ های موقت 
پدیده  تردید  بدون  شوند.   داده  اسکان  نظامی 
جهانی  معضل  یک  آن  کنونی  ابعاد  در  مهاجرت 
است که ناشی از فقر، بی ثباتی، جنگ و بحران های 
فزاینده در کشورهایی از خاورمیانه، شاخ آفریقا تا 
آمریکای التین است که مسبب آن نیز از یک طرف 
سیاست های ویرانگر نئولیبرالی – تغییرات اقلیمی 
کشورهای  مخرب  دخالت های  دیگر  طرف  از  و 
غربی در نقض حاکمیت ملی کشورهای مستقل و 
در حال توسعه بوده است. آنچه امروزه در توافقات 
رقم  مهاجرپذیر  کشورهای  رهبران  تصمیم های  و 
بین المللی  قواعد  با  تناقض  در  آن چنان  می خورد، 
و کنوانسیون های جهانی است که جدا از مخالفت 
بعضی احزاب چپ و نهادهای حقوق بشری مبنی بر 

غیرانسانی بودن این توافقات، حتی صدای بسیاری 
را  حاکم  ساختارهای  در  میانه رو  از شخصیت های 

هم در آورده است.
امور  به  مربوط  نهادهای  و  غیردولتی  سازمان های 
پناه جویان نیز این توافق را به شدت محکوم كرده اند 
غرق شدن  و  کشته شدن  خطر  گوشزدكردن  با  و 
سیاسی  تعامالت  مدیترانه،  دریای  در  پناه جویان 
انسانی  فجایع  ایجاد  عامل  را  اروپایی  کشورهای 
دانسته اند. جهان امروز در بستر آنارشی حاکم گام 
به گام به سمت یک راست گرایی به شدت مخرب 
حرکت می کند که بسیاری از مؤلفه های اصلی نظام 
هم  را  کنونی  ناعادالنه  شکل  در  حتی  بین المللی 
بسیاری  ذهن  در  سؤال  این  شاید  می کند.  نقض 
شکل بگیرد که چرا افکار عمومی و توده های مردم 
در چنین کشورهایی که همواره مقصد پناه جویان 
بوده اند، در سال های اخیر این چنین در همسویی 
با افکار نئوفاشیستی و ناسیونالیستی ضدمهاجرتی 
زاویه  چند  از  سؤال  این  به  پاسخ  گرفته اند.  قرار 
انسان  چراکه  شود  مشخص  می تواند  سادگی  به 
اکثریت  و  نبوده  تابع »گرگ درون«  در ذات خود 
تمایالت  معمول  شرایط  در  بشری  جامعه  مطلق 

انسان دوستانه دارند.
اسالمی  تروریسم  کارت  از  متأسفانه  یک طرف  از 
برای برهم زدن ثبات کشورهای مستقل استفاده 
شده و همچنین در جوامع متروپل نیز به دلیل 
شکاف های طبقاتی این پدیده تروریستی در بین 
داشته  فزاینده ای  رشد  مسلمان  مهاجر  جوامع 
است. از طرف دیگر به دلیل سیاست های مخرب 
هم اکنون  غربی  کشورهای  در  حتی  نئولیبرالی 
از مردم بومی فکر می کنند که تشدید  بسیاری 
فقر و بی کاری آنان به دلیل ورود مهاجرانی است 
که حاضر به کار با دستمزد پایین تر هستند. دلیل 
دیگر اینکه مهاجران شرقی حامل مجموعه ا ی از 
تضادها، عصبیت ها و افکار ناهمسو با کشورهای 
مقصد هستند. پدیده مهاجرستیزی تنها بخشی 
را در  امروز جهان  که  بزرگ تری است  بحران  از 
چنبره خود گرفتار کرده و تا زمانی که بحران های 
همچنان  باشد،  داشته  ادامه  جهان  چندوجهی 
در  مهاجرستیزی  موج  گسترش  انتظار  در  باید 

اشکال حاکمیتی و اجتماعی بود.

رشدمهاجرستیزیدرنظامبینالمللی
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خدمات بیمه و سرمایه گذاری ما شامل: 
بیمه عمر

بیمه وام مسکن

بیمه مسافرتی و روادید ویژه برای والدین

بیمه درمانی و دندانپزشکی شخصی و گروهی 

بیمه از کار افتادگی و بیماری های سخت درمان

پس انداز تحصیلی برای خود و فرزندانتان 

پس انداز بازنشستگی شخصی 

منصور خلیلی
 مشاور امور بیمه
 و �مایه گذاری
با ٣٠ سال تجربه

mansour@muneris.com
www.muneris.com

همراه: 
۷۷۸-۸۹۸-۳۲۰۲

محمدرضا کاردی
مشاور امور بیمه

 و �مایه گذاری
با سالها تجربه

envoierfs@gmail.com
www.envoier.com

همراه:
 ۷۷۸-۳۷۸-۵۶۳۶

…پرداخت حواله های ارزی
(Bank Draft) چک تضمینی…

…حواله های بین بانکی داخل کانادا
RBC EXPRESS…

۶۰۴-۹۸۰-۹۹۷۷

نامه تهدیدآمیز دونالد ترامپ به ناتو

که  نگران اند  بروکسل  در  ناتو  سران  امسال  نشست  برگزارکنندگان 
و  اعتراض  و  رفتار های غیردیپلماتیک  با  ایاالت متحده  رئیس جمهور 
اعالم موضع در توییتر، مشابه کاری که در نشست اخیر سران گروه 7 

در کانادا انجام داد، آنچه را رشته می کنند پنبه کند.
این بار ترامپ زودتر دست به کار شده و دو هفته مانده به نشست 
نظامی  ائتالف  این  رهبران  دیگر  حال شگفت زده کردن  در  ناتو  مهم 
است.  کرده  آغاز  را  نامه نگاری هایش  توییت کردن،  جای  به  و  است 
رئیس جمهور ایاالت متحده در نامه هایی با لحن تهدیدآمیز خطاب به 
تعدادی از رهبران این ائتالف 29عضوی که هنوز تعهدات خود مربوط 
به تأمین هزینه های نظامی ناتو را انجام نداده اند، نوشت: »واشنگتن 
از تأمین هزینه های دفاعی اروپا خسته شده و می خواهد دیگر اعضای 
تولید  سهم  درصد  دو  اختصاص  بر  مبنی  را  خود  تعهدات  هم  ناتو 
ناخالص داخلی به بودجه ساالنه دفاعی این ائتالف عملی کنند. برای 
در  برخی کشورها  که چرا  بسیار عجیب است  آمریکایی  شهروندان 
تأمین امنیت اعضای ناتو سهمی نمی پردازند. بنابراین انتظار دارم دیگر 

اعضا نیز تعهد جدی خود را در عمل نشان دهند«.

جزئیات این نامه را دیپلمات ها در اختیار فارن پالیسی قرار دادند و 
می گویند لحن نامه ای که به آنگال مرکل صدراعظم آلمان ارسال شده، 
طرف  از  نامه نگاری ها  این گونه  اینکه  با  نامه هاست.  دیگر  از  تند تر 
انجام  بر  تأکید  و  یادآوری  برای  متحدانش  به  متحده  ایاالت  دولت 
تعهداتشان امری غیرمعمول نیست اما لحن و زمان ارسال این نامه از 
سوی ترامپ بیش از هرچیز نشان دهنده متزلزل بودن جایگاه توافق ها 
و مذاکرات دوجانبه و چندجانبه در عصر ترامپ است. در نشست های 
ناتو معموال چیزی جز چند عکس دسته جمعی و روابط سرد یا گرم 
اکنون  اما  نمی شود  رسانه ها  نصیب  آنها  مکالمات  و  رهبران  برخی 
است.  کرده  عیان  می گذرد  پرده  پشت  مذاکرات  در  را  آنچه  ترامپ 
به این ترتیب نشست 11 جوالی رهبران 29 کشور عضو ناتو به لطف 
رفتار های غیردیپلماتیک و غیرقابل پیش بینی ترامپ، پر از جنجال و 

تنش خواهد بود.
 یک دیپلمات اروپایی که به شرط ناشناس ماندن با رسانه ها صحبت 
می کرد، با اشاره به جنجال آفرینی های اخیر ترامپ در آستانه نشست 
ناتو گفت: »از نظر ما دیپلمات ها، نشستی که هیچ خبری از آن به 

رسانه ها درز نکند، نشستی موفق است اما اکنون ترامپ کاری کرده 
که همه ما نگران خروجی گردهمایی رهبران ناتو هستیم«. در نشست 
آتی ناتو قرار است توافق هایی نیز به طور رسمی از سوی رهبران اعالم 
شود، از جمله برنامه جدید ناتو در عراق برای آموزش نیروهای امنیتی 
این کشور، ابتکار مشترک با اتحادیه اروپا برای افزایش تحرکات نظامی 
نیروهای متحد در داخل اروپا، راه اندازی دو مرکز فرماندهی جدید که 
یکی از آنها در نورفولک ایالت ویرجینیا بر فعالیت های دریایی متمرکز 
خواهد بود و دیگری در آلمان با موضوعات لجستیکی سروکار خواهد 
در  ناتو.  به  پیوستن مقدونیه  برای  مذاکره  آغاز  نهایت  در  و  داشت 
بر  کانادا  و  اروپایی  با متحدان  ایاالت متحده  رابطه  اخیر  هفته های 
سر افزایش تعرفه های واردات متشنج شده و پیش از آن هم خروج 
واشنگتن از توافق هسته ای با ایران، افزایش فشارهای آمریکا بر آلمان 
و خروج ایاالت متحده از معاهده تغییرات اقلیمی پاریس از مسائلی 
بود که انتقادهایی را میان متحدان غربی واشنگتن برانگیخت. دونالد 
ترامپ در جریان نشست رهبران گروه 7 با توییت های خود جاستین 
ترودو، نخست وزیر کانادا را مورد انتقاد شدید قرار داد و حاضر نشد 
بیانیه پایانی این نشست را امضا کند. آدام تامسون نماینده سابق 
بریتانیا در ناتو می گوید: »آنچه باعث نگرانی می شود این است که 
اقدامات  حمالت لفظی ترامپ تنها به جنگ لفظی محدود نشود و 
عملی را نیز در پی داشته باشد. نکته نگران کننده دیگر این است که 
گرم شدن رابطه ترامپ با والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می تواند 
شکاف میان اعضای ناتو را در پی داشته باشد. رئیس جمهور ایاالت 
متحده در جایگاه رهبری ناتو قرار دارد و انتقاد ها و حمالت علنی او 
او بدون  علیه دیگر اعضا خشنودی پوتین را در پی خواهد داشت. 
اینکه کاری انجام دهد، در حال مشاهده بروز شکاف و تنش میان 

اعضای ناتو است«.
همان گونه که انتظار می رود بحث بر سر هزینه های دفاعی و امنیتی 
ناتو مهم ترین موضوع این نشست خواهد بود. در سال 2014 و در 
پی حمله روسیه به اوکراین، انضمام کریمه به خاک روسیه و تالش 
مسکو برای افزایش نفوذ خود در خاورمیانه، اعضای ناتو متعهد شدند 
به  را  خود  داخلی  ناخالص  تولید  درصد  دو  ساالنه   ،2024 سال  تا 
ائتالف  این  اعضاي  اکثر  اما  اختصاص دهند  ناتو  هزینه های دفاعی 
هنوز به تعهد خود عمل نکرده اند. در ابتدای سال 2018 هشت کشور 
از 29 کشور عضو ناتو شامل ایاالت متحده، بریتانیا، لهستان، استونی، 
لیتوانی، لتونی، رومانی و یونان، دو درصد یا رقمی نزدیک به آن را 
به هزینه های دفاعی ناتو اختصاص دادند. شش کشور بلغارستان، 
فرانسه، مجارستان، مونته نگرو، اسلواکی و ترکیه هم تا سال 2024 
به این حد نصاب می رسند. به این ترتیب اکثریت اعضای ناتو از جمله 
آلمان به عنوان قدرت اول سیاسی و اقتصادی اروپا تعهد خود را در 
قبال ناتو انجام نمی دهند. کاهش اقتدار و نفوذ جیمز متیس وزیر 
دفاع ایاالت متحده و مداخالت ترامپ در تصمیم های پنتاگون دیگر 
موضوعی است که باعث کم رنگ شدن نقش تجربه و دیپلماسی در 
دولت ترامپ و افزایش اقدامات شتاب زده از سوی کاخ سفید شده 
است. يکی از دیپلمات های اروپایی پیش بینی آنچه در نشست آتی 
رهبران رخ خواهد داد را »احمقانه« دانست و ابراز امیدواری کرد که 
نشست ناتو با آرامش به پایان برسد و ترامپ تا حد امکان کمترین 

جنجال را در گردهمایی رهبران ناتو رقم بزند.
منبع: شرق
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سیاست	�

»در آن هنگام که نیم کره ی شمالی به سوی تابستان 
گریه های  مرا،  آسودگِی  احساس  برمی دارد،  قدم 
هراسان پناه جوها در هم می شکند؛ پناه جویانی از 
سراسر دنیا که از حق انسانی خود برای یک زندگی 
آسوده از جنگ و فقر، محروم مانده اند. شاید سن 
مرا  که  است  مرگم  نزدیکی  به  من  آگاهی   و  باال 

خشمگین و مصمم می کند تا خاموش نمانم.

من نمی توانم با وجدانی آسوده عقب بنشینم، حال 
آنکه دنیای ساخته ی دست هم نسالن من، به حال 
راست  گراهای  دستان  در  تا  است  شده  رها  خود 
به  سرمایه داری  بی تفاوت  طرفداران  و  پوپولیست 
موجودی وحشی تبدیل شود. جان های بی شماری 
که از دست رفته اند و زندگی های فراوانی که با جنگ  
جهانی دوم و رکود بزرگ، کوتاه و ویران شده اند، 
برای من بیش از آن است که اکنون، شکل گرفتن 
فاشیسم زیر دست دونالد ترامپ و عوام فریبی های 

اروپا و آسیا را بی مبارزه بپذیرم.
من مردی سال خورده ام که تنها سالحم این است 
و  آورده ام  تاب  را  بیست  قرن  فاجعه بار  تاریخ  که 
و  دیده  که  آنچه  اینکه  از  ندارم  هم  ترسی  هیچ 
تجربه  کرده ام به جوانان بگویم. می خواهم خاطرات 
من گواهی باشد بر آنچه که نباید دوباره  رخ دهد؛ 
آنانی است  با  رفتار  از  ویژه هنگامی که سخن  به 
که بدرفتاری، شکنجه و جنگ، آنان را از وطنشان 

بیرون رانده است.
روز  دو  به رغم صد سالگی، من  به همین خاطر، 
پیش به »اُتاوا« سفر کردم چرا که فکر می کنم در 
بحران های اخیر پناه جویان، کانادا خود را پیش گام 
اول  معاون  با  تا  آمدم  من  است.  داده   نشان 
کنم، چرا  دیدار  بات«  ترودو«، »جرارد  »جاستین 
که می خواستم توضیح دهم چرا در سن نود و پنج 

سالگی، بحران پناه جویان را به عنوان واپسین نبرد 
خویش برگزیده ام.

در این دیدار، از من پرسیده شد که سفر من در 
دفاع از پناه جویان چگونه آغاز شد. این سفر برای 
از روزهای آخر  من، در هوای گرگ و میش روزی 
نیروی  واحد  که  هنگامی  شد؛  آغاز   ۱۹۴۵ آپریل 

هوایی ما، نزدیک مرز هلند اتراق کرده بود.
که  آن چنان  می غرید،  توپ خانه  دست ها،  دور  در 
در گوش های من همچون تندبادی می نمود آن گاه 
که بر پهنه ی دشت کوبیده می شود؛ کیلومترها دور 
از خانه ی مادرم در بخش زشتی از »هالیفکس«. 
رایحه ی گل های بهاری که در حال شکوفه زدن بودند 
در برابر بقایای جنگ که مرا احاطه می کردند، طنین 
می افکند: بقایایی چون یک ماشین سوخته ی آلمانی 
جاده  کنار  بر  که  اسب هایی  آماسیده ی  الشه ی  و 

افتاده بودند.
درد  از  بود؛  نبرد  درد  از  سرشار  اروپا  تن  همه ی 
نسلی  ما  مرگ.  و  فقدان  مجروحیت،  گرسنگی، 
را  قاره ای  که  فاشیسمی  دیوانگی  از  که  بودیم 
سالخی کرده بود تا سر حد مرگ، خون ریختیم. با 
این وجود، انسانیت، نسل مرا ترک نگفته بود؛ حتی 

اگر جنگ، معصومیتمان را بلعیده بود.

به همین خاطر است که در آن شبی که کودکان 
اجاق های  در  که  کیک هایی  بوی  پناه جو، مجذوب 
کمپ می پخت، دسته دسته وارد محیط فنس های 
از مردم  آنان همانند بسیاری  به  ما  ما می شدند، 
اروپا و آمریکا، پشت نکردیم. نه! ما به  شکم سیر 
امن  جایی  و  کردیم  بازی  آنان  با  دادیم،  غذا  آنان 

که صلیب  زمان  آن  تا  دادیم  آنان  به  ماندن  برای 
سرخ از راه رسید و آنان را در امنیت با خود برد.

زندگی  که  می اندیشم  و  می نگرم  عقب  به  من 
در  شدن  پیر  حق  که  چرا  بود؛  متفاوت  چقدر 
کرامت، زیر چتر دولت رفاه، همه ی چیزی بود که 
ما می خواستیم. به آن فکر کنید: از خاکستر جنگ 
جهانی دوم، نطفه ی سازمان ملل متحد بسته شد 

و بیانیه ی حقوق بشر نگاشته و تصویب شد و برای 
سال ها مقدس و سرپیچی ناپذیر نگاه داشته شد. 
حال آنکه از دل خاکسترهای جنگ عراق، شعله های 

داعش و بی ثباتی کامل در خاورمیانه سربرکشید.
در این عصر، ما در نابرابری و غفلتی مضحک زندگی 
می کنیم. کارناوال پوپولیسم و فاشیسم، در سراسر 
قهرمان  تیم های  همانند  می دهد؛  جوالن  دنیا 
ورزشی که در شهر رژه می روند. ایاالت متحده  با 
رهبری دونالد ترامپ، کودکان پناه جو را در قفس 
می کند، از شورای حقوق بشر سازمان ملل بیرون 
می رود و با زبانی غیرانسانی از دیگر نژادها سخن 
می گوید؛ چیزی که از آلمان نازی گرفته تا رواندا، 

همواره پیام آور کشتاری بزرگ بوده است.
از  تشکیل شده  ائتالفی،  جدید  دولت  ایتالیا،  در 
موسولینی  افتخار  باعث  که  دست راستی  احزاب 
می بندد؛  پناه جویان  روی  به  را  درها  هستند، 
آب هایی  یافتن  پی  در  را  خود  تور  که  پناه جویانی 
برای جان های افسرده  ی از آفریقا گریخته، به وجب 
به وجب دریای مدیترانه می اندازند؛ در قایق هایی 
امن  »میادِنهِد«  رودخانه ی  از  گذر  برای  حتی  که 
نیستند. این مرد ان، زنان و کودکان، این گونه از دریا 
می گذرند چرا که ماندنشان در وطن، به معنی مرگی 
قطعی، تجاوزی محتوم یا انهدام به خاطر اقتصادی 
ثروتمندان سود می رساند. حتی  به  تنها  است که 

نازی ها،  همانند  ایتالیا،  داخلی  وزیر  آن،  از  بدتر 
در حال آماده کردن فهرستی از مخالفان قدیمی رم  
خودشان  کشور  مرزهای  از  راندنشان  بیرون  برای 

هستند تا از آنان پناه جویانی ابدی بسازند.
هستند  مردمی  من  برای  آدم ها  آزاردهنده  ترین 
با شکم هایی پر و شغل  و تعطیالتی که مشتاقانه 
هم  باز  همه،  این  با  و  می کشند  را  انتظارش 

را که سختی های وحشتناکی همچون  پناه جویانی 
قاچاقچیان فاسد را تاب آورده اند، قضاوت می کنند. 
آنها در خودخواهی و کوته نظری نژادپرستانه شان به 
خیزاب هایی از پلیدی مبدل شده اند که انسان های 
برده اند، در  از تجربه ای مشابه رنج  را که  فراوانی 

خود غرق می کنند.
اکنون، ۶۴ میلیون نفر در سراسر جهان هستند که 
به اجبار از کشور خود جابه جا شده اند. آنان یا در 
کمپ هایی چرکین زندگی می کنند یا در حال فرار 
برای نجات زندگی شان، در سرزمین هایی خطرناک 
هستند؛ به دنبال پناهگاهی در کشورهای غربی؛ 
همان کسانی که هشدارهای این بحران را نادیده 

می گیرند.    
از این  روست که در نود و پنج سالگی، نمی توانم 
بیش از این در برابر این تهدید فزاینده برای حیات 
اندک  زمان  دارم  من  بمانم.  خاموش  بشریت 
باقی مانده ام برای زندگی روی زمین را به سفر در 
رهبران  پناه جویان،  کمپ های  دیدن  برای  جهان 
دولت ها و مردم معمولی می گذرانم تا در راه پایان 

دادن به این دیوانگی بکوشم.
سفرهایم  طی  سنم  خاطر  به  فراوان،  احتمال  به 
خواهم مرد؛ اما من نگران پایان کار خودم نیستم. 
من نگران پایان یافتن دنیایی هستم که باور دارد 
صلح و آسایش، حق همه ی انسان هاست و نه فقط 

تعداد اندکی که گویی خونشان رنگین تر است.
ما نمی توانیم بگذاریم شمع تمدن را کسانی چون 
دونالد ترامپ فروبنشانند؛ از همین رو برای پایداری 
در برابر آن، شما هم باید به روش خودتان به پایان 
یافتن بحران پناه جویان یاری برسانید؛ چرا که این 
تنها نخ باریک تقدیر است که سرنوشت شما و آنان 

را از هم جدا می کند.«
اسمیت،  لزی  هری  یادداشت  خواندید،  آنچه 
نویسنده و تحلیل گر سیاسی اهل بریتانیاست که 
در »ایندیپندنت« منتشر شده است. او که در فقر 
بزرگ شده و طی جنگ جهانی دوم در نیروی هوایی 
درباره ی  کتاب  پنج  تاکنون  کرده،  خدمت  بریتانیا 
بریتانیا در دوره های رکود بزرگ، جنگ جهانی دوم و 

دوران سخت پساجنگ نوشته است.

منبع: ایسنا - ترجمه از محمد جوانمرد

هشدار تامل برانگیز یک سرباز جنگ جهانی
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آیا بر اثر تصادف ناشی از اتومبیل آسیب دیده اید؟
قبل از تماس با ICBC یک متخصص را به خدمت بگیرید. 

• بدون دریافت هزینه تا توافق نهایی   
• مشاوره رایگان  

• قرار مالقات در بیمارستان و منزل   
• دریافت دستمزد به میزان درصد پائین 

ICBC افراد متخصص را به خدمت گرفته 
تا علیه ادعای شما به کار بندد، شما نیز 

وکالی متخصص را به خدمت بگیرید 
تا جهت منافع شما اقدام نمایند. 

قوانین ICBC جدیداً عوض شده.  
قبل از هرگونه اقدام جهت تماس با

 ICBC برای تشکیل پرونده 
با ما تماس بگیرید. 

#1900-1177 WEST HASTINGS STREET VANCOUVER BC V6E 2K3

       PHONE: 604 - 718 - 6886              WEBSITE: www.westpointlawgroup.com

Westpoint | LAW GROUP

For English Call Matthew Fahey at 604 - 718 - 6880  
or Email mfahey@westpointlawgroup.com         

Matthew Fahey «ماتیو فهی» تاکنون با موفقیت، مطالبات موکلین خود را در آسیب دیدگی 

ناشی از تصادف رانندگی از قبیل: عضالت، شکستگی استخوان، آسیب های روحی ناشی از تصادف، 

از دست دادن حقوق و کسب و کار دریافت داشته است. ماتیو فهی می تواند  و  فلج، ضربه سر 

برایتان قرار مالقات با متخصصین و همچنین تعیین وقت جهت MRI را تنظیم نماید.
 

دفتر ماتیو فهی به نورت شور بسیار نزدیک است. همچنین خدمات امور مهاجرت نیز ارائه می شود. 

For Farsi Call 
Bahar Afshari at 604 - 561 - 4644

تماس با ما به نفع شماست و شما از تماس با ما پشیمان نخواهید شد. 



10

In touch with Iranian diversity

10

شماره 1507 - جمعه 15 ریت 1397
سال 25 / 

V
ol. 25 / N

o. 1507 - Friday, July 6, 2018

محمد صوفی  
امالک  فروش  و  خرید  بهترین  ارائه  من  تخصص 
مسکونی، تجاری، صنعتی، زمین و همچنین فروش 

به صورت انحصاری می باشد. 
صادق  و  کوشا  تجربه،  با  مطلع،  شخصی  انتخاب 
امر خرید  موضوعی بسیار مهم و تعیین کننده در 
و فروش ملک شماست.  برای انتخابی بهتر بسیار 
را در  بتوانم تجارب خود  بود که  خوشحال خواهم 

اختیارتان قرار دهم.

 تلفن: ٨٠٠٧ - ٧٨٣ - ٦٠٤ 
New Coast Realty

رضا خدابخش 
ک  مشاور امور امال

(مسکونی - تجاری)

Residential,Commercial
& Business

 Cell:    
604 916 7212

rkodabash@gmail.com     
W.RayKodabash.com

برای اطالعات بیشتر 
از لیستینگ ها، لطفا به 

وب سایت من مراجعه کنید.

 • • • Business Listings For Sale • • • 

 • • • Residential Listings For Sale • • • 

2bed+den apartment (1128 sqft)
 with Vaulted Ceiling, and a huge 

private secured Patio (336 sqft)

34 - 3200 Westwood St. Port Coq

$488,000.00
New

Profitable Convenience Store in Dountown Vancouver

Excellent Brewery business with 25 years 
history and 2 licenses (Beer & Wine)

Profitable Security business with 3 vehicles

Ubrew business with potential Microbrewing
 in Surrey (Beer & Wine)

Franchised Print Shop in Coquitlam

Very profitable Toy & Hobby Store in Metrotown Mall - RC World

Coffee shop/ Restaurant & Bar in Vancouver

Convenience business with property in N Van
Donair shop on Granville St, downtown

Donair shop w liquor license in Kitsilano

Shoe Repair Shop in Vancouver (West)

Convenience store in North Vancouver

Smoke shop in a mall- N Coquitlam

Donair shop w Pizza & Persian Kabob in Poco

Lease: Office (650 sqft) Retail / Storge, In N BBY.

$185K

$250K

$148K

$148K

$59,500

$300K

$29K

$198K

$180K

$1050

$299K

$98K

$88K

$799K

$98K

Sold

گزیده خبرهای کانادا 	�

تبدیل زباله های پالستیکی به محصوالت قابل استفاده
 وانگ و دوستش “جینی یاو” )Jeanny Yao(، نخستین بار، مشکل تجزیه زباله های پالستیکی را در یک کارخانه بازیافت واقع 

در ونکوور کانادا مشاهده کردند

برای  جدیدی  شیمیایی  فرآیند  شده اند  موفق  آمریکایی  دانشجوی  دو 
تبدیل زباله های پالستیکی به محصوالت قابل استفاده ابداع کنند.

به گزارش ایسنا و به نقل از وییرد، تجزیه یک کیسه پالستیکی، حداقل 
فرآیند  این  روش جدید،  یک  از  استفاده  با  اما  می برد  زمان  450 سال 
در سه ساعت صورت می گیرد و دهها کیسه پالستیکی به مایع تبدیل 

می شوند.
و  زیست فناوری  حوزه  دانشمند   ،)Miranda Wang(”وانگ “میراندا 
شیمیایی  فرآیند  یک  است  شده  موفق  پنسیلوانیا  دانشگاه  دانشجوی 

را برای تجزیه سریع پالستیک ابداع کند. وانگ و دوستش “جینی یاو” 
)Jeanny Yao(، نخستین بار، مشکل تجزیه زباله های پالستیکی را در 
یک کارخانه بازیافت واقع در ونکوور کانادا مشاهده کردند. آنها دریافتند 
ضایعات پالستیکی در یک محفظه بازیافت قرار می گیرند و از راه دریا به 
کشورهای در حال توسعه منتقل می شوند و در نتیجه، اقیانوس را آلوده 
می کنند. وانگ گفت: اگر نتوانیم فورا نسبت به تجزیه زباله های پالستیکی 

اقدام کنیم، این موضوع به مشکلی همیشگی تبدیل خواهد شد.
وانگ افزود: فناوری ما می تواند این ضایعات که حامل هر نوع میکروب 

به  موسوم  گوناگون  شیمیایی  مواد  از  ترکیبی  به  هستند،  آلودگی  یا 
“اسیدهای آلی” تبدیل کند. این فناوری جدید می تواند آلودگی پالستیکی 

را در سرتاسر جهان از بین ببرد و به حل این بحران جهانی کمک کند.
را   )BioCellection(”بیوکالکشن“ استارتاپ  یاو،  و  وانگ   ،2015 سال  در 
قادر  که  باکتری  یک  مبنای کشف  بر  استارتاپ،  این  کردند.  پایه گذاری 
اما طولی نکشید که مشخص  به خوردن پالستیک است، تاسیس شد 
شد این باکتری، خوردن ترکیبات غذایی روی سطح پالستیکی را ترجیح 
می دهد و در صورت خوردن پالستیک، سرعت هضم بسیار کند می شود. 
از این رو، وانگ و یاو تصمیم گرفتند با استفاده از مواد شیمیایی خاصی، 

فکر خود را عملی کنند.
زیست شناسی  و  شیمی  کردن  همراه  با  بیوکالکشن،  استارتاپ  اکنون، 
مصنوعی، فرآیند جدیدی ابداع کرده است که پالستیک را به مواد باارزش 
و قابل استفاده تبدیل می کند. این فرآیند، با استفاده از تجزیه شیمیایی 
پلیمرهای پالستیکی مانند پلی استایرن و پلی اتیلن به ترکیبات آلی و تبدیل 

بیولوژیکی آنها به محصوالت ارزشمند انجام می شود.
در ماه اکتبر، یک طرح آزمایشی در کارخانه ای واقع در کالیفرنیا صورت 
گرفت که بیش از سه ماه به طول انجامید و طی آن، 17 تن ضایعات 
پالستیکی به شش تن مواد شیمیایی آلی تبدیل شد. در حال حاضر، این 
استارتاپ آماده اجرای این طرح در مقیاس بزرگ است اما برای این کار، 
به داده هایی در مورد چگونگی عملکرد سیستم مورد نظر نیاز دارد. یانگ 
متذکر شد: ما در حال حاضر نمی توانیم چگونگی عملکرد این فناوری را در 

مقیاس صنعتی و تجاری به طور دقیق مشخص کنیم.
این  دادن  پوشش  برای  ماشینی  ابداع  طرح،  این  مخترعان  بعدی  ایده 
فرآیند است. وانگ و یاو امیدوارند در سال 2019، دستگاه بزرگتری ابداع 

wedding Ceremony
604-739-9491
www.aroosy.ca

Dr. Monir Taha
مراسم پیوند همسرى شما را به زبان شیواى فارسى،

 شعر و سخن عاشقانه اجرا مى کند.
  تلفن: 9491 - 739 - 604

عکاسى و زیباترین عکس را هم با خالقیت
 Romin Deravian

از همین شماره تلفن بخواهید و انتخاب کنید
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Realtor, Rental Property Manager 
& Mortgage Broker

 Cell: 778 - 928 - 5557 
Office: 604 - 421 - 1010

خانم سفاری 
مشاور و متخصص در خرید، فروش و اجاره امالک در سراسر استان بی سی• 
مشاور و متخصص وام بانکی در سراسر استان بی سی• 

a.saffari2011@gmail.com
3137 St Johns St. Port Moody, BC 

Tel: 604 - 986 - 4404
maureenk.travel@telus.net

النا  فربهى مدیریت جدید آژانس مسافرتی مورین کی تراول
 با سپاس و قدردانی از همه عزیزانی که تاکنون با ما همراه و از 
با  کماکان  می رسانیم  اطالع  به  وسیله  بدین  کرده اند،  ما حمایت 
اقصا  و  ایران  به  پرواز  برای  نرخ  بهترین  ارائه  با  و  مدیریت جدید 

نقاط جهان، تهیه تورهای مسافرتی، کروز و . . . 
آماده مشاوره و راهنمای شما هموطنان عزیز در آژانس هواپیمایی 

مورین کی می باشیم.

Direct Line: 604 - 710 - 0241 (Elena Farbehi)

# 5-1480 Marine Dr. North Vancouver, BC. V7P 1T6

BC REG NO: 3517, IATA Accredited Agent

گزیده خبرهای کانادا	�

کنند که در یک روز از عهده تجزیه پنج تن پالستیک برآید.
ضایعات  مشکل  رفع  برای  کافی  قدر  به  فناوری،  این  داد:  ادامه  یانگ 
توانایی کافی  نیاز داریم که  پالستیکی کافی نیست. ما به فناوری هایی 

برای مدیریت این ضایعات داشته باشند.

مرگ شش نفر در کانادا 
بر اثر گرما

دمای هوای مونترال با رسیدن به ۳۵ درجه سانتیگراد باعث مرگ شش 
نفر شد.

از سال ۲۰۱۰ میالدی تاکنون بر اثر افزایش ناگهانی دمای هوا در مونترال 
۱۰۶ نفر جان خود را از دست داده اند.

آتش نشانی کانادا بررسی ۵۰۰۰ خانه در مناطق گرم این کشور را آغاز 
ساکنان  به  گرما  موج  با  مقابله  برای  را  الزم  و هشدارهای  است  کرده 
کانادا  دیگر  بزرگ  باالی ۳۰ درجه در شهرهای  می دهد همچنین دمای 
از  برخی  می شود  بینی  پیش  و  شده  ثبت  نیز  اوتاوا  و  تورنتو  همچون 
را  سانتیگراد  درجه   ۴۳ از  بیش  دمای  اونتاریو  استان  جنوبی  شهرهای 

تجربه کنند.
مقامات  و  داشت  خواهد  ادامه  جمعه  روز  تا  کانادا  در  گرم  هوای 
بهداشتی از مردم خواسته اند تا با رعایت نکات ایمنی در حفظ سالمت 

خود هوشیار باشند.
کانادا یکی از سردترین کشورهای جهان به شمار می رود. مکانیسم بدنی 
شهروندان آن به دلیل سازگاری با تغییرات محیطی در سرمای تا ۴۰ درجه 

سانتیگراد زیر صفر، تحمل دمای باالی ۳۰  درجه سانتیگراد را ندارد.

قیمت نفت رکورد جدید زد

قیمت نفت روز چهارشنبه تحت تاثیر کاهش ذخایر آمریکا در بحبوحه 
آلبرتا،  در  کانادا  سنکرود  فعالیت  شدن  مختل  دلیل  به  عرضه  کمبود 

افزایش یافت.
بهای معامالت آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۴۶ سنت با ۰.۶ 
درصد افزایش نسبت به قیمت نهایی روز گذشته، به ۷۴.۶۰ دالر در هر 
بشکه رسید. قیمت نفت آمریکا روز سه شنبه به ۷۵.۲۷ دالر در هر بشکه 

صعود کرده بود که باالترین قیمت از نوامبر ۲۰۱۴ بود.
روز  به  نسبت  افزایش  سنت  شش  با  برنت  نفت  آتی  معامالت  بهای 

گذشته، ۷۷.۸۲ دالر در هر بشکه بود.
انتظار می رود فعالیت معامالتی در روز چهارشنبه به دلیل تعطیالت روز 

استقالل آمریکا محدود باشد.
نشان  منتشر شد،  روز سه شنبه  که  پترولیوم  آمریکن  موسسه  گزارش 
داد ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به ۲۹ ژوئن، ۴.۵ میلیون بشکه 
و  بنزین  ذخایر  است.  رسیده  بشکه  میلیون   ۴۱۶.۹ به  و  یافته  کاهش 

میعانات که شامل دیزل و نفت کوره است نیز کاهش پیدا کرد.
تا حد زیادی به دلیل  به گفته معامله گران، افت سطح ذخایر سوخت 
در  کانادا  تاسیسات نفت شنی سنکرود  فعالیت  و مختل شدن  قطعی 
نزدیکی فورت مک موری آلبرتا است که احتماال تا پایان ماه میالدی جاری 

ادامه پیدا خواهد کرد.
بر اساس گزارش رویترز، در خارج از آمریکای شمالی، تهدید تحریم های 
آمریکا علیه ایران مورد توجه بازارها قرار دارد. دولت آمریکا قصد دارد 
صادرات نفت ایران را از نوامبر به طور کلی از بازار حذف کند و از همه 

کشورها خواسته است خرید نفت ایران را متوقف کند.
احتمالی  کمبود  جبران  برای  اوپک 

عرضه به دلیل تحریم های ایران و همچنین اختالالت در لیبی و ونزوئال 
ژوییه  از  تولید  افزایش  برای  تولید کنندگان غیراوپک  و سایر  با روسیه 
موافقت کرده است. با این حال ایران هشدار داد نخواهد پذیرفت که 

سایر تولیدکنندگان با گرفتن سهم بازار این کشور سود ببرند.

گزارش گاردین از تجمع
سازمان مجاهدین خلق

در پاریس
استفان هارپر نخست وزیر پیشین کانادا نیز در این تجمع شرکت 

کرده بود

روزنامه گاردین در گزارشی درباره نشست مجاهدین در پاریس، نوشت: 
بیش از نیمی از شرکت کنندگان اتباع اروپای شرقی یا پناهجویان سوری 

بودند که با وعده سفر و اقامت در پاریس به این تجمع آمده بودند.
شنبه  روز  نشست  می نویسد،  گاردین  روزنامه  نوشته  از  نقل  به  ایسنا 
گذشته مجاهدین با حضور مقاماتی از آمریکا و چند کشور اروپایی در 

مرکزی در نزدیکی پاریس پایتخت فرانسه برگزار شد.
از  نیویورک  سابق  شهردار  و  آمریکا  رییس جمهور  وکیل  جولیانی  رودی 
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گزیده خبرهای کانادا 	�

جمله سخنرانان حاضر در این تجمع بود که همچون همیشه در ادامه 
سیاست های ضد ایرانی واشنگتن وعده تغییر نظام در ایران را به شرکت 

کنندگان داد و گفت که دونالد ترامپ در این مسیر موفق خواهد شد.
استفان هارپر نخست وزیر پیشین کانادا، بیل ریچاردسون نماینده پیشین 
آمریکا در سازمان ملل، سناتور رابرت توریسلی، جان برد یکی دیگر از 
نخست وزیران اسبق کانادا، برنارد کوشز وزیر امور خارجه پیشین فرانسه، 
رعد یاسین وزیر امور خارجه پیشین یمن و نمایندگان دیگری از آلمان، 
آلبانی و فعاالن حقوق بشر از جمله شرکت کنندگان در این تجمع بودند.

به گزارش ایسنا؛ گاردین در ادامه گزارش خود به ملیت شرکت کنندگان 
دیگر در این تجمع اشاره کرد و نوشت: اگرچه حدود نیمی از حاضران 
ایرانی بودند، بیش از نیمی از آنها اتباع جمهوری چک، اسلوانی، لهستان، 

آلمان و پناهجویان سوری بودند که به وعده سفر، غذا و اقامت در پاریس 
به یک کمپین در شبکه اجتماعی فیسبوک پاسخ مثبت داده و به محل 
برگزاری این تجمع آمده بودند. صدها پناهنده سوری مستقر در آلمان نیز 

در این تجمع حضور داشتند.
در  را  کمپین  این  ما  گفت:  گاردین،  به  پاسخ  در  سوری  جوان  زن  یک 
فیسبوک دیدیم و قبول کردیم که در تعطیالت در آن شرکت کنیم. من 

تا به حال به پاریس نیامده بودم و هیچ چیز درباره این گروه نمی دانم.
هر  خلق  مجاهدین  سازمان  اعضای  و  سران  نشست  می نویسد:  ایسنا 
ساله در پاریس با حمایت آشکار آمریکا، غرب و متحدان منطقه ای شان 

در پاریس برگزار می شود. 

کانادا به تالفی تعرفه های فوالد و آلومینیوم آمریکا درآمد
کانادا به تالفی تعرفه های فوالد و آلومینیوم آمریکا، قصد دارد روی واردات 

کاالهای آمریکایی به ارزش ۱۲.۶۳ میلیارد دالر تعرفه تنبیهی وضع کند.
به گزارش رویترز، این کشور همچنین یک بسته کمک دو میلیارد دالری 
دیده اند،  آسیب  آمریکا  تعرفه ای  جنگ  از  که  کارکنانی  و  صنایع  برای 

اختصاص داد.
کریستیا فریلند، وزیر خارجه کانادا اعالم کرد این تعرفه ها از اول ژوییه به 
اجرا درخواهند آمد و تا زمانی که آمریکا تدابیر محدودکننده تجارت علیه 

کانادا را حذف نکند، به قوت خود باقی می مانند.
دولت لیبرال کانادا ماه گذشته اعالم کرده بود اقدام دونالد ترامپ، رییس 
جمهور آمریکا برای وضع تعرفه روی واردات فوالد و آلومینیوم به بهانه 

امنیت ملی را تالفی خواهد کرد.
فریلند در یک کنفرانس مطبوعاتی در کارخانه استلکو هولدینگز در شهر 
همیلتون اونتاریو گفت: ما جنگ را تشدید نخواهیم کرد و عقب نشینی 

نمی کنیم.
وزیر خارجه کانادا گفت: اونتاریو با تاسف عمیق اقدام می کند و بر نزدیکی 

روابط میان کانادا و آمریکا تاکید کرد.

وزیر خارجه کانادا: “ما در برابر افزایش تعرفه های ایاالت 
متحده عقب نشینی نمیکنیم”؛ کمک 2 میلیارد دالری دولت

به گزارش شهرگان به نقل از سایت ایرانیان کانادا؛ سه تن از اعضای کابینه 
جاستین ترودو در روز جمعه به استلکو در همیلتون آمدند تا اعالم کنند 
به شرکتهای  اقتصادی  کاهش مشکالت  دالر جهت  میلیارد   2 مبلغ  که 

فوالد و آلومینیم در برابر تعرفه های ترامپ کمک خواهند کرد.
وزیر خارجه کانادا کریستیا فریلند طی کنفرانس خبری اعالم کرد “دولت 
فدرال از 25 درصد تعرفه فوالد و 10 درصد تعرفه آلومینیوم که در تاریخ 1 
ژوئن توسط ایالت متحده تعیین شده است عقب نشینی نخواهد کرد” و 
درعوض اقدامات متقابل 16.6 میلیون دالری انجام خواهد داد که بیشتر 
از آلومینیوم و فوالد ساخته شده – از  محصوالتی را در بر میگیرد که 
خودکارها و قلم ها گرفته تا دستمال توالت- این محصوالت 25 درصد 
از 10 درصد تعرفه تعیین شده را به خود اختصاص خواهند داد و در روز 

دوشنبه اعالم میشوند.

وی در ادامه گفت “در صورت امکان، تالش داریم محصوالتی را در لیست 
قرار دهیم که به آسانی از سوی تامین کنندگان کانادایی یا غیر امریکایی 

تامین میشوند.”
وی همچنین ابراز کرد که از صنایع، کارگران و جوامع مان حمایت خواهیم 
کرد و من این اطمینان را به شما میدهم که “عقل سلیم، غالب خواهد 

شد.”
از سویی، کانادا راه حلی قانونی را تحت سازمان تجارت جهانی و قوانین 
از  در عین حال، دولت خواستار حفاظت  اما  است.  کرده  نفتا تصویب 
کارگران و شرکتها از طریق جبران خسارت و اصالح قوانین جدید برنامه 

های بیمه اشتغال میباشد.

ناودیپ باینز وزیر نوآوری به همراه وزیر کار آقای پتی هاجدو در نشستی 
خبری ابراز داشت “حمایت دولت فدرال مبنی بر تنظیم وضعیت ناعادالنه 
و سخت اقتصادی و ایجاد نوآوری و پیشرفت در این شرایط جدید است.”

کمیته  به    ،Sean Donnelly آقای    ،ArcelorMittal Dofasco نماینده 
تجارت بین المللی در روز سه شنبه گفت: شرکت فوالد سازی در حال 
بررسی بودجه 750 میلیون دالر جهت سرمایه گذاری های بلقوه است، 
که در صورت ادامه تعرفه های ترامپ  و بدون حمایت از سوی اتاوا 1000 
نیروی کارگر آن اخراج خواهد شد.  دراین شرکت تقریبا 5000 نیروی کار 

و در یک بخش محلی فوالد 9000 کارگر مشغول بکار هستند.
طبق گفته Alan Kestenbaub، مدیر عامل شرکت استلکو، “درحالیکه، 
صنعت ما و همه کانادایی ها بیشتر از حذف تمام تعرفه ها در هر دو 
طرف مرز سود میبرند، اما اقداماتی که امروز اعالم شد برای حمایت از 

کار و سرمایه گذاری در کانادا بسیار حیاتی هستند.
استاد تجارت دانشگاه مک مستر خانم ماروین رایدر بیان کرد “آنها در 
تالشند که در زمان مناسب کار درستی را پیش ببرند .... و در مواجه با 

چنین مشکالتی جای نگرانی نیست.”
متحده،  ایاالت  با  تجاری  جنگ  این  جریان  در  است  ممکن  گفت  وی 
کانادایی  شرکتهای 
مجبور شوند تا به دنبال 
جهانی  بازارهای  دیگر 
بروند  که در نتیجه قوی 

تر و مقاوم تر میشوند.
درست   “ وی  گفته  به 
با  تجارت  که  است 
آمریکا بسیار آسان است 
اما با این کار ما جاهایی 
دیگر از جمله هند، چین 
در  های  بازار  دیگر  و 
نادیده  را  توسعه  حال 

میگیریم.”

دولت   اعضای  واکنش 
کانادا

وزیر  گفته های  طبق 
 Navdeep نوآوری 
 Patty و وزیر کار Bains
اقدامات  این   Hajdu
ذیل  موارد  شامل 

می باشند:
بیمه  قردادهای  تمدید 
کار تا 38 هفته دیگر تا 

کار مردم حفظ شود
ارائه کمک های نقدی به شرکتهایی که مشکالت نقدی دارند

و  شغلی  های  برنامه  برای  مناطق  و  استانها  بودجه  افزایش 
آموزشی.

سرمایه گذاری تا بیش از 250 میلیون دالر برای کمک به رقابت 
با هماهنگ سازی زنجیره تامین فوالد و آلومینوم کانادا

سرمایه گذاری 50 میلیون دالری در طول 5 سال بمنظور کمک 
به شرکتهای مختلف در صادراتشان تا بتوانند از توافقنامه های 

جدید تجاری با کشورهای دیگر سود ببرند

ترجمه محبوبه هاشمی

به جرم  متهم  بلک مور  وینستون 
چندهمسری محکوم شناخته شد

وینستون بلک مور با 24 همسر و 149 فرزند به جرم چند همسری به 6 
ماه حبس خانگی محکوم شد. 

آنها  با  این مرد زمانیکه  بر اساس گزارش Edmonton Sun، نه همسر 
ازدواج کرد زیر 18 سال و 4 نفر دیگر زیر 15 سال بودند.

که  گفت   CBC خبری  به شبکه  خواندن حکمش  از  بعد  بلک مور  آقای 
گناه من این است که در مذهبم زندگی میکنم و هرگز نخواستم منکر 

اعتقاداتم شوم و این همان چیزی است که من انتظارش را داشتم.”
عیسی  بنیادگران  کلیسای  رهبر  اولر  جیمز  به همراه  61 ساله  مرد  این 

مسیح وارد دادگاه شد.
جیمز اولر نیز به جرم چندهمسری بخاطر داشتن 5 زن که یکی از آنها 
زمان ازدواج 15 سال و دیگری 17 سال داشت و داشتن 17 فرزند در آلبرتا 
به سه ماه حبس خانگی محکوم شد. البته گفتنی ست که آنها حق رفتن 

به محل کار و استفاده از اورژانسهای پزشکی و موارد حیاتی را دارند.
قاضی Ann Donegan Sheri این دو مرد را بعنوان شهروندانی معرفی 
کرد که قانون را زیرپا گذاشته و بخاطر باورهای مذهبی اقدام به چند 

همسری کردند.

آنها رهبران پیشین کلیسای بنیادگران Latter Day Saints واقع در بخش 
Bountiful در استان بریتیش کلمبیا هستند.

CBC گزارش داد که محکومیت آنها با 12 ماه حبس مشروط همراه است 
نهادهای  اولر در  برای  75 ساعت  و  برای بلک مور  کار  150 ساعت  که 

خدمت رسانی دولتی در نظر گرفته شده است.
طبق اسناد و مدارک دادگاه، بلک مور  24 همسر در حد فاصل سالهای 
1990 و 2014 و اولر هم  5 همسر، بین سالهای 1993 و 2009 اتخاذ 

کرده است.
اعتقاد به چند همسری برای بیش از یک قرن است که در کانادا رواج 
 5 برای چند همسری  قانون کانادایی، حداکثر مجازات  یافته است. در 

سال زندان است.
بر اساس قانون پیشین چند همسری در کانادا، دولت بریتیش کلمبیا از 
 ،Bountiful اوایل دهه 1990، برخالف عقیده 1500 نفر از ساکنین جامعه

این قوانین را متعادل ساخته است.



13

13

In touch with Iranian diversity

13
97

یت 
1 ر

5 
عه

جم
 - 

15
07

ره 
ما

ش
 / 

25
ل 

سا

گزیده خبرهای کانادا	�

نخست وزیر سابق کانادا چرا پنهانی به کاخ سفید می رود؟
به گزارش شهرگان به نقل از پرشین میرور؛ آقای استفن هارپر، نخست 
وزیر سابق کانادا، بدون اطالع جاستین ترودو به کاخ سفید سفر می کند. 
به گزارش شبکه خبری سی بی سی، قرار است نخست وزیر سابق کانادا 
با مشاور امنیت ملی آمریکا، جان بولتون، و الری کودال، مشاور اقتصادی 

آقای ترامپ، روز سه شنبه ۲ ژوئیه در کاخ سفید دیدار و گفتگو کند.
نکته قابل توجه و بیسابقه در باره سفر پنهانی، اما افشاء شده آقای هارپر 
به کاخ سفید این است که نخست وزیران سابق، در صورتی که برای دیدار 
از کانادا سفر کنند، حتماً  با مقامات سیاسی کشورهای دیگر به خارج 
اطالعات مربوط به سفر و دیدارهای خود را با مقامات مسئول فدرال در 

میان می گذارند.
آقای هارپر که پس از پایان دوران نخست وزیری در سال ۲۰۱۵ در یک 
دفتر حقوقی و وکالتی بسیار معروف بعنوان مشاور کار می کند، پیش از 
این در باره تنش های ایجاد شده میان آمریکا و کانادا، بر سر بازنگری 
مذاکرات نفتا، و تعرفه های گمرکی جدید تحمیل شده از طرف آمریکا، 
علنی اظهار نظر کرده و با اینکه انتقادهایی به سیاست های دولت لیبرال 
جاستین ترودو وارد کرده، اما در کل خود را مدافع توافقنامه تجاری میان 

سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک )نفتا( نشان داده است.
خبر سفر پنهانی و اعالم نشده آقای هارپر به کاخ سفید، از آنجا درز کرد 
که چند روز پیش آقای جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، در یک 
تماس تلفنی با سفارت کانادا در واشنگتن، از او می خواهد برخی مقدمات 

برای سفر »نخست وزیر« کانادا به واشنگتن را آماده کند.

سفارت کانادا در واشنگتن، با شنیدن این خبر تصور کرده بود منظور جان 
بولتون از »نخست وزیر«، جاستین ترودو است که می خواهد مخفیانه به 
کاخ سفید سفر کند. به همین جهت در تماس با دفتر جاستین ترودو به 

مشاور سیاست خارجی او خبر می دهد.
آقای جان هانافورد، مشاور سیاست خارجی جاستین ترودو در تماس با 
آقای جان بولتون در باره جزئیات و محتوای سفر نخست وزیر پرسش 
می کند که تازه آشکار می شود منظور جان بولتون از سفر »نخست وزیر«، 

استفن هارپر بوده و نه جاستین ترودو.
با اینحال حتا پس از افشای خبر سفر پنهانی آقای هارپر به کاخ سفید، 
هنوز مشخص نیست هدف و محتوای دیدار نخست وزیر سابق کانادا با 

مشاور امنیت ملی و مشاور اقتصادی آقای ترامپ چه خواهد بود.   

تاثیر جنگ لفظی ترامپ و ترودو بر ارزش دالر کانادا در مقایسه با دالر آمریکا
به گزارش شهرگان به نقل از سایت هدهد؛ دالر کانادا روز دوشنبه صبح  
کاهش یافت پس از آن که  رئیس جمهور ایاالت متحده، دونالد ترامپ، 

حمالت لفظی خود را به جاستین ترودو نخست وزیر ادامه داد.
پایان نشست  اظهار کرد که درکنفرانس خبری در  ترامپ روز یکشنبه  
سران جی هفت، انتقاد ترودو از تهدیدات  تعرفه ای را  نادیده گرفته بود.
در توییتی، ترامپ نخست وزیر جاستین ترودو را با الفاظ توهین آمیزی 

چون ناصادقانه و ضعیف  مورد خطاب قرار داد.
ترامپ و مشاورینش روز یکشنبه در برنامه های تلوزیونی بارها به ترودو 
حمله کردند. مشاور تجاری ترامپ، در مصاحبه ای با فاکس نیوز گفت : 
در جهنم جای بخصوصی برای هر رهبر خارجی که با دیپلماسی ناعادالنه 

با رئیس جمهور دونالد ترامپ رفتار کند، وجود خواهد داشت .
پس از ظهر دوشنبه در حالیکه  دالر کانادا با قدری افزایش به قیمت  
76.98 در برابر دالر آمریکا به فروش رفت ، اما همچنان از نرخ متوسط   

آن 77.۱۵ در روز جمعه پايين آمده است.

سرنوشت دالر کانادا در روز های اخیر
استراتژیست های بازار به این واقعیت اشاره کردند که دالر کانادا در برابر 

تمام ارزهای اصلی عملکرد ناکارآمدی داشته است.
 CIBC Capital بیپان ری، رییس استراتژی ارز خارجی آمریکای شمالی در
Markets، گفت: در حالی که بازار انتظار خوشایندی از نشست جی هفت 
نداشت اما حوادث تاریک تر از آنچه پیش بینی شده است، اتفاق می افتد.

او گفت: ثابت قدم بودن ترامپ در مورد برانگیختن مذاکرات به معنی 
خطر دو طرفه برای مبادالت ارزی است و احتمال اینکه دالر کانادا سقوط 

بیشتری داشته باشد وجود دارد.
دالر کانادا  شروع به کاهش ضعیف کرده است. واکنش  دالر کانادا در 

و   یورو-کانادایی  دالر  حرکت  اما  است،  خاموش  هنوز  آمریکا  دالر  برابر 
فرانک سوئیس -دالر کانادایی هر دو مبادله  ضعیف تر در شاخص های 

وزنی را می رساند.
گفت،  استرسن  شان   ،Scotiabank ارشد  استراتژیست   حال،  این  با 
اگرچه دالر کانادا صبح روز دوشنبه پایین تر از 77 سنت در برابر دالر 
ایاالت متحده به فروش رفت، اما با اینحال پایین تر از ارزش آن در ماه 

مارس  امسال که  به پایین تر از 76 سنت  سقوط داشت، نرسید.
او گفت: دالر کانادا واکنش نرمی نشان می دهد اما اخیرا نسبت به دالر 

آمریکا آسیب پذیر شده است.
با توییتی که دونالد ترامپ  منتشر کرده است بازار روزهای دشواری را 
سپری می کند، هنوز مشخص نیست که یک بازی لفظی در مذاکره است 

یا  چیزی است که ایاالت متحده به طور جدی به آن اعتقاد دارد.
تهیه و تنظیم: مریم چارکی – منبع: سی بی سی

کانادا همگام با تکنولوژی روز، افتتاح ده هزارمین ایستگاه شارژ تسال
طرح  راستای  در  تسال  شرکت 
سوپر  ایستگاهی  شبکه  توسعه 
ایستگاه  هزارمین  ده  خود  شارژ 
نیز  را  تسال  خودروهای  شارژ 
های  ایستگاه  کرد.  افتتاح  کانادا 
شارژر برقی یا همان سوپر شارژر 
مردم  دسترس  در   ۲۰۱۲ سال  از 
آمریکای شمالی قرار گرفته است.

از آن زمان این شرکت تعداد این 
ایستگاهها را افزایش داده است 
و هم اکنون ده هزارمین ایستگاه 
انتاریو  در  را  خود  سوپرشارژر 

افتتاح کرده است.
عنوان  به  ایستگاه  این  افتتاح 
سریع  توسعه  برنامه  از  بخشی 
است.  بوده  شارژر  ایستگاه های 
در این برنامه، ۱۰۰۰ ایستگاه بهره 

برداری و یا اجاره داده می شود.

حدود یک سال و نیم طول خواهد کشید که ایستگاه های شارژر در سراسر 
آمریکای شمالی به تعداد کافی توسعه یابند.

در حال حاضر، این ایستگاه های شارژر در آمریکای شمالی، مناطق قابل 
توجهی از آسیا، استرالیا، اروپا و خاورمیانه توسعه یافته است.

بدون شک، نام تجاری تسال به عنوان تولید کننده خودروهای برقی، 
استفاده  البته،  است.  بوده  حوزه  این  در  شرکت  این  موفقیت  عامل 
کامال  تسال  خودروهای  دارندگان  برای   ۲۰۱7 سال  تا  سوپرشارژرها  از 

رایگان بود.
این ایستگاه ها قابلیت نصب شدن در مناطق پر رفت و آمد شهری را دارند 

و قابلیت شارژ رسانی آنها به میزان 7۲ کیلووات است.
اگر چه خودروهای برقی به موضوعی عادی تبدیل شده اند اما همچنان 
افرادی هستند که این ایده و مشکالت مترتب بر آن را مورد تمسخر قرار 
می دهند. یکی از مهمترین این مشکالت، مدت زمان مورد نیاز برای شارژ 

مجدد باتری است که در حال حاضر حدود ۲۰ دقیقه زمان می برد.

بورس های تحصیلی بنیاد پریا
خدمات  )مرکز  پریا  بنیاد  میرور؛  پرشین  از  نقل  به  شهرگان  به گزارش 
اجتماعی ثبت شده در کانادا(، نخستین دوره اهدای بورس های تحصیلی 

به دانشجویان ایرانی دانشگاه ها و کالج های کانادا را آغاز کرده است.

در  که  است  ایرانی  دانشجویان  از  حمایت  برنامه  این  اجرای  از  هدف 
ضمن  و  هستند  تحصیل  به  مشغول  کانادا  عالی  آموزش  نهادهای 
ادامه  برای  هزینه  کمک  به  کرده اند،  کسب  که  تحصیلی  موفقیت های 

تحصیالت خود نیاز دارند.

بنیاد پریا با جلب حمایت گروهی از حامیان ایرانی-کانادایی، تعدادی 
بورس تحصیلی برای سال ۲۰۱8-۲۰۱9 فراهم کرده که پس از بررسی 
اهداء  منتخب  دانشجویان  به  را  بورس ها  عالقمندان،  تقاضاهای 

خواهد کرد.
برای آگاهی از شرایط اهدای بورس های تحصیلی بنیاد پریا و دریافت فرم 

تقاضا، می توان به آدرس اینترنتی زیر مراجعه کرد:
https://tinyurl.com/ParyaScholarships
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رخدادهای محلی ونکوور )اجتماعی ـ سیاسی ـ فرهنگی(	�

اطالعیه
کادمی فرهنگی موالنا آ

مجمع پر مهر ما با گفت و شنود آزاد پیرامون 

مباحث معنوی حضور شما را گرامی میدارد

راه کارهای حیات معنوی و سلوک عرفانی، رویکرد 

وجودی به آموزه های دینی

تفسیر انفسی آیات قرآن کریم، روان شناسی نفس 

و مباحث اخالق کاربردی

محقق و مدرس متون عرفانی استاد کوهپایه

زمان جمعه ۶ جوالی 2018

مکان: سالن سخنرانی آکادمی فرهنگی موالنا واقع 

در خیابان هاربرساید درایو، نورت ونکوور

Unit 104 - 850 Harbourside Dr. 
North Vancouver, BC. V7P 0A3
پاسخ به سئواالت: ۸۲۲۲ - ۳۲۰ - ۷۷۸ 

اطالعیه
سمینار »موضوع های فلسفی - علمی« 

موضوع این نشست: 

»آیا فلسفی اندیشدن نیاز روزمان است؟

 و چرائی آن«.

سخنران: آقای مهندس جعفر زند

مکان: کتابخانه نورت ونکوور طبقه سوم 

سمینارها دو هفته یکبار

 و شرکت برای همگان آزاد است. 

اطالعات: ۸۰۱۵ - ۷۶۰ - ۶۰۴

اطالعیه
سازمان ساکسس در ونکوور

آیا به دنبال کار می گردید؟

ما می توانیم به شما کمک کنیم

اگر شما یا کسی که شما می شناسید برای پیدا 

کردن شغل با مشکل روبرو هستید.  مشکالتی 

از قبیل تازه وارد بودن، نداشتن تجربه کانادایی 

در سازمان  ما  رزومه خود،  در  فاصله  داشتن  یا 

خدمات مهاجرین استان بریتیش کلمبیا به رایگان 

به شما در پیدا کردن مسیر انتخاب شغل کمک 

می کنیم.  لطفا برای اطالعات بیشتر با شماره

 زیر تماس بگیرید. 

نگین: ۲۱۲۳ - ۶۸۴ - ۶۰۴ 

اطالعیه
در امتداد راه

آشنایی و تجربه ی آموزش های، رابرت ساردلو 

Robert Sardello

کنشگر و هماهنگ کننده: حمید توحید

DwonTwon Vancouver

Tel: 604-681-9510

hamiddcba4321@gmail.com

زمان: شنبه ها،هر دو هفته یکبار

لطفًا در صورت تمایل، برای اخذ جزییات 

بیشتر،تماس بگیرید. نشست ها آزاد و رایگان

اطالعیه
کتاب خوانی 

محفل کتاب خوانی »گنج حضور« ونکوور 

برای اطالعات بیشتر از زمان و مکان این 

جلسات لطفا با شماره زیر تماس بگیرید. 

تلفن: ۸۸۶۸ - ۸۸۲ - ۷۷۸ 

اطالعیه
بنیاد کانادا و ایران برگزارمی کند

ازکلیه اعضا وعالقمندان وهم وطنان عزیزدعوت به 
مشارکت می گردد.

موضوع: آموزش رقص توسط
AMED Dance Academy 

 به رهبری پونه علیزاده 
زمان : یکشنبه 22 جوالی ازساعت 2:۳0

مکان : شماره 1۴۵ خیابان یکم غربی نورت 
ونکوور، کامیونیتی سنتر جان بریت ویت

ورودی: برای اعضا ۳ دالر
 و غیرعضو۵ دالرخواهد بود

یادآوری: بنیاد کانادا و ایران دراین برنامه برای 
هموطنانی که درحادثه اخیردچار آتش سوزی 

شده اند اقدام به جمع آوری کمکهای
شما هم وطنان عزیز می نماید، خواهشمندیم مثل 

همیشه یاریتان را از ما دریغ نکنید.
برای کسب اطالعات بیشتر با تلفن 

 info@cif-bc.com ۶0۴8001977 و یا ایمیل

تماس حاصل نمایید.

اطالعیه
بنیاد کانادا و ایران برگزار می کند 

بنیاد کانادا و ایران سری جدید گردهمایی 

روزهای یکشنبه را با عنوان »دیدار«

 تقدیم می کند

هر 2 هفته یک بار در روزهای یکشنبه با 

برنامه های متنوع و شاد، هنری، آموزشی، 

اطالعاتی، فرهنگی، تخصصی و . . . منتظر حضور 

گرم و صمیمی شما هموطنان، اعضا، همراهان 

همیشگی، همانند گذشته هستیم. 

از ساعت ۲:۳۰ بعدازظهر

مکان : شماره ۱۴۵خیابان یکم غربی نورت 

ونکوور، کامیونیتی سنترجان برایت ویت

ورود برای همگان آزاد و رایگان است همراه با 

پذیرایی مختصر.  به دلیل محدودیت جا از کلیه 

عالقمندان به شرکت در این برنامه تقاضا می گردد 

جهت رزرو و دریافت اطالعات بیشتر با تلفن و یا 

ایمیل زیر تماس حاصل نمایید.

 تلفن ۶۰۴۸۰۰۱9۷۷ 

info@cif-bc.com ایمیل

اطالعیه
مدرسه ی نور دانش

شهری   مناطق  در  کالس ها  برگزاری  اطالعیه   
نورت ونکوور، برنابی، یو بی سی  و کوکیتالم 

چون شکر شیرین و چون گوهر، زبان فارسی است      
زبان  پارسی است  آیین و نشان  و  فارسی، فرهنگ 
مهمترین عامل حفظ و ارتباط بین نسل هاست، پس 

14

مهد کودک حمیرا 
از کودکان شما در محیطی گرم و خانوادگی نگهداری می کند.

در این مهد کودک تالش ما این است که در محیطی دلپذیر کودکان • 
شما را آهسته و تدریجی با ریاضیات و الفباء انگلیسی برای برنامه های 

پیش دبستانی و دبستان آماده کنیم.

زبان رایج در این مهد کودک فارسی و انگلیسی است و کودکان در • 
زمان آموختن شعرها با انگلیسی حرفه ای آموزش داده خواهند شد.

محیط مهد کودک و اسباب بازی ها طوری طراحی و انتخاب شده اند که • 
عالوه بر بازی به آموزش آنها نیز کمک کند.

 برای بازدید از مهد کودک مقدم شما و کودک تان را گرامی می داریم.• 

این مهد کودک گروهی، پنج روز در هفته از ساعت ۷ صبح تا ۶  عصر • 
خدمات خود را ارائه می دهد.

شماره 1507 - جمعه 15 ریت 1397
سال 25 / 

V
ol. 25 / N

o. 1507 - Friday, July 6, 2018

fax: 778 - 373 - 1902

contact@accountech.ca

لطفاً برای قرار مالقات تماس ب�یرید

Salman Bazogh CPA, CMA

خدمات حسابداری و مالیات�

شعبه کوکیتالم:

Unit 18 
1161 The High Street

Coquitlam, BC V3B 7W3

Tel:604-245-2200

شعبه نورت ونکوور:

Unit 317 
2030 Marine Dr. 

North Vancouver, BC. V7P 1V7

Tel: 604-944-9292                  

   Accountec Business Services

• خدمات حسابداری

• مالیات اشخاص و شرکتها   

• حسابداری حقوق و دستمزد

• حسابداری مدیریت و مشاوره امور شرکتها

• Accounting
• Tax
• Payroll
• Consulting
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رخدادهای محلی ونکوور )اجتماعیـ  سیاسیـ  فرهنگی(	�

فرزندانمان  به  فارسی  زبان  آموزش  با  تا  بکوشیم 
تقویت  و  حفظ  جدید،  نسل  با  را  خود  ارتباط 
نماییم. مدرسه ی نور دانش با مجوز رسمی برگزاری 
امتحانات پایان سال تحصیلی ایران و برخورداری از 
سی سال سابقه ی مدیریتی و آموزشی در مدارس 
و چندین سال  داخل کشور  انتفاعی  غیر  و  دولتی 
و  کلمبیا  بریتیش  استان  در  آموزشی  فعالیت 
دارای  کارآزموده،  و  مجرب  کادری  از  بهره مندی 
کالس های خصوصی و گروهی آموزش زبان فارسی 
کلّیه ی  آموزش  بزرگساالن،  و  خردساالن  برای 
دروس ابتدایی و راهنمایی و نیز آموزش تک درس 

دبیرستان می باشد.
ما به میزبانی وخدمت رسانی به بیش از یکصد نفر از 
دانش آموزانی که داوطلب شرکت در امتحانات پایان 
ونکوور  حوزه ی  در  جاری  سال  در  ایران  تحصیلی 

می باشند، مفتخریم.
تلفن: ۹۴۳۰ - ۷۲۶ - ۶۰۴

اطالعیه
انجمن ایرانیان برنابی

اجتماعی  فرهنگی،  جلسات  می رساند  آگاهی  به 

مقاله،  شامل:  برنابی  ایرانیان  انجمن  تفریحی  و 

کر،  موسیقی  ترانه خوانی،  آهنگ،  همراه  شعر 

شاهنامه خوانی با ضرب و . . .  می باشد.

هر هفته روزهای  شنبه،  ازساعت ۳ تا 5

ساختمان سینیور سنتر  /جنب کتابخانه

شمال لوهید مال، خیابان کامرون، 

شماره ۹5۲۳ 

تلفن: ۴۴۲۲ - ۷۷۹ - ۶۰۴ 

روابط عمومی انجمن

اطالعیه
ساکسس کوکیتالم برگزار می کند:

 برنامه پیوند جوانان به بازار کار 

آموزش مهارت ها برای سنین ۱۵ تا ۲۹ سال

واجدین شرایط باید: 

اقامت 	  یا  و  شیپی(  )سیتی زن  شهروندی  دارای 

دایم کانادا، شخص مورد حمایت دولت کانادا 

و 	  پورت کوکیتالم  )کوکیتالم،  ترای سیتی  ساکن 

یا پورت مودی(، سوری، برنابی و ونکوور باشند. 

بیکار و یا دارای کار کمتر از ۲۰ ساعت در هفته 	 

و به صورت تمام وقت جویای کار بوده باشند. 

بین سنین ۱۵ تا ۲۹ سال باشید	 

نداشتن شرایط حقوق بیمه بیکاری	 

دانش آموز تمام وقت نبوده و یا حضور کمتر از ده 	 

ساعت در هفته در مدرسه

آنچه که در این برنامه عرضه می شود: 

و 	  کار  جستجوی  گروهی  کار  هفته  چهار 

مهارت های زندگی 

آمادگی برای اشتغال و گواهی آموزش کوتاه مدت 	 

شامل 	  که  کار  جستجوی  پشتیبانی  هفته  ده 

تجربه کاری با امکان دستیابی به یارانه تکمیلی 

حرفه  پیشکسوتان  از  راهنمایی  اخذ  و  دستمزد 

مربوطه / لطفا جهت اطالعات و ثبت نام با شماره 

تلفن و یا ایمیل زیر تماس بگیرید: 

تلفن: ۶۰۰۷ - ۴۶۸ - ۶۰۴ 

youthemploymentconnect@success.bc.ca

2138 - 1163 Pinetree Way, Coquitlam, BC

اطالعیه
  دعوت به همکاری برای برگزاری مراسم 

یادمان جانباختگان
مراسم  برگزاری  کمیته  گذشته،  سالیان  همچون 
در  سوسیالیسم  و  آزادی  راه  جانباختگان  یادمان 
می باشد.  سپتامبر  ماه  در  ای  برنامه  تدارک  صدد 
دهها  راه  و  یاد  گرامیداشت  هدف  با  که  مراسمی 
هزار جانباخته در طول چهار دهه حیات جنایت بار 
 - تابستان ۶۰ و ۶۷  بویژه در   - جمهوری اسالمی 
دفاع  و شکنجه،  اعدام  مجازاِت  نوع  هر  محکومیِت 
و  زندانیان سیاسی  و شرط همه  قید  بی  آزادی  از 
عقیدتی و نیز حمایت از مبارزات مردم ایران برای 
به زیر کشیدن کلیت رژیم اسالمی برگزار می گردد.

ما از زندانیان سیاسی سابق، خانواده های عزیز اعدام 
شدگان و هنرمندان مختلف دعوت می کنیم که به 
پربار کردن این مراسم یاری رسانند. ما همچنین از 

کمک های مالی مردمی استقبال می کنیم.
شماره تلفن تماس: 8۹8۶ - ۷۲۷ - ۶۰۴

کمیته برگزاری مراسم یادمان جانباختگان راه 
آزادی و سوسیالیسم - ونکوور )کانادا(

اطالعیه
ونکوور مدیتیشن

راه پیدا کردن حقیقت وجود / التیام ذهنی و جسمی
 رهایی از افکار بی شمار، عادتها و احساسات 

سرپوش گذاشته مانند غم، نگرانی، خشم، تنفر، 
ترس، کم خودبینی، غرور بدست آوردن آرامش 
ذهنی، شادی و تندرستی، کشف استعدادهای 

درونی، اعتماد به نفس و موفقیت
 ونکوور مدیتیشن یک مکان بسیار زیبا و آرامش 

بخش می باشد. ۷ روز هفته باز است. 

 دوشنبه تا شنبه از ۱۰ صبح تا ۱۰ شب و 
یکشنبه  از ۱۰ صبح تا 5 عصر.  

هیچ محدودیتی در میزان مدیتیشن وجود ندارد.  
متد مدیتیشن ما بسیار ساده و علمی می باشد که 
در۳۵۰ شعبه در سراسر دنیا، مدارس و سازمانهای 

متعدد تدریس می شود
برای سمینار رایگان۳۰ دقیقه ای با شماره

 زیر تماس بگیرید.
تلفن: ۱۶۷۰ - ۷۷۳ - ۶۰۴ /   سارا صادقی

اطالعیه
بنیاد کانادا و ایران

برگزاری جشن اعطای کمک هزینه تحصیلی 

به دانشجویان منتخب

ازخانواده ها، بســتگان و دوستان منتخبین دریافت 

کمک هزینه تحصیلی وعالقمندان به شرکت دراین 

برنامه دعوت بعمــل می آید.  پذیرایی این برنامه به 

صورت "پات الک" انجــام می گردد لذا ازخانواده ها 

تقاضــا دارد غذای مختصــر )Finger Food( برای 

شرکردن با دیگران همراه داشته باشند.

ورود برای همگان رایگان است

زمان: یکشنبه ۱۹ آگوست  ۲۰۱8 

ساعت ۳ الی ۶ بعدازظهر

مکان: شماره: شماره ۱۴5خیابان یکم غربی 

نورت ونکوور، کامیونیتی سنتر

جان بریت ویت

برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن: 

۱۹۷۷ - 8۰۰ - ۶۰۴  و یا ایمیل

 info@cif-bc.com  تماس حاصل نمایید.

• مناسبترین قیمت به ایران و سایر نقاط دنیا 

• بهترین قیمت برای اروپا، خاورمیانه، آسیا و استرلیا 

• ارسال حواله بلیت به تهران و شهرستان ها 

• فروش بلیت کلیه شرکت های هواپیمایی 

• تورهای تفریحی، پروازهای داخلی کانادا و آمریکا 

216 - 1500 Marine Dr., 
2nd Floor North Vancouver, 
BC V7P 1T7

Atlas Tour & Travel آژانس مسافرتی اطلس

Tel: 604 - 982 - 1116
Fax: 604 - 982 - 1470

VanCan Electric Ltd. 
Email:majid@vancanelectric.com

خدمات برق  (مسکونی و تجاری)

Tel: 778 - 987 - 0859
www.vancanelectric.com
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ــه جامعــه فارســی  ــه ب ــا ۲۶ ســال خدمــت صادقان احســان ب

ــای شــما در  ــه نیازه ــن کلی ــرای تأمی ــزرگ ب ــوور ب ــان ونک زب

ــد. ــاده می باش ــالک آم ــور ام ام

 Ehsan Vejdani

احسان وجدانی 

۶٠۴ - ٩ - ٩٨٨۵٧١       

604-988-9571                 
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قربانی روش جدید کالهبرداران نشوید
در سیستم مهاجرتی کانادا ویزای التاری )قرعه کشی( وجود ندارد و دروغ محض است

علی مختاری 

ایــن روزهــا در فضــای مجــازی عــده ای بــه 
دنبــال کالهبــرداری از مردم بــی اطالعند به 

بهانه اقامت کانادا آن هم از روش التاری.
بــرای مردمــی کــه در مــورد التــاری آمریــکا 
شــنیده اند و می دانند که ســاالنه تعدادی 
)۵۰ هزار نفر( به صرف ثبت نام اینترنتی در 
التــاری ســاالنه آمریــکا گریــن کارت دریافت 
مــی کننــد، ایــن خبــر دروغ کــه کانــادا هــم 
قــرار اســت ســالی ۱۰۰ هزار نفــر را از طریق 
قرعه کشی اقامت دهد باورپذیر است. این 
روزهــا تــب مهاجــرت بــه هــر دلیل باالســت 
و افــراد آمــاده انــد که پول خود را به کســی 
بدهند که وعده های شــیرین می دهد و از 

روشهای آسان صحبت می کند. 
توجــه کنیــد سیســتم التــاری نــه در کانــادا 
فلســفه  باشــد.  توانــد  مــی  نــه  و  هســت 

مهاجرت در کانادا با آنچه در طراحی سیستم مهاجرتی آمریکا به کار گرفته 
شــده اســت کامال تفاوت دارد و چنین موضوعی در سیستم مهاجرتی کانادا 
امکان وقوع ندارد بنابراین نه االن هست و نه می تواند در آینده باشد. هر 
آنچــه در مــورد التــاری پی آر کانادا شــنیده اید و یا می شــنوید دروغ محض 

است.
این شــایعه البته دلیل دیگری هم برای شــنیده شــدن و باورپذیر شدن دارد 
و آن هم سیســتمی اســت که کانادا به غلط در مورد برنامه اسپانسرشــیپ 
پــدران و مــادران اســتفاده می کند. کســی که در کانادا درآمــد کانادایی دارد 
مــی توانــد در شــرایطی پــدر و مادر خود را اسپانســر کند و بــرای آنها اقامت 
بگیــرد. کانــادا تنها ســالی ده هــزار پرونده در این برنامه مــی پذیرد. پیش از 
ایــن روش ایــن بــود کــه همــه پرونــده ها ارســال می شــد و مازاد آنــرا بر می 
گرداندند. اکنون اما از متقاضیان یعنی همان افراد مقیم و شــهروند کانادا 
که قرار اســت پدر و مادر خود را اسپانســر کنند و شــرایط الزم را هم دارند 

می خواهند که فرمی را در سایت تکمیل کنند و پس از یکی دو ماه ده هزار 
درخواست را با قرعه کشی انتخاب می کنند و به آنها می گویند که پرونده 

پدر و مادر را بفرستند.
ایــن سیســتم قرعــه کشــی هیچ نســبتی با سیســتم قرعه کشــی بــرای دادن 
اقامت ندارد و این عمال سیستم نوبت دهی برای پرونده افراد است. در هر 
صورت فرد متقاضی اسپانســر کردن پدر و مادر باید شــرایط الزم را داشــته 
باشــد و اگر در قرعه کشــی هم قبولی بگیرد معنی آن دریافت اقامت برای 

پدر و مادر نیست و تنها حق دارد پرونده را برای بررسی بفرستد.
خالصه اینکه به هیچ عنوان در سیستم مهاجرتی کانادا چیزی به نام التاری 
وجــود نــدارد و امــکان اینکه کســی با قرعه کشــی اقامت کانــادا بگیرد وجود 
نــدارد و ایــن حربــه جدیــد کالهبــرداران بــرای بــردن پول شماســت. هشــیار 

باشید.
منبع: وبسایت نویسنده  

سه دلیل که باعث می شود 
درخواست ویزای شما رد شود

نکات مهم درباره ویزای دانشجویی کانادا

سه دلیل که باعث می شود درخواست ویزای شما رد شود
نکات مهم درباره ویزای دانشجویی کانادا 

گروه نویسندگان کنپارس

بخشــی از برنامــه زنــده پاســخ بــه ســواالت مهاجرتــی که با حضــور علی 
مختــاری عضــو رســمی انجمــن کانادایــی نظــارت بــر مشــاورین مهاجرت 
ICCRC و نیــز عضــو کانــون وکالی دادگســتری تهران، ظهــر روز جمعه ۱ 
تیــر مــاه ۱397 برابــر با 22 ژوئن 2۰۱8 اجرا شــد، به نکات مهمی درباره 

ویزای دانشجویی کانادا اختصاص داده شد.
به طور کلی، سه نوع ویزای اقامت موقت کانادا داریم: ۱. ویزای بازدید 

2. ویزای تحصیلی 3. ویزای کار.
بــرای گرفتــن هــر یــک از ویــزای های باال، افســر صدور ویزا ســه معیار را 
در نظر می گیرد: در ابتدا دلیل سفر به کانادا بایستی منطقی و توجیه 
پذیــر باشــد مثــال دلیــل ادامــه تحصیل یــا دیدار اعضــای خانــواده دالیل 

موجهی برای سفر به کانادا هستند،
نکته دیگری که افسر به آن توجه می کند، هزینه سفر و اقامت موقت 
در کانادا ست که آیا متقاضی می تواند از عهده هزینه های سفر خود 
برآید یا خیر، برای اثبات این موضوع متقاضی بایستی حساب بانکی و 

منابع درآمدی مناسب ارائه دهد،
نکتــه ســوم کــه افســر صــدور ویــزا بــه آن توجه مــی کند، مســئله میزان 
وابستگی به کشور مبدا و احتمال بازگشت است که این موضوع را می 
توان با نامه مرخصی از محل کار، گواهی اشتغال به کار و اسناد ملکی 

اثبات کرد.
با این حال، حتی اگر هر سه شرط باال برقرار باشد، باز هم نظر شخصی 
افســر تعییــن کننــده اســت و گرفتــن ویــزا کامال به نظر شــخصی افســر 

بستگی دارد.
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   Persicana Homes Inc. 
Calgary, Alberta

Persicana Homes Inc. 
is a Calgary based Engineering/Construction/Investment builder of new 
single  and multi-unit homes, founded in 2017. Persicana is looking for 
passionate partners who are interested in investment in building sector.  

For more informa�on about Persicana and investment 
opportuni�es please call 403 890 4835 
or visit h�ps://persicanahomes.com

پرسیکانا شرکتی ساختمانی مهندسی در استان آلبرتا است. 
پرسیکانا از عالقه مندان به سرمایه گذاری و شراکت در پروژه های 

ساختمان سازی دعوت به همکاری می کند. 
جهت اطالعات بیشتت لطفا از طتیق رلفن و یا وب سایت زیت رماس بگیتید: 

h�ps://persicanahomes.com      ١ - ۴٨٩٠ - ٠٣ - ۴٨٣۵ :تلفن

اقتصاد و زندگی	�

تدریس خصوصی گیتار 
  توسط:  

محمد خرازی

فرزندان خود را از سنین کودکی با موسیقی آشنا سازید

تلفن: ٣٩۶٣-۵۵١-۶٠۴لیسانس موسیقی از کانادا نزدیک به ٢۵ سال سابقه تدریس 
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اقتصاد و زندگی	�

HOMER DENTAL CENTRE

«ما به شما لبخند زیبایى را مى دهیم که همیشه مى خواستید»

مشاوره رایگان

بحــران  از  ــری  باالت ســطح   1397 تیرمــاه  در  روزهــا  ــن  ای
کنترل ناپذیری اقتصاد ایران را شــاهدیم. علل رســیدن به این 
ــاه پدید نیامده اند.  ســطح از بحــران به هیچ وجه در مدتی کوت
اگر تحریم های اقتصادی بین المللی و سپس خروج امریکا از 
ــران در زمان نامعلوم  برجــام به وقوع نمی پیوســت، اقتصاد ای
ــاز هــم دچار  ــری ب ــا شــدت نامشــخص امــا کم ت ــری و ب امــا دیرت
ــران در  ــری می شــد. اقتصــاد ای ــی از بحــران کنترل ناپذی درجات

اثر ابتال به نوعی گرایش ســاختاری اصوالً دیرزمانی اســت که 
مستعد بحران کنترل ناپذیری بوده است. انباشت پی آمدهای 
تحریم های اقتصادی بین المللی از آغاز دهه ی نود خورشیدی 
به این ســو و نیز فضای شــکل گرفته در پِی ابتدا پیش بینی و 
ســپس تحقــق خــروج امریکا از برجام طــی ماه  های اخیر فقط 
زمان وقوع چنین بحرانی را تســریع کرده و شــدت وقوع اش را 
ــش داده اســت. ســطوح باالتری از بحــران کنترل ناپذیری  افزای

ــرای  ب کافــی  شــناختی  کــه  ضرب آهنگــی  ــا  ب ــران  ای اقتصــاد 
پیش بینی اش نداریم در انتظارمان است.

ا اتکا بر مباحثی که طی ســال های            در این یادداشــت، ب
ــاره ی چارچوب مفهومی و تجربی زنجیره ی انباشــت  ــر درب اخی
ــی بســیار  ان ــا زب ــران پیــش کشــیده ام، ب ســرمایه در اقتصــاد ای
ــران در  ــی را کــه اقتصــاد ای فشــرده می کوشــم 36 مــدار بحران
ــی  ــم، آن هــم مبتن ــدی کن ن ــه اســت صورت ب دام شــان قــرار گرفت
ــالً هم افزا میان شــش بحــران اصلی  ــر ســیزده رابطــه ی متقاب ب

اقتصاد ایران.
 

www.PanBeh.com        Email: info@PanBeh.com
1181 West 16th Street, North Vancouver        Tel: 604-671-9880

کتـابفـروشـــی
کتاب، موسیقی، فیلم

نشانی کتابفروشی پان به: 
نورت ونکوور، خیابان پمبرتون،

خیابان شانزدهم غربی، شماره ۱۱۸۱ - خانه فرهنگ و هنر ایران

کتابی برای چاپ دارید؟
طراحی جلد، صفحه بندی، 
گرفتن بارکد از کتابخانه ملی 
کانادا، چاپ و صحافی کتاب 
بصورت حرفه ای حتی برای 

۱۰۰ عدد کتاب
 برای دیدن نمونه های چاپ 
شده و مشورت رایگان با ما 

تماس بگیرید.
۶۰۴-۶۷۱-۹۸۸۰

مجموعه 

ستانهای 
دا

کیتی

محمد مالجومدارهای بحرانی در اقتصاد  ایران 

اعتصاب در بازار تهران، تیرماه 1397، عکس از فارس
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36 مدار بحرانی در اقتصاد ایران
ــده ای از برخی جنبه هــای چارچوب  جــدول شــماره ی 1 چکی
مفهومی زنجیره ی انباشت سرمایه را به نمایش می گذارد.

      
نمودار شماره ی 1 نیز جنبه هایی از چارچوب مفهومی زنجیره ی 

انباشت سرمایه را در قالبی دیگر عرضه می کند.

 1 شــماره ی  نمــودار  و   1 شــماره ی  جــدول  از  کــه  همان طــور 
ــره ی انباشــت  ــد، نحــوه ی تحقــق شــش حلقــه ی زنجی برمی آی
ــران طی ســال های پس از انقــاب اصوالً  ســرمایه در اقتصــاد ای
موجــد شــکل گیری تدریجی شــش بحران اقتصاد سیاســی در 
ــره ی انباشــت  ــر شــده اســت. در حلقــه ی اول از زنجی ادوار اخی
ــروت و منابع اقتصــادی در  ــی ث اب ــوع تحقــق تمرکزی ســرمایه، ن
دستان اقلیت به زیان اکثریت توده ها از راه هایی غیر از تولید 
ســرمایه دارانه، همــراه با ســایر عللی که این جــا محل بحث ام 
ــروت و درآمد و مصرف  ــری گســترده در ث نیســت، بحــران نابراب
میان خانوارهای جامعه ی ایرانی را رقم زده اســت. در حلقه ی 
دوم، نوع تحقق کاالیی سازی نیروی کار و ازاین رو مطیع سازی 
نیروهای کار و ارزان سازی نیروی کارشان، همراه با سایر عللی 
که این جا از کنارشــان می گذرم، به بحران اختال گســترده در 

ــد اجتماعــی نیروهــای کار انجامیده اســت. در حلقه ی  ی بازتول
ــوع تحقق کاالیی ســازی طبیعت و ازاین رو ارزان ســازی  ســوم، ن
ــد  پیون در  و دسترس پذیرســازی ظرفیت هــای محیط زیســت، 
ــه بحران  ــر از بحث ام در این جاســت، ب ــی کــه فرات ل ــا ســایر عل ب
تخریب فزاینده ی محیط زیست منجر شده است. در حلقه ی 
ــع اقتصــادِی  چهــارم، رشــد ســرطانِی نســبِت تخصیــص مناب
ــه فعالیت های  ــی و شــبه دولتی ب ت بخش هــای خصوصــی و دول
نامولد )سوداگرانه در بخش های خصوصی و شبه دولتی و نیز 
تقویت سازوبرگ های ایدئولوژیک دولت در بخش های دولتی 
و شبه دولتی( مستقیماً بحران تولید ارزش در نقطه ی تولید 
را رقم زده است. در حلقه ی پنجم، از سویی قوت تقاضای مؤثر 
ــرای محصوالت خارجی و از ســوی دیگر نیز  ــی ب در بازارهــای مل
ــر در بازارهای بین المللی برای محصوالت  ضعــف تقاضای مؤث
ــه بحــران تحقق  ــی )صرف نظــر از نفــت و مشــتقات اش( ب داخل
ارزش در بازارهــای کاالهــا و خدمات منجر شــده اســت. نهایتاً 
ــه ی ســرمایه برداری از اقتصاد ملی  ــز غلب ی در حلقــه ی ششــم ن
ــر ســرمایه گذاری در اقتصاد ملی به بحران انباشــت زدایی در  ب

اقتصاد ایران انجامیده است.
ــان  می ــزا  هم اف رابطــه ی  ســیزده   2 شــماره ی  نمــودار            
ــه تصویر  ــران را ب بحران هــای شــش گانه ی اقتصــاد سیاســی ای

می کشد.

جــدول شــماره ی 2 همین مســیرهای ســیزده گانه ی هم افزایِی 
بحران های شش گانه ی اقتصاد سیاسی ایران را شرح می دهد.

این مسیرهای سیزده گانه ی هم افزایِی بحران های شش گانه ی 
ــا یک دیگــر 36  ــگ ب ــدی تنگاتن ــران در پیون اقتصــاد سیاســی ای
ــران را به دام  ــق کــرده اســت کــه اقتصــاد ای ــی را خل مــدار بحران

کالس های آموزش موسیقی

تلفن: ٩٧٠٩ - ۶١٨ - ۶٠۴

حسین زلیخاپور 

با ٣٢ سال تجربه آموزش در 

پیانو، آکوردئون، سلفژ

 و آهنگ سازی

کانون ترجمه ی پارسی 
(فارسی- انگلیسی)

ترجمه ی هر گونه متن حقوقی، بازرگانی، پزشکی، آموزشی، ادبی و جز آن

 persianlanguagecenter@gmail.com   
www.persiantranslationcenter.com

Persian: Ours to Cherish!

تلفن: ۴٠٨٧-٣٨٨-٧٧٨       تلفن:  ١۴۴٧-٧٧١-۶٠۴
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اقتصاد و زندگی	�

انداخته اند. مدار بحرانی هنگامی شــکل می گیرد که تشــدید 
از مســیرهای  ــق یکــی  از طری از بحران هــای شــش گانه  یکــی 
سیزده گانه مسبب تشدید یکی دیگر از بحران های شش گانه 
شود و سپس از دو یا چند مسیر دیگر از مسیرهای سیزده گانه 
ــِش همــان نخســتین بحران  ی ــاً مســبب تشــدید بیش از پ ت نهای
ــی کــه در اقتصاد  ــان 36 مــدار بحران ــا، از می ن ــن مب ــر ای شــود. ب
سیاسی ایران شناسایی کرده ام مدارهای یکم تا سوم، به قراری 
که در جدول شماره ی 3 می توان مالحظه کرد، چه بسا منتهی 
به گسستگی در نخستین حلقه ی زنجیره ی انباشت سرمایه 

در اقتصاد ایران بشوند.

جدول شماره ی 4 مدارهای چهارم تا دهم را نشان می دهد که 
چه بســا منتهی به گسســت در حلقه ی دوم زنجیره ی انباشت 

سرمایه در اقتصاد ایران بشوند.

جدول شماره ی 5 مدارهای یازدهم تا هفدهم را نشان می دهد 
که می توانند به گسست در حلقه ی چهارم زنجیره ی انباشت 

سرمایه در اقتصاد ایران بینجامند.

جدول شماره ی 6 مدارهای هجدهم تا بیست وهشتم را نشان 
ــه گسســت درحلقــه ی پنجــم زنجیره ی  می دهــد کــه چه بســا ب

انباشت سرمایه در اقتصاد ایران ختم شوند.

جدول شماره ی 7 مدارهای بیست ونهم تا سی وششم را نشان 
می دهد که می توانند به گسســت در حلقه ی ششــم زنجیره ی 

انباشت سرمایه در اقتصاد ایران منجر شوند.

از حلقه هــای  یکــی  ــه  ب ــوط  مرب بحــران  کــه ســطح  هنگامــی 
امــا  خــاص  حــد  از  ســرمایه  انباشــت  ــره ی  زنجی شــش گانه ی 
پیشــاپیش نامعلومی باالتر رود، امکان گسســتگی تمام عیار 
در حلقه ی مربوطه ی زنجیره ی انباشــت ســرمایه پدید می آید. 
گسستگی یکی از حلقه های زنجیره ی انباشت سرمایه درواقع 
پایین ترین ســطح از مرحله ی اوج گیری بحران کنترل ناپذیری 

نظام اقتصادی خواهد بود.
          این که کدام یک از مدارهای بحرانِی سی وشــش گانه با 
چه شــدت و چه ضرب آهنگ زمانی در آینده ی میان مدت عمالً 
ــری از بحــران کنترل ناپذیری  ــه ســطوح باالت ــران را ب اقتصــاد ای
دترمینیســتی  و  مکانیکــی  ــده ای  پدی به هیچ وجــه  بکشــانند 
ــه شــکل توازن هــای مجموعــه ی درهم تنیده ا ی  نیســت بلکــه ب
ــی و غیرطبقاتی  ــواع پرشــماری از مناســبات قــدرت طبقات از ان
ــی بســتگی دارد. در یادداشــتی مجزا خواهم  در جامعــه ی ایران
ــی از نحــوه ی تأثیرگــذاری  ــدی مقدمات ن کوشــید نوعــی صورت ب
ــر درجــه ی فعال شــدگی مدارهــای  ــی ب ــواع نیروهــای طبقات ان

بحرانی سی وشش گانه در اقتصاد ایران به دست دهم.

اقامه دعوی در دادگاه های ایران (بدون نیاز سفر به ایران):
* دعاوی ملکی از قبیل تخلیه، خلع ید، مطالبه و تعدیل اجاره بها، الزام به تنظیم سند رسمی، 

   انجام کلیه معامالت به وکالت از فروشنده یا خریدار، فسخ مبایعه نامه و . . .

* دعاوی خانوادگی از قبیل طالق و طالق توافقی، حضانت فرزندان، مهریه، استرداد جهیزیه، 
   ممنوعیت خروج، نفقه، تمکین، فسخ نکاح و . . .

* دعاوی ثبتی از قبیل تفکیک عرصه و اعیان، افراز و فروش ملک مشاع، ابطال سند مالکیت،
   اعتراض به ثبت و . . .

* امور حسبی از قبیل اخذ گواهی انحصار وراثت، تقسیم و فروش اموال متوفی، نصب و عزل
    قیم، حجر و . . .

* دعاوی کیفری از قبیل خیانت در امانت، فروش مال غیر، کالهبرداری، تصرف عدوانی و . . .

* دعاوی بانکی و تجاری از قبیل مطالبه وجه چک، دعاوی ورشکستگی و . . .

* دعاوی درخصوص مالکیت فکری اعم از دعاوی مربوط به اختراعات، طرح های صنعتی و عالمات

مالقات با تعیین وقت قبلی 

[Tel: 1 - 403 - 561 - 6454]   ساحل امینایی ـ کیوان حزینی
"please follow us at facebook/KH project consult"

       ساحل امینایى       
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در ایران مقیم کانادا

عضو کانون وکالی دادگستری مرکز (تهران)

کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی

Sahel Aminaee (Member of  Iranian Bar Association)
Master of  International Business law 

from Shahid Beheshti University

کالس های شرح غزل های حافظ
توسط منیر طه

همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهى
به پیاِم آشنایان بنوازد آشنا را.

اینک پس از سپرى شدن زمستانى سرد و طوالنى وفرا رسیدن بهارى سبز و 
گل افشانى، کالس هاى شرح غزل هاى حافظ را دوباره بر قرار مى کنم.

1 ـ این کالس ها در صورت شرکت حد اقل سه نفر دایر خواهد شد.
2 ـ در این کالس ها به خواندن، معنى و شرح غزل هاى منتخب از حافظ پرداخته خواهد شد.

3 ـ در این کالس ها حافظ را آنچنانکه هست خواهیم شناخت نه آنچنانکه مى خواهیم بشناسیم.
4-  در این کالس ها به استعداد ادبى وشعر نویسى دوستان توجه خواهد شد و هرگاه الزم باشد 

تصحیح و راهنمایى خواهند گردید و هر مورد دیگر در همین زمینه.
5 ـ هزینۀ شرکت در این کالس ها براى هر نفر ده 

دالر است.
به خواست  ماهیانه  تعداد جلسات  و  روز، وقت  ـ   6

شرکت کنندگان است.
7 ـ عدد هفت در فرهنگ و ادبیات ما و جهان عدد 
این  نام نویسى شما در  . عید شما و  مبارکى است 

کالس ها نیز مبارك باد.

تقاضا دارم با شمارۀ

 ( ۶٠۴ ) ٩ - ٧٣٩۴ ٩١ 

تماس بگیرید و هرگاه جوابگو نبود 

به وقت دیگر دوباره تلفن بفرمایید. 

(پیغام ها را غالبا نمی توانم بگیرم )

من این حکایت دل را براى توگفتم
تو هم به یار بگو، یار هم به یاِر دگر
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ــد ســال پیــش در  ــخ ایرانی: »چن اری ت
ــوان جوانمردی بود به  آذربایجــان پهل
ــام کوراوغلو. کوراوغلو پیش از آنکه  ن
به پهلوانی معروف شــود، روشــن نام 
ــی کیشــی  را عل ــدر روشــن  پ داشــت. 
ــان  ــر و ایلخی ب ــی مهت ــد. عل می گفتن
اســب  ــت  ی ترب در  ــود.  ب حســن خان 
ــدی نداشــت و با یک نگاه  ن ــل و مان مث
می فهمید که فالن اسب چگونه اسبی 
اســت. حســن خان از خان های بســیار 
ــل دیگــر  ــود. او مث ــم ب ــد و ظال ثروتمن
خان ها و امیران نوکر و قشــون زیادی 
داشــت و هــر کاری دلش می خواســت 
می کرد: آدم می کشــت، زمین مردم را 
غصب می کرد، باج و خراج بی حســاب 
ــان و پیشــه وران می گرفــت،  از دهقان
ــدان  زن ــه  ب را  آزادیخــواه  ــان  پهلوان
می انداخــت و شــکنجه می داد. کســی 
از او دل خوشی نداشت. فقط تاجران 
ــان و اشــراف و مالهــا از  ــزرگ و اعی ب
ــه کمــک  ــد، آن هــا ب خــان راضــی بودن
هــم مــردم را غــارت می کردند و به کار 
وامی داشتند. مجلس عیش و عشرت 
در  خودشــان  ــرای  ب ــد،  می کردن ــا  برپ
جاهای خــوش آب وهوا قصرهای زیبا 
ــل می ســاختند و هرگــز به فکر  و مجل
زندگــی خلق نبودند. فقط موقعی به 
ــد که  ــان می افتادن ــاد مــردم و دهقان ی
می خواســتند مالیات ها را باال ببرند. 
خــود حســن خان و دیگــر خان هــا هــم 
نوکــر و مطیع خان بزرگ بودند. خان 
و  می گرفــت  ــاج  ب آن هــا  از  ــزرگ  ب
مــی داد  اجــازه  و  می کــرد  حمایتشــان 
کــه هــر طــوری دلشــان می خواهــد از 
مردم باج و خراج بگیرند اما فراموش 
ــد ســهم او را هــر ســال  ای ــد کــه ب نکنن
ــزرگ را خــودکار  ــد. خــان ب ــر کنن زیادت
ــن و  ــد. خــودکار ثروتمندتری می گفتن
ــود. صدهــا و  ــن خان هــا ب باقدرت تری
هزارها خان و امیر و ســرکرده و جالد 
ــار او بودند،  ــوان نان خــور در درب و پهل
مثل سگ از او می ترسیدند و فرمانش 
ــدون چون وچرا، کورکورانه اطاعت  را ب

می کردند.« 

 این روایت، هرچند قصه ای است که 
همچون افســانه های کهن برخاســته 
ــان  زب ــر  ب ســال ها  عامــه،  ــات  ی ادب از 
همچــون  و  ــوده  ب جــاری  عاشــیق ها، 
بی شــمار حماســه های تاریخــی دیگــر 
روایت هــای  و  ترانه هــا  ــب  قال در 
نقــل  ــه ســینه  ب ــه ســینه  مردم نگاران
شــده و به حیات خود ادامه داده بود 
اما نویســنده ای که در تاریخ معاصر، 
به تدوین آن در قالب یک قصه ساده 
صمــد  گماشــت،  همــت  همه فهــم  و 
ــود. نویســنده پرحاشــیه و  بهرنگــی ب
ــه ای  ــا روحی شــورآفرینی کــه ســال ها ب
گســتره  از  داســتان هایی  ــی  انقالب
ــد  ــگ عامــه برمی گزی ــور و فرهن فولکل
ــرای  ب دلنشــین  ــری  ث ن و  ــان  زب ــا  ب و 
و  می کــرد  بازنویسی شــان  کــودکان 
ــی  فراوان روایت هــای  ــان  می ــن  ای در 
و  فکــری  ــات  التهاب ــه  ب توجــه  ــا  ب
ــد و در دل  سیاســی و اجتماعــی آفری
ــه روشــنی کوشــید  ــن نگاشــته ها ب ای
ــی از  ــا ناخــودآگاه، تکه های خــودآگاه ی
تاریخ اجتماعی نهفته در حماســه ها 
روایت هــای  و  شــفاهی  ــات  ی ادب و 
زیســت  ــا  ب متناســب  را  خیالینــش 
اجتماعــی و فضــای فکــری و سیاســی 
ــاب  ازت ب و هم نســالنش،  خــود  روزگار 

دهد و ثبت کند.

 چنانچه در همین روایت نیز می توان 
گفتمــان  از  مســلمی  مولفه هــای 
معیشــتی  زندگــی  و  وقــت  سیاســی 
را در دوره  مــردم  اجتماعــی  ــخ  اری ت و 
افــت:  ــد و دری ــت پهلوی هــا دی حاکمی
اســتبداد در حکومــت، نظــام آشــنا و 
تاریخی خان خانی که به رنج و مضیقه 
و  ــد، همدســتی  ــان می انجامی دهقان
ــه تاجران و  ان همزیســتی منفعت جوی
اعیان و اشراف با حاکمان، به زندان و 
ــدن قهرمانان آزادیخواه  مضیقــه افکن
که ممکن بود در نقش نجات بخشان 
توده هــای تحت اســتثمار مردم ظاهر 
شــوند و مــوارد دیگــری از این دســت. 
ــن مولفه هــای  ــا کشــف ای و احتمــاالً ب
ــود  ب ــی  روایت های ــن  چنی در  ــه  نهفت
باشــگاه  مســئوالن  ــه  ب پیوســته  کــه 
جــای  ــه  ب مــی داد  پیشــنهاد  معلمــان 
همیشــگی،  ــذل  مبت ارکســترهای 
ــدن و  ــرای خوان گروه هــای عاشــیق را ب
ــا قصه هــا و  ــد ت ن نوازندگــی دعــوت کن
ــن آن هــا  روایت هــای حماســی آهنگی
و  شــود  زمزمــه  ــی  محافل ــن  چنی در 
ــن زمزمه های حماســی  چــه بســا همی
ــود کــه باشــگاه معلمــان  عاشــیق ها ب
ــه جامعــه معلمــان تبدیل کرد که  را ب
ــه گروه هــای اجتماعی پیشــرو  از جمل
ــم پهلوی به  ــر ضــد رژی در تظاهــرات ب

شمار می رفته است. 

زنده کردن حماســه ای کــه قهرمان آن 
سردار شجاعی است حامی محرومان 
ــر ســتمگری های حاکمیت  کــه در براب
ا  ــرد و گروهی ب ــگ می ب ــه تفن دســت ب
ویژگی های عیارانه تشــکیل می دهد، 
نویســنده  رویکــرد  از  دیگــری  وجــه 
ــاب  ازت ب در  را  حماســه  ــن  ای مــدون 
دادن کنــش و واکنش هــای اجتماعــی 
ــه اش در برابر کارشــکنی های ضد  زمان
مردمــی حکومت وقت می نمایاند. به 
ــا ایده آل های  نظــر می رســد بهرنگــی ب
در  خــود،  پرســودای  ســر  و  ــی  انقالب
ــه و قهرمان وار  برابر شــهرت هومرگون
کرنشــی  قصــه،  شمشــیرزن  ــوان  پهل
ــن رو کــه  ای از  ــه دارد؛ شــاید  ان فروتن
ــز در پی تربیت نســلی اســت  ی خــود ن
ــه و مشــی و جهان نگــری  ــا روحی کــه ب
در  و  ــد  بنگرن ظالمــان  ــه  ب ــو  کوراوغل
برابر بحران های سیاســی و اجتماعی 
نشــان  واکنــش  خــود  تاریخــی  دوره 
ــد و از این روســت که می توان بر  دهن
ــاور صحــه نهــاد که هــر ترانه ای  ــن ب ای
ا  ــک کتاب تاریخی اســت و بهرنگی ب ی
تدوین ترانه عاشــیق های روســتاهای 
ــاب  کت ــک  ی آذربایجــان،  موطنــش، 
تاریخی نوشــته است؛ اما نه تاریخی 
رها شده در گذشته که تاریخی زنده 

در زمانه بازآفریننده اش.

ــم  بپذیری اگــر  ــود  ب نخواهــد  ــی راه   ب
ــات  ــی منوی ــن روایت های انتخــاب چنی
سیاســی  گرایش هــای  و  مرامــی 
در  و  می دهــد  ــاب  ازت ب را  نویســنده 
ــی اســت  راســتای اهــداف و برنامه های
و  ــت  ی ترب در  سوسیالیســت ها  کــه 
فراهــم کردن محیط ها و گفتمان های 
از  می کردند امــا  ــغ  ی تبل چریکــی 
واقعیت زندگی اجتماعی فرودســتان 
ــه  ــن بهان ــه ای ــن دوره تاریخــی ب در ای
ــد؛  ورزی ــت  غفل ــوان  نمی ت و  ــد  ای نب
ــه نظر می رســد پدر و پســر  چنانچــه ب
ــدری  پ ــو،  کوراوغل حماســه  ــده  رنج دی
ــاه  ــه دســتور حاکــم بی جــرم و گن کــه ب
می دهــد،  دســت  از  را  چشــمانش 

ــه  ب را  بهرنگــی  صمــد 
ــدرش  پ و  خــودش  ــاد  ی
آواره ای  کارگــر  عــزت، 
ــه رنج و  ــدازد که ب می ان
ــد  فقــر روزگار می گذران
ــن رو پســر ناچار  و از ای
ــود از کودکی کار کند  ب
خشــمی  نتیجــه  در  و 
همیشــه  قلبــش  در 
ــوده  اســت؛  ب شــعله ور 
ــب  قال کــه در  خشــمی 
کلمــات خــود را نشــان 
خشــمی  اســت،  داده 
و  لطافــت  در  جــاری 
انســان وارگی  وجــه 
و  او  روایت هــای  همــه 
ــن دلیل اســت  ــه همی ب
بهرنگــی  رویکــرد  کــه 
ــات  ی ادب ــگارش  ن در 
بســیاری  ــا  ب کــودک 
ــن  ای پیشــاهنگان  از 
ــس  ــخ پ اری مســیر در ت
از مشــروطه، متفــاوت 
و  اســت  گــزارش شــده 
همــه  در  رو  ــن  همی از 
داســتانی  روایت هــای 
آن  بهرنگــی،  ــده  ن کوب
خــط فکــری مشــخصی 
ــی گرفــت  ــوان پ را می ت
که مشــوق شــجاعت و 
ــی  پویندگــی و فراخوان
جــو  ــا  ب ــارزه  مب ــرای  ب
چنانکــه  اســت  حاکــم 

رویکــرد  ــن  ای ــاب  ازت ب روشــن ترین 
قصــه  ــن  محبوب تری در  ــوان  می ت را 
بهرنگــی، »ماهــی ســیاه کوچولو« به 
ــه به تماشــا نشســت. این تفاوت  ن عی
ــی در وجــود خود  را بهرنگــی از روزهای
ــود کــه در دانشســرا  ــر داده ب ــال و پ ب
ــی منتشــر می کــرد  روزنامه دیواری های
که بر خالف روزنامه دیواری های دیگر 
ــف و تمجید  ــه جای تعری دانشســرا، ب
از  ــود  ب ــر  پ و نوشــته های احساســی، 
ــه وضــع حاکــم در  ــراض و انتقــاد ب اعت

دانشسرا. 

معلمــان  پیشــآهنگ  بهرنگــی؛ 
داستان نویس

صمــد بهرنگــی در دوم تیر ســال ۱۳۱۸ 
در چرنداب تبریز به دنیا آمد و زندگی 
خود را در چند جمله کوتاه و نمادین 
ــل  ــه اختصــار نوشــت: »مث ــه ب این گون
قارچ زاده نشدم بی پدرومادر اما مثل 
قارچ نمو کردم. ولی نه مثل قارچ زود 
از پا درآمدم، هر جا نمی  بود به خود 
کشــیدم، کسی نشد مرا آبیاری کند، 
ــل درخــت ســنجد کج و  نمــو کــردم مث
معوج و قانع به آب کم و شدم معلم 
روســتاهای آذربایجــان.« معلمــی که 
در میان کودکان مدرسه ای روستاهای 
ــان، قدجهــان، گــوگان  ممقــان، خوراق
ــه ۹۹۹۹ ماهــی ســرخ  ب آخیرجــان،  و 
شناگر در جویبار دلخوش نبود بلکه 
کوچکــی  ســیاه  ماهــی  دلخوشــی اش 
ــه قصه هایش  ــود کــه با فکر متهوران ب
ــد  کن ــت  ی ترب بچه هــا  ــن  ای ــان  می در 
ــد کــه  ــد؛ هــر چن ــا فکــر کن ــه دری ــا ب ت
ــن مشــی  منتقــدان گاه بی رحمــش ای
و  جــان  ــه  ب بخشــیدن  تهــور  در  را  او 
ــده  ن خوان کــودکان  و  شــاگردان  روح 
و  ــم  عقی ــش،  کتاب های و  روایت هــا 
ــک وار  چری و  شــتاب زده  و  نادرســت 
ــد؛ نقــدی کــه احتماالً  ــی کرده ان اب ارزی

ــل تعلقاتی  ی ــه دل ــز ب بیــش از هــر چی
اندیشــه های  ــه  ب بهرنگــی  کــه  اســت 
سوسیالیســتی نشــان می داده اســت 
کــه اگــر این تمایل به اندیشــه چپ و 
افت وخیزهــای جنبش هــای منســوب 
ــن  ــود، از برندگــی کارد ای ب ــه چــپ ن ب
ــن  ــا ای ــز کاســته می شــد و ب ی نقدهــا ن
ــن کارد برنده هرگز از  ــاز هم ای همــه ب
ــت گفتمان حماســی روایت های  اهمی
او در هــر ۱۳ قصــه ای که برای کودکان 

نوشته است، نکاست.

 این قصه ها و این تقالی شــورمندانه 
معلم لیسانســیه روستاهای کوچک، 
ــه در میان معلمان  ــی نمون از او الگوی
ــات  ی ادب و  اجتماعــی  ــخ  اری ت راوی 
ــخ معاصــر مــا ســاخت؛  اری مســتند ت
ــی بزرگ  ــک جریان ادب ــی کــه ی معلمان
ــد کــه  ــه وجــود آوردن ــران ب ــخ ای اری در ت
ــش  ــا تشــکیل و اعــزام ســپاهیان دان ب
چهــل  دهــه  آغــاز  در  روســتاها  ــه  ب
شمسی بر شمارشان هم افزوده شد. 
نویسندگان این خیزش داستان هایی 
نوشــته اند کــه روســتا و زندگی عینی 
مــردم در آن، رنج هــا و محرومیت ها و 
شــکاف میان مــردم و حکومت، محور 
اصلی روایت اســت و نامدارترینشــان 
ــادی، احمــد محمود،  محمــود دولت آب
ــر،  رهب ــم  ابراهی ــاری،  طی محمــود 
علی اشــرف  ســاعدی،  غالمحســین 
و...  ــی  یاقوت منصــور  و  درویشــیان 
نویســنده،  معلمــان  ــن  ای همــه  کــه 
ــا  ــی قصــه وار ب ــه نوشــتن روایت های ب
توصیفاتی شــاعرانه از اقلیم و تاریخ 
ــف  مختل روســتاهای  مــردم  رســوم  و 
ــد کــه در واقــع بازتاب هایی  پرداخته ان
از زندگــی واقعی آن ها و خاطراتشــان 
و  ــس  تدری و  ــش  دان ســپاه  دوره  در 
فرودســت  اقشــار  ــان  می در  معلمــی 
روســتایی اســت. این نویســندگان در 

واقع، معلمانی بودند که شاید بیش 
ــس و آموزگاری، ادیب  و پیــش از تدری
و مورخ به شــمار می آمدند و تعدادی 
از آن هــا هــم به لحــاظ تعلقات فکری 
ــی  ــه لحــاظ جهان بین و مرامــی و هــم ب
مردم مــدار و کمال طلبانه تحت تأثیر 
صمد بهرنگی اند از جمله علی اشــرف 

درویشیان و منصور یاقوتی. 

برنامــه  ششــم  اصــل  ــش،  دان ســپاه 
تحــت  اســت  ــوده  ب بزرگــی  اصالحــی 
ا انقالب شــاه  ــوان انقالب ســفید ی عن
و مردم که در ســال ۱۳۴۲ )شــش سال 
پیــش از مرگ صمد در رودخانه ارس( 
ــوان یک نهاد آموزشــی موازی  ــه عن و ب
ا نهادهای آموزشی رسمی، با نظارت  ب
اســدالله  ریاســت  ــه  ب وقــت  ــت  دول
ــه کار کــرد کــه بر اســاس  ــم، آغــاز ب عل
متوســطه  دوره  ــگان  دانش آموخت آن 
باســواد  ــرای  ب طــرح،  ــن  ای ــب  قال در 
کــردن روســتاییان به روســتاهای دور 
ــن اعزام  ــک اعزام می شــدند. ای و نزدی
ــان شــهری به میان روســتاها در  جوان
ــاز بزرگ بود  ی ــات، یک امت ی عرصــه ادب
شــهری  معلمــان  همزیســتی  آن  و 
آشــنایی  و  روســتاییان  توده هــای  ــا  ب
ــا رنج هــا، محدودیت هــا و باورهــای  ب
زندگی اجتماعی آن ها بود و از همین 
ــن  ای ــودن  ب مســتند  در  کــه  روســت 
ــدی  ــر تردی روایت هــای داســتانی کمت
ــر  ــن ب ــر از ای مطــرح شــده اســت و فرات
ســندیت و درســتی تاریخــی داده های 
اجتماعی این قبیل داســتان ها تاکید 

هم شده است. 

داستان نویســان  ــن  ای ــان  می  در 
فکــری  لحــاظ  ــه  ب کــه  مســتندنویس 
ــرا  آموزه هــا و مــرام بهرنگــی را هــم ف
مــی آورد، علی اشــرف درویشــیان  ــاد  ی
نویســنده ای  اســت؛  ــه  نمون ــن  بهتری
ــر رســایی  ــش تصوی کــه در روایت های

ــدواری را  ــن امــا امی از معلمــان غمگی
می نمایاند که می کوشیده اند جهانی 
ــازه برای کودکان بســازند و بر خالف  ت
را  معلمــان  کــه  ــد  کنن شــنا  ــی  ان جری
ــزه  بی انگی و  ــوس  مأی ســرخوردگانی 
ــاب »از  ــالً در کت ــد و مث معرفــی می کن
حــرف  معلمــی  از  ــت«اش،  والی ــن  ای
ــد خالقیت را  ــالش می کن ــد کــه ت می زن
ــر از  ــد و فرات ان در ذهــن کــودکان بروی
آن کــودک رنجــور و بیمــار کالس را به 
کارهایی که بیشتر و بهتر از عهده اش 
ــدن  خوان روزنامــه  ــالً  مث ــد  برمی آی
»درس هایمــان  ــد:  می کن تشــویق 

از  می شــد  تمــام  کــه 
می خواســتم  بچه هــا 
و  کالس  ــو  جل ــد  ن بیای
ــد. بعضی  ن قصــه بگوی
ــم  وقت هــا هــم می گفت
هر کــس خواب جالبی 

دیده تعریف کند.« 

در   درویشــیان 
دیگــرش  داســتان های 
هم واقعیت های تلخی 
ــا  ب همــراه  زندگــی  از 
محرومیت روســتاییان 
و  ــد  می کن ــت  روای را 
و  خشــونت  از  ــالً  مث
ســختی طب سنتی در 
می نویســد  روســتاها 
کــه از ســوی مــردم هم 
ــوده  ب ــرش  پذی مــورد 
اســت؛ پذیرشــی کــه از 
یک سو به دلیل کمبود 
و  بهداشــتی  ــات  امکان
ــی درســت اتفــاق  درمان
ســوی  از  و  ــاده  می افت
دیگر نتیجه دلبستگی 
شــیوه های  ــه  ب مــردم 
ــوده  ب ســنتی  درمــان 

از  ــر،  زی ــار  پاره گفت در  ــالً  مث اســت. 
ــام بی بی  درمانگــر ســنتی روســتا به ن
ــا ســربند بزرگــی  ــرد ب ــام می ب وســط ن
که مثل دیگ بر ســر داشــته و گوشــه 
بیمــاران  ــت  ویزی انتظــار  در  اتاقــش 
ــه  ــا جث می نشســته اســت: »ســربند ب
کوچک و گردن باریکش هیچ تناسبی 
ــد تکــه نان خشــکه، دو  نداشــت... چن
ــه و  ــا نعــل اســب، مقــداری ادوی ســه ت
ــا قوطی خالی روغــن نباتی که  ــد ت چن
ــدش آوری  از میانشــان خش خــش چن
اطرافــش  در  می رســید  گــوش  ــه  ب
ــود... بچــه را گرفت و  ــده شــده ب پراکن

ــد. قنداق  ان ــن به پشــت خواب روی زمی
ــای راســت و دســت چــپ  ــاز کــرد. پ را ب
ــه هم نزدیک کــرد و با دهان  بچــه را ب
موچه کشــید. بعد پای چپ و دســت 
راستش را به هم نزدیک کرد و دوباره 
همــان صــدا را تکرار کرد. بلندش کرد 
و دو ســه بار با کف دســت به پشتش 
زد و رو کرد به زمین که جای بچه بود 
ــال داره بیفته  و گفــت: هــر چه درد و ب
ــو.«  ــرای ت ــالش ب ــو. درد و ب ــه گــرده ت ب
ــی کــه هرگــز جــواب نمی دهــد و  درمان
به مرگ کودک می انجامد و نویسنده 
ــا روایت آن می کوشــد تصویری رســا  ب
و مســتند از رنج روســتاییانی تصویر 
ــت کامــل به ســر  ــد کــه در محرومی کن
معلمــان  ــان  می ــن  ای در  و  ــد  می بردن
ــه  ب ــد  می کردن ــالش  ت داســتان نویس 
تاســی از خاطره معلم سوسیالیست 
ــی از  مردم گــرا، ماهــی ســیاه کوچولوی
میان کودکان مدرسه ای روستا کشف 
ــد؛ ماهــی ســیاه کوچولوهایی که  کنن
ــد کــه  ــدان مــادران رنجــوری بودن فرزن
ــرای تأمین نان شــب  ــد ب ــور بودن مجب
دربســته  پســته های  فرزندانشــان 
بشــکنند،  را  روســتا  خشــکبار  تاجــر 
ــج  رن کــه  ــن  اندوهگی و  ــر  فقی ــی  ان زن
ــو  ــر قصــه کوراوغل ــی کیشــی، مهت عل
ــاد می آورند: »جویا که شــدم،  ــرا ی را ف
ــرای مــش  ــوم شــد کــه مــادرش ب معل
ــر تاجــر خشــکبار ده کار می کرده.  اق ب
ــوده.  ب پســته  کــردن  ــدان  خن کارش 
بســته  کــه دهانشــان  را  پســته هایی 
بوده با دندان باز می کرده و روزی ۲۵ 
ــس از ســال ها کار  ــه. پ ــال می گرفت ری
ــه و بیکار شــده.«  ــش ریخت دندان های
مــادر  ــن  چنی ــد  فرزن اســت  روشــن 
ستم دیده ای نمی توانست بی شباهت 
ــا  ی و  ــو  کوراوغل حماســه  روشــن  ــه  ب
اندرســن ادبیات ایران، صمد بهرنگی 

خشمگین نباشد. 

 ماهی سیاه کوچولوهایی که در میان 
دهقانان فقیری می زیســتند که برای 
ــاه به گورکنی  ــه آرامش و رف رســیدن ب
ــد:  می پرداخته ان ــج  گن کشــف  ــرای  ب
ــدا کــرده  ی ــی پ ــب گورکن »دهاتی هــا ت
ــد. دسته دســته خوش نشــین ها  بودن

ده  خانواده هــای  بیشــتر  نصــف  کــه 
ــان برای کندن  اب ــد می زدند به بی بودن
ــد نفــر یهــودی کــه  ــر گبری هــا. چن قب
ــن کار دامن  ــد به ای عتیقــه می خریدن
ــه  ب را  زیرخاکــی  اشــیای  ــد.  بودن زده 
ــه شــهر  ــد و ب قیمــت خــوب می خریدن
می فرستادند.« روشن ترین نتیجه ای 
ــوان گرفــت  ــن داده ای می ت کــه از چنی
زراعــت  ــا  ب روســتاها  در  مــردم  آنکــه 
و  اســت  نمی گذشــته  اموراتشــان 
ــی  ن ــی جایگزی ت ــت ســازوکار حمای دول
ــود معیشــت مــردم در ســر  ــرای بهب ب
ــب  ی ترت ــن  ای ــه  ب و  اســت  نداشــته 
ــه  ب ــوک، »دســت ها را  روســتایی مفل
طــرف امــام زاده دراز }مــی{ کرد و }می{ 
نالید: ای چهل مرد یک کفتر چوبی و 
چهار تا شــمع نذرت باشــه که ما یک 

زیرخاکی حسابی گیرمان بیاد.« 

 اما جز علی اشرف درویشیان، منصور 
ــی هــم یکــی دیگــر از معلمــان  یاقوت
داستان نویســی اســت که بازتاب های 
جهان نگــری بهرنگی را بر قصه هایش 
می توان به تماشا نشست اما رویکرد 
ــاره بهرنگــی به این تاثیرپذیری  او درب
خالصــه نمی شــود بلکــه ســال ها پس 
ــر از او  أث ــی مت از مــرگ بهرنگــی، یاقوت
می کوشــد قصه هــای صمــد را به بوته 
همچــون  ــز  ی ن او  نقــد  بکشــد.  نقــد 
گرایش هــای  دیگــر  نقدهــای  بیشــتر 
سوسیالیستی بهرنگی را نشانه رفته 
اســت و از همین روســت که مقاله ای 
و  »صمــد  ــوان  عن تحــت  می نویســد 
ــاره  درب آن  در  و  جنبــش«  کودکــی 
ــوای قصه های بهرنگی منتقدانه  محت
حرف می زند؛ حرف هایی که اغلب یک 
ــک نتیجه را اعــالم می دارد:  هــدف و ی
ــود  ب ن سوسیالیســت  بهرنگــی  کاش 
را عرصــه ای  ــش  و دســت کم قصه های
مرامنامــه  و  ــات  منوی ــان  ی ب ــرای  ب

سوسیالیست ها قرار نمی داد.

 یاقوتی معتقد است مضمون عمیق 
ــو تحــت  ــت ماهــی ســیاه کوچول روای
ــه  ب ــت  روای نویســنده  ــش  گرای ــر  ی أث ت
ــورس جنبــش  ــگاه ســاده انگارانه و ن ن
ــه و در نتیجه  ــه راه انحراف رفت چــپ ب

ــه  ــت ب ــار تعلیمــی و ســازنده روای از ب
او  اســت.  کاســته شــده  ــب  ی ترت ــن  ای
کــه  مــی دارد  ــح  تصری خــود  نقــد  در 
ــوی  کوچول ســیاه  ماهــی  نویســنده، 
قصــه را همچــون موجــودی ســرکش 
ــر  تصوی جمــع  از  ســوابافته  ــه  تافت و 
ــه توصیه هــای  ــد کــه بی توجــه ب می کن
ــه راه خود  ــان و مرغــان دریایی ب ماهی
می رود و به این ترتیب نوعی تک روی 
ــه  دیکت کــودکان  ــه  ب را  ــه  ان چپ گرای
می کند که راهی به سرمنزل مقصود 
را  ــده  ن کوب نقــد  ــن  همی او  ــرد.  نمی ب
ــدوز و کالغ هــا هــم  ــت اول ــاره روای درب
ــر نگــرش چــپ  ی أث ــر ت ــاز هــم ب دارد و ب
ــه  ــازد؛ ب ــت می ت ــن روای ــر گفتمــان ای ب
ویژه آنجا که کالغ به توجیه رذیله ای 
ــی در  ــردازد: »وقت همچــون دزدی می پ
جامعه همه می دزدن من چرا ندزدم؟ 
چنانکــه  اســت...«  مــن  حــق  دزدی 
ــاره داســتان »۲۴  ــن نقــد را درب همی
ساعت در خواب و بیداری« هم دارد. 
او ضمن اشاره به قهرمان کوچک این 
قصه که کودکی از طبقات فرودســت 
اســت، می نویسد: »او بنا بر طبیعت 
کودکی، به یک اسباب بازی که شتری 
ــن یک مغازه اســت، عالقه  ــوی ویتری ت
کودکــی  ســرانجام  می دهــد.  نشــان 
را  شــتر  می شــود  موفــق  ــد  ثروتمن
برمــی دارد:  ــاد  فری او  ــگاه  آن بخــرد. 
کاشــکی مسلســل پشــت شیشه مال 
ــر از وجــود  أث ــا ت ــود.« و ســپس ب مــن ب
چنین جمله تلخی در روایت بهرنگی 
ــرای  ب آمــوزه ای  و  فراخــوان  را  آن  کــه 
خشونت گرایی می خواند، می نویسد: 
کــودک  آن  اســت  ــن  ای »پرســش 
ثروتمند که او هم دلش اســباب بازی 
می خواهــد چــه گناهــی دارد کــه باید 
ــا  ــک اســباب بازی ب ــدن ی ــه جــرم خری ب
شــلیک گلوله هــای مسلســل تکه پاره 
بشــود؟ واقعیت این اســت که پسرک 
ــداری فقــط  ی ۲۴ ســاعت در خــواب و ب
می توانســته آرزو کند که: کاشکی آن 

شتر پشت شیشه مال من بود.« 

ــک وجــه مهــم  ــی احتمــاالً ی  امــا یاقوت
بهرنگــی  صمــد  ــت  روای و  زیســت  در 
تاثیرگــذار  نویســنده  هــر  اساســاً  و 
ــرده اســت  ــاد ب دیگــری را از ی
و آن هــم اینکــه نویســندگان 
ناخواســته  و  خواســته 
ــد و  ــه خویش ان ــدان زمان فرزن
ــار اســت  ــا آن هــا ی ــال ب گاه اقب
مصــرف دار  ــخ  اری ت علیرغــم  و 
ــوب  محب اندیشــه های  ــودن  ب
در هــر زمانه، روایت هایشــان 
و  زمــان  هــر  در  ــه  جاودان
چنانکــه  می شــود؛  ــی  مکان
ــز در همین رســته  ی بهرنگــی ن
کــه  نویســنده ای  می گنجــد، 
تلنگــری  ــش  قصه های ــی  گوی
ــر چریک هــای کوچــک  اســت ب
ــودن  ب ــک  چری کــه  ــه ای  زمان
ــوده اســت، امــا  در آن ارزش ب
ــن  همی ــوادگان  ن و  ــدان  فرزن
بعــد  ســال ها  هــم  چریک هــا 
ــح  صل و  آرامــش  روزهــای  در 
ــد،  دیگرگونه ان ارزش هــا  کــه 
ــان قصه هــای بهرنگــی  همچن
دوســت  و  ــد  ن می خوان را 
ــد بی آنکه او را متعلق  می دارن
چریک هــای  مــرده  روزگار  ــه  ب

فراموش شده بدانند. 

ادبیات کودکان	�ادبیات کودکان	�

نسیم خلیلی صمد بهرنگی؛ نویسنده محبوب چریک ها                            به مناسبت سالروز تولد خالق »ماهی سیاه کوچولو« 
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ــد ســال پیــش در  ــخ ایرانی: »چن اری ت
ــوان جوانمردی بود به  آذربایجــان پهل
ــام کوراوغلو. کوراوغلو پیش از آنکه  ن
به پهلوانی معروف شــود، روشــن نام 
ــی کیشــی  را عل ــدر روشــن  پ داشــت. 
ــان  ــر و ایلخی ب ــی مهت ــد. عل می گفتن
اســب  ــت  ی ترب در  ــود.  ب حســن خان 
ــدی نداشــت و با یک نگاه  ن ــل و مان مث
می فهمید که فالن اسب چگونه اسبی 
اســت. حســن خان از خان های بســیار 
ــل دیگــر  ــود. او مث ــم ب ــد و ظال ثروتمن
خان ها و امیران نوکر و قشــون زیادی 
داشــت و هــر کاری دلش می خواســت 
می کرد: آدم می کشــت، زمین مردم را 
غصب می کرد، باج و خراج بی حســاب 
ــان و پیشــه وران می گرفــت،  از دهقان
ــدان  زن ــه  ب را  آزادیخــواه  ــان  پهلوان
می انداخــت و شــکنجه می داد. کســی 
از او دل خوشی نداشت. فقط تاجران 
ــان و اشــراف و مالهــا از  ــزرگ و اعی ب
ــه کمــک  ــد، آن هــا ب خــان راضــی بودن
هــم مــردم را غــارت می کردند و به کار 
وامی داشتند. مجلس عیش و عشرت 
در  خودشــان  ــرای  ب ــد،  می کردن ــا  برپ
جاهای خــوش آب وهوا قصرهای زیبا 
ــل می ســاختند و هرگــز به فکر  و مجل
زندگــی خلق نبودند. فقط موقعی به 
ــد که  ــان می افتادن ــاد مــردم و دهقان ی
می خواســتند مالیات ها را باال ببرند. 
خــود حســن خان و دیگــر خان هــا هــم 
نوکــر و مطیع خان بزرگ بودند. خان 
و  می گرفــت  ــاج  ب آن هــا  از  ــزرگ  ب
مــی داد  اجــازه  و  می کــرد  حمایتشــان 
کــه هــر طــوری دلشــان می خواهــد از 
مردم باج و خراج بگیرند اما فراموش 
ــد ســهم او را هــر ســال  ای ــد کــه ب نکنن
ــزرگ را خــودکار  ــد. خــان ب ــر کنن زیادت
ــن و  ــد. خــودکار ثروتمندتری می گفتن
ــود. صدهــا و  ــن خان هــا ب باقدرت تری
هزارها خان و امیر و ســرکرده و جالد 
ــار او بودند،  ــوان نان خــور در درب و پهل
مثل سگ از او می ترسیدند و فرمانش 
ــدون چون وچرا، کورکورانه اطاعت  را ب

می کردند.« 

 این روایت، هرچند قصه ای است که 
همچون افســانه های کهن برخاســته 
ــان  زب ــر  ب ســال ها  عامــه،  ــات  ی ادب از 
همچــون  و  ــوده  ب جــاری  عاشــیق ها، 
بی شــمار حماســه های تاریخــی دیگــر 
روایت هــای  و  ترانه هــا  ــب  قال در 
نقــل  ــه ســینه  ب ــه ســینه  مردم نگاران
شــده و به حیات خود ادامه داده بود 
اما نویســنده ای که در تاریخ معاصر، 
به تدوین آن در قالب یک قصه ساده 
صمــد  گماشــت،  همــت  همه فهــم  و 
ــود. نویســنده پرحاشــیه و  بهرنگــی ب
ــه ای  ــا روحی شــورآفرینی کــه ســال ها ب
گســتره  از  داســتان هایی  ــی  انقالب
ــد  ــگ عامــه برمی گزی ــور و فرهن فولکل
ــرای  ب دلنشــین  ــری  ث ن و  ــان  زب ــا  ب و 
و  می کــرد  بازنویسی شــان  کــودکان 
ــی  فراوان روایت هــای  ــان  می ــن  ای در 
و  فکــری  ــات  التهاب ــه  ب توجــه  ــا  ب
ــد و در دل  سیاســی و اجتماعــی آفری
ــه روشــنی کوشــید  ــن نگاشــته ها ب ای
ــی از  ــا ناخــودآگاه، تکه های خــودآگاه ی
تاریخ اجتماعی نهفته در حماســه ها 
روایت هــای  و  شــفاهی  ــات  ی ادب و 
زیســت  ــا  ب متناســب  را  خیالینــش 
اجتماعــی و فضــای فکــری و سیاســی 
ــاب  ازت ب و هم نســالنش،  خــود  روزگار 

دهد و ثبت کند.

 چنانچه در همین روایت نیز می توان 
گفتمــان  از  مســلمی  مولفه هــای 
معیشــتی  زندگــی  و  وقــت  سیاســی 
را در دوره  مــردم  اجتماعــی  ــخ  اری ت و 
افــت:  ــد و دری ــت پهلوی هــا دی حاکمی
اســتبداد در حکومــت، نظــام آشــنا و 
تاریخی خان خانی که به رنج و مضیقه 
و  ــد، همدســتی  ــان می انجامی دهقان
ــه تاجران و  ان همزیســتی منفعت جوی
اعیان و اشراف با حاکمان، به زندان و 
ــدن قهرمانان آزادیخواه  مضیقــه افکن
که ممکن بود در نقش نجات بخشان 
توده هــای تحت اســتثمار مردم ظاهر 
شــوند و مــوارد دیگــری از این دســت. 
ــن مولفه هــای  ــا کشــف ای و احتمــاالً ب
ــود  ب ــی  روایت های ــن  چنی در  ــه  نهفت
باشــگاه  مســئوالن  ــه  ب پیوســته  کــه 
جــای  ــه  ب مــی داد  پیشــنهاد  معلمــان 
همیشــگی،  ــذل  مبت ارکســترهای 
ــدن و  ــرای خوان گروه هــای عاشــیق را ب
ــا قصه هــا و  ــد ت ن نوازندگــی دعــوت کن
ــن آن هــا  روایت هــای حماســی آهنگی
و  شــود  زمزمــه  ــی  محافل ــن  چنی در 
ــن زمزمه های حماســی  چــه بســا همی
ــود کــه باشــگاه معلمــان  عاشــیق ها ب
ــه جامعــه معلمــان تبدیل کرد که  را ب
ــه گروه هــای اجتماعی پیشــرو  از جمل
ــم پهلوی به  ــر ضــد رژی در تظاهــرات ب

شمار می رفته است. 

زنده کردن حماســه ای کــه قهرمان آن 
سردار شجاعی است حامی محرومان 
ــر ســتمگری های حاکمیت  کــه در براب
ا  ــرد و گروهی ب ــگ می ب ــه تفن دســت ب
ویژگی های عیارانه تشــکیل می دهد، 
نویســنده  رویکــرد  از  دیگــری  وجــه 
ــاب  ازت ب در  را  حماســه  ــن  ای مــدون 
دادن کنــش و واکنش هــای اجتماعــی 
ــه اش در برابر کارشــکنی های ضد  زمان
مردمــی حکومت وقت می نمایاند. به 
ــا ایده آل های  نظــر می رســد بهرنگــی ب
در  خــود،  پرســودای  ســر  و  ــی  انقالب
ــه و قهرمان وار  برابر شــهرت هومرگون
کرنشــی  قصــه،  شمشــیرزن  ــوان  پهل
ــن رو کــه  ای از  ــه دارد؛ شــاید  ان فروتن
ــز در پی تربیت نســلی اســت  ی خــود ن
ــه و مشــی و جهان نگــری  ــا روحی کــه ب
در  و  ــد  بنگرن ظالمــان  ــه  ب ــو  کوراوغل
برابر بحران های سیاســی و اجتماعی 
نشــان  واکنــش  خــود  تاریخــی  دوره 
ــد و از این روســت که می توان بر  دهن
ــاور صحــه نهــاد که هــر ترانه ای  ــن ب ای
ا  ــک کتاب تاریخی اســت و بهرنگی ب ی
تدوین ترانه عاشــیق های روســتاهای 
ــاب  کت ــک  ی آذربایجــان،  موطنــش، 
تاریخی نوشــته است؛ اما نه تاریخی 
رها شده در گذشته که تاریخی زنده 

در زمانه بازآفریننده اش.

ــم  بپذیری اگــر  ــود  ب نخواهــد  ــی راه   ب
ــات  ــی منوی ــن روایت های انتخــاب چنی
سیاســی  گرایش هــای  و  مرامــی 
در  و  می دهــد  ــاب  ازت ب را  نویســنده 
ــی اســت  راســتای اهــداف و برنامه های
و  ــت  ی ترب در  سوسیالیســت ها  کــه 
فراهــم کردن محیط ها و گفتمان های 
از  می کردند امــا  ــغ  ی تبل چریکــی 
واقعیت زندگی اجتماعی فرودســتان 
ــه  ــن بهان ــه ای ــن دوره تاریخــی ب در ای
ــد؛  ورزی ــت  غفل ــوان  نمی ت و  ــد  ای نب
ــه نظر می رســد پدر و پســر  چنانچــه ب
ــدری  پ ــو،  کوراوغل حماســه  ــده  رنج دی
ــاه  ــه دســتور حاکــم بی جــرم و گن کــه ب
می دهــد،  دســت  از  را  چشــمانش 

ــه  ب را  بهرنگــی  صمــد 
ــدرش  پ و  خــودش  ــاد  ی
آواره ای  کارگــر  عــزت، 
ــه رنج و  ــدازد که ب می ان
ــد  فقــر روزگار می گذران
ــن رو پســر ناچار  و از ای
ــود از کودکی کار کند  ب
خشــمی  نتیجــه  در  و 
همیشــه  قلبــش  در 
ــوده  اســت؛  ب شــعله ور 
ــب  قال کــه در  خشــمی 
کلمــات خــود را نشــان 
خشــمی  اســت،  داده 
و  لطافــت  در  جــاری 
انســان وارگی  وجــه 
و  او  روایت هــای  همــه 
ــن دلیل اســت  ــه همی ب
بهرنگــی  رویکــرد  کــه 
ــات  ی ادب ــگارش  ن در 
بســیاری  ــا  ب کــودک 
ــن  ای پیشــاهنگان  از 
ــس  ــخ پ اری مســیر در ت
از مشــروطه، متفــاوت 
و  اســت  گــزارش شــده 
همــه  در  رو  ــن  همی از 
داســتانی  روایت هــای 
آن  بهرنگــی،  ــده  ن کوب
خــط فکــری مشــخصی 
ــی گرفــت  ــوان پ را می ت
که مشــوق شــجاعت و 
ــی  پویندگــی و فراخوان
جــو  ــا  ب ــارزه  مب ــرای  ب
چنانکــه  اســت  حاکــم 

رویکــرد  ــن  ای ــاب  ازت ب روشــن ترین 
قصــه  ــن  محبوب تری در  ــوان  می ت را 
بهرنگــی، »ماهــی ســیاه کوچولو« به 
ــه به تماشــا نشســت. این تفاوت  ن عی
ــی در وجــود خود  را بهرنگــی از روزهای
ــود کــه در دانشســرا  ــر داده ب ــال و پ ب
ــی منتشــر می کــرد  روزنامه دیواری های
که بر خالف روزنامه دیواری های دیگر 
ــف و تمجید  ــه جای تعری دانشســرا، ب
از  ــود  ب ــر  پ و نوشــته های احساســی، 
ــه وضــع حاکــم در  ــراض و انتقــاد ب اعت

دانشسرا. 

معلمــان  پیشــآهنگ  بهرنگــی؛ 
داستان نویس

صمــد بهرنگــی در دوم تیر ســال ۱۳۱۸ 
در چرنداب تبریز به دنیا آمد و زندگی 
خود را در چند جمله کوتاه و نمادین 
ــل  ــه اختصــار نوشــت: »مث ــه ب این گون
قارچ زاده نشدم بی پدرومادر اما مثل 
قارچ نمو کردم. ولی نه مثل قارچ زود 
از پا درآمدم، هر جا نمی  بود به خود 
کشــیدم، کسی نشد مرا آبیاری کند، 
ــل درخــت ســنجد کج و  نمــو کــردم مث
معوج و قانع به آب کم و شدم معلم 
روســتاهای آذربایجــان.« معلمــی که 
در میان کودکان مدرسه ای روستاهای 
ــان، قدجهــان، گــوگان  ممقــان، خوراق
ــه ۹۹۹۹ ماهــی ســرخ  ب آخیرجــان،  و 
شناگر در جویبار دلخوش نبود بلکه 
کوچکــی  ســیاه  ماهــی  دلخوشــی اش 
ــه قصه هایش  ــود کــه با فکر متهوران ب
ــد  کن ــت  ی ترب بچه هــا  ــن  ای ــان  می در 
ــد کــه  ــد؛ هــر چن ــا فکــر کن ــه دری ــا ب ت
ــن مشــی  منتقــدان گاه بی رحمــش ای
و  جــان  ــه  ب بخشــیدن  تهــور  در  را  او 
ــده  ن خوان کــودکان  و  شــاگردان  روح 
و  ــم  عقی ــش،  کتاب های و  روایت هــا 
ــک وار  چری و  شــتاب زده  و  نادرســت 
ــد؛ نقــدی کــه احتماالً  ــی کرده ان اب ارزی

ــل تعلقاتی  ی ــه دل ــز ب بیــش از هــر چی
اندیشــه های  ــه  ب بهرنگــی  کــه  اســت 
سوسیالیســتی نشــان می داده اســت 
کــه اگــر این تمایل به اندیشــه چپ و 
افت وخیزهــای جنبش هــای منســوب 
ــن  ــود، از برندگــی کارد ای ب ــه چــپ ن ب
ــن  ــا ای ــز کاســته می شــد و ب ی نقدهــا ن
ــن کارد برنده هرگز از  ــاز هم ای همــه ب
ــت گفتمان حماســی روایت های  اهمی
او در هــر ۱۳ قصــه ای که برای کودکان 

نوشته است، نکاست.

 این قصه ها و این تقالی شــورمندانه 
معلم لیسانســیه روستاهای کوچک، 
ــه در میان معلمان  ــی نمون از او الگوی
ــات  ی ادب و  اجتماعــی  ــخ  اری ت راوی 
ــخ معاصــر مــا ســاخت؛  اری مســتند ت
ــی بزرگ  ــک جریان ادب ــی کــه ی معلمان
ــد کــه  ــه وجــود آوردن ــران ب ــخ ای اری در ت
ــش  ــا تشــکیل و اعــزام ســپاهیان دان ب
چهــل  دهــه  آغــاز  در  روســتاها  ــه  ب
شمسی بر شمارشان هم افزوده شد. 
نویسندگان این خیزش داستان هایی 
نوشــته اند کــه روســتا و زندگی عینی 
مــردم در آن، رنج هــا و محرومیت ها و 
شــکاف میان مــردم و حکومت، محور 
اصلی روایت اســت و نامدارترینشــان 
ــادی، احمــد محمود،  محمــود دولت آب
ــر،  رهب ــم  ابراهی ــاری،  طی محمــود 
علی اشــرف  ســاعدی،  غالمحســین 
و...  ــی  یاقوت منصــور  و  درویشــیان 
نویســنده،  معلمــان  ــن  ای همــه  کــه 
ــا  ــی قصــه وار ب ــه نوشــتن روایت های ب
توصیفاتی شــاعرانه از اقلیم و تاریخ 
ــف  مختل روســتاهای  مــردم  رســوم  و 
ــد کــه در واقــع بازتاب هایی  پرداخته ان
از زندگــی واقعی آن ها و خاطراتشــان 
و  ــس  تدری و  ــش  دان ســپاه  دوره  در 
فرودســت  اقشــار  ــان  می در  معلمــی 
روســتایی اســت. این نویســندگان در 

واقع، معلمانی بودند که شاید بیش 
ــس و آموزگاری، ادیب  و پیــش از تدری
و مورخ به شــمار می آمدند و تعدادی 
از آن هــا هــم به لحــاظ تعلقات فکری 
ــی  ــه لحــاظ جهان بین و مرامــی و هــم ب
مردم مــدار و کمال طلبانه تحت تأثیر 
صمد بهرنگی اند از جمله علی اشــرف 

درویشیان و منصور یاقوتی. 

برنامــه  ششــم  اصــل  ــش،  دان ســپاه 
تحــت  اســت  ــوده  ب بزرگــی  اصالحــی 
ا انقالب شــاه  ــوان انقالب ســفید ی عن
و مردم که در ســال ۱۳۴۲ )شــش سال 
پیــش از مرگ صمد در رودخانه ارس( 
ــوان یک نهاد آموزشــی موازی  ــه عن و ب
ا نهادهای آموزشی رسمی، با نظارت  ب
اســدالله  ریاســت  ــه  ب وقــت  ــت  دول
ــه کار کــرد کــه بر اســاس  ــم، آغــاز ب عل
متوســطه  دوره  ــگان  دانش آموخت آن 
باســواد  ــرای  ب طــرح،  ــن  ای ــب  قال در 
کــردن روســتاییان به روســتاهای دور 
ــن اعزام  ــک اعزام می شــدند. ای و نزدی
ــان شــهری به میان روســتاها در  جوان
ــاز بزرگ بود  ی ــات، یک امت ی عرصــه ادب
شــهری  معلمــان  همزیســتی  آن  و 
آشــنایی  و  روســتاییان  توده هــای  ــا  ب
ــا رنج هــا، محدودیت هــا و باورهــای  ب
زندگی اجتماعی آن ها بود و از همین 
ــن  ای ــودن  ب مســتند  در  کــه  روســت 
ــدی  ــر تردی روایت هــای داســتانی کمت
ــر  ــن ب ــر از ای مطــرح شــده اســت و فرات
ســندیت و درســتی تاریخــی داده های 
اجتماعی این قبیل داســتان ها تاکید 

هم شده است. 

داستان نویســان  ــن  ای ــان  می  در 
فکــری  لحــاظ  ــه  ب کــه  مســتندنویس 
ــرا  آموزه هــا و مــرام بهرنگــی را هــم ف
مــی آورد، علی اشــرف درویشــیان  ــاد  ی
نویســنده ای  اســت؛  ــه  نمون ــن  بهتری
ــر رســایی  ــش تصوی کــه در روایت های

ــدواری را  ــن امــا امی از معلمــان غمگی
می نمایاند که می کوشیده اند جهانی 
ــازه برای کودکان بســازند و بر خالف  ت
را  معلمــان  کــه  ــد  کنن شــنا  ــی  ان جری
ــزه  بی انگی و  ــوس  مأی ســرخوردگانی 
ــاب »از  ــالً در کت ــد و مث معرفــی می کن
حــرف  معلمــی  از  ــت«اش،  والی ــن  ای
ــد خالقیت را  ــالش می کن ــد کــه ت می زن
ــر از  ــد و فرات ان در ذهــن کــودکان بروی
آن کــودک رنجــور و بیمــار کالس را به 
کارهایی که بیشتر و بهتر از عهده اش 
ــدن  خوان روزنامــه  ــالً  مث ــد  برمی آی
»درس هایمــان  ــد:  می کن تشــویق 

از  می شــد  تمــام  کــه 
می خواســتم  بچه هــا 
و  کالس  ــو  جل ــد  ن بیای
ــد. بعضی  ن قصــه بگوی
ــم  وقت هــا هــم می گفت
هر کــس خواب جالبی 

دیده تعریف کند.« 

در   درویشــیان 
دیگــرش  داســتان های 
هم واقعیت های تلخی 
ــا  ب همــراه  زندگــی  از 
محرومیت روســتاییان 
و  ــد  می کن ــت  روای را 
و  خشــونت  از  ــالً  مث
ســختی طب سنتی در 
می نویســد  روســتاها 
کــه از ســوی مــردم هم 
ــوده  ب ــرش  پذی مــورد 
اســت؛ پذیرشــی کــه از 
یک سو به دلیل کمبود 
و  بهداشــتی  ــات  امکان
ــی درســت اتفــاق  درمان
ســوی  از  و  ــاده  می افت
دیگر نتیجه دلبستگی 
شــیوه های  ــه  ب مــردم 
ــوده  ب ســنتی  درمــان 

از  ــر،  زی ــار  پاره گفت در  ــالً  مث اســت. 
ــام بی بی  درمانگــر ســنتی روســتا به ن
ــا ســربند بزرگــی  ــرد ب ــام می ب وســط ن
که مثل دیگ بر ســر داشــته و گوشــه 
بیمــاران  ــت  ویزی انتظــار  در  اتاقــش 
ــه  ــا جث می نشســته اســت: »ســربند ب
کوچک و گردن باریکش هیچ تناسبی 
ــد تکــه نان خشــکه، دو  نداشــت... چن
ــه و  ــا نعــل اســب، مقــداری ادوی ســه ت
ــا قوطی خالی روغــن نباتی که  ــد ت چن
ــدش آوری  از میانشــان خش خــش چن
اطرافــش  در  می رســید  گــوش  ــه  ب
ــود... بچــه را گرفت و  ــده شــده ب پراکن

ــد. قنداق  ان ــن به پشــت خواب روی زمی
ــای راســت و دســت چــپ  ــاز کــرد. پ را ب
ــه هم نزدیک کــرد و با دهان  بچــه را ب
موچه کشــید. بعد پای چپ و دســت 
راستش را به هم نزدیک کرد و دوباره 
همــان صــدا را تکرار کرد. بلندش کرد 
و دو ســه بار با کف دســت به پشتش 
زد و رو کرد به زمین که جای بچه بود 
ــال داره بیفته  و گفــت: هــر چه درد و ب
ــو.«  ــرای ت ــالش ب ــو. درد و ب ــه گــرده ت ب
ــی کــه هرگــز جــواب نمی دهــد و  درمان
به مرگ کودک می انجامد و نویسنده 
ــا روایت آن می کوشــد تصویری رســا  ب
و مســتند از رنج روســتاییانی تصویر 
ــت کامــل به ســر  ــد کــه در محرومی کن
معلمــان  ــان  می ــن  ای در  و  ــد  می بردن
ــه  ب ــد  می کردن ــالش  ت داســتان نویس 
تاســی از خاطره معلم سوسیالیست 
ــی از  مردم گــرا، ماهــی ســیاه کوچولوی
میان کودکان مدرسه ای روستا کشف 
ــد؛ ماهــی ســیاه کوچولوهایی که  کنن
ــد کــه  ــدان مــادران رنجــوری بودن فرزن
ــرای تأمین نان شــب  ــد ب ــور بودن مجب
دربســته  پســته های  فرزندانشــان 
بشــکنند،  را  روســتا  خشــکبار  تاجــر 
ــج  رن کــه  ــن  اندوهگی و  ــر  فقی ــی  ان زن
ــو  ــر قصــه کوراوغل ــی کیشــی، مهت عل
ــاد می آورند: »جویا که شــدم،  ــرا ی را ف
ــرای مــش  ــوم شــد کــه مــادرش ب معل
ــر تاجــر خشــکبار ده کار می کرده.  اق ب
ــوده.  ب پســته  کــردن  ــدان  خن کارش 
بســته  کــه دهانشــان  را  پســته هایی 
بوده با دندان باز می کرده و روزی ۲۵ 
ــس از ســال ها کار  ــه. پ ــال می گرفت ری
ــه و بیکار شــده.«  ــش ریخت دندان های
مــادر  ــن  چنی ــد  فرزن اســت  روشــن 
ستم دیده ای نمی توانست بی شباهت 
ــا  ی و  ــو  کوراوغل حماســه  روشــن  ــه  ب
اندرســن ادبیات ایران، صمد بهرنگی 

خشمگین نباشد. 

 ماهی سیاه کوچولوهایی که در میان 
دهقانان فقیری می زیســتند که برای 
ــاه به گورکنی  ــه آرامش و رف رســیدن ب
ــد:  می پرداخته ان ــج  گن کشــف  ــرای  ب
ــدا کــرده  ی ــی پ ــب گورکن »دهاتی هــا ت
ــد. دسته دســته خوش نشــین ها  بودن

ده  خانواده هــای  بیشــتر  نصــف  کــه 
ــان برای کندن  اب ــد می زدند به بی بودن
ــد نفــر یهــودی کــه  ــر گبری هــا. چن قب
ــن کار دامن  ــد به ای عتیقــه می خریدن
ــه  ب را  زیرخاکــی  اشــیای  ــد.  بودن زده 
ــه شــهر  ــد و ب قیمــت خــوب می خریدن
می فرستادند.« روشن ترین نتیجه ای 
ــوان گرفــت  ــن داده ای می ت کــه از چنی
زراعــت  ــا  ب روســتاها  در  مــردم  آنکــه 
و  اســت  نمی گذشــته  اموراتشــان 
ــی  ن ــی جایگزی ت ــت ســازوکار حمای دول
ــود معیشــت مــردم در ســر  ــرای بهب ب
ــب  ی ترت ــن  ای ــه  ب و  اســت  نداشــته 
ــه  ب ــوک، »دســت ها را  روســتایی مفل
طــرف امــام زاده دراز }مــی{ کرد و }می{ 
نالید: ای چهل مرد یک کفتر چوبی و 
چهار تا شــمع نذرت باشــه که ما یک 

زیرخاکی حسابی گیرمان بیاد.« 

 اما جز علی اشرف درویشیان، منصور 
ــی هــم یکــی دیگــر از معلمــان  یاقوت
داستان نویســی اســت که بازتاب های 
جهان نگــری بهرنگی را بر قصه هایش 
می توان به تماشا نشست اما رویکرد 
ــاره بهرنگــی به این تاثیرپذیری  او درب
خالصــه نمی شــود بلکــه ســال ها پس 
ــر از او  أث ــی مت از مــرگ بهرنگــی، یاقوت
می کوشــد قصه هــای صمــد را به بوته 
همچــون  ــز  ی ن او  نقــد  بکشــد.  نقــد 
گرایش هــای  دیگــر  نقدهــای  بیشــتر 
سوسیالیستی بهرنگی را نشانه رفته 
اســت و از همین روســت که مقاله ای 
و  »صمــد  ــوان  عن تحــت  می نویســد 
ــاره  درب آن  در  و  جنبــش«  کودکــی 
ــوای قصه های بهرنگی منتقدانه  محت
حرف می زند؛ حرف هایی که اغلب یک 
ــک نتیجه را اعــالم می دارد:  هــدف و ی
ــود  ب ن سوسیالیســت  بهرنگــی  کاش 
را عرصــه ای  ــش  و دســت کم قصه های
مرامنامــه  و  ــات  منوی ــان  ی ب ــرای  ب

سوسیالیست ها قرار نمی داد.

 یاقوتی معتقد است مضمون عمیق 
ــو تحــت  ــت ماهــی ســیاه کوچول روای
ــه  ب ــت  روای نویســنده  ــش  گرای ــر  ی أث ت
ــورس جنبــش  ــگاه ســاده انگارانه و ن ن
ــه و در نتیجه  ــه راه انحراف رفت چــپ ب

ــه  ــت ب ــار تعلیمــی و ســازنده روای از ب
او  اســت.  کاســته شــده  ــب  ی ترت ــن  ای
کــه  مــی دارد  ــح  تصری خــود  نقــد  در 
ــوی  کوچول ســیاه  ماهــی  نویســنده، 
قصــه را همچــون موجــودی ســرکش 
ــر  تصوی جمــع  از  ســوابافته  ــه  تافت و 
ــه توصیه هــای  ــد کــه بی توجــه ب می کن
ــه راه خود  ــان و مرغــان دریایی ب ماهی
می رود و به این ترتیب نوعی تک روی 
ــه  دیکت کــودکان  ــه  ب را  ــه  ان چپ گرای
می کند که راهی به سرمنزل مقصود 
را  ــده  ن کوب نقــد  ــن  همی او  ــرد.  نمی ب
ــدوز و کالغ هــا هــم  ــت اول ــاره روای درب
ــر نگــرش چــپ  ی أث ــر ت ــاز هــم ب دارد و ب
ــه  ــازد؛ ب ــت می ت ــن روای ــر گفتمــان ای ب
ویژه آنجا که کالغ به توجیه رذیله ای 
ــی در  ــردازد: »وقت همچــون دزدی می پ
جامعه همه می دزدن من چرا ندزدم؟ 
چنانکــه  اســت...«  مــن  حــق  دزدی 
ــاره داســتان »۲۴  ــن نقــد را درب همی
ساعت در خواب و بیداری« هم دارد. 
او ضمن اشاره به قهرمان کوچک این 
قصه که کودکی از طبقات فرودســت 
اســت، می نویسد: »او بنا بر طبیعت 
کودکی، به یک اسباب بازی که شتری 
ــن یک مغازه اســت، عالقه  ــوی ویتری ت
کودکــی  ســرانجام  می دهــد.  نشــان 
را  شــتر  می شــود  موفــق  ــد  ثروتمن
برمــی دارد:  ــاد  فری او  ــگاه  آن بخــرد. 
کاشــکی مسلســل پشــت شیشه مال 
ــر از وجــود  أث ــا ت ــود.« و ســپس ب مــن ب
چنین جمله تلخی در روایت بهرنگی 
ــرای  ب آمــوزه ای  و  فراخــوان  را  آن  کــه 
خشونت گرایی می خواند، می نویسد: 
کــودک  آن  اســت  ــن  ای »پرســش 
ثروتمند که او هم دلش اســباب بازی 
می خواهــد چــه گناهــی دارد کــه باید 
ــا  ــک اســباب بازی ب ــدن ی ــه جــرم خری ب
شــلیک گلوله هــای مسلســل تکه پاره 
بشــود؟ واقعیت این اســت که پسرک 
ــداری فقــط  ی ۲۴ ســاعت در خــواب و ب
می توانســته آرزو کند که: کاشکی آن 

شتر پشت شیشه مال من بود.« 

ــک وجــه مهــم  ــی احتمــاالً ی  امــا یاقوت
بهرنگــی  صمــد  ــت  روای و  زیســت  در 
تاثیرگــذار  نویســنده  هــر  اساســاً  و 
ــرده اســت  ــاد ب دیگــری را از ی
و آن هــم اینکــه نویســندگان 
ناخواســته  و  خواســته 
ــد و  ــه خویش ان ــدان زمان فرزن
ــار اســت  ــا آن هــا ی ــال ب گاه اقب
مصــرف دار  ــخ  اری ت علیرغــم  و 
ــوب  محب اندیشــه های  ــودن  ب
در هــر زمانه، روایت هایشــان 
و  زمــان  هــر  در  ــه  جاودان
چنانکــه  می شــود؛  ــی  مکان
ــز در همین رســته  ی بهرنگــی ن
کــه  نویســنده ای  می گنجــد، 
تلنگــری  ــش  قصه های ــی  گوی
ــر چریک هــای کوچــک  اســت ب
ــودن  ب ــک  چری کــه  ــه ای  زمان
ــوده اســت، امــا  در آن ارزش ب
ــن  همی ــوادگان  ن و  ــدان  فرزن
بعــد  ســال ها  هــم  چریک هــا 
ــح  صل و  آرامــش  روزهــای  در 
ــد،  دیگرگونه ان ارزش هــا  کــه 
ــان قصه هــای بهرنگــی  همچن
دوســت  و  ــد  ن می خوان را 
ــد بی آنکه او را متعلق  می دارن
چریک هــای  مــرده  روزگار  ــه  ب

فراموش شده بدانند. 

ادبیات کودکان	�ادبیات کودکان	�

نسیم خلیلی صمد بهرنگی؛ نویسنده محبوب چریک ها                            به مناسبت سالروز تولد خالق »ماهی سیاه کوچولو« 
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شعر	�

دو شعر از زینب فرجی 

۱

هر آیه ای که برلبان خونی ات جاری باشد
یعنی زندگی زیبا نیست؟

یعنی اینکه پیام موعود رسیده است؟
من ماه غمگینی هستم

که تاریخ بیهقی را گاه گداری ازبر می کنم
و صلوات می فرستم

برای سالمتی شیرزنی چون مادرم،
مادرم  باران است

مادرم درخت پرباری ست با میوه های شیرین و کال.
انتخـاب  پرسـتش  بـرای  را  الهـه  کـدام  مصـر  کاهنـان 

کـرد؟ خواهنـد 
در دلم ماری پیچیده خوابیده،

کمکم کن کالهم را باال بیاندازم
و دیگر زن خدمتکاردستشویی های عمومی نباشم

من ازقضاوت چشم ها می ترسم
از اینکه برادرم غیرت خرج بدهد برای همسرش

نمی دانم این اعتراف به ضرر من تمام می شود
بگذار قطار را اختراع نکنیم ریل ها را با سرعت نچینیم

جلوی عروس ودامادی
که تازه از بازار برده فروشان گریخته اند

نترس یعقوب
من یوسف تونیستم

من یوسف چاه تو هم نیستم
بتـرس از روزی کـه دعـای امـن یجیـب ورد زبـان بدکاره ها 

باشد
مرا همین جا کنار قبر شوهرم پیاده کن

می خواهم یک کشیده بخوابانم دم گوشش
او که رفته زن دوم گرفته است

انگشت هایم را می  کشم روی سنگ
بعد خودم را از خجالت می مکم
حاال تو بلندشده ای و می گویی

اینجا پراز عقرب ومورچه های عاشق است
بخواب

دوران قرون وسطا به سر رسیده
کسی که گور نداشته باشد

کفنش کجاست؟
کفش های اسپورتم را روی زمین می کشم

و از دست تو و میهمان های ناخوانده
میوه هایت را به هوا پرتاب می کنم

من سی سالم است که دنیا را ندیدم
سوار مترو نشدم

با ملوان ها
با ناخداها سالم و احوالپرسی نکردم

یاد عروسک های خیمه شب بازی بخیر
اگرمذکر

اگرمذکر مذکر نبودم
می توانستم دوچرخه سواری کنم روی کوه ها

و پسری به دنیا بیاورم
که شعرهایم را بدزد و یک تف بنداز

پشت سر مسافری .

2

این خیانت 
که به در ودیوار خانه پاشیده شده است

ازصورت شما بعید بود
و  اسید نامی  است
 که روی گنجشک ها

که روی من
که روی خواهرزاده ام مالیده می شود

و بعد ماتیک قرمزی
روی لب

روی سینه آویخته است
دختری مجرد دارد در این تیمارستان

چنگ می زند
به من
با آواز

کشته شدن در وسط باغچه ای
که ماه پیشانی 
درخت آن است

چه جراحت عمیقی
برسطح دهان ودندان ما می گذارد

آوا کیست؟
آوا کیست؟

نکند نماینده ی ماست      درمجلس شورای اسالمی
ببخشید

که حاال ناچارم
 که مغزتان را

از روی آسفالت خیابان جمع کنم
آه

 آوای رفته برباد

باد
باد

من ازتغییرتاریخ رنگ عوض می کنم
من ازتعبیرتاریخ،            می ترسم

تقویم ها را
از روی میزی که چیزی نشان نمی دهد

بردارید
اینجاهیچ ممیزی درکار نیست

بگو پرونده ام را به دوران قبل از میالدی ببرند
که الاقل آسم نگیرد

سگ را
اسبی با دوبال زخمی را

تلویزیون را می بندم
و در تختخوابم منتظر

انفجاری هستم
که زمین راتکان دهد

که سیاست را تکان دهد
و آزادی را...

ما برچیده شدیم
ما می لولیم

راستی کارگران صدای ظریفی دارند
آقای ظریف؟

تکان داده می شویم
به چند زبان زنده ی جهان

و چای می نوشیم
از زاینده رود

از اورمیه که مرده است
باران که نمی آید

زخم های ما کاری تر می شوند.
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ادبیات - داستان	�

ژوان ناهید؛ متولد بهمن ۱۳۶۲ در تهران، فارغ التحصیل رشــته ی مهندســی صنایع از دانشــگاه علم 
و صنعت ایران و کارشناســی ارشــد مدیریت از دانشــگاه تهران اســت. ژوان ناهید پس از ســه ســال 
اشــتغال در زمینــه ی مهندســی صنایــع، فعالیت حرفــه ای خود را در ادبیات و تئاتــر با ادامه ی تحصیل 
در گرایش ادبیات نمایشــی دانشــکده هنرهای زیبا آغاز کرد. او همچنین فارغ التحصیل کانســرواتوار 
)هنرســتان عالی( بازیگری از شــهر شــیکاگو در کشــور آمریکاست و عالوه بر نوشتن به بازیگری تئاتر 

در این شهر مشغول است

داســتان »گرگ میش« او برگزیده از مجموعه داســتان »شــب تیر« اســت که اخیراً در خارج از ایران 
منتشر شده  و از طریق آنالین در آمازون قابل تهیه است.  شِب تیر مجموعه ای ازهشت داستان کوتاه 
است که به آدم ها، روابط، تردیدها و آشفتگی هایشان در ساختارپیچیده ی تهران امروزی می پردازد.

رگگ میش 
خودم را حلق آویز کرده بودم! در پاگرد 
هــر طبقــه از آن آپارتمــان قدیمــی کــه 
می ایستادم و از الی راه پله های مارپیچ 
سرم را باال می گرفتم، پاهای آویزانم را 
می دیــدم کــه در هوا تــاب می خوردند. 
گردنــم الی طناب کُلُفتی گیر کرده بود 
و سرم به طرفی کج بود. یکی از همان 
آپارتمان هــای قدیمــی کــه بارها و بارها 
تــوی فیلم هــا دیده بــودم، همان ها که 
پله هــای مارپیــچ چوبــی دارند و درهای 
ســیاه؛  بلوک هــای  شــماره   بــا  آهنــی 
تاریک اند و آسانسورهایشان به قفس 

شیر می ماند.
می آیــد.  کالغ هــا  غارغــار  صــدای 
عرق ســردی به تنم نشســته است. 
زور  بــه  را  دهانــم  آب  می لــرزم. 
قــورت مــی دهــم و ســعی مــی کنــم 
دندان های به  هم  کلید  شده ام را از 
هم وا کنم. در تاریکی چیزی را می 
کشــم دور خــودم. کورمال کورمــال 
خــودم را مــی رســانم پــای پنجــره. 
تاریک روشــن صبح اســت و همه جا 

در سکوت فرو رفته است.
پــای برهنــه از اتــاق می زنــم بیــرون. 
فرهــاد هنــوز همان جــا روی کاناپــه 
افتــاده اســت. پتــوی چهارخانــه پای 
کاناپــه مچالــه شــده و یــک پایش از 
زیــر پتــو بیــرون زده اســت. شــلوار 
را هــم  راه راهــش  پیراهــن  جیــن و 
جمــع  خــودش  در  نکنــده.  تــن  از 
شــده و یکــی از بالشــتک های روی 
کاناپــه را ســفت بغــل گرفته اســت. 
مشــت هایش گره شــده اســت روی 
بــه  را  لیوانــش  مرتضــی  بالشــتک. 
لــب لیوان فرهــاد زد و گفت: »اینم 
فرهــاد  زن هامــون!«  ســالمتی  بــه 
زیر چشمی نگاهی به من انداخت و 
سگرمه هایش توی هم رفت. پِیکش 
را تا ته سر کشید و رفت توی تراس 

و سیگار دیگری روشن کرد.
پتو را آرام آرام از زیر پایش می کشم 
را  رویــش  خواهــم  مــی  بیــرون. 
پــرد.  مــی  خــواب  از  کــه  بپوشــانم 
بی آنکــه نگاهــی بــه من بینــدازد پتو 
را از دســتم مــی کشــد و مــی پیچــد 
دور خــودش. مــی رود تــوی اتــاق و 
روی تخت می افتد. روی کاناپه کنار 
شومینه می نشینم. وانمود می کردم 
محو تماشای تلویزیون ام. چندباری 
آمــد و رفــت، دیــد خیــال خوابیــدن 
و  خــواب  اتــاق  تــوی  رفــت  نــدارم. 
در را بســت. روفرشــی هایم را از پــا 
کنــدم، چراغ هــا را خامــوش کردم و 
کورمال کورمــال درِ اتاق خــواب را باز 
کــردم و خــودم را رســاندم به تخت. 
شســت پایــم محکــم خــورد بــه پایۀ 
تخــت و صــدای غژغــژش بلند شــد. 
بیــدار نشــد. مطمئن شــدم خوابش 
سنگین شــده. آرام آرام خزیدم توی 
رختخــواب و کنــارش دراز کشــیدم. 
تــا جایــی کــه می توانســتم خــودم را 
بهش چســباندم و انگشــت کوچکم 

را ُسر دادم الی مشت گره شده اش. 
و  خــورد  تکانــی  انگشــت هایش 
انگشتم توی مشتش گیر کرد. غلت 
زد و رویش را برگرداند طرفم. نفس 
بلنــدی کشــید. گرمای نفســش که 

به صورتم خورد، بغضم گرفت.
از  دیشــب  مســتِی  هنــوز  احتمــاال 
سرش نرفته است. تا به حال ندیده 
بودم در نوشــیدن مشروب آن همه 
زیــاده روی کنــد. مرتضی درِ یخچال 
را بــا پــا بســت و ظــرِف پــر از یــخ را 
گذاشت روی میز و انگار فکر بکری 
بــه ســرش زده بلنــد گفــت: »مــن 
می گم یه چهارشنبه هم بچسبونیم 
تنگِــش و بریــم دبــی؟« و با دســت 
چنــد تکه یخ انداخت توی لیوانی و 
تا نیمه از ویســکی و ســودا پر کرد. 
لیــوان را داد دســت فرهاد و گفت: 
بریــم؟   … چیــه؟  نظــرت   … »هــا؟ 
شــمال کــه نمی شــه رفــت تــو ایــن 
هــوا.« فرهــاد چیزی نگفــت. لیوان 
ویسکی را تا ته سر کشید و سیگار 
دیگــری آتش زد. مرتضی رو کرد به 
مــن و پک عمیقی به ســیگارش زد. 
از ایــن کــه دعــوت شب¬نشــینی را 
قبول کرده بودم پشــیمان شدم. با 
ایــن کــه دو ســه روزی بیشــتر نبود 
فرهــاد برگشــته بــود، هنــوز حــرف 
تمــام نشــده گفتــم: »حتمــا  ســارا 
بــرای  فرســتادم  پیامــی  میاییــم.« 
فرهــاد و دیــدم جوابــی نــداد. البــد 
خودش راضی بود که از سرِ کار که 
برگشــت، همــان دَمِ در دســتش را 
گذاشت روی بوق ماشین که یعنی 

»بپر پایین!«
»چــی می گی نــازی؟ بریــم دبی؟« 
مرتضــی طوری از من پرســید انگار 
قبلــش هــم نظرم را خواســته بود. 
اشــاره کــردم به ســارا که بــا کنترل 

دســتگاه پخــش ور می رفــت و مدام 
آهنگ هــا را نصفه نیمــه رد می کــرد. 
رئیــس  بپــرس!  زنــت  »از  گفتــم: 
اونه.« سارا چنان کنترل را روی هوا 
ول کــرد و پریــد تــوی آشــپزخانه که 
فهمیدم از اول حواسش شش دانگ 
به ما بود. گفت: »من که همیشــه 
پایــه م! اتفاقــا مهســا هفتــۀ پیــش 
رفتــه بود می گفت جشــنوارۀ خریدِ 
نمی دونــم چی چی ام هس. دلم لک 
زده واســه یه خرید دُرُس حسابی!« 
چیپــس  مشــتی  کاســه  تــوی  از  و 
برداشــت و ِخرت ِخــرت شــروع کــرد 
بــه چیپس خــوردن. بعــد هــم رفــت 
دور  کــرد  حلقــه  را  دســت هایش 

گردن مرتضی.
از روی کاناپــه بلنــد می شــوم و بــه 
آب  را  کتــری  مــی روم.  آشــپزخانه 
می کنــم. بــا ایــن کــه هنــوز تاریــک 
است، دستم به کلید برق نمی رود. 
مســتی  و  بشــود  بیــدار  می ترســم 
هنوز از سرش نرفته باشد. کبریت 
می کشم زیر همۀ شعله های اجاق. 

کتــری را می گــذارم روی شــعله ای و 
کنارش می ایســتم. دســتهایم را می 
گیــرم بــاال آتــش. دلــم جدی جــدی 
بــا  چنــد  هــر  می خواهــد،  ســفر 

آســمانی کــه یــک هفته اســت روی 
خوش نشــانمان نمی دهد هیچ کجا 
نمی شــود رفت. کرکرۀ آشــپزخانه را 
تــا نیمــه بــاال می کشــم و نگاهی به 
کوچه می اندازم. کوچه نیمه تاریک 
اســت. البد همان رفتگر همیشــگی 
اســت که دارد جارو می کشــد. روی 
بینــی و دهانــش را بــا چیزی بســته 
بــود و برگ هــا را گُله گُلــه روی هــم 
بســتم،  کــه  را  در  می کــرد.  جمــع 
جلــوی چشــمم ظاهــر شــد. اولــش 
به خیــر  »ُصــب  گفــت:  ترســیدم. 
خانــوم!« شــال گردنش را چرخانــد 
دور گردنــش و شــروع کــرد به جارو  
کــه  همان جایــی  درســت  کشــیدن 
من ایســتاده بــودم. از کیفــم اولین 
اسکناســی را که توی دست می آمد 
گذاشــتم کف دســتش و به ســرعت 
چنــد  نفهمیــدم  اصــال  شــدم.  دور 
می پیچیــدم  داشــتم  بــود.  تومانــی 
تــوی کوچــۀ پشــتی کــه صدایش در 
ســکوت کوچــه پیچیــد. بلنــد گفت: 

»خدا خیرت بده خانوم!«

بــه اتــاق نشــیمن برمیگــردم و الی 
پــرده را کنــار میزنــم. نــور کم رنگــی 
پشــت  کنــد.  مــی  روشــن  را  اتــاق 
میــز ناهارخــوری کنــار پنجــره مــی 

نشــینم. بــا این که دو ســه ســاعتی 
اصــال خوابــم  نخوابیــده ام،  بیشــتر 
نمی آیــد. مدت هــا بود قبل از طلوع 
آفتــاب از خواب بیدار نشــده بودم. 
گرگ میش صبح را همیشــه دوست 
داشته ام. سکوتی که همه جا حاکم 
خــواب زده اش  کــه  شــهری  اســت، 
بیشتر به دل می نشیند و آدم هایی 
کــه انگار اصــال وجود ندارنــد. چراغ 
هیــچ خانــه ای هــم روشــن نیســت، 
حتــی ملکی هــا! از آن هــا هــم هیــچ 
خبری نیســت، یعنی ســر و صدایی 
کــه از طبقــۀ بــاال نمی آیــد. هــوا کــه 
کمی روشــن می شــد و هر از گاهی 
اتومبیلی از کوچه می گذشت، سر و 
صدایشــان آپارتمان را برمی داشت. 
صبــِح بــه آن زودی معمــوال چیــزی 
ناشــتا  نمی رفــت.  پاییــن  گلویــم  از 
آدامســی را می گذاشــتم در دهــان 
دور  می رفــت،  کــه  شــیرینی اش  و 
از  نشــد  هیچ وقــت  می انداختــم. 
ِــخ روفرشــی ها روی ســرامیک یا  لِخ ل
بــوی عطــر یــا حتــی ویبــرۀ موبایلــم 

از خــواب بیــدار بشــود. هنوز 
درســت و حسابی آفتاب نزده 

می زدم بیرون.
چیــزی کــف آشــپزخانۀ طبقــۀ بــاال 
می افتــد و تَقّــی صــدا میدهــد. البد 
منیــژه اســت که صبحانــۀ بچه ها را 
آمــاده می کنــد. تا آقــای ملکی برود 
توی پارکینگ و دو سه باری استارت 
بزنــد و ماشــین را گــرم کنــد، منیــژه 
هــم بچه هــا را یکی یکــی راهی کرده 
اســت. خودش هم تا همۀ چراغ ها 
را  گاز  شــیر  و  نکنــد  خامــوش  را 
اَنِســرینگ  روی  را  تلفــن  و  نبنــدد 
نگــذارد و کلیــد را دو دور تــوی قفل 
نکشــد،  را  آهنــی  درِ  و  نچرخانــد 
راضــی بــه رفتن نمی شــود. این ها را 
همــه خودش به مــن گفته بود. زِن 
دوست داشتنی ای است که همیشه 
و همه جا برای همه چیز و همه کس 
وقت دارد، حتی برای من! همۀ این 
هفت هشــت  ماهی که فرهاد نبود 
همیشــه هوایــم را داشــت. عصرها 
بــوی قیمه ســیب زمینی و بادمجــاِن 
آپارتمــان  در  کــه  ســرخ کرده اش 
می پیچید، تلفن می کرد و می گفت: 
»پاشــو بیــا بــاال دختــر! اینقــد تنهــا 
نَشــین تــو خونه!«، »ملکی امشــب 
دوشــیفت فرودگاهــه. پاشــو بیــا یه 
کم اختالط کنیم!«، »دلت نمی گیره 
تنهایــی؟! آخــه چقــد می شــینی تــو 
خونه؟!« نمی رفتــم. به هر بهانه ای 
از  و  می تراشــیدم  عــذری  می شــد 
خانــه مــی زدم بیــرون. از این که زل 
بزنم توی چشــم های منیژه و پشت 
عــذاب  ببافــم  برایــش  دروغ  هــم 
وجــدان می گرفتــم. بــه دروغ گفتــه 
بــودم فرهاد مأموریت گرفته مدتی 
در دفتــر نمایندگــی شرکتشــان در 
برلین کار کند. ســاعت پنج و شش 
و  بیــرون  مــی زدم  خانــه  از  غــروب 
آن قــدر در خیابان هــا راه می رفتــم و 
جلوی ویترین مغازه ها می ایستادم 
که پاهایم به زُق زُق می افتاد و شب 

بیهوش از حال می رفتم.
صدای پایین آمدن آسانسور بی هوا 
هولــی مــی ریــزد تــوی دلــم. حتمــا 
ملکــی اســت که مــی رود اتومبیلش 
را  چــای  فالســک  کنــد.  روشــن  را 
بــا یــک دســت گرفتــه بــود و چیــز 
دیگری هم دســت دیگــرش بود. درِ 
آسانسور را که باز کردم، جا خورد. 
ایــن  بــه  گفــت: »صبــح  و  خندیــد 
زودی نازنیــن خانــوم؟!« دلــم پیــچ 
می رفــت و داشــتم بــاال مــی آوردم. 
ضعــف کــرده بــودم. گفتــم: »وقــت 
محاســبۀ عیدی و پاداِش آخرِ ساله 
و کارا زیــاد شــده.« بــه پارکینگ که 
رســیدیم، بــا عجلــه خــودم را از درِ 
آسانســور کشیدم بیرون. نفهمیدم 
از ملکــی خداحافظــی کــردم یــا نــه. 
درِ ســاختمان محکــم بــه هــم خورد 
پیچیــد.  آپارتمــان  در  صدایــش  و 

نرســیده بــه ســر کوچه، تــوی جوی 
آب باال آوردم.

»شیرین! … شروین! ساندویچاتون 
در  منیــژه  صــدای  نــره!«  یادتــون 
ســکوِت اوِل صبــِح آپارتمان پیچیده 
اســت. البــد بــاز هــم الویــه درســت 
کرده و دو تا ســاندویچ گنده را الی 
زرورق آلومینیومــی می دهد دســت 
بچه ها. در را که باز کردم، از الی در 
سرش را آورد جلو و زبانش را برایم 
دراز کرد. یکی از همان بشقاب های 
گرفــت  را  ســرخی اش  گِل  چینــِی 
جلویــم و خندیــد و گفــت: »گفتــم 
نکنه حامله ای!« نگاهی به بشقاب 
پــر از الویــه کــردم و گِل ســرخی که 
بــا خیارشــور و گوجه فرنگــی و ذرتِ  
مکزیکی درست شده بود. خندیدم 
و گفتم: »گیرم باشم! آخه الویه که 
بــو نداره!« تا وقتــی فرهاد بود، هر 
مــاه بــه هــر بهانه ای می شــد باید از 
زیــر زبانم می¬کشــید ببینــد خبری 
هست یا نه. آن همه شور و شوقش 
نمی آمــد  دلــم  می دیــدم،  کــه  را 
فقــط  یک بــار  بزنــم.  ذوقــش  تــوی 
از دهانــم در رفــت و گفتــم: »مــن 
منیــژه  نمی دونــم  خودمــم  تکلیــف 
چه برســه بــه بچه !« مژه هــای بلندِ 
ریمل کشــیده اش را تُندتُنــد بــه هم 
زد و زُل زُل نگاهــم کــرد. بعد زد زیر 
خنده و گفت: »کُشتی تو منو دختر 
بــا این اداهات!«. توی بشــقاب گِل 
سرخی، یک شاخه رز قرمز گذاشتم 
و رفتــم طبقــۀ بــاال. انــگار طاقتــش 
حســابی طاق شــده بود. طــوری که 
می خواســت بــه دل هــم نگیــرم بــه 
شــوخی و خنده گفت: »این شوهرِ 
تو خیال نداره برگرده؟! … نکنه یکی 
از ایــن زنــای بی رنــگ  و  روی آلمانــی 
چششــو گرفته؟!« زورکــی خندیدم 
گفتــم:  دادم.  پــس  را  بشــقاب  و 
»نمی دونــم منیژه جــون … شــاید.« 
دروغ نمی گفتم البته. خبر نداشــتم 
کِــی قــرار بــود برگــردد. نــه تلفنــی 
مــی زد، نه خبری می گرفت. دو ســه  
بــاری کــه زنگ زدم بــه مادرش برای 
همین جــا  فهمیــدم  احوال پرســی، 
انــگار هفتــه ای  و  تهــران اســت  در 
یک بــار از اداره یــا موبایل با مادرش 
تماس می گرفت. عید هم رفته بود 
»یعنــی  گفــت:  مــادرش  اصفهــان. 
عیــدی هــم بهــت مرخصــی نــدادن 
دروغ گفتــن  تلفــن  پــای  مــادر؟!« 
برایم راحت تر بود. دلم می خواست 
زودتر سر و تهِ مکالمه را بند بیاورم. 
همــۀ َهمّ و غمّم شــده بود هر طور 

هست از زیر سؤال و جواِب 
دوســت و رفیــق و آشــنا در 
بــروم. تــا همین هفتۀ پیش 
کــه بی خبر کلید انداخت به 

در و بی صدا آمد تو.
آب کتــری بــه قُل قُــل افتاده 
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اســت. بــه آشــپزخانه برمی گــردم و 
یــک قاشــق چــای در قــوری می ریزم 
یــک  بکشــد.  دم  می گــذارم  و 
لیپتــون هم می انــدازم توی فنجان. 
شــعله های اضافــی گاز را مــی بندم 
و از نــو برمی گــردم کنــار پنجــره و 
پشــت میــز ناهارخوری می نشــینم. 
سمندِ زرد آقای ملکی دارد آرام آرام 
بیــرون  ســاختمان  از  را  ســرش 
می کشــد. بچه هــا پشــت اتومبیــل، 
روی شیشــه های بخارکرده نقاشــی 
می کشــند. راننده هــا دور هــم جمع 
شــده بودند و گــپ می زدند. صدای 
رادیــو بلنــد بــود. از یکی که عقب تر 
پرســیدم:  بــود  ایســتاده  جمــع  از 
»ماشــینای چالــوس کدومــه آقــا؟« 
ســمندی را کــه چهارطــاق درش بــاز 
بــود نشــانم داد. نشســتم صندلــی 
جلو و ســاکم را ســفت گرفتم بغلم. 
راننــده کــه چشــمش به مــن خورد، 
آمــد طرفــم و گفــت: »درِ صنــدوق 
بازه هــا آبجــی! بده ســاکو بــذارم تو 
صنــدوق!« آرنجــم را تکیــه دادم بــه 
ســاک و گفتــم: »همین جــور راحتم 
آقا! مرســی.« شــانه بــاال انداخت و 
رفــت البه الی بقیۀ راننده ها غبیش 
کشــیدم  کیفــم  از  را  موبایــل  زد. 
دســت  کــردم.  خامــوش  و  بیــرون 
چرخانــدم تــوی جیــب ببینــم کلیــد 
ویال هست یا نه. سارا گفت: »کلید 
ویــال رو می خــوای چیــکار؟« گفتــم: 
»فقط می خوام چند روزی با خودم 
خلــوت کنم، همیــن!« نمی فهمیدم 
از روی خساســت کلیــد را نمــی داد 
یــا دلیــل دیگــری داشــت. اصــراری 
نکردم. داشتم برمی گشتم که دیدم 
رفــت و کلیــد ویــال را آورد. طــوری 
هــم کــه انــگار زیــاد مطمئــن نبــود 
بغلــم کــرد و روبوســی کردیــم. قرار 
شــد چیــزی به مرتضــی نگوید. توی 
آن همــه بــرف و بوران مطمئن بودم 
خیــال شــمال رفتن ندارنــد. گفتــم: 
»تــا قبــِل عیــد برمی گــردم حتمــا. « 
ناخن هایم کبود شــده بودند. ساک 
دســتکش هایم  کــردم  رو  و  زیــر  را 
پیــدا نشــد. ســه تا دختــر دانشــجو 
آمدنــد و نشســتند صندلــی عقــب. 
بــود  راه  اول  همــان  افتادیــم.  راه 
کــه دخترهــا گیــر دادنــد و راننــده 
ضبطــش را روشــن کــرد. داریــوش 
بود یا ابی؟ بغضم ترکید و اشکهایم 
سرازیر شد. هرچه توی کیف دستی 
و ساک را گشتم، عینک آفتابی ام را 

هم پیدا نکردم.
صفحــۀ نیازمنــدی  روزنامه هــا را باز 
کــرده ام. همگــی پهن شــده اند روی 
آدرس  و  تلفــن  ناهار خــوری.  میــز 
کــه دورشــان خــط  را  شــرکت هایی 
کشــیده بــودم تک تــک روی کاغذی 
یادداشت می کنم. باید به چند جا 
سر بزنم. قرار مصاحبه گذاشته اند. 
ُــه مــاه و بیســت ویک روز  درســت ن
داده ام. ســراغ  اســتعفا  کــه  اســت 
شــماره  تــا  مــی روم  کیف دســتی ام 
روی  دیشــب  ســارا  کــه  را  تلفنــی 
کاغــذی نوشــته اســت اضافــه کنــم 
بــه شــماره ها. گفــت: »فــک کــردی 
خونــه  بشــینی  و  کار  ســر  نــری 
همه چــی دُرُس می شــه؟!« داشــت 
مرتضــی  مــی زد.  ســیخ  را  کباب هــا 
رفتــه بود پیــش فرهاد و روی تراس 
می دانســتم  می کشــیدند.  ســیگار 
بــرای  همان موقــع کــه همه چیــز را 
ســارا گفتم صاف گذاشــته بود کِف 
رفتــار مرتضــی  از  مرتضــی.  دســت 
بــه  زد  را  گیالســش  بــود.  معلــوم 
گیــالس خالی فرهــاد و گفت: »آقا، 

باالخــره دبــی چــی شــد؟ بریــم؟!« 
ســارا آن قــدر صــدای ضبــط را بلنــد 
کــرده بــود که نشــنیدم آخــر فرهاد 

چه جوابی داد.
روزنامه هــا را کنــاری می انــدازم و به 
تــوی  آشــپزخانه برمیگــردم. َســرَکی 
یخچال می کشم ببینم برای صبجانۀ 
فرهاد چیزی پیدا می شود یا نه. کیک 
آلبالویــی دســت نخورده باقــی مانده 
است. برشی از کیک را گذاشت توی 
بشــقاب و ُســر داد طرفــم. رفتــارش 
به بارمَن های توی فیلم های وسترن 
بیشــتر شــبیه بــود. عینــک دور قاب 
بــاالی  بــود  گذاشــته  را  مشــکی اش 
ســرش و چشــم هایش خواب آلــود و 

پف دار بود.
قنــادِی  ســراغ  رفتــم  دوبــاره  چــرا 

خیاباِن ویال؟!
آشــپزخانه  پنجــرۀ  لخــِت  نیمــۀ  از 
را  ســفیدی  دانه هــای  چشــمم 
می بارنــد.  آســمان  از  کــه  میگیــرد 
زمســتان خیلــی زود از راه رســیده 
بــرف می بــارد  اســت. گلوله-گلولــه 
و می نشــیند روی شــاخه های نــازک 
درخت هایــی کــه هیــچ انتظــارش را 
ندارند. توی تونل امن تر و روشن تر 
بــود انــگار. راننــده تا کمر خم شــده 
بــود و دودســتی فرمان را چســبیده 
بود. نورباال که می انداخت، البه الی 
مــه و بــرف، جــاده تــا یک متــری هم 
پیدا نبود. دخترها داشتند بلند بلند 
آواز می خواندنــد. داریــوش بــود یــا 
ابی؟ داریوش بود. فرهاد و مرتضی 
نشســته بودند روی ســنگ های لب 
ساحل و صدایشان را انداخته بودند 
روی سرشان. فرهاد هر بار هم صدا 
می شــد بــا داریــوش و »ای نازنین« 
را بلند تــر از قبــل فریــاد می کشــید. 
ســارا روبــروی آتش دســته ای هیزم 
پاییــن  آن  از  و  داشــت  بغــل  تــوی 
روی  مــی داد.  تــکان  دســت  برایــم 
تراس نقلی ویالیشــان توی صندلی 
حصیــری لمیــده بــودم و بــه هیــچ 
زمــان و مکانی وصــل نبودم. حال و 
حوصلۀ هیچ کدامشــان را نداشــتم. 
نگاهــم بــه دریــا بــود و خورشــیدی 
کــه آرام آرام غــروب می کــرد. دریــا 
موج هــای ارغوانــی اش را به ســاحل 
سنگی می کوبید و مرغ های دریایی 
صخره هــا  روی  از  دسته دســته  را 
فــراری می داد. آلبالو هــا را دانه دانه 
می کشــیدم  الجــوردی  کاســۀ  از 
زبــان  نــوک  می گذاشــتم  و  بیــرون 
دهــان.  ســق  می چســباندم  و 
انگشــت هایم همــه آلبالویــی شــده 
بودند و مدام به هم می چسبیدند. 
روی  بــود  زده  شــتک  آلبالــو  آِب 
پیراهن سفیدم. پیراهن سفید را با 
خال خالی هــای آلبالویی اش بیشــتر 
دوست داشتم. مادرم دستی کشید 
روی پیراهــن ســفید و از تــوی آینــه 
شــی  ســفیدبخت  »ایشــااّل  گفــت: 
مادر!« توی صندلی حصیری بیشتر 
و بیشــتر فــرو می رفتــم و از آن همه 
چســبندگی و رطوبت حظ می بردم. 
دست یکی از دخترها از کنار پنجره 
آمد جلو. تکه ای لواشــک بریده بود 
و بــه مــن تعــارف می کــرد. صدایش 
و  برف پاک کُن هــا  غِژغِــژ  البــه الی 
بــود.  شــده  گــم  آوازخواندن هــا 

لواشک طعم آلبالو می داد.
قیــد کیــک را مــی زنــم و درِ یخچــال 
را مــی بنــدم. برمیگــردم ســر وقــت 
چــپ  ســمت  گوشــۀ   . روزنامه هــا 
روزنامه، شــرکِت نه چنــدان معروفی 
آگهــِی بی رنــگ و رویــی چــاپ کرده و 
پــِی تحصیلدار و حســابدار می گردد. 

آقــای فراســت نامۀ اســتعفایم را که 
دیــد، حســابی گُرخیــد. گفــت: »این 
ســلیمانی؟!«  خانــوم   ســال  وقــِت 
جایــی  شــوهرم  »مجبــورم.  گفتــم: 
مأموریــت داره بایــد همــراش برم.« 
ترســیدم در مــورد قضیــۀ مأموریــت 
و ایــن حرف ها حســابی ســؤال پیچم 
کنــد، ولی نکــرد. باز هــم دفتر مدیر 
عامل جلسۀ مهمی داشت و نطقش 
نیمــه کاره مانــد. دفتــر دســتکش را 
جمــع کــرد و نامــه را سرســری امضــا 
کــرد و گفــت: »حیــف شــد خانــوم 
از  را  امضا شــده  نامــۀ  ســلیمانی.« 
روی میــز برداشــتم و از دفترش زدم 
بیرون. خرت و پرت های کشوی میزم 
را ریختــه بــودم تــوی یــک کارتــن و 
داده بودم بهادری ببرد توی ماشــین 
بگــذارد. داشــتم از همه خداحافظی 
می کردم دیدم پشت میزش نشسته 
ُــغ کــرده. از زیــر عینــک  و بدجــوری ب

دور قاب مشکی نگاهم می کرد.
یک برش از کیک آلبالویی گذاشــت 
توی بشقاب و پوزخندی زد و گفت: 
ّــۀ ُصبــی!«  »بخــور ضعــف نکنــی کل
نفهمیدم اشــتهایم زیاد شده بود یا 

کیک آلبالویی برایم تازگی داشت.
کجــا  از  رو  کیــکا  »ایــن  پرســیدم: 

می گیری؟ خیلی خوشمزه س!«
»خیابــون ویال نرســیده بــه خیابون 
ارمنــی  کافه قنــادی  یــه  کالنتــری 
هــس، کیکاش حرف نداره.« برش 
دیگری از کیک برداشتم و گذاشتم 
توی بشقاب. گفتم: »امشب حتما 
میــرم یکی واســه خونــه می گیرم.« 
عینکش را روی قوزک بینی جابه جا 
کــرد و بشــقاب کیــک را از جلــوی 
»زیــادم  گفــت:  برداشــت.  رویــم 
می شــی.«  ّــه  چل و  چــاق   بخــوری 
از  نیشــگونی  و  خندیــد  هــم  بعــد 
گوشــِت قلمبه شدۀ شــکمم گرفت. 
ســارا داشــت بــه چیــزی غَش غَــش 
پلّه هــای  طــاق  زیــر  می خندیــد. 
دانشــکده نشســته بودیم و منتظر 
بودیم سانس خانم ها شروع شود. 
بــودم.  آمــده  فــرم  روی  حســابی 
هــر روز بعــد از کالس هــا بــا ســارا 
می رفتیــم ســالن ورزشــی دانشــگاه 
و بدمینتــون بــازی می کردیم. ســارا 
هنــوز داشــت می خندیــد که فرهاد 
و یک ســری از پســرهای دانشــکدۀ 
پیراهــن  و  شــورت  بــا  مدیریــت 
ورزشــی از در ســالن آمدند بیرون. 
فرهــاد گفــت: »فکر کــرده بودم به 

من می خندیدین.«
روزنامه هــا را تــا مــی کنــم و کاغــذ 
بغــل  جیــب  در  را  یادداشــت ها 
بــه  می دهــم.  جــا  کیف دســتی ام 
فنجــان  و  برمیگــردم  آشــپزخانه 
چایم را در ســینک ظرفشویی خالی 
می کنم. از قوری، چای تازه دم را توی 
فنجان می ریزم و فنجان را روی میز 
ناهارخــوری می گــذارم. برمی گــردم 
تــا برای فرهاد صبحانــه ای روی اُپِن 
بچینم. مربای بِهی را که منیژه برایم 
ِــن مــی  آورده بــا ســبدی نــان روی اُپ
گذارم. پیش دســتی با کارد و قاشق 
چایخــوری هــم کنــارش. درِ یخچال 
را کــه بــاز مــی کنم، باز چشــمم می 
خــورد بــه کیک آلبالویــی. یک طبقه 
از یخچال گرفته اســت. کیک را هم 
ِــن.  برمــی دارم و مــی گــذارم روی اُپ
یــک  تــارت توت فرنگــی،  چیزکیــک، 
لیــوان آب پرتقال، تخم مرغ نیمرو و 
سوســیس ســرخ کرده. میز صبحانه 
را که دیدم، زدم زیر خنده. عینکش 
را از چشم برداشت و همان طور که 
قاِب مشــکی اش را با دســتمال پاک 

می کــرد گفــت: »چــرا می خنــدی؟! 
از خداتــم باشــه … اصــال می خــوام 
ببینــم اشــتهات چقــده!« برشــی از 
تــوی  گذاشــت  توت فرنگــی  تــارت 
بشــقاب و بــاز هــم مثــل بارمَن های 
فیلم های وســترن ُسر داد طرفم. با 
انگشــت ذره ای از تــارت توت فرنگی 
را گذاشتم توی دهانم و مزه کردم. 
خوشــمزگی  بــه  توت فرنگــی  تــارت 
کیــک آلبالویــی نبــود. آمد نشســت 
روبرویــم و دســتش را گذاشــت زیر 
چانــه اش. اوقاتــش کمــی تلــخ بود. 
دهان درّه ای کرد و گفت: »نمی شــه 
دو ســه شــب تــو هفتــه دیرتــر بــری 
خونــه؟! … ســرِ ُصبــی مــن و خودتو 
آرام  را  انگشــتم  می کنیــا!…«  زابــرا 
مکــث  لب هایــش.  روی  گذاشــتم 
مانــد.  نیمــه کاره  حرفــش  و  کــرد 
گاز محکمــی از انگشــتم گرفــت کــه 
توت فرنگــی  طعــم  بــودم  مطمئــن 
می دهــد. گفتــم: »اگــه راه داشــت، 
همــون گــرگ  میــِش صبــح شــال  و 
کاله می کردم و دســتمو می ذاشــتم 
رو زنــگ خونــه ت.« عینک دور قاب 
مشــکی اش را از چشــم برداشــت و 
لب هایــش را ســفت روی لب هایــم 
چسباند. دست هایش را حلقه کرد 
دور کمــرم. انگار کودکــی را روی دو 

دست بلند می کرد.
»نازنیــن!«  گفــت:  گوشــم  تــوی 
کوچــک  اســم  بــه  بــود  اولین بــار 
صدایــم مــی زد. دســت هایم را دور 
گردنــش حلقه کرده بودم و گوشــم 
را چســبانده بــودم بــه لب هایــش. 
عینــک دور قــاب مشــکی چشــمش 
بــود. صدای نفس نفس  زدنش توی 
گوشــم می پیچیــد و همه جــا پــر از 
کاغذ می شــد. پاره های سفید کاغذ 
از روی میزهای کار، زیر صندلی های 
فایل هــای  البــه الی  از  و  چرمــی 
می زدنــد  اداره  تــوی  تلنبار شــده 
و  می رقصیدنــد  هــوا  در  و  بیــرون 
پخــش زمیــن می شــدند. نفهمیــدم 
بــه  خــورد  چشــمم  کــه  بــود  کِــی 
فراست. داشت تماشایمان می کرد. 
دو نفــر دیگــر ایســتاده بودنــد کنــار 
پنجره. صورتشــان محــو بود و قد و 
قامتشان مدام کوتاه و بلند می شد. 
می دیــدم.  هــم  را  بهــادری  گهــگاه 
چــای  اســتکان  از  پــر  ســینی  یــک 
دســت گرفتــه بــود و لبخنــد می زد. 
اســتکان های چای بیشــتر و بیشــتر 
افتادنــد  ســینی  تــوی  از  و  شــدند 
زمیــن. بــا صدای شکستن شــان بود 
کــه از خــواب پریــدم. دیــدم فرهــاد 
را  پتــو  و  مــن خوابیــده  بــه  پشــت 
زیــر پایش گلوله کــرده. چیزی توی 
دلــم فــرو ریختــه بــود. عــرق کــرده 
بــودم و لباســم خیــس و چســبناک 
به تنم چســبیده بود. بلند شــدم و 
رفتــم ســمت پنجــره. رخوتــی مــدام 
تــوی زانوهایــم می دویــد و مورمورم 
بــه  نگاهــی  پــرده  الی  از  می شــد. 
کوچــه انداختــم. هنــوز آفتــاب نزده 

بود و هوا گرگ میش بود.
قنــدان را از روی میــز ناهارخــوری 
قنــدی  ّــۀ  َحب و  کشــم  مــی  پیــش 
برمیــدارم. چــای داغ را کــه رویــش 
ســر می کشــم دلم حسابی گرم می 
شــود. فنجــان را بــه گونه هایــم می 
دورش  را  دســت هایم  و  چســبانم 
و  کنــار  زد  راننــده  حلقــه می کنــم. 
دخترها دویدند برای آِش رشــته. از 
ماشــین پیاده شــدم. رفتم گوشه ای 
تخته ســنگی را از بــرف پــاک کردم و 
رویش نشستم. لرز همۀ وجودم را 
گرفتــه بود. از شــدت ســرما نزدیک 

بــود بــاال بیــاورم. موبایــل را روشــن 
کــردم و شــمارۀ فرهــاد را گرفتــم. 
همۀ حرف ها را به خودم زده بودم. 
شــاید  ســی بار،  بیســت بار،  ده بــار، 
هم بیشــتر! توی ذهنــم همه چیز را 
مــرور کرده بودم. هــر چقدر فکرش 
را کرده بودم بیشــتر مطمئن شــده 
بــودم حضــوری نمی شــود. چشــمم 
که توی چشم هایش می افتاد، انگار 
دنیا روی سرم خراب می شد. دستم 
دســت هایش  تــوی  بــود  گرفتــه  را 
پوســتم  روی  آرام  را  انگشــتش  و 
می چرخانــد. گفت: »تــو یه چیزیت 
هــس بــه مــن نمی گــی.« ، »نــازی! 
ایــن روزا! یه جــور  یه جــوری شــدی 
غریبی شدی.« اولین بوق را که زد، 
گوشی را برداشت. گفت کار بانکی 
داشته و دیرتر سر کار می رود. توی 
بانک که نمی شــد. البد داد و بیداد 
مــی داد،  فحــش  می انداخــت،  راه 
»دســتم  گفتــم:  می کــرد.  تهدیــد 
شــماره ت.«  روی  رفتــه  اشــتباهی 

قطع کردم.
برگشــتم توی ماشین. راننده کاسۀ 
آشش را گذاشته بود روی کاپوت و 
آش می خــورد. چشــمش که به من 
افتــاد، از پنجــره ســرش را کــرد تو و 
بخــاری  »آبجــی! می خــوای  گفــت: 
و  رنــگ  کنــم؟  روشــن  واســه ت  رو 
روت بدجــور پریده هــا!« بخــاری را 
روشــن کــرد و خــودش رفــت جلوی 
کاپوت پشت به من ایستاد و کاسۀ 
گرفــت.  دســت  دوبــاره  را  آشــش 
موبایــل را از جیبــم کشــیدم بیــرون 
گفتــم  کــردم.  خاموشــش  نــو  از  و 
نکنــد بــو بــرده باشــد توی جــاده ام. 
همــان دختــری کــه لواشــک تعارفم 
کــرده بــود پرســید: »خانــوم، شــما 
آش نمی خوریــن؟« کاســه ای را کــه 
دســتش بــود داد بــه مــن و خودش 
رفــت یکــی دیگــر گرفــت. کاســه را 
را  دســت هایم  و  گرفتــم  دودســتی 
دورش حلقه کردم. قاشــق اول دلم 
را گرم کرد. با دومی آشــوب شــد و 

پاک به هم ریخت.
فنجان خالی چای را می گذارم روی 
اُپِن. از جالباســی روسری چهارخانۀ 
را  ســورمه ای ام  بارانــی  و  صورتــی 
برمیــدارم. بــه آینــۀ دیواری کنــار درِ 
ورودی کــه مــی رســم، بارانــی را تن 
زل  خــودم  بــه  آینــه  در  و  می کنــم 
می زنم. خیس شــده بــودم و بارانی 
تنگ به تنم چسبیده بود. دانه های 
ســینه هایم  روی  از  بــاران  درشــت 
زیرچشــمی  پاییــن.  می خــورد  ُســر 
ردّش را گرفتــه بودم که از پارکینگ 
اداره زده بود بیرون. دســتم را دراز 
کــرده بــودم برای تاکســی کــه تندی 
دنــده عقــب گرفــت و زد روی ترمز. 
شیشــه را کشــید پاییــن و از پشــت 
عینــک دور قــاب مشــکی خیره خیره 
بــارون  »زیــر  گفــت:  کــرد.  نگاهــم 
چــرا خانــوم ســلیمانی؟! بفرماییــن 
بــاال می رســونمتون.« نرفتــم. گفتم 
البــد علــم غیــب دارد خوابم برایش 
نفس نفــس  صــدای  شــده.  رو 
 زدن هایــش هنــوز توی گوشــم بود. 
و  گرفتــم  خــودم  بــه  جــدی  قیافــۀ 
گفتم: »ممنون آقای ریاحی. مزاحم 
شما نمی شم.« اولین تاکسی ای که 
از ســر خیابــان پیچیــد ســوار شــدم 
و رفتــم. فــردا صبحــش ســرم تــوی 
حساب های اداره بود که دیدم یکی 
سایه اش را انداخته باالی سرم. سر 
بلند کردم و چشــمم افتاد توی یک 
جفــت چشــم عســلی کــه از پشــت 
عینــک دور قــاب مشــکی هیچ وقت 

بــه چشــمم نیامــده بــود. لبخنــدی 
راحــت  خیالــم  بــود.  لبــش  گوشــۀ 
شــد از رفتــار دیــروزم چیــزی به دل 
نگرفته. لبخند روی لب هایش کش 
آمــد و گفت: »منزل من و شــما که 
یــه خیابــون بیشــتر فاصلــه نیــس. 
دیگــه چه زحمتــی؟! صبح  ها منتظر 

باشین با هم بیاییم اداره.«
اتاق خــواب  بــه  پاورچین پاورچیــن 
برمیگــردم. فرهــاد از ســرما پتــو را 
روی ســرش کشــیده. پیــچ شــوفاژ 
را کــه چرخانــدم، آب چکه چکــه از 
لوله هــا ریخــت روی ســرامیک. زیــر 
همــۀ شــوفاژهای ویــال یــک کاســۀ 
آب  تُندتُنــد  و  گذاشــتم  بلــوری 
تــوی  می کــردم  خالــی  را  کاســه ها 
ســینک ظرفشــویی. ویــال ســرد بــود 
و داشــتم ســگ لرز مــی زدم. هر چه 
پتو و لحاف را سارا مرتب چیده بود 
تــوی کمد ریختــم روی هم و زیرش 
پناه گرفتم. فرهاد خودش زنگ زد. 
اول خیــال کــرده بود رفتــه ام خرید. 
یکــی  دو ســاعتی کــه نشســته بــود 
و دیــده بــود خبــری از مــن نیســت، 
چندبــاری شــماره ام را گرفتــه بــود. 
بــار دوم کــه پرســید کجایــی بغضــم 
ترکیــد. طــوری کــه خــودم فرصــت 
شــنیدن حرف هایم را نداشته باشم 
چیزهایی بی سر و ته سرهم کردم و 
زدم زیر گریه. از همان صبِح بارانِی 
آخرِ آذر تا روزی که وســط راه پلّه ها 
برگشــته  و  بــودم  شــده  پشــیمان 
طبقــه  هفــت  از  باال آمــدن  بــودم. 
نفســم را بریده بــود. کلید انداختم 
به در و صاف رفتم توی حمام، شیر 
آب ســرد را تــا تــه باز کــردم. آن قدر 
تــوی حمــام مانــدم تــا صبحانــه اش 
دقیقــه ای  چنــد  رفــت.  و  خــورد  را 
فقــط ســکوت کرد. بعد هم گوشــی 
را گذاشــت. نــه پرســید »چــرا؟« نه 
پرســید »بــا کی؟« هیچی نپرســید. 
و  چالــوس  مانــدم  هفتــه ای  یــک 
برگشتم. گفتم البد آب ها از آسیاب 
افتــاده و دیگــر می شــود دربــاره اش 
منطقــی صحبت کرد. دیدم نیســت 
و چمدانــش را هم برده. یک ســری 
لباس، وســایل شخصی و مدارکش 

را هم با خودش برده بود.
روســری را ســر مــی کنــم و گــره اش 
را فــرو مــی دهــم تــوی یقــۀ بارانــی. 
کیف دســتی ام را از روی میــز برمــی 
دارم و به سمت آشپزخانه می روم. 
نگاه دیگری به بســاط صبحانه روی 
ِــن مــی انــدازم. می دانــم لــب بــه  اُپ
چیــزی نمی زنــد. همۀ یــک هفته ای 
کــه برگشــته اســت، صبح  بــه  صبح 
صبحانه خورده و نخورده قبل از آن 
که من بیدار بشوم از خانه زده است 
بیرون. دیشب منزل سارا و مرتضی 
بــار اولــی بــود کــه تــوی چشــم هایم 
نگاه کرد. زیرچشمی نگاهی به من 
انداخــت و ســگرمه هایش تــوی هم 
رفــت. پِیکــش را تــا تــه ســر کشــید 
و رفــت تــوی تــراس ســیگار دیگــری 

روشن کرد.
ذره ای از کیک آلبالویی را در دهانم 
مــی گذارم و مــزه می کنم. هنوز به 
همان خوشــمزگی قبل است. کیک 
را به یخچال برمی گردانم و نگاهی 
بــه ســاعت دیــواری مــی انــدازم. دو 
 ســه دقیقه بیشــتر نمانده است که 
ســاعتش زنــگ بزنــد. چتــر را برمــی 

دارم و از در بیرون میزنم.

تیرماه ۱۳۹۱
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کتاب/معرفــی  "معرفــی  قســمت  در 
قصــد  شــهرگان،  مجلــهء  در  نویســنده" 
داریــم  آثاری از نویســندگان ایرانی و غیر 
ایرانــی  معرفــی کنیــم. از آن جهــت کــه 
هدف این بخش نقد این آثار نیست، در 
کنار بخشــهایی از ایــن آثار، نقد و نظرات 
دیگر خوانندگان این آثار را در اختیار شما 
قــرار مــی دهیم.  همچنیــن در این بخش 
فرصتــی برای خوانندگان و دوســت داران 
ایــن آثــار یا نویســندگان فراهــم آورده ایم 
تــا بخشــی از کتــاب معرفــی شــده  را بــا 
صدای خود مولف در وب ســایت شهرگان 

بشنوید. 

ساره سکوت

++++++++++++++++++++

ادبیــات  دانش آموختــه ی  پدرام نیــا  اکــرم 
پزشــکی  تهــران،  دانشــگاه  انگلیســی 

دانشــگاه علومپزشــکی ایران و مدیریت 
پژوهــش پزشــکی دانشــگاه مک مســتر 

کاناداست.
 از اکــرم پدرام نیــا تاکنــون جســتارهای 
زیــادی در زمینه هــای ادبــی، اجتماعــی 
و  رســانه ها  نشــریه ها،  در  پزشــکی  و 
ســایت های اینترنتــی داخــل و خــارج از 

کشور منتشر شده است. 
کتاب هایی که تاکنون از او منتشر شده:
و  زیگــورات  کویــر،  نفیــر  رمــان:  ســه 

زمستان تپه های سوما 
)جــون  گیلگمــش  رمان هــای:  ترجمــه ی 
)اســکات  اســت شــب  لطیــف  النــدن(، 
فیتزجرالد( و لولیتا )والدیمیر ناباکوف(

دو اثر پژوهشی: روانشناسی خواندن و 
ترویج کتابخوانی، روانشناسی نوجوان 

ترجمــه دو کتــاب کودک از رابرت مانش 
و نیــز ترجمــه ی اثــری از نوام چامســکی 

)دولت های فرومانده(

" دکتر پدرام نیا نویســنده سخت کوشــی 
اســت و ایــن را می تــوان از نثــر پختــه و 
تحقیــق و تالشــی کــه در ســاخت فضــا 
از همــه مهم تــر در رســیدن  و  و لحــن 
رمان هایــش  در  متشــخص  زبانــی  بــه 
فهمیــد. این هــا را فقط بــا خواندن رمان 
زمســتان تپه های ســوما می توان فهمید 
که با چه نویســنده ی فهیم و مســلط به 
شــیوه ی روایت پــردازی و داســتان گویی 
طــرف هســتیم. پدرام نیــا را می تــوان از 
جملــه نویســنده هایی قلمــداد کــرد کــه 
بــا اینکــه چندیــن ســال اســت خــارج از 
ایــران زندگی می کنــد اما در آثارش ردی 
از شــخصیت ها و فضــا و حــال و هــوای 
و  نمی شــود  دیــده  مهاجــر  انســان های 
داســتانی  شــخصیت های  و  ســوژه ها 
پدرام نیــا همچنــان در ایــن ســرزمین راه 

خــود را می جوینــد و زیســت تاریخــی خــود را نه در گــزاره ای به نام 
ادبیــات مهاجــرت جســتجو می کننــد، بلکه حضور خودشــان در زیر 
سایه ی تاریخ معاصر این مملکت با تمام خصوصیات کامالً مربوط 

به این اقلیم و بوم اعالم می کنند."1-

رمان نفیر کویر
خسرو صادقی بروجنی درباره کتاب نفیر کویر می نویسد:

"رمــان »نفیــر کویر« نوشــته ی اکرم پدرام نیا که توســط نشــر قطره 
بــه چــاپ رســیده اســت حکایت گــر درد و رنــج و عشــق و دلدادگــی 

»گلــی«  اســت.  کویــر  قالیبافــان 
فرزنــد  رمــان،  اصلــی  شــخصیت 
مادری ایرانی و پدری افغانی اســت. 
گالبتــون )مــادر گلی( کارگــر قالیباف 
اســت و  پــدر افغانی او کــه برای کار 
در جنــوب آن هــا را رهــا کــرده کــرده 
اســت، پــس از مدتی به افغانســتان 
می رود، مدتی اسیر طالبان می شود 
و ســپس پــس از بازگشــت بــه ایران 
قــم  حوالــی  در  کوره پزخانــه ای  در  
مشــغول بــه کار می گــردد. گالبتــون 
به سفارش پدرش قصد دارد گلی را 
باسواد کند اما چون پدر گلی افغانی 
اســت بــه او شناســنامه نمی دهند و 
هیــچ مدرســه ای حاضــر نیســت او را 
ثبــت نام کند.  پس از فوت گالبتون 
سرانجام  زنی به نام »سروین« گلی 
را به خانه اش می برد تا هم از دختر 

کوچکش »نســیم« مواظبت کند و هم پیش او خواندن و نوشــتن 
یاد بگیرد. نوید، خواهر زاده ی سروین پسری که از بچگی با گلی در 
آن خانه بزرگ می شود رفته رفته دلداده ی گلی می شود و داستان 

تا بزرگ شدن آن ها و بیان عشق نوید به گلی ادامه می یابد.
نفیــر کویــر دو راوی دارد کــه بــا فــرم نوشــتاری رمــان در بخش ها و 
فصل هــای مختلــف خواننــده آن هــا را از هــم تمیــز می دهــد. گلــی 
و نویــد دو راوی ایــن رمــان هســتند کــه رمــان از زبــان آن  هــا روایت 

می شود.
و  فرمالیســتی  ســویه ای  بــا  ادبــی  آثــار  اکثــر  کــه  زمانــه ای  در 
پست مدرنیســتی، نظریــه ی »هنــر برای هنــر« را ترویج می دهند و 

کم تــر قائــل بــه رســالت اجتماعی بــرای ادبیات هســتند، رمان نفیر 
کویر با سبک رئالیستی خود نه تنها از نثر دلنشینی برخوردار است 
بلکه زوایای گوناگون زندگی پر از رنج و استثمار مهاجران افغانی و 

کارگران قالیباف کویر را به زیبایی تصویر می کند." 2-
بهزاد فراهانی، هنرپیشه شناخته شده تئاتر، تلویزیون و سینما در 

معرفی کتاب می نویسد:
"هرگز گمانم نبود که رمانی را دوبار و سه بار بخوانم و باز بخوانم. 
در مــورد ایــن یــک شــد و هنــوز خرســندم و بــه یاد شــعر فردوســی 

می افتم که گفت:
به ایران زمین صد هزار آفرین
که دارد به بر دخترانی چنین

و امّا ای دوســت،ای که همچون شــخصیت »خورشــیدکاله« احمد 
محمــود و ســیلویای »رومن روالن«عاشــق دیدنــت هســتم. بگــذار 
چراهــای ایــن شــوق کودکانــه ام را برایــت بشــمرم. نخســت آنکــه 
نگاهت به عالم انســانی پاک،صاف و شــفاف اســت و هیچ گرفت و 
گیر روشنفکر مآبانه ندارد. به قولی»گیر ودار و حاجب و دربان در 

این درگاه نیست«. 
دوم  آنکه در ســاختار و شــخصیت پردازی یکه ای و یگانه و چشــمان 
نجیبــت کاشــف هزارتوهــای کارآکتــر )نقــش( اســت و هرگــز هیــچ 
شــخصیتی گله مند آن نخواهد بود که کم و کاســتیش را ندیدی و 

نیافتی و »تام آرزو« و حسرتمند رهایش ساختی.
و سه دیگر آنکه در شناخت احساسات مردمان ،همچون تیزپروازان 
فراز بلند آســمان به ســخاوت،حاتمی کردی و گاه به خشک دســتی 
جبــار زمانــه نشــدی. و چهــار و پنــج و شــش آنکــه در بسترســازِی 
جلــو رفــت آدم هایــت هرگز نــه به ناتورالیســم معمول دل بســتی و 
نه هیچ گاه افســون واقع گریزی های مرســوم گردیدی. در آن به آن 
قّصه ات،بــا تمــام زیرکی هایــم نتوانســتم پیش بینی کنــم که به کجا 
سرک خواهی کشید؟ یکی از ویژگی های بزرگ و ارجمند آدم هایت 
آنســت که انســان آرزو می کند آنها را در زندگی خویشــتن ببیند و 
دست هایشــان را بفشــارد و نیم شــبی ، شاید ســحرگاهی با آنها دو 

سه ساعت سفر کند و حال و احوالشان را جویا شود.
درهم آمیزی لحظه های قصه ات با همه نابهنگامی ســبک و ســیاِق 
آمریــکای التینی ها،نــو و بکر و بجاســت. درود بر تو و این شــاهکار 
نامیرایت که در میان صف طویل نویسندگان ایران زمین، در قلب 
کوچک کارپیشه ام جای دنجی را برا خود ،نه اجاره، که ملک طرق 

خود کرده است.
دلــم می تپــد بــرای مهمــان کــردن شــخصیت های قصــه ات بــه زیــر 
ســایه بان کوچکــم و پذیرایــی از یــک یــک آنهــا، به ویژه خــوردن یک 
لیوان شــربت بهارنارنج با گالبتون و همســر افغانش وهم نواشــدن 

با هر دوی  آنها.
نثرچکش خورده، ترکیب َحرَس شده،با واژگان بکر و تازه به مهمانی 
ادبیــات پارســی آمــده و نجابــت و شــریف در بــه تصویر کشــیدن 
پنهان گاه هایــی کــه بــا همــه ادعاهــای مردم گراییم، از وجودشــان و 

نشانی آنها بی خبر بودم." 3-
در مصاحبه ای که مجید صابری، برای روزنامه آرمان، با نویسندهء 

این رمان انجام داده است از زبان نویسنده می خوانیم:
"رمــان، در ســاده ترین حالــت، عرصــه ی به تصویرکشــیدن قطعــه ای 
از زندگــی اســت بــا اســتفاده از ابــزاری خــاص. انتخــاب نــوع ابــزار 
و قطعــه رابطــه ای تنگاتنــگ دارد بــا بینــش و شــناخت نویســنده از 
جهــان. بدیهــی اســت که بیشــتر نویســندگان، کمابیش، به ســمت 
بینــش ثابتــی حرکــت می کننــد و چیــزی کــه بازنمــود ایــن بینــش را 
متنوع می کند، تنوع ابزار است و جابه جایی آن قطعه. ابزار و برش 
متفاوت همانا آفرینش زبان نو، فرم، مضمون و شخصیت هایی با 
هویت و شــاخصه های فردی متفاوت و حتا بســتر جغرافیایی دیگر 
اســت و پــس از این همــه، شــاید آن دیباچــه دریچــه ای بگشــاید به 
دنیــای آزمــون و تجربــه ی نو، و محصول کار به گرداب ازســرگیری و 

کسالت آور تکرار نیفتد."4-

 بخشی از این کتاب را می توانید در آدرس زیر بخوانید:
http://akrampedramnia.blogspot.com/2011/05/blog-post.html
1-http://poets.ir/?p=17585
2-http://www.khosrosadeghy.com/?p=213
3-http://hamshahrionline.ir/details/149329/Culture/literature
4-https://shahrgon.com/64875-2/

ادبیات - معرفی کتاب	�

معرفی کتاب ـ معرفی نویسنده ـ صدای نویسنده
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ادبیات - نقد 	�

)سطرهایی با لحن اتو کشیده(

را  جنازه  این  سر  "آن  شعر  مجموعه 
بگیر" سروده ی پوریا پلکیان که در پاییز 
1396 توسط نشر شانی به چاپ رسیده 
است شامل شعر های سپید کوتاه و بلند 
است که شاعر با زبانی روایی  و بکار گیری 
اسطوره ها و تصویر سازی های بکر همراه 
با، بازی های زبانی در ساختاری هنرمندانه 

سروده است. 
شاعر  مجموعه  این  کوتاه  شعرهای   در 
گام  گوناگونی  و  متفاوت  فضاهای  در 
عناصر  از  پلیکان  هرچند  می گذارد. 
ملموس و قابل فهم برای بیان حاالت خود 
استفاده می کند اما مانند سروده های بلند، 
و  نمی شود  درگیر  مخاطب  ذهن  چندان 
این نه به علت درون ذاتی این اشعار که 
به طور کلی شعرهایی که در قالب کوتاه 
سروده می شوند کمتر توفیق یافته اند که 
ذهن را درگیر جنبه های خیالی نمادی و 

بطور کلی مجازی زبان کند. 

این  سروده های  خوانش  ابتدای   در 
کتاب، به نظر می رسد که  شعرهای این 
عاطفی ست  و  احساسی  بیشتر  مجموعه 
را  وضعیتی  ویژه  سازی   فضا  با  شاعر  اما 
فراهم می کند تا در هاله ای از ایهام و ابهام 
را  مردمی  و  اجتماعی  درد های  پایه های 
شعرهای  نمونه  عنوان  به  کند  پی ریزی 

"ص 41،  ص 48، ص 50، و ..."
بخشی از شعر "مچاله الی آگهی ها" ص 

،50

پای پیاده از اتومبیل ها بگذری 
هر جای خیابان خار روییده است 

چراغ های راهنما اشک می ریزند و 
دود سفیدی چشم هایت را سیاه می کند.

◽
صبح 

به صبح 
الی آگهی ها مچاله بشوی 

شب 
به شب 

کنج اتوبوس 
سرت را بین دو دست بگیری و 

جان بدهی ..........

و  بدیع  پردازی های  تصویر  با   شاعر 
و  ابژه  ویژه بصورت  عینیت مند ارتباطی 
سوبژه بین کلمات و بندها در شعر برقرار 
می کند و با قدم زدن در فضایی سورئال 
و  تاریکی  میان  مرز  در  روایی  بیانی  با 
"چراغ  به  دادن  تشخص  وبا  روشنی، 
های راهنما "  به صورت ایهام وار  ذهن 
خواننده را درگیر مصائب  اجتماعی و .... 
می کند  که زبان حال انسان و درد های 

امروز اجتماعی و خانوادگی است. 
 

گاهی بینامتنیت درشعر و گره خوردن آن 
با کلمات بستر شعر را هنرمندانه می سازد 
مانند شعر"کف ها روی آب می مانند" که 
نام این سروده که در سطری از شعر هم 
از شعر  یاد مصرعی  به  را  آمده است من 
کف  دریا  "روی  می اندازد  بزرگ  صائب 
"همچنین  است  گوهر  دریا  قعر  نشیند 
از شعر  "قو"ی  این شعر میان متنی  در 
حمیدی شیرازی با جانشینی "سنگ" به 

جای "قو"، آمده است.

بخشی از شعر

کف ها روی آب می مانند
سنگ ها تووی آب غرق می شوند

و ماه 
حتا خیس نمی شود 

با این که یک سنگ است 
دریا تویی 
سنگ منم 

وماه
کسی که از این فاجعه فاصله بگیرد 

"تو دریای من بودی
آغوش وا کن 

که می خواهد این سنگ زیبا
بمیرد"

در تو غرق می شوم 
اسب ها از سرم بیرون می ریزند 
شنا می کنند و از آب می گذرند

اسب ها از آب عبور می کنند 
سنگ ها تووی آب غرق می شوند 

و کف ها از این شب 
به شب شعر دیگری می روند  

تا برای شاعر روی آب مانده ی دیگری
کف 
کف 

کف بزنند 

پلیکان با استفاده از واژه ی کف، بصورت 
ایهام که هم معنی کف دریا می دهد و هم 
معنی کف زدن و دست زدن، و همچنین 
ایهام در دو  واژه ی "شب و شب شعر"،  به 
و  زبانی  بازی  نوعی  بیانی،  ادبی  لحاظ 
خالقیت هنری و در بافت اندیشگانی نوعی 
می گستراند.  شعر  در  را  تاریکی  و  پوچی 
دینی  مراسم  و  اسطورهها  در  نیز  اسب 

بوده  نماد خورشید  بعضی تمدن ها 
و گردونه ی خورشید را می چرخاند 
. و برای خدایان خورشید نیز قربانی 
می شد و آن را با خدایان دریا مربوط 
شاعر  درکل،  ذهنیت  دانستند  می 
در محوریت تصاویر روایی به صورت 
نوستالژیک و  با حسی  ابژه و سوبژه 
همچنین رابطه ی دال و مدلول در 

شعر  نمودی ویژه دارد.
" خورشید،  موتیف های  از  استفاده 
و   " و آسمان  رود   ، ، کوه  ماه، دریا 
تکرار آن ها در اکثر شعرها نشان از 
ذهن طبیعت گرا و سیال شاعر است 
. و ساختاری نظام مند از حیات در 
شعرجریان دارد که در واقع به روح 
زنده و جاری زندگی پیوند می دهد. 
ص،   ،  " جنگل  صلح  راز   " درشعر 

 ، 74

  در نگاه کلی شاعر با چرخش های 
خالقیت  خیال  در  هنری 
ساحت  در  خویش  هنرمندانه ی 
فراز  و  صورخیالی  و  اشاره،  ایهام، 
و  نخست  بند  در  موسیقایی  فرود  و 
بند سوم رشته ی واژگان را به دنبال 
خود کشانده است، گرچه بیان شعر 
نثر  منطق  از  و  بیشتر  روایی ست 
از  گریز  با  پلیکان  می کند.  پیروی 
به  پرتاب  شعر  و  شخصی  فضای 
فضای وسیع تر و اجتماعی تر و حتی 
جهانی تر ، باگزاره های خبری- بیانی 

و خبری -تاکیدی، فکر و اندیشه خود را 
در بند آخربیان می نماید. با هم این شعر 

را می خوانیم. 

زنجیرهایم را پاره کردم
بندی به پایم نیست 

و خطوط موازی روی پیراهنم 
را  زندان  های  میله  ادای  توانند  نمی 

دربیاورند .

دارم می روم به جایی دور 
به جایی قبل تر از روز محاکمه ام 

جایی که اسب ها سخن بگویند
آدم ها خاموش باشند 
قبل تر از کشف آتش

صبح ها اندام تو روشن باشند
مهتاب که می پاشد سایه روشن

موسیقی صدای سنگ است و باران 
اسفند ، خاکستر جا مانده از صاعقه 

می  پرستش  خدایان  تمام  جای  ها  فیل 
شوند 

کسی به جنگ خدای دیگری نمی رود 
و این می شود 

" راز صلح جنگل " 

◽

جایی که اگر خورشید شدم 
مطمئن باشم آفتابگردان ها

عینک آفتابی نخواهند زد

فرناز جعفرزادگان

 30 خرداد 1397 

نقدی از فرناز جعفرزادگان بر کتاب شعر »آن سر این جنازه را بگیر« سروده پوریا پلیکان

فرناز جعفرزادگان

پوریا پلیکان
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زنان	�

دردهای نهفته ی 
درون...

قسمت دوم

انسان زن متولد نمی شود بلکه تبدیل به زن می شود.
وقتی که نیمی از بشر از چرخه ی بردگِی نیمی دیگر رها شد و همراه 
با آن سیستم دروغ و ستم نیز از بین رفت همه پی خواهند برد که 
مفهوم حقیقی رابطه ی زن و مرد چه مزیتی نسبت به تفاوت نابرابر 

زنان و مردان در وضعیت کنونی دارد....
»سیمین دوبوار«

کل تحقیقاتی که ســیمین دوبوار در کتاب جنس دوم جمع آوری 
کرده، اکثراً مربوط به جامعه ی فرانســه می باشــد کــه فرایند "زن 
شدگی" را نشــان میدهد. انسان برای حضور در دنیا و حتی تعیین 
جنسیت خود دخالتی نداشته و تصمیمی درین مورد نمی توانسته 
بگیرد ولی شرایط عمومی و اختصاصی درجوامع مختلف این فرایند 

"زن شدگی" را با نسبت های متفاوتی به زنان تحمیل می کند.
در کتاب جنس دوم انگار معضالت تمام زنان دنیا به تصویر کشیده 
شــده است و علیرغم پیشــرفت های اقتصادی، فرهنگی، و آموزشی 
کماکان مراتب مختلفی از ظلم برعلیه زنان جاری اســت و شدت و 

ضعف این قضیه جنبه های تاریخی مساله ی زنان را نشان میدهد.
چنانکــه در جوامع غربی به دلیل رشــد ســرمایه داری و حتی در 
مواقعی به دلیل نیازهای مبرم جامعه برای کار زنان باعث آزادی های 
اجتماعی و حقوق برابر برای زنان شده است. در نتیجه به دلیل هم 
زمان شدن مبارزات زنان، به این خواسته ها شتاب بیشتری داده شده 

است .
در مقاطعــی مثل حق رای زنان انگلیســی در جنگ جهانی اول به 
دلیل اعزام مردان به جبهه های جنگ و نیاز اقتصادی انگلستان برای 
پشتیبانی اقتصادی و تولیدی باعث رشد حقوق زنان و قانونی شدن 
حق رای آنها شد، یا مبارزات زنان چپ اروپایی عمال حقوق متساوی 

را در جامعه ی شوروی سابق از نظر قانونی به وجود آورد .
در کشورهای جهان سوم و عقب افتاده ی اقتصادی و فرهنگی هنوز 

معضل زنان پابرجاســت ، و به حقوق اولیه ی خود نیز نائل نشده اند. 
حضور در عرصه ی کار برایشان تنگ شده و مذموم شناخته می شود 
و شغل هایی یا تحصیالتی صرفًا مردانه محسوب می شوند که ناشی 

از دیدگاه سنتی و دینی این جوامع می باشد.
عدم امکان انتخاب برای رهبری، ریاســت جمهوری، و مدیریت های 
کالن در ایــن جوامع به تحقیر موقعیت زن اذعــان دارد و در مورد 
حقوق اولیه یی مثل ارث مســاوی با پسر، یا دیه نصف مرد و تعلق 
حضانت و نگهــداری فرزندان برای مرد، که فشــار مضاعف روانی و 
روحی برای زنان محسوب میشــود و نبود حقوقی برای کاِر خانه به 
مفهوم استفاده ی مساوی از انباشت سرمایه در مدت ازدواج و و و. . . 

همگی ظلمی غیر انسانی و مضاعف بر زن است.
در شرایطی اینچنین تولید و باز تولید "زن شدگی"به مفهوم ادامه ی 
متقابل قدرت مردانگی و مرد ســاالری تاریخی اســت، چه به صورت 
تســلط بر خانواده و مالکیت و حتی مالکیت زن که بصورت قانونی 

هم در آمده است و عامل ابراز میشود ...
متاســفانه در چنین اجتماعی تفســیر و توجیه جای حقوق برابر 
را گرفته و از طریق خود زناِن "جنس دوم" شــده اســتفاده می شود، 
به طوری که ایــن توجیهات جنبه های عمومــی ، اخالقی، عرفی و 
قانونی را پر کرده است و عامل بسیاری از عقب نگه داشته شدن زنان 
همین جنبه های تفسیر و توجیهات روشنفکرانه است، وقتی انسان 
حتی در زبان مترادف " مرد " گرفته شــده است زنان انگار از حوزه ی 
انسانیت هم خارج شده است ، در زبان انگلیسی" human " مترادف 
انسان شده است و "huwoman" نداریم و در عربی واژه " االنسان" به 

طائفه ی نسوان اطالق نمی شود .

جمله ی فریبنده ی معروف اکثر مردان که می گویند: "هر چه داریم 
برای زن و فرزندان مان است "در عمل پشتوانه  قانونی الزم را ندارد و 
موقع اختالف و اســتقالل و ثبت قانونی حتــی مقداری از مالکیت 
مشترک زندگی مردان "درد زایمانی" شدیدتر از زایمان زنان می گیرند 
و هزاران توجیه برایش آورده می شود، و زن را در همان مقدار مهریه ی 

معهود و از ارزش افتاده نگه می دارند .
زمانــی که " جنس دوم" با مهریه انــگار قیمت اجتماعیش متعادل 
میشود، یا حتی زن فروخته میشود - رسمی که هنوز جریان دارد – 

کاال شدگی زن آشکار می شود .
در ایــران عــالوه بــر آگاهی زنــان، مبــارزات عمومــی فراوانی در 
ســطحی گســترده برای احقــاق حــق مســاوی در عرصه هــای 
اقتصادی، آموزشی، ورزشــی و مخصوصًا حقوقی در جریان اســت. 
حضــور زنان معروفی در عرصه ی علم و حقوق و مبارزات مدنی موید 
این موضوع است  که با بازداشت و تحمل زندان های بلند مدت راهی 
سخت را برای آیندگان می گشایند و الگوی مناسبی برای نسل جدید 

زنان ایرانی و حتی منطقه شده اند.
اینک بشریت به سمت تساوی عملی وحقوقی برای زن و مرد پیش 
می رود، ســنجش عدالت و آزادی و برابری حقوق بشری با مساله ی 
حقوق زنان گره خورده است. آنجا که توجیهاتی برای لغو این حقوق 
جریان پیدا کند در اصل حقوق بشر را نشانه گرفته است و زن را می 
خواهد از " انسان" به "جنس دوم " تنزل دهد و مطمئنا این فرایند تا 
گسســته نشود مردان نیز به "انسان"ی آزاد تبدیل نمی شوند تا یک 

رابطه ی انسانی بین زن و مرد ایجاد شود...

مساله ی حجاب ....
قسمت سوم 

به صورت کلی پوشش انسانی امری طبیعی در تاریخ تکامل بشری 
بوده اســت چه به صورت حمایت از ضعف انسان در مقابل طبیعت 
چه به صورت تمایزی برای زیبایی از دیگر موجودات. اسکیموها نیاز 
به پوســت هایی از حیوانات داشــتند تا خود را در مقابل یخ بندان 
محافظت کنند، در جاهای گرمســیری کمتر نیازی به پوشش بوده 

است .
پوشــش چه در مورد مــرد و چه زن و ابعاد آن بــه صورت نظری و 
عقیدتی بر خیلی از ادیان وارد شــده اســت از جمله در اسالم آداب 
و نه فرم برای پوشــش مرد و زن بیان شــده است که به نسبت های 
مختلفی در جوامع اســالمی با تٔاثیر از محیط جغرافیایی و فرهنگ 

کار و آب و هوا تغییر یافته و رعایت می شود .
آنچه که به صورت عمومی در مورد زن مســلمان گفته شده و اکثر 
علمای اســالم به آن اذعان دارند، پوشــاندن تمام بدن به جز گردی 
صورت و دســت ها و پاهاســت. مســاله ای که حجاب را در ایران به 
صورت معضلی در آورده اســت، صرفًا منشا دینی ندارد و آغشته به 
مسٔاله ی سیاسی حکومت اســالمی در ایران شده است که انگار به 
سرنوشت این حکومت گره خورده اســت. آنچه که در بدو امر دیده 
میشــود موضوعی مذهبی است ولی از دیدگاه جامعه شناسی فراتر 

از این است .
یکی از خصوصیات رژیم های توتالیتر و دیکتاتوری "یکسان سازی " 
می باشد که در عرصه های مختلف به صورت محسوس و نامحسوس 

قانونی یا غیر قانونی اعمال می شــود. مفهوم یکســان سازی ندیدن 
ِتنوع عقیدتی و رفتاری انسان ها و سعی در یک شکل کردن جامعه 
از طریق اعمال زور و قدرت اســت که اگر جامعه ی انسانی در مقابل 
آن مقاومت بکنند، متقابال حکومت به خشونت دست میزند. حجاب 
در ایران از طریق یکســان ســازی پوشش زنانه شــروع شده و هنوز 
کماکان ادامه دارد. بعد از حاکمیت جمهوری اسالمی بیشترین فشار 
را برای تحمیل چادر به عنوان تنها پوشــش ممکن در ادارات، محل 
کار، آمــوزش و پرورش و ... آوردند، به طوری که حتی اوایل از پذیرش 
مانتو و شلوار هم ابا داشتند ولی جامعه ی زنان ایران با عدم پذیرش 

چادر راهگشای تنوع پوشش شدند.

چرا حجاب به نماد اسالمیت جمهوری اسالمی بدل شده است؟ 
چرا از پوشش آزاد زنان در هراسند؟

تحمیل حجاب اجباری و پررنگ کردن مســاله ی حجاب حتی برای 
معتقدین ادیان دیگر و توریست های خارجی به مساله ایی حیثیتی 
تبدیل شده است چرا که جمهوری اسالمی در تاریخ خود نشان داده 
اســت که از نظر عقیدتی تحمل هیج نگرش مخالف خود حتی در 
چار چوب های دین اســالم را نیز ندارند و با تبدیل مساله ی حجاب 
به ایدئولوژی خود عمال نصفی از جمعیت ایران را در فشــار اجحاف 
مضاعف نگه داشــته است. این دیدگاِه یکسان ســاز، با توجیه و با 
تبلیغات گسترده و پافشاری و رعایت حجاب، انرژی و منابع زیادی از 
جامعه را تلف میکنند به طوری که هر بحرانی را به صورت مصنوعی 
با نسبت دادن به حجاب سعی در انحراف دارند. اگر زلزله بیاید، اگر 
خشک سالی ثبت شود ، اگر منابع طبیعی به نادرستی مدیریت شود، 

همگی به رعایت نکردن حجاب منتسب می شود. بی درایتی ، غارت و 
چپاول مردم را از طریق حجاب منحرف می کنند . جمهوری اسالمی ، 
جمهوری رانت خواران و اختالس گران شــده اســت ولی باز هم هیچ 
حساسیتی برای حل معضالتی به این شدت از خود نشان نمیدهد. 
چرا که حجاب به دلمشــغولی تمام و کمال حضرات تبدیل شــده 
است. این دیگر نه پوششی برای زنان به صورت عقیدتی بلکه نمادی 

برای منکوب جامعه مصرف می شود.
حجاْب، زن را صرفًا به جنسیت تقلیل میدهد و از نگاه مرد ساالرانه، 
هویت انسانی زن را در قالب سکس و شهوت مردانه محدود می کند.
بــه طوری که اگر تجاوزی به زن صورت می گیرد نگاه مجرمانه نه به 
مرد مجرم، که به زن بد حجاب نســبت داده می شود. این توجیه های 
نابهنجار عمال در جامعه دست متجاوزین را برای تعدی به نوامیس 
زنان باز کرده اســت، به طوری که مماشات قوه ی قضائیه ی جمهوری 
اســالمی با متجاوزین به عنف محرک و مشوق تجاوز به دختران کم 
سن و سال در اقصی نقاط کشور شده است  که ماجراهایش شهره ی 

عام و خاص است.

نیروی انتظامی و ظاهراً ارشــادی با تشــکیالت گسترده ای در تمام 
شهرها مرتب در حال دستگیر کردن و تذکر دادن و درگیری با زنان و 
دختران جوان اســت. در همان زمان میلیاردها اختالس و رانت هیچ 
گونه حساســیتی برای نیروی انتظامی بر نمی انگیزد. گویا حیات 
جمهوری اسالمی در گرو حجاب است و آزادی زنان پایان این کابوس 

خواهد بود.

پروین رحیمی )آنا(
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بازخوانی پرونده  انتقال آب به کویت
انتقال آب ایران به کویت؛ از شایعه تا واقعیت

چندی است خبر انتقال آب شیرین ایران به کویت در شبکه های مجازی 
دســت به دســت می چرخد. تاثیر این خبر، با توجه  به بحران آبی ایران 
به ویژه در خوزستان، تا آنجا پیش رفته که گروهی با شکستن لوله های 
آب در خوزســتان، به خیال خود، مانع از این انتقال می شــوند و این در 
حالی است که به لوله های طرح غدیر که قرار است آب را به خرمشهر 

و آبادان و دیگر شهرهای خوزستان برساند آسیب می زنند. 
بــه گــزارش »مردم ســاالری آنالین«، واقعیت آن اســت که چنین طرحی 
در دولــت خاتمــی مطــرح و موافقت نامــه ی آن میــان طرفیــن ایرانــی و 
کویتی امضا و در مجلس نیز به بحث گذاشــته شــد، ولی گویا به علت 
خشکســالی و نگرانی از بازتابهای منفی آن در افکار عمومی هیچ گاه به 

اجرا نرسید.

بازخوانی پرونده  انتقال آب به کویت
انتقــال روزانــه ۹۰۰ هــزار مترمکعــب آب شــیرین، بــا احــداث خــط لولــه 
از ایــران بــه کویــت، در پاییــز ۱۳۸۲ امضــا شــد. ایــن میــزان آب، ســاالنه 
در حــدود ۳۳۰ میلیــون مترمکعــب می شــد؛ یعنی آبی معادل یک ســوم 
مصرف ساالنه ی کالنشهر تهران در سال ۱۳۹۶. دولت وقت، همچنین، 
موافقــت کــرده بــود که در صورت لزوم میــزان این آب را به ۶۰۰ میلیون 
مترمکعــب در ســال نیــز افزایــش دهد! )همشــهری، یکم امــرداد ۱۳۸۰، 

صفحات ۱۸-۱۷(. خاتمی، همان زمان، گفته بود: 
»صــادرات آب بــه کویت و کشــورهای حوزه خلیج فــارس نقش موثری 
در اعتمادســازی در روابط بین کشــورها دارد« )شرق، ۷ خرداد ۱۳۸۳، 

صفحه ۱۰(. 
بــه گــزارش »مردم ســاالری آنالیــن«، هفته نامــه ی برنامــه کــه ناشــر آن 
معاونــت برنامه ریــزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری اســت، در ۳۰ 
آذرمــاه ۱۳۸۲، خبــر داد کــه هیــأت وزیــران، بــا امضــای موافقت نامه ای 
میان جمهوری اسالمی و کویت، با انتقال آب شیرین از ایران به کویت 
موافقت کرده و برپایه ی این مصوبه وزارت نیرو مجاز شــده تا نســبت 
بــه امضــای موافقت نامــه اقــدام و مراحــل قانونــی را تــا تصویــب نهایی 

پیگیری کند. 
در ایــن گــزارش آمــده کــه ایــن موافقــت »بــا عنایــت بــه روابــط حســن 
همجواری و تقویت پیوندهای برادری اســالمی« امضا شــده است، ولی 
روشــن نیســت که در کابینه ی دولت وقت کســی نبود که بپرسد آیا این 
»حســن همجواری و تقویت پیوندهای برادری اســالمی« بود که کویت 
را بــر آن داشــت تــا بــا پشــتیبانی همه جانبــه از صــدام حســین در جنگ 
تحمیلی علیه ایران )از یاریهای چند میلیارد دالری و در اختیار گذاشتن 
کلیــه ی بنــادر و امکانات حمل ونقل کویت تا حضور شــخصیتهای کویتی 
در جبهه های عراق( و نیز همگامی همیشگی با امارات و دیگر کشورهای 
عربی در اماراتی خواندن جزایر ایرانِی خلیج فارس و تحریف نام تاریخی 

این خلیج همراهی کند؟! 
درباره ی بازه ی زمانی این انتقال، در ماده ی۵ این موافقت نامه آمده که 
»مــدت اعتبــار ایــن موافقت نامه، از تاریخ الزم االجرا شــدن با احتســاب 

دوره ی اجرای طرح و انتقال آب، در مجموع ۳۰ سال خواهد بود«. 
در ماده ی ۶ آن نیز دولت ایران صدور آب به میزان قیدشده را تضمین 

کرده است. 
برپایه ی این طرح انتقال، قرار بود که آب دریاچه ی سد کرخه، در استان 
خوزســتان، بــا لولــه ای بــه درازای ۵۴۰ کیلومتــر کــه ۳۳۰ کیلومترش در 
خــاک ایــران و بــه قطــر ۲/۷ متــر و ۲۱۰ کیلومتــر دیگــرش در کــف خلیج 
فــارس و خــاک کویــت و بــه قطــر ۱/۴ متــر خواهد بود، بــه کویت منتقل 

شود )تهران تایمز، ۲۰ ژوئن ۲۰۰۲، صفحه ی ۲.( 
هزینــه ی اجــرای ایــن طــرح نیــز مبلغــی بین یک ونیم تــا دو میلیــارد دالر 
برآورد شــده بود که ۳۵ درصد شــرکت ایرانی، ۳۵ درصد شرکت کویتی 
و ۳۰ درصد دیگر را کنسرســیوم گلف یوتیلیتیز تقبل کردند )ایران، ۳۰ 

آذر ۱۳۸۰، ص ۱۳(. 
کنسرسیوم گلف یوتیلیتیز که اجرا این طرح را بر دوش داشت متشکل 

از شرکتهایی انگلیسی، آلمانی و ژاپنی بودند. 
شرکت سرمایه گذاری نیرو از ایران و شرکت گلف واتر از کویت شرکای 

دیگر این کنسرسیوم  بودند. 
جالب است حتی در اینجا که طرف قراردادْ دولت ایران است کنسرسیوم 
از نــام گلــف بــه جــای پــرژن گلف اســتفاده می کنــد و با اعتراضــی هم از 

سوی دولت ایران روبه رو نمی شود. 
گفتنی است که قیمت هر مترمکعب آب صادراتی نیز ۲۵ سنت تعیین 

شد که ساالنه ۷۵ میلیون دالر عاید ایران می کرد. 

واکنش مجلسیان ششم و هفتم 
در نهم اردیبهشت ۸۳، احمد میدری، نماینده ی وقت آبادان، در نطقی 
در مجلس ششم از اینکه دولت وقت می کوشید تا تنها با تصویب هیأت 
وزیــران و بــدون بررســی مجلس طرح انتقــال آب به کویت را عملی کند 

سخت گالیه کرد و آن را مخالف قانون اساسی دانست. 
در پــی ســخن میــدری، مجید انصارى، دیگــر نماینده ی مجلس نیز آن را 
مخالــف قانــون اساســی خواند و گفت: »طبق قانون اساســى قراردادها 
بایــد بیایــد مجلــس، اینکــه ... می گوینــد که ایــن بحث فــروش آب مثل 
بقیه خرید و فروشــهاى روزانه دولت اســت، ابداً اینطور نیســت ... شما 
یک کشــور خشــک نیمه بیابانى هســتید کــه در برخى از نقــاط مرزى، به 
دلیل عدم سرمایه گذارى قبلى، رودخانه هاى آب می روند به کشورهاى 
دیگر، االن شــما می فرمایید یک امر عادى اســت که دولت می تواند آب 
را مثال به کشــور کویت بفروشــد. در کشــور خشــک ایران که در افق ۲۰ 
ســال آینده ۹۰ میلیون جمعیت خواهد داشــت و ســفره هاى زیرزمینى 
فالت مرکزى ایران مدام بیالن منفى دارد و دارد خشک می شود ... آقاى 
مزروعــى و دوســتان در کمیســیون هــم با همین شــانتاژ ایــن را تصویب 
کردنــد. ایــن معنــا نــدارد. آقــاى عزیــز! شــما می خواهیــد بــدون تصویب 
مجلس شــوراى اســالمی  آب را به کشــور کویت منتقل کنید درحالی که 
در قشــم مردم تشــنه اند، در جنوب ایران مردم تشنه اند، اگر قرار است 
آب به کویت برود اول باید برود بندر عباس، اول باید برود بوشهر، اول 
بایــد بــرود بندر لنگــه، باید در مجلس بحث بشــود. آقایان بدون منافع 
ملى می خواهند آب را به کویت لوله کشى کنند، به کویت، خوب بیاورند 

مجلس تصویب کنند. این خالف قانون اساسى است.« 
انصاری همچنین از اینکه وزارت نیرو می خواهد آب را به نام مبادله به 

کویت بفروشد گالیه کرد و در نطق خود افزود: 
»اگــر قــرارداد آب منعقد شــد بــا دولت کویت، طبــق قوانین بین المللى 
حقى ایجاد می شــود الى االبد، ۸۰ ســال، ۹۰ ســال، شما می خواهید در 
برابر یک پول ۷۰ میلیارد تومان، ۸۰ میلیارد تومان، دو میلیارد دالر، یک 
میلیــارد دالر یــک بخشــى از یــک رودخانــه مرزى را به یک کشــور منتقل 
کنیــد. طبــق حقــوق بین الملل اگر آب از کشــورى به کشــورى رفت چون 
حیات مردم به آن آب بســتگى دارد، آن کشــور مبدأ دیگر نمی تواند آن 
آب را قطع بکند. من مخالف نیســتم اگر مصالح ملى بود در یک جایى 
اقدام بشود. ولى اجازه بدهید بیاید در مجلس بحث بشود. من همین 
االن عــرض می کنــم، اســتانهاى مرکزى ما، اصفهان، یزد، کرمان، اســتان 
مرکزى، اســتان قم بیالن ســفره هاى زیرزمینى شــان منفى اســت. ما اگر 
در گذشــته در کشــور نتوانســتیم ســرمایه گذارى کنیــم، آب را بــه فــالت 
مرکزى ایران منتقل کنیم و االن به خلیج فارس می رود ... دلیل بر این 
نمی شود در آینده هم نتوانیم. در آینده ما ناچار خواهیم شد میلیاردها 
دالر آب را از دریــا شــیرین کنیــم، بفرســتیم داخل کشــور، من خواهش 
می کنم مجلس محترم به حذف این بند رأى بدهند. اگر دولت خواست 
آب به کویت بفروشد، منتقل بکند، الیحه مستقل بیاورد. براى فروش 
آب معدنــى و بطــرى و ... اینهــا که کســى اشــکال نکرد. مگــر دولت االن 

بــراى فــروش نخــود و لوبیــا و برنج و عدس در برنامه حکــم آورده؟ براى 
آب معدنى که کســى ایراد ندارد. نفس این که این بند در برنامه آمده 
معنایــش ایــن اســت که می خواهنــد آب را به کشــورها منتقل کنند، نه 

فروش بطرى آب.« 
وی خطاب به سید حسین مرعشی، دیگر نماینده ی مجلس، که گفته بود 
با فروش آب به کویت می توان ضریب امنیت ملی کشور را گسترش داد 
گفت: »اگر این کشور از طریق صدور مواد خام مى توانست امنیت براى 
خودش ایجاد کند، تا حاال خاورمیانه امن ترین نقطه دنیا بود، چه کسى 
گفته است که با صدور مواد خام ما مى توانیم جایگاه بین المللى مان را 
حفظ کنیم؟ مگر صادرات گاز به ترکیه بر همین اساس صورت نگرفت، 
کجاست؟ هنوز به دادگاه بین المللى ما داریم مى رویم. شما ببینید اگر 
از طریــق صــدور مــواد خام ما مى توانســتیم ثروت ایجاد کنیم، ما ســالى 
۲۰ میلیارد دالر نفت مى فروشــیم، این مى شــود۱۶ هزار میلیارد تومان، 
صــادرات آب خــام را مــن ســؤال کــردم از معــاون وزیــر نیــرو، ســالى ۷۰ 
میلیارد تومان است، با ۷۰ میلیارد تومان شما مى خواهید امنیت ایجاد 
کنید، واقعاً اینجورى است که کویت در نقاط حساس تصمیم گیرى فردا 
مى آید به نفع شما تصمیم مى گیرد؟! واقعاً نظام سیاسى بین الملل این 

است؟!« 
گویا این الیحه در مجلس ششــم به ســرانجامی نمی رســد و در فهرست 
لوایــح معوقــه  بــه مجلــس هفتــم بــا عنــوان »الیحــه موافقتنامــه دولت 
جمهــورى اســالمى ایــران و دولــت کویــت در مــورد انتقال آب شــیرین از 

ایران به کویت« ارائه می شود. 
در آن مجلــس هــم ســید احمــد موســوی، از نماینــدگان مجلس هفتم، 
در نطقــی می گویــد: »درحــال حاضر اغلب شــهرها و روســتاهاى اســتان 
خوزستان با مشکل جدى تأمین آب مواجه مى باشند، در بعضى از نقاط 
توزیــع آب جیره بنــدى شــده و در برخى مناطق آبرســانى با تانکر صورت 
مى گیرد، آیا رواست کارون را خشک کنند که پسته رفسنجان آباد شود 

و آب را به کویت فروخت و مردم را در تشنگى نگهداشت؟!« 
ناصــر ســودانى، نماینــده اهــواز، نهــم شــهریور ۸۴، بــه رئیس جمهور در 
خصــوص دســتور جلوگیــرى از انتقــال آب از رودخانه هاى خوزســتان به 
کویــت بــه دلیــل نیــاز بــه آب براى زیر کشــت بــردن زمینهــاى حاصلخیز 

استان تذکر می دهد. 
۲۳ خــرداد ۸۵، نیــز ســیدجالل یحیــى زاده فیروزآبــاد، علــى عســکرى و 
ســیدمحمدرضا میرتاج الدینى نمایندگان تفت و میبد، مشــهد و کالت و 
تبریز، اسکو و آذرشهر به وزیر نیرو درخصوص مراعات کامل منابع ملى، 
مسائل زیست محیطى و منابع اقتصادى قبل از عقد قرارداد فروش آب 

شیرین به کویت تذکر می دهند. 
ناصر موسوی، از نمایندگان خوزستان نیز ۲۷ تیر ۸۵ در نطقی تعجب 
خــود را از احتمــال فــروش آب بــه کویــت آن هــم در زمانی که خوزســتان 
خود نیازمند این آب اســت اعالم می کند: »جاى تعجب اســت با توجه 
بــه کمبــود آب شــرب در شــهرهاى اســتان خوزســتان شــنیده مى شــود 
کــه مســئولین و دســت اندرکاران تصمیــم بر عقــد قرارداد فــروش آب از 
خوزستان به کویت را مى خواهند ببندند. تعجب اینجاست، در حالی که 
عمده شهرهاى خوزستان و روستاهاى آن فاقد آب شرب هستند، چه از 
نظر کمى و چه از نظر کیفى، مشکالت عدیده اى را دارند، اما مى بینیم 

که آقایان در صدد فروش آب به کشور کویت هستند.« 
پس از این واکنشــهای مجلســیان و نیز گســتردگی خشکســالی و بحران 
بی آبی، دیگر بحثی در مجلس درباره ی فروش آب به کویت مطرح نشد 
و طرح دولت وقت نیز اندک اندک به فراموشی سپرده شد تا امروز که 
وضعیت آبی خوزستان، بر اثر بی تدبیری مسئوالن، بحرانی شده است 
بازنشــر ایــن خبــر در فضــای مجازی افــکار عمومی را مشــوش کرده و به 

بدبینی ها دامن زده است.
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دانشوفنآوری	�

ترفندهای کوچک و ضروری گوگل برای نتایج جستجوی بهتر
زومیت؛ در این مطلب شما را با چند مورد از ترفندهای ضروری جستجوی گوگل 

آشنا می کنیم.
آیا جستجوی گوگل را تا حد امکان به طور موثری انجام می دهید؟ اگر صرفا 
کلمات مورد نظرتان را بدون استفاده از ترفندهای بسیار ساده اما ضروری برای 
بهبود نتایج گوگل، وارد کادر جستجو می کنید، چیزهای مهمی را از دست می 
دهید. در ادامه شماری از ترفندهای جستجو در گوگل را تشریح می کنیم که به 

طور حتم می توانند کیفیت جستجو را افزایش دهند.

خطفاصله
اگر بخواهید کلمه ای خاص در نتایج جستجوی گوگل نباشد، باید یک خط تیره 
قبل از آن کلمه قرار دهید. به طور مثال می خواهید نتایج جستجوی عبارت 
Watch West Wing online را بدون وجود کلمه ی Netflix در نتایج ببینید. به 

این صورت در کادر جستجو بنویسید:
Watch West Wing online -Netflix

عالمتنقلقولیاکوتیشن
هرگاه بخواهید عبارتی چند کلمه ای را دقیقا با همان ترتیب کلمات و بدون کم 
و زیاد در گوگل سرچ کنید، باید آن عبارت را بین عالمت نقل قول قرار دهید. به 
طور مثال در جستجوی متن آهنگی با نام you must remember this، در کادر 

جستجو به این شکل وارد کنید:
“you must remember this”

عالمتستاره
شاید عبارتی را می خواهید جستجو کنید که بعضی از کلمات آن را به یاد نمی 
آورید. می توانید کلماتی از عبارت را داخل عالمت نقل قول بنویسید و به جای 
برای  این روش  بگذارید. مجددا  اید، عالمت ستاره  کلماتی که فراموش کرده 
یافتن یک نقل قول معروف یا متن شعر یا آهنگ بسیار مفید است. در نتایج 

جستجو می توانید نتیجه ی درست را پیدا کنید.

عالمتتیلدا
چنانچه عالمت تیلدا را پیش از یک کلمه در کادر جستجو وارد کنید، تمامی هم 
معنی های آن کلمه نیز شامل نتایج جستجو خواهند شد. به طور مثال اگر این 

عبارت را جستجو کنید:
present~

می بینید که در نتیجه جستجوی گوگل کلمه ی gift نیز در نظر گرفته شده 
است.

دونقطه
منظور ما در اینجا دو نقطه کنار هم در یک خط به شکل .. است. برای نشان 
دادن مفهوم رنج اعداد می توانید از این دو نقطه استفاده کنید. این عالمت 
برای قیمت ها، محاسبه اعداد و تاریخ ها مفید است. مثال اگر بخواهید قیمت 
محصولی را در رنج قیمت ۱٫۰۰۰ تا ۲٫۰۰۰ دالر جستجو کنید، بعد از نام محصول 

این عبارت را در کادر جستجو بنویسید.
مثال:

HP Spectre buy $۱۰۰۰..$۲۰۰۰

جستجودروبسایتیخاص
با نوشتن کلمه ی :site بعد از عبارت مورد جستجو و تایپ نام سایت مورد نظر 

به گوگل می گویید که فقط در این سایت نتایج جستجو را نمایش دهد.
مثال:

zoomit.ir : بیت کوین

یافتنیکلینک
با نوشتن کلمه ی :link و وارد کردن لینک مورد نظر جلوی آن می توانید تمام 

سایت هایی را که به این لینک پیوند داده اند، بیابید.
مثال: ما می خواهیم تمام سایت هایی را که به سایت زومیت لینک داده اند پیدا 

کنیم. در کادر جستجو می نویسیم:
link: https://www.zoomit.ir

جستجویمرتبط
برای یافتن وب سایت هایی که در ارتباط با سایت خاصی هستند، جلوی عبارت 

:related سایت مورد نظر را وارد می کنیم.
مثال: می خواهیم تمام سایت هایی را که به نوعی مرتبط با زومیت هستند 

بیابیم. در کادر جستجو می نویسیم:
related: zoomit.ir

جستجویمعکوستصویر
این روش برای یافتن منشا عکسی که به طور تصادفی آن را در جایی از اینترنت 
دیده اید، فوق العاده مفید است. به طور مثال عکسی از غذایی خوشمزه می 

بینید و دوست دارید دستور آن غذا را یاد بگیرید.

جستجویتصویرمعکوسدرگوگل
روش جستجوی معکوس تصاویر همچنین برای عکاسان اصلی که می خواهند 
ببینند، عکس های خودشان در چه سایت هایی استفاده شده مفید است. به 
این ترتیب می توانند نسبت به سو استفاده های احتمالی پست ها و پروفایل 
برای شناسایی  آگاه شوند. همچنین  نیز  اجتماعی  های جعلی در رسانه های 
بدون  و محصوالت  ها  لباس  جانوران،  و  گیاهان  ها،  قبیل چهره  از  چیزهایی 

برچسب و محصوالتی که قصد خرید آنها را دارید کاربرد دارد.

برای این کار به قسمت Image در جستجوی گوگل بروید و روی آیکون دوربین 
)اگر روی  را  یا آدرس عکس  آپلود کنید  را  کلیک کنید. عکس مورد نظر خود 
اینترنت است( وارد کنید. آدرس عکس را می توانید با راست کلیک روی عکس 
نتایج  در  گوگل  آورید.  به دست   Copy Image address ی  گزینه  انتخاب  و 

جستجو بهترین حدس را درباره ی عکس تحویل می دهد.

چهکسانیایمیلهایمانرامیخوانند؟
اکوفارس: گوگل تایید کرد ایمیل های شخصی که کاربران سرویس جی میل 
ارسال و دریافت می کنند، ممکن است گاه توسط توسعه دهندگان اپلیکیشن  

خوانده شود.
third-( افرادی که از اپلیکیشن های توسعه یافته توسط شرکت های واسط 

صورت  به  است  ممکن  می کنند  استفاده  اصلی  شرکت های  نه  و   )party
ناخواسته به افرادی مجوز داده باشند تا پیام های رد و بدل شده در جی میلشان 

را بخوانند.
براساس گزارش BBC، این عمل کاری رایج و رازی کثیف است که گوگل آن را 
بر خالف سیاست هایش نمی داند. جی میل محبوب ترین سرویس ایمیل جهان 

است و ۱٫4 میلیارد نفر کاربر دارد.
اپلیکیشن های  به  را  خود  ایمیل های  می دهد  اجازه  کاربرانش  به  گوگل 
یا مقایسه  برنامه ریز سفر  یا سرویس هایی مانند  ایمیل  مخصوص مدیریت 
قیمت متصل سازند که تمامی این اپلیکیشن ها توسط شرکت های واسط یا 
رده سوم ساخته شده اند. در زمان اتصال به این نوع اپلیکیشن ها از کاربران 
خواسته می شود تا مجوز هایی مشخص را به اپلیکیشن بدهند، که معموال 

شامل خواندن، ارسال، پاک کردن و مدیریت ایمیل ها است.

چهکسانیایمیلهایمانرامیخوانند؟
اپلیکیشن ها  نوع  این  توسعه دهنده  کارمندان شرکت های  گاه  این شکل  به 
امکان خواندن ایمیل کاربران را خواهند داشت. اگرچه ایمیل ها معموال توسط 
الگوریتم های رایانه ای پردازش می شوند،  بررسی های وال استریت ژورنال نشان 
می دهد کارمندان شرکت های توسعه دهنده هزاران ایمیل کاربران جی میل را 

خوانده اند.
نرم افزاری  قابلیت  ایجاد  برای  که  کرده  اعتراف  ادیسون  نرم افزاری  شرکت 
به  دیگر  شرکتی  کرده است.  مطالعه  را  کاربران  از  نفر  صدها  ایمیل  جدید 
نام eDataSource نیز اعالم کرده است مهندسانش برای بهبود الگورتم های 

نرم افزاری ایمیل های کاربران جی میل را بازبینی کرده اند.
اجازه  آنها  از  کاربران  ایمیل  به  برای دسترسی  کرده اند  اعالم  این شرکت ها 
داشته است.  قرار  کاربری  توافقنامه  پوشش  تحت  این کار  زیرا  نخواسته اند 
الن وودوارد استاد دانشگاه سوری می گوید خواندن این توافقنامه و ضوابط 
اعطای  به  آن  در  شاید  و  دارد  نیاز  زمان  هفته  چندین  به  آن  مقررات  و 
یک شرکت  کارمندان  دسترسی  کسی  اما  باشد،  اشاره شده  مجوزی  چنین 

توسعه دهنده اپلیکیشن به ایمیل های شخصی اش را منطقی نمی داند.
همشهری آنالین نوشت: گوگل در دفاع اعالم کرده است که تنها شرکت های 
بررسی شده به ایمیل ها دسترسی دارند، و این دسترسی تنها در صورتی داده 
خواهد شد که کاربران آگاهانه آن را در اختیار شرکت ها قرار دهند. گوگل 

این  امنیتی  بازبینی  به صفحه  می توانند  کاربران  کرده است  اعالم  همچنین 
شرکت مراجعه کرده و اپلیکیشن های متصل به جی میل خود را مشاهده کنند 

و آنچه با آن موافق نیستند را حذف سازند.

چگونهلریپیجبهساندار
پیچایجوانبرایساخت

کرومالهامبخشید

داستانیدرموردموفقیت:چگونهلریپیجبهساندارپیچایجوانبرای
ساختکرومالهامبخشید

هنگامی  که گوگل کروم برای اولین بار در سال ۲۰۰۸ راه اندازی شد، کاربران 
فایرفاکس و اینترنت اکسپلورر خنده خوبی به مرورگر جدید کردند؛ زیرا نه از 
افزونه، نه از پشتیبانی از تم و نه از چیز دیگری که رقیبان در اختیار کاربران 

قرار می دادند، خبری نبود.
اما، به آرامی، مردم شروع به چرخش به سمت گوگل کروم کردند و فورا آن را 
دوست داشتند. از سایر مرورگرها سریعتربود و صفحات به سرعت بارگذاری 
می شدند و مردم اعتقاد داشتند که می تواند به یک چیز بزرگ تبدیل شود 

)طراحی مینیمالیستی در اینجا به کروم کمک کرد(.
در حال حاضر گوگل کروم در بازار مرورگرها با ۶۰٫۹۸ درصد سهم بازار در برابر 

اینترنت اکسپلورر و فایرفاکس قرار دارد که ۱۲ درصد و ۱۱ درصد سهم دارند.
اما گوگل کروم تا این حد پیشرفت نمی کرد اگر لری پیج، ساندار پیچار، دهمین 
معاون مدیریت محصوالت را به پایه گذاری اهداف بلندپروازانه برای کاربران 

فعال ماهانه کروم ترغیب نکرده بود.
در سال ۲۰۰۸، ساندار پیچایی، مدیر عامل فعلی گوگل، نظارت بر راه اندازی  
گوگل کروم را بر عهده داشت و هدف ۲۰ میلیون کاربر در هفته را در سال مد 
نظر قرار داد. جان دوئر، که از در کتاب خود به نام “آنچه را که اهمیت دارد، 
اندازه گیری کنید”  از گوگل پشتیبانی کرده،  به یاد می آورد که  “من فکر کردم 

هیچ راهی برای رسیدن به این هدف وجود ندارد.”
اما  اعتقاد به محصول پیچای به جان دوئر ثابت کرد که “بسط دادن” معیارهای 
کلیدی کار می کند؛ برای رسیدن به هدف اصلی، باید تیم محصول تا سر حد 
توانش هل داد. و این شانس ها به نفع ساندار پیچی تمام شد، کاربران کروم 

را دوست داشتند.

تا حدودی غیر  اهداف  دنبال  به  پیچای  به زودی دوئر احساس کرد که  اما 
واقعی است. تیم محصول پیش از نقطه عطف دوم ۵۰ میلیون را در حدود ۱۲ 
میلیون نفر از دست داده بود. لری پیج در زمانی که پیچای هدف سال آینده 
را ۱۰۰ میلیون با محافظت در تبلیغات، کد سریع تر و معامالت توزیع قرار داد، 

پا پیش گذاشته و اعالم کرد که کافی نیست.
پیچای گفت:

هدف من، چیزی که به آن اشاره کرد در آن زمان تنها ۱۰ درصد از کاربران 
اینترنت جهان را به خود جلب می کرد،من مخالف بودم که ۱۰۰ میلیون نفر 

واقعا تهاجمی  است.
لری پیج که در آن زمان رئیس مدیریت محصوالت بود، برای اینکه کارکنان را 
به سمت نهایت حد و مرز توانشان هل می دهد، معروف بود. بنابر گفته ی 
کارشناسان مختلف و همکارانش، بعضی از سخنان او این است همیشه روی 
چیزهای غیرراحت هیجان انگیز کار کنید و بی توجهی سالمی  را نسبت به 
غیرممکن داشته باشید او این تفکر را به پیچای تحمیل کرد و هر دو با هدف 

۱۱۱ میلیون نفر موافقت کردند.
و تحت فرایند بزرگ قرار دادن هدف در گوگل که در حال حاضر شرکت های 
 ۲۰۱۰ سال  آخر  ی  ماهه  سه  در  شرکت  این  هستند،  آن  پیرو  هم  دیگری 

توانست به ۱۱۱ میلیون کاربر برسد.
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آیا هویج سیاه به درمان یبوست کمک می کند؟
به گزارش تندرست نیوز؛  از دیگر خواص هویج سیاه کمک به بهبود و 
کاهش بیماری های گوارشی است. آب هویج سیاه، پاک کننده ای عالی 

برای دستگاه گوارش می باشد.

یبوست از مشکالت گوارشی بسیار شایع و دردناک است. معموال افراد 
مبتال به یبوست به دنبال هر راهی هستند تا هر چه سریعتر بتوانند با 
رفع این مشکل خوراکی های مورد عالقه ی خود را مصرف کنند. هویج 
سیاه یکی از سبزیجاتی است که به مشکالت گوارشی کمک بسیاری می 

کند. در این مقاله خواص هویج سیاه را مطالعه کنید.
 

درمان سرطان
آنتوسیانین ها،  از  باالیی  با داشتن سطوح فوق العاده  این ماده غذایی 
بدن شما را در برابر سلول های سرطانی تقویت می کند. آنتی اکسیدان ها 
می توانند به حذف رادیکال های آزاد و خنثی سازی فعالیت های سرطانی 

در بدن کمک کنند.

 کمک در فرآیند هضم
سیستم  داشتن  برای  که  است  غنی  بسیار  رژیمی  فیبر  نظر  از  هویج 
و  روده  تحریک حرکات  به  می تواند  فیبر  است.  گوارشی سالم ضروری 
بهبود جذب مواد مغذی در روده کمک کند. عالوه بر این، فیبر می تواند 
به کاهش سطح کلسترول بدن کمک کند و انسولین و گلوکز را در بدن 

تنظیم کند که خبر خوبی برای بیماران مبتال به دیابت است.
 

پیشگیری از ابتالی به بیماری آلزایمر
آنتی اکسیدان های موجود در هویج سیاه به این خاصیت شناخته شده اند 
همین  که  می دهند  کاهش  مغز  در  را  آمیلوئید  بتا  پالکت  رسوب  که 
می تواند منجر به گرفتگی عصبی و بیماری های نورودژنراتیو مانند بیماری 

آلزایمر و بیماری پارکینسون شود.
 

بهبود بینایی
هویج به داشتن بتاکاروتن در خود شناخته شده است به طور مستقیم از 
سالمت بینایی محافظت می کند. بتا کاروتن به عنوان یک آنتی اکسیدان 
عمل می کند و خطر ابتال به دژنراسیون ماکوال را کاهش می دهد و احتمال 
ابتال به کاتاراکت را کم می کند و به شما کمک می کند که به مدت طوالنی 

بهتر ببینید!

 

کاهش بیماری های گوارشی
از دیگر خواص هویج سیاه کمک به بهبود و کاهش بیماری های گوارشی 
است. آب هویج سیاه، پاک کننده ای عالی برای دستگاه گوارش بوده و 
این ویژگی به دلیل محتوای باالی آهن و ویتامین C موجود در آن است. 
همچنین برای یبوست، اختالالت معده و سایر مشکالت گوارشی بسیار 

موثر می باشد.

سالمت پوست و پیشگیری از آکنه
هویج سیاه باعث درخشندگی پوست می شود و همچنین در درمان آکنه 

بسیار موثر بوده است.

دارای خواص ضد پیری است
مقدار باالی بتاکاروتن موجود در هویج در برابر تخریب سلولی ناشی از 
متابولیسم طبیعی بدن مانند یک آنتی اکسیدان عمل می کند و روند 

پیری سلول ها را آهسته تر می کند.

 پوست را تقویت می کند
ویتامین A و آنتی اکسیدان ها از پوست در برابر تخریب ناشی از نور 
خورشید محافظت می کنند.کمبودویتامین A باعث خشکی پوست، مو و 
ناخن می شود. ویتامین A از بروز پیری زودرس، آکنه، خشکی پوست، 

لکه و از بین رفتن یکنواختی رنگ پوست پیشگیری می کند.

موجب سالمت دندان ها و لثه ها می شود
این سبزی ترد همه نوع خاصیتی دارد! هویج ها دهان و دندان را تمیز می 
کنند. آن ها مانند مسواک و یا خالل دندان مواد باقی ماده غذا را از الی 
دندان ها خارج می کنند. هویج با تحریک لثه باعث ترشح زیاد بزاق شده 

که ایجاد اسید و باکتری سازنده کرم خوردگی دندان را متوازن می کند.

 از بروز سکته پیشگیری می کند
طی یک بررسی که در دانشگاه هاروارد صورت گرفت مشخص شد افرادی 
که بیش از 6 هویج در هفته می خورند نسبت به آن هایی که در ماه تنها 

یک هویج یا کمتر می خورند، کمتر با سکته مواجه می شوند

عوارض جانبی هویج سیاه
اگر چه این هویج مزایای بسیاری دارد، اما گاهی نیز عوارض جانبی مانند 
فشار  مشکالت  و  مسمومیت  آلرژیک،  واکنش های  پوست،  رنگ  تغییر 
خون در اثر مصرف آن مشاهده شده است. بسیاری از این عوارض زمانی 
بروز پیدا می کند که مقدار فیبر، پتاسیم و بتاکاروتن بیش از حد استفاده 
شود. مصرف بیش از اندازه بسیاری از مواد غذایی ممکن است خطرناک 
معناست  بدین  این  گوارش.  دستگاه  سالمت  برای  خصوص  به  باشد؛ 
که برخی افراد به هویج حساسیت دارند، بنابراین باید از مصرف انواع 
مختلف آن پرهیز کنند تا از بروز تورم، بثورات پوستی و مشکالت معده 

جلوگیری کرده باشند

کنترل اشتهایتان را به این مواد بی نظیر بسپارید
مطالعات محققان انگلیسی اخیرا ثابت کرده است که رژیم های غذایی 
های  نام  به  ماده  نوع  دو  حاوی  شده  تخمیر  های  کربوهیدرات  حاوی 
بتاگلوتان، و اینولین هستند که برای رسیدن به اهداف کاهش وزن شما 

را کمک خواهند کرد.
فانوس،  گزارش  بسپاریدبه  نظیر  بی  مواد  این  به  را  اشتهایتان  کنترل 
مصرف این نوع کربوهیدرات ها باعث تولید بیشتر هورمون کنترل اشتها 
شده و به فرد احساس سیری طوالنی مدت می دهد. همچنین مصرف 

این کربوهیدرات ها به سطوح پایین تر چربی های مضر و چربی احشایی 
کمک می کند؛ چربی هایی که با خطر ابتال به دیابت، بیماری های قلبی و 

برخی از انواع سرطان ها مرتبط هستند.
این نوع غذاها همچنین نقش مهمی در مدیریت و یا پیشیگری از دیابت 
با کنترل و نگهداری سطح قند خون در حد سالم دارند. این کربوهیدرات 
ها باعث افزایش باکتری های مفید روده و بهبود فرایند هضم غذا بعالوه 

افزایش ایمنی بدن خواهند شد.

جو: این را بدانید که تنها دو وعده روزانه مصرف جو، کلسترول ال دی 
ال یا مضر را تا بیش از ۵ درصد در عرض شش هفته کاهش می دهد. 

بتاگلوتان موجود در جو باعث دفع ال دی ال از بدن می شود.

کنگر فرنگی: آرتیشو یا کنگر فرنگی داروی الغری است و کسانی که می 
 خواهند وزن کم کنند و الغر شوند می  توانند هر روز آرتیشو بخورند. از 
تمام نقاط این گیاه می توان برای تهیه انواع ساالدها و غذاها استفاده 
کرد، گیاه تازه را پس از تمیز کردن میتوان منجمد کرد تا در فصول مختلف 
از آن استفاده شود، شیره برگ آرتیشو یا کنگر فرنگی دارای امالح معدنی 

مختلف و سینارین است و مصارف درمانی فراوان دارد.

قارچ: به جنگ با چربی های بدن می رود. مصرف قارچ می تواند تولید 
و فعالیت سلول های سفید خون را افزایش دهد. بهتر است این غذا 
به شیوه سالمی پخته شود. از این رو مصرف قارچ سرخ شده از سوی 
متخصصان توصیه نمی  شود. قارچ بخارپز یا کبابی شده در فر انتخاب 
مناسب  تری است. توصیه می  شود که در این رژیم وعده ناهار یا شام 
غذای  یک  هم  صبحانه  می  توانید  البته  دهید،  اختصاص  قارچ  به  را 
ترکیبی مثال املت قارچ بخورید. قارچ حاوی بتا گلوکان است که برای 
تقویت سیستم ایمنی و افزایش مقاومت بدن در برابر بیماری ها مهم 

و الزم است.

و  دارند  فراوانی  تاثیر  غذاها  هضم  فرایند  در  غذاها  برخی  مارچوبه: 
مارچوبه یکی از این غذاها است. این گیاه منبع اینولین؛ فیبر ویژه ای 
است که به افزایش باکتری های خوب روده کمک می کند و باعث هضم 
موثرتر غذاها می شود. مارچوبه باعث افزایش متابولیسم بدن شده و به 
عنوان یک چربی  سوز، به الغری شما کمک می کند. هر ۱۰۰ گرم مارچوبه 
فقط ۲۰ کیلوکالری انرژی دارد و بدین ترتیب یک جایگزین بسیار عالی 

برای میان وعده های پر کالری است.

موز: مصرف این میوه سرشار از پتاسیم و ویتامین ب 6، باعث افزایش 
کاهش  با  آن  که مصرف  به طوری  مغز می شود.  در  تولید سروتونین 
قند  یا  کربوهیدرات  میزان  موز  اگرچه  دارد.  رابطه  اضطراب  و  استرس 
باالیی دارد، اثر چندانی بر سطح قندخون بدن نمی  گذارد. کم بودن میزان 
گلوکز آن باعث می  شود قند خون نسبت به سایر غذاها به میزان قابل 
قبولی باال رود. از طرفی گلوکز پایین برای کنترل گرسنگی بسیار مفید 

است. و این از عوامل کلیدی در کاهش وزن است.

پیاز: مصرف پیاز یک راه طبیعی برای کاهش وزن و چربی اضافی بدن 
است. پیاز حاوی اسانس های مختلف و مواد معدنی است، که به سرعت 
سوخت و ساز بدن را باال برده و منجر به کاهش وزن طبیعی می شود. 
پیاز دارای آنتی اکسیدان ها و خواص ضد التهابی است که یکی از سالح 

های عالی در برابر افزایش وزن است.
منبع: مردم نیوز

سالمت و تغذیه	�
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فروردین: 

بە زودی بافردی بسیار دوست 
داشتنی در ارتباط خواهید بود 
و با او همکاری خواهید داشت 
افرایش  باعث  موضوع  این  که 
مهارتهای شما در مورد  پروژهای جدید کاری 
کە  نکنید  فکر  این  بە  همیشە  شود.  می 
بگیرد.  قرار  توجە  مورد  باید  شما  تالشهای 
و  میشوید  واقع  مفید  کە  کنید  فکر  این  بە 

دوستان خوبی هم پیدا می کنید.

اردیبهشت:
دست  هفته  این  است  بهتر 
فردی  نزنید.  بزرگی  ریسک  به 
به  که  هست  اطرافتان  در 
برای  دارد.  بسیاری  توجه  شما 
آشنایی با او باید سریعتر اقدام 
کنید. این آشنایی می تواند ادامه دار باشد. 
ممکن است شما درگیر بحث هایی شوید که 
احساساتتان برانگیخته شود. از مهارت خود 
در عوض کردن بحث استفاده کنید. مراقب 

باشید در تله نیفتید.

خرداد:
اتفاقاتی خواهد افتاد که شما را 
در مواجهه با افراد جدیدی قرار 
توانند  می  افراد  دهد،این  می 
خوبی  بسیار  های  موقعیت 
شما  و  بگذارند  پایتان  جلوی 
کنند.حواستان  خوشحال  پیش  از  بیش  را 
طبعی  شوخ  روحیه  نظراتتان  بیان  در  باشد 
نشوید  پشیمان  بعدا  تا  کنید  را حفظ  خودر 
وگرنه حرف هایی خواهید زد که از گفتنشان 

پشیمان می شوید.

تیر:
به  که  راهنمایی  نتیجه  در 
در  حاال  او  اید  کرده  شخصی 
به  میتواند  که  است  جایگاهی 
شما در پیشبرد اهدافتان کمک 
های  فشار  از   . بکند  بسیاری 
کوتاه  زمانی  برای  ولو  مالی  امور  و  عصبی 
برسد.  آرامش  به  روحتان  تا  بگیرید  فاصله 
برای نیتی که دارید با دل خود مشورت کنید 
تمام  نفع شما  به  باید  آمده  بوجود  .فرصت 

شود.

مرداد:
او  با  و  کنید  انتخاب  مشاور  یک 
می  سبک  تنها  کنید.نه  صحبت 
درست  انتخاب  در  بلکه  شوید 
از  شود.  می  کمک  شما  به  هم 
از  تا  کنید  استفاده  فرصتی  هر 
به سالمتی  ببرید.  لذت  زندگی  های  زیبایی 
این  شما   ، بدهید  اهمیت  بیشتر  خودتان 
نیاز به استراحت دارید. کسی  روزها شدیداً 
در  از  آمده  شما  پیش  عذرخواهی  برای  که 

خانه تان نرانید.

شهریور:
 ، از طرف یک دوست  که  تماسی 
همکار یا همکالسی خود دریافت 
برای  تا  شود  می  باعث  کنید  می 
دست  خود  زندگی  شرایط  بهبود 
این موضوع  بزنید  ای  تازه  کار  به 
روحیتان را از این رو به آن رو می کند.شما 
در حرف زدن مهارت بسیاری دارید و با حرف 
زدن می توانید بسیاری از مشکالت را برطرف 
امروز  همین  بگویید  باید  که  را  آنچه  کنید 

بگویید.

مهر:
مهم  افتاده  که  اتفاقی  مورد  در 
نیست که دیگران چه فکری می 
شما  که  است  این  مهم   ، کنند 
بدهکار خودتان نباشید و بتوانید 
شب سرتان را راحت روی بالش 
ادا کنید.شخصی را که از  را  بگذارید.نذرتان 
همیشه  برای  کرده  عبور  مرزهایتان  و  حد 
هم  بدهکار  وگرنه  کنید  بیرون  زندگیتان  از 
خواهید شد .باید حال کسی را بپرسید،این 

تماس را به تاخیر نیاندازید.

آبان:
اید  کرده  که  اشتباهی  برای 
را  کار  این  و  کنید  عذرخواهی 
نیاندازید  گوش  پشت  و  عقب 
بهای  شوید  می  مجبور  وگرنه 
این  بپردازید.  برایش  بیشتری 
روزها با شرایطی روبرو شده اید که نمیدانید 
چیز  هیچ  تاثیر  تحت  بکنید،  چه  باید  واقعا 
و هیچ کس قرار نگیرید و از هوشتان بیش 
از پیش استفاده کنید. بزودی خبری خوشی 

شنیده و یا هدیه ای دریافت خواهید کرد.

آذر:
این روزها متعلق به شماست به 
شرطی که با هوشیاری از فرصت 
کنید. هر  استفاده  آمده  بوجود 
هر  از   ، است  ائده  یک  کتاب 
استفاده  مطالعه  برای  فرصتی 
هستید  دنبالش  به  که  سوالی  کنید.جواب 
را جایی خواهید خواند .خرید برایتان خوب 
است اما مراقب جیب خود باشید. شخصی 
خواهد  به سراغتان  جایی  در  همراهی  برای 

آمد او را همراهی کنید.

 دى:
بسیار  که  شخصی  با  صحبت 
دوستش دارید باعث می شود 
تا روز بسیار عالی را پشت سر 
نکته  یا  پیشنهاد  یک  بگذارید. 
جالب از طرف یکی از دوستانتان 
مطرح می شود. به زودی اطالعات زیادی در 
می  دارد، کسب  تازگی  برایتان  که  ای  زمینه 
کنید و ضمنا احساسات جدیدی را تجربه می 
نگران  هستید،  آزمایش  نتیجه  منتظر  کنید 

نباشید اوضاع روبراه است.

بهمن:
جدید،  های  مندی  عالقه 
جستجوهای منطقی و بهبود در 
است  اتفاقاتی  جمله  از  روابط 
خواهید  تجربه  زودی  به  که 
به  کرد. گرچه همچنان نسبت 
و  باز  لج  و خواسته های خود  نظرات  نقطه 
یک دنده هستید اما هوش و ذکاوتتان شما 
 . کرد  خواهد  یاری  یک هدف  پیشبرد  در  را 
کسی که چشم انتظارش هستید به زودی به 
شما میپیوندد. روزهای خوشی در راه است.

اسفند: 
بدون  را  حرفی  متاسفانه 
به  بررسی در جمعی  و  تحقیق 
زبان خواهید آورد. یادتان باشد 
شما قرار نیست همیشه برنده 
باشید اما در بیانتان باید دقت بیشتری بکنید 
. در مورد معامله ای که به شما پیشنهاد شده 
بهتر است کمی احتیاط بکنید. برخی واقعیت 
دیدن  به  چشمتان  نشده.  گفته  شما  به  ها 

عزیزی که راه دور دارید روشن خواهد شد.
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۱ -حجــار- لبریز و سرشــار

۲ -فراوان ترین فلز معــادن ایــران- زشــت و 
مبتذل- دســته جمعی

ســاختمان-  یک  آپارتمان های  از  -هریک   ۳
ایالتی در آمریکا- ترش و شیرین 

ایران- طبقی  -از رئیس جمهورهای اسبق   ۴
که اجناس و نان در آن نهند - لباس

۵ -بســیار مهربان- فراوان، بسیار- باالی بدن 

۶ - رنگ کاهش درد- اشاره- از باشــگاه های 
معتبر فوتبال فرانسه

وررفتن-  چیزی  با  مهندسی-  خط کش   -  ۷
بیشترین حد

عنوان  به  که  دیرگداز  فلزی  زاپاس-   -  ۸
گردی...  هر   - می شود  استفاده  کاتالیزور 

نیست 

۹ -وقف نامه- درخت تبریزی- مســاوی

۱۰ -ســتارگان- زره ساز- خالــی

۱۱ -راه آذری- خداحافظی- پایتخت لتونی

۱۲ -میزبــان المپیک ۲۰۰۴ - تنگه- تشــخیص 
دادن

المقدس-  بیت  قدیم  نام  شــمردن-   -  ۱۳
مربوط به نبی

و  ایران  نفت  استعماری  -قرارداد   ۱۴
انگلستان- پایتخت آلبانی- زبانه آتش 

۱۵ -عاجز- مقبره.

 ۱ - پوســت ایــن حیــوان بالی جانش شــده-

سومالی-  و  ســودان  همسایگی  در  کشوری 
شماره

۲ -بافنــده- پیــاده در شــطرنج- واداشته شــده

۳ – دربرگیرنــده- سرپرســتی- گریــز حیــوان

و  رســم  مقرر-  مدت  به  کــردن  -اضافه   ۴
ســنت- ســازمان فضانوردی آمریکا 

چیــن-  پــول  واحــد  ســفالگری-  -خاک   ۵
بدگویــی در شــعر- مقــر ســازمان ملل

چاره  قبلی-  مورد  از  غیــر  آذری-  -پــدر   ۶
اندیش

۷ -آوازه- همــدم- آمیخته 

در  داشــتن  آراســته  ظاهری  از  -کنایه   ۸
حال تنگدستی است

۹ - گوشه نشین- شوره زار- برای اینکه 
۱۰ -چند وکیل- مســیر یک جرم آســمانی- 

خزنده خوش خط وخال
عــرب-  روز  شــویی-  لباس  -ظرف   ۱۱

ویرایش- رمق آخر
۱۲ -مرکز اســتان مرکزی- جان پناه سرباز- 

فاقد شــهرت
۱۳ -مکمل زیبایی رو- منشــی- توبه کننده
ورزش  پیشـ  ـکش-  انگاری-  ســهل   -  ۱۴

هندو هــا
۱۵ -لغزنده- تولیدمثل- سوغات کرمان. 

۱ -قومــی ایرانــی- کنایه از حریــص و طمعکار

است- کاله آهنی

۲ -معامله- خوش طعم- معجون

۳ -عریض و وســیع- گروی- خارج و بیرون

۴ -زادروز- برقــرار و پابرجــا- دســت درازی 
کردن 

۵ -ارســباران امــروزی- جــوان- فرودآمــدن

۶ -دربازکــن برقی- بــزن بهــادر- همــراه متل 

به  رسوب های  کمک-  تیــره-  -ســبز   ۷
جامانده از جریان آب در بستر رودخانه

گلشاه-  عاشــق  گنجشــک-  زبان  -درخت   ۸
محکم و استوار- تکرار حرفی 

۹ -لطف و مهربانی- فرمان های مغــز را به 
اندام هــای بدن می رســاند- مقابل گرفتن

دارد-  وکالــت  پروانه  کتاب-  فصل  -هــر   ۱۰
مته برقی

۱۱ -مــاده اصلی- الزم- پرهیزگاری

۱۲ -رنگ ســیاه- شغل رسمی- نوعی پارچه 
ضخیم پشمی

۱۳ -منقار کوتــاه- وســیله ای برای برقــراری 
بدون  و  کامل  اینترنتی-  تصویری  ارتبــاط 

نقص بودن 

۱۴ -چاک خورده- شایســته تر- پدرمرده 

۱۵ -مخالفت کردن- شهری در هند- عالمت 
اختصاری نسخه بدل.

ســینمای  شــده  شناخته  بازیگر  -مفلوج-   ۱
فیلم هــای  در  آفرینی  نقش  با  جهان 

پدرخوانده و در بارانداز

شــمال  در  شهری  هندوســتان-  -پول   ۲
غربی ایتالیا- مخفیانه

۳ -شــهری در اســتان ایالم- ماءالشــعیر-

ضمیر انگلیســی

بهتر  شان  همه  از  دشــمنان  -بین   ۴
است- وســیله ای برای حفاظت مدار های 

الکتریکی- بســیار مهربان 

۵ -ســخنوران- حق حساب- قیمت

لولــه  انگلی  کــرم  همپا-  چــاه-  -ســطل   ۶
گوارش

آهن-  جنس  از  هشــترود-  قدیم  -نام   ۷
ســخن چین 

ارادت  شــکافنده-  تاالب هــا-  -گیــاه   ۸
صادقانه- عدد قرن 

۹ -ناپایدار- پایتخت پرو- دچار گشــتن

۱۰ -شــانه به ســر- تجاوز به حقوق دیگران- 
دوستدار 

خدای  درخشنده-  پرندگان-  -خوراک   ۱۱
هندو  

۱۲ -پایتخت اکوادور- اسیر- آرزو

۱۳ -خاشاک- شاعر نیشــابوری- خداوندی

دلجویی-  باردار-  زن  -حالتی مخصوص   ۱۴
انجام  مکرر  و  معمول  طور  به  که  کاری 

می شود 

۱۵ -باب سوم گلستان سعدی- گالبی.
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گزیده خبرهای ورزشی	�

مرور گلهای نجات بخش ثانیه های پایانی جام جهانی
تکمیل نشدن بازگشت

انگلیسی ها در حالی توانستند از سد کلمبیا در ضربات پنالتی بگذرند که 
کلمبیایی ها در ثانیه های پایانی نیمه دوم، بازی یک بر صفر باخته را به 
تساوی کشاندند تا در نهایت تکلیف تیم راه یافته به مرحله ی یک چهارم 

نهایی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، با ضربات پنالتی مشخص شود.

به گزارش وب سایت نود، گل تساوی کلمبیایی ها در دقیقه ی ۹۳ بازی 
دیشب بهانه ای شد تا در تاریخ جام جهانی، بازی هایی که با گل یک تیم 
از دقیقه ۹۰ به بعد به تساوی کشیده شده است را مورد بررسی قرار 
دهیم. نکته جالب در مورد تیم هایی که در دقایق پایانی بازی را به تساوی 
کشانده اند این است که همه ی این تیم ها در نهایت مانند کلمبیا بازی 

را باخته اند.

موفقیت تیم شگفتی ساز
در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل، کاستاریکا شگفتی ساز رقابت ها بود. آن ها در 
مرحله ی گروهی با تیم های ایتالیا، اروگوئه و انگلستان همگروه بودند و 
کمتر کسی قبل از بازی ها شانسی برای صعود کاستاریکایی ها قائل بود. 
با پایان مرحله ی گروهی کاستاریکایی ها با ۲ برد و یک تساوی به عنوان 
تیم اول راهی مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی شدند و در این مرحله 
باید به مصاف یونان می رفتند. کاستاریکایی ها با وجود اینکه با نتیجه ی 

یک بر صفر از یونان جلو بودند در دقیقه ۹۱ بازی گل خوردند تا بازی 
به وقت اضافه بکشد. تالش دو تیم در وقت اضافه هم بی ثمر بود و 
کاستاریکایی ها در نهایت موفق شدند در ضربات پنالتی با نتیجه ی ۵ بر ۳ 
از سد حریف اروپایی خود که در وقت تلف شده ی نیمه ی دوم بازی را به 
تساوی کشیده بود، بگذرند و راهی مرحله ی یک چهارم نهایی جام جهانی 
شدند. قبل از بازی انگلستان و کلمبیا بازی ۲ تیم کاستاریکا و یونان تنها 
بازی تاریخ جام جهانی بود که یک تیم موفق شده بود در وقت های تلف 
شده ی نیمه ی دوم بازی را به تساوی بکشد. آن ها در مرحله یک چهارم 
نهایی مقابل هلند نایب قهرمان دوره ی گذشته ی جام جهانی در ضربات 
پنالتی شکست خوردند و راه شگفت انگیزشان در برزیل به پایان رسید. 
هلندی ها هم که کاستاریکا را از جام جهانی حذف کرده بودند، در نهایت 

به مقام سوم جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل رسید.

تساوی با یک پنالتی

در جام جهانی ۲۰۰۲ کره و ژاپن، اسپانیایی ها در حالی به مرحله ی یک 
هشتم نهایی جام جهانی رسیدند که مرحله ی گروهی جام را با کسب ۳ 
آن ها در مرحله یک هشتم  بودند.  قاطعانه پشت سر گذاشته  پیروزی 
نهایی هم با گل فرناندو مورینتس یک بر صفر از جمهوری ایرلند پیش 
بودند که ایرلندی ها در دقیقه ی ۹۰ بازی و از روی نقطه پنالتی توسط 
در  تیم   ۲ تالش  کشیدند.  تساوی  به  را  بازی  شناخته شده،  کین  رابی 
وقت های تلف شده هم بی ثمر بود و اسپانیا توانست در ضربات پنالتی 
با نتیجه ی ۳ بر ۲ از سد جمهوری ایرلند بگذرد و به مرحله ی بعدی صعود 
بازی ای که داوری آن  نهایی در  کند. اسپانیایی ها در مرحله یک چهارم 

فراموش نمی شود، در ضربات پنالتی مقابل کره جنوبی یکی از میزبانان 
جام جهانی شکست خوردند و از دور رقابت ها کنار رفتند. کره ای ها هم 
که از سد اسپانیا گذشته بودند، در نهایت به مقام چهارم جام جهانی 

۲۰۰۲ رسیدند.

به یادماندنی ترین

یکی از جذاب ترین بازی های تاریخ جام جهانی که به وقت اضافه کشیده 
است، بازی دو تیم آلمان غربی و ایتالیا در مرحله ی نیمه نهایی جام جهانی 
۱۹۷۰ مکزیک است. در آن بازی ایتالیایی ها با نتیجه یک بر صفر از حریف 
خود پیش بودند که در دقیقه ی ۹۰ آلمانی ها موفق می شوند کار را به 
تساوی بکشانند تا بازی به وقت اضافه بکشد. وقت اضافه ی آن بازی یکی 
از به یادماندنی ترین وقت های اضافه ی تاریخ جام های جهانی است که در 
آن ۵ گل رد و بدل شد و در نهایت آلمانی غربی که در دقیقه ی ۹۰ بازی را 
به تساوی کشانده بود، ناکام ماند و ایتالیایی ها توانستند با نتیجه ی ۴ بر 
۳ از سد آلمانی ها بگذرند. در آن جام ایتالیا در نهایت نایب قهرمان شد و 

آلمان غربی هم به مقام سوم رسید.
تساوی کشیده شده  به  بعد  به  دقیقه ی ۹۰  از  که  بازی هایی  بر  عالوه 
تاریخ  بود که در  بازی ای  انگلستان هم  فینال جام جهانی ۱۹۶۶  است، 
آلمانی ها در حالی که  بازی  آن  در  فراموش نشدنی است.  جام جهانی 
با نتیجه ی ۲ بر یک از انگلستان عقب بودند، در نهایت موفق شدند در 
دقیقه ۸۹ کار را به تساوی بکشانند تا بازی به وقت اضافه بکشد. در وقت 
اضافه اما آلمان غربی موفق نبود و با ۲ گلی که انگلیسی ها زدند در نهایت 
بازی را با نتیجه ی ۴ بر ۲ از آلمانی ها یردند و قهرمان جام جهانی شدند.

استقبال کم نظیر از علیرضا جهانبخش عضو تیم ملی فوتبال در رشت

مراسم مردمی تجلیل از علیرضا جهانبخش ملی پوش گیالنی تیم فوتبال 
ایران در جام جهانی به دلیل ازدحام جمعیت نیمه کاره پایان یافت.

استقبال کم نظیر از علیرضا جهانبخش عضو تیم ملی فوتبال در رشتبه 
گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز گیالن مراسم مردمی تجلیل از علیرضا 
جهانبخش ملی پوش گیالنی تیم فوتبال ایران در جام جهانی به دلیل 

ازدحام جمعیت نیمه کاره پایان یافت.

هواداران  و  مردم  نفراز  هزار   ۱۰ از  بیش  باحضور  امشب  مراسم  این 
جهانبخش ، پس از تاخیر یک ساعته به دلیل حضور جمعیت در اطراف 
اینکه  وجود  با  و  شد  آغاز  رشت  شهرداری  فرهنگی  راه  پیاده  در  وی 
مسئولین اداره کل ورزش و جوانان گیالن و شهرداری رشت برنامه های 
این قهرمان ملی به دلیل  از  با تجلیل  متنوعی تدارک دیده بودن فقط 

ازدحام بی سابقه جمعیت نیمه کاره پایان یافت.

جهانبخش در جمع مردم از حضور پرشور آنها تشکر و گفت ؛ واقعا از این 
همه جمعیت شوکه شدم و از محبت مردم گیالن سپاسگزارم.

به  سختی  به  مراسم  حفاظت  تیم  حلقه  میان  در  جهانبخش  علیرضا 
ساختمان مرکزی شهرداری انتقال داده شد .

حدود ۳ هزار نفر از مردم و هواداران در پشت در ساختمان شهرداری 
منتظر دیدن جهانبخش ماندند و ساعاتی اجازه خروج را به وی ندادند.
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باز هم تهدید به قتل 
ستارگان کلمبیا!

به گزارش نوداد؛ تیم ملی کلمبیا کیفیت همیشگی خود را نداشت، جام 
جهانی ۲۰۱۴ برزیل کار آنها را در روسیه خیلی سخت کرده بود، چرا که 
انتظارات بواسطه نمایش های خوبشان در جام بیستم در ۲۰۱۸ از آنها 
باال بود و خوزه پکرمن توانایی برآورده کردن این حجم از انتظارات را به 

واقع نداشت.

هواداران تیم های آمریکای التین همواره احساسی و بسیار پرعطش برای 
پیروزی بوده اند، بدترین اتفاق ممکن تاریخ فوتبال را باید به آنها نسبت 
دهیم! هوادرانی که برای فروکش کردن خشم شان، سر از تن داور جدا 

کردند تا دنیا بهت زده به این ماجرای هولناک نگاه کند!
این ماجرا البته در سال ۲۰۱۳ و در لیگ های سطح پایین برزیل شکل 
بودنش  از حد دلخراش  بیش  دلیل  به  آن  انتشار تصاویر  از  که  گرفت 
معذوریم! روزی که داور برزیلی به دلیل درگیری لفظی با یکی از بازیکنان 
زمین، از  سوی اقوام بازیکن با طناب دست و پایش بسته شد و پس از 

آن سر از تنش جدا کردند!
کلمبیایی ها هم همواره تحت تاثیر این نوع برخورد ها بوده اند، گاهی 
برخی از اروپایی به شوخی می گویند، کار در معدن پس از فوتبالیست 
بودن در رده دون سخت ترین شغل های این کشور است، آرژانتینی ها و 

مکزیکی ها و .. نیز از این قاعده مستثنی نبوده اند!

کارلوس باکا حاال به دلیل خراب کردن پنالتی در دیدار برابر انگلیس و از 
بین بردن شانس صعود به مرحله ۴/۱ نهایی، صریحا با تهدید بریده شدن 
سرش روبرو شده است تا فعال از بازگشت او به کشور کلمبیا جلوگیری 
شود، شاید باز هم قرار است اتفاقی تاریک چون یک لکه ننگ بر پیشانی 
فوتبال بخورد! کسی نمی داند کی قرار است این پلیدی ها از سینه فوتبال 

خارج شود..

ضربه جام جهانی فوتبال 
به اقتصاد جهان

به دلیل  اقتصاد جهان  بهره وری در  از کاهش  پول  المللی  بین  صندوق 
برگزاری جام جهانی فوتبال خبر داد.

به گزارش افکارنیوز،  صندوق بین المللی پول در گزارشی از کاهش بهره 
وری در اقتصاد جهان به دلیل برگزاری جام جهانی فوتبال خبر داده است.

در جریان بازی های جام جهانی فوتبال برخی شرکت ها مجبورند کارکنان 
خود را برای تماشای این بازی ها به خانه بفرستند یا ساعاتی را برای دیدن 

این بازی ها اختصاص دهند.
هر کشور بسته به میزان دوری خود از روسیه، محل برگزاری بازی های 
جام جهانی، صدمه بیشتری را در اقتصاد خود به دلیل برگزاری این بازی 

ها تجربه می کند.
کشورهای آسیایی و استرالیا مشکلی از این بابت ندارند زیرا بازی ها در 
این کشورها شب ها و پس از اتمام ساعات کاری آغاز می شود. اما مثال 
در کشورهای آمریکایی و آمریکای التین این بازی ها عمدتا در روز برگزار 

می شود که مشکالتی را برای واحدهای اقتصادی پدید آورده است.
در برزیل که فوتبال جایگاه ویژه ای نزد مردم و اقشار مختلف این کشور 
دارد بیش از 6۰ ساعت از بازی های جام جهانی فوتبال در ساعات کاری 
برگزار می شود و مدیران واحدهای اقتصادی به ویژه در زمان برگزاری بازی 
های تیم کشورشان مجبورند ساعاتی را برای دیدن این بازی ها اختصاص 
دهند. در شهر ریو 6۴ ساعت و ۳۰ دقیقه از بازی های مرحله گروهی و 
حذفی جام جهانی در ساعات اداری و کاری برگزار می شود. این رقم برای 
نیویورک 6۰ ساعت، لندن ۳6 ساعت و لوس آنجلس ۳۳ ساعت و ۴5 

دقیقه برآورد شده است.
در ملبورن استرالیا، توکیو و شانگهای هیچ یک از بازی های فوتبال در 
ساعات کاری این شهرها برگزار نمی شود. در ایران نیز بجز یک بازی که 
در ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه برگزار شد بقیه بازی ها در ساعات غیرکاری 

برگزار شده و خواهد شد.

مارادونا: داور آمریکایی 
صعود کلمبیا را سرقت کرد

ستاره فوتبال آرژانتین بار دیگر علیه تیم ملی انگلیس سخنانی بر زبان 
آورد و داور بازی اخیر »سه شیر« را متهم کرد.

جی گر  مارک  قضاوت  آرژانتین،  و  دنیا  فوتبال  اسطوره  مارادونا،  دیه گو 
آمریکایی در جدال مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۱۸ بین انگلیس و 

کلمبیا را زیر سوال برد و او را در حد این جدال ندانست.
مارادونا در این باره اظهار داشت: شاهد یک دزدی بزرگ در زمین بودم؛ 
اشتباهی مهلک که رویای یک کشور را نابود کرد. اگر نام داور را در گوگل 
جست وجو می کردید، متوجه می شدید اصال در حد و اندازه های این بازی 

نبود. جی گر یک امریکایی است؛ چه اتفاق و تصادفی جالبی!
او در ادامه افزود: تنها برای تمامی مردم کلمبیا متاسفم. پس ازگل اول 

آن ها به نحوی خوشحالی کردم که انگار خودم تور دروازه را لرزانده ام.

خلیج تایمز: ایران سربلند جام جهانی ۲۰۱۸ 
را ترک کرد

انتظارات از تیم های 
آسیایی باال رفت

روزنامه انگلیسی زبان خلیج تایمز امارات در گزارشی به عملکرد 5 نماینده 
قاره آسیا )شامل تیم های ایران،عربستان، ژاپن، کره و استرالیا( در جام 
جهانی ۲۰۱۸ روسیه پرداخت و نوشت، تیم های ایران، ژاپن و کره جنوبی 

با سربلندی روسیه را ترک کردند.
در این گزارش آمده است: هیچ یک از تیم های کنفدراسیون فوتبال آسیا 

به مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۱۸ نرفتند.
انتظار نمی رفت تیم های آسیایی در جام جهانی تاثیر مثبتی داشته باشند، 
اما مجموع امتیازهای رکورد گونه و برخی از عملکرد های خیره کننده در 
برابر تیم های برتر جهان، امیدها را برای جام جهانی ۲۰۲۲ قطر باال برده 

است.
این  از  یکی  قهرمانی  عنوان  مدافع  آلمان  برابر  جنوبی  کره  پیروزی ۰-۲ 
عملکردهای خیره کننده بود که می توانست فقط یک بار اتفاق بیفتد، 
شکست تاسف بار ژاپن چند روز بعد برابر بلژیک پر ستاره در مرحله ۱6 

تیمی هم یکی دیگر از این نتایج درخشان بود.
ایران نیز به شدت به شکست تیم کریستیانو رونالدو، پرتغال، قهرمان 
اروپا،نزدیک شد، یک نشانه دیگر از این که تیم های کوچک در حال کم 

کردن اختالف با قدرت های سنتی فوتبال هستند.
هیچ یک از تیم های کنفدراسیون فوتبال آسیا به مرحله یک چهارم نهایی 
جام جهانی ۲۰۱۸ راه نیافتند، و روند  این ناکامی که به پس از جام جهانی 

۲۰۰۲ در ژاپن و کره جنوبی باز می گردد، ادامه یافت.
اما ژاپن، کره جنوبی و ایران با سری بلند از روسیه خارج شدند و انتظارات 
را از تیم های آسیایی در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر باال بردند، زمانی که جام 
جهانی پس از ۲۰ سال بار دیگر به منطقه کنفدراسیون فوتبال آسیا باز 

می گردد.

گفت:  فرانسه  خبرگزاری  به  تو«  فور  »فور  مجله  از  جکسون  اندی 
"کشورهای آسیایی می توانند از جام جهانی امسال دلگرمی خوبی بگیرند."
")آنها( می توانند به ۲۰۲۲ و جام جهانی قطر خوشبین باشند و امیدوار 
باشند که یکی از کشورهایی بشوند که یکی از شگفتی هایی را که تاکنون 

در روسیه دیده ایم، آنجا رقم بزنند."
تیم های آسیایی در روسیه در مجموع ۱5 امتیاز کسب کردند که بهترین 
عملکرد آنها در ادوار جام جهانی بود – و عملکرد نمایندگان آفریقا شامل 
مصر، مراکش، نیجریه، تونس و سنگال را که پس از مرحله گروهی با ۱۱ 

امتیاز به خانه بازگشتند، تحت الشعاع قرار دادند.
با این حال، عربستان سعودی، یکی دیگر از تیم های آسیایی، هرگز از 
بازیابی  را  خود  نتوانست  افتتاحیه  بازی  در  روسیه  برابر  شکست ۰-5 
کند و استرالیا - قهرمان آسیا - نیز جام جهانی ای داشت که باید آن را 

فراموش کند.
ساکروس ها با وجود این که در بازی های گروهی خود برابر فرانسه، 
یک  حتی  کسب  به  موفق  رسیدند،  می  نظر  به  رقابتی  پرو  و  دانمارک 

پیروزی نشد و آنها بدون زدن یک گل به خانه رفتند.
موتور  از  توانید  می   ۲۰۱۸ جهانی  جام  اخبار  آخرین  مشاهده  برای 

جستجوگر گوگل )google(استفاده کنید.

از میان تیم های آسیایی، ژاپن پس از رسیدن به جمع ۱6 تیم نهایی و 
پیروزی ۲-۰ برابر بلژیک تا ۲۱ دقیقه مانده به پایان بازی زیادترین اعتبار 
را کسب کرد، اما بلژیکی ها یکی از بزرگترین برگشت های جام جهانی را 

رقم زدند و در وقت های تلف شده به پیروزی ۳-۲ رسیدند.
حبس در انتظار بهترین بازیکن دیدار تیم های مراکش - ایران کیروش از 

لیست سرمربیان احتمالی الجزایر خارج شد
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یک اتاق در آپارتمان ۲ خوابه 

)وودکرافت( نورت ونکوور با 

امکانات اینترنت، کیبل، دارای 

استخر، سالن ورزش، سونا و 

جاکوزی آماده اجاره می باشد. 

تلفن: ۴۵۴۲ - ۸۸۱ - ۷۷۸ 

ه  ر جا ا

طبقه اول )همکف( از یک منزل 
بسیار  خوابه،  اتاق   ۲ مسکونی، 
در  جداگانه،  ورودی  روشن، 
منطقه دیپ کوف )نورت ونکوور( 

آماده اجاره می باشد. 
اجاره: ۱۸۵۰ دالر + 

۱/۳ یوتیلیتی
تلفن: ۲۵۳۶ - ۳۳۸ - ۶۰۴

نقاشى ساختمان 
داخل - بیرون - پاورواش 

تلفن: 
۶٠۴ - ٣۴۶ - ٨١٢٨

محمود

Sea Shell Altration
& Evening Dresses
849 West 15th (Fell Ave.) 

North Vancouver, BC

Tel: 604 - 773 - 9454
Tel: 604 - 770 - 4020

توجه: کوتاه کردن شلوار ۵ دالر

Queens Road Daycare
یاسمن دولت نیا (متخصص و مشاور کودک) 

  (E.C.E  Infant Toddler Special Needs)  با مدر ک

و ٢٠ سال تجربه روان شناس

تلفن: ۰٩۲۵ – ۲۳۵ – ۷۷۸ 

قادری

 کوکیتالم - برنابی

آموزشگاه رانندگی
SUN-RISE  

Cell: 604 - 779 - 4825
اتومبیل برای امتحان مدرس تائید شده در استان بریتیش کلمبیا

Pacific 4 Renovation
تعمیرات و نوسازی ساختمان

778-862-2528

مسکونی کردن زیرزمین و تعمیرات و تغییرات داخلی
نوسازی آشپزخانه و حمام

تعمیر و نصب دک و نرده، دک کاورینگ، حصار حیاط
تعویض و نصب درب و پنجره

نصب هاردوود، لمینت، بیس برد و مولدینگ
Reza Moradianنقاشی ساختمان، برق و لوله کشی

Email: pacific4construc�on@hotmail.com

با تضمین 
کیفیت

230 - 1185 Pacific St. Coquitlam, BC. V3B7Z2
Pacific 4 Construction

P-4-C

Command electric
خدمات برق رسان� کوماند

مس�ون� - تجاری
(باسالهاتجربهبرقکاریدرکانادا)

تعمیرات - اضافه کردن برق ورودی - برق کش�  
ساختمان جدید

- New house wiring
- Renova�ons
- Upgrade service

Command_electric@yahoo.com
Phone: 604-218-1033

www.BehPrinting.com               Tel: 604-671-9880

فقطکارت ویزیت ۴۹٫۹۵ دالر ۱۰۰۰
عدد

•  چاپ ممتاز - ۲ رو تمام رنگی - مقوای ضخیم ۳۰۰گرمی
مرکز چاپ انواع کارت ویزیت : المینت، لوکس بسیار ضخیم، ابریشمی، مگنت و ...
فقط با چند کلیک بیزنس کارت های خود را بصورت آنالین سفارش دهید

زير يك سقف در  و چاپى شما  كليه خدمات طراحى                
کارت ویزیت، فولدر، فالیر، بروشور، پوستر، کتاب، فاکتور فروش، الرج فورمت، تقویم، پاکت 

ساندویچ بورد، انواع بنرهای تبلیغاتی، خدمات ویژه برای مشاورین امالک و ...

استخدام آرایشگر

به یک آرایشگر خانم یا آقا، برای  کار در آرایشگاهی
 در دان تاون ونکوور نیازمندیم. 

واجدین شرایط با شماره زیر  تماس حاصل فرمایند.
تلفن: ۳۲۵۳ - ۳۸۸ - ۷۷۸ 
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شمارهتلفنهایمشاغلومؤسساتایرانی)استانبیسی(
آرایش - پوست و زیبایی

۶۰۴ ۳۶۴-۸۴۱۶ ونکو )پوستواپیالسیون( نورتونکوور 

۶۰۴ ۸۳۸-۶۶۰۷ هـایده )نورتونکوور( 

آژانس مسافرتی

۶۰۴ ۹۸۲-۱۱۱۶ اطلس  

۶۰۴ ۷۱۰-۰۲۴۱ النا )مورینکیتراول( 

۶۰۴ ۷۷۰-۱۴۳۳ دی تراول )پرگلخدادوست(  

۶۰۴ ۷۷۰-۱۷۵۰ رویال )نورتونکوور(  

۶۰۴ ۷۸۰-۴۰۰۵ کاپیتان کوک )آزادهموسویان( 

۶۰۴ ۹۸۴-۳۱۸۱ کتایون چایچیان  

۶۰۴ ۹۸۶-۴۴۰۴ مورین کی تراول 

۶۰۴ ۹۸۴-۳۱۸۱ نسترن نامدار 

آموزش رقص

۷۷۸ ۷۰۹-۳۴۳۲ باله ملی پارس 

آموزش موسیقی

۷۷۸ ۲۳۸-۷۹۲۵ ارژنگ عطا الهی )دف( 

۷۷۸ ۸۵۵-۴۴۰۷ البرز رحمانی )تار-سهتار( 

۶۰۴ ۵۱۸-۸۳۸۷ بابک بقائی )تار-سهتار( 

۶۰۴ ۶۱۸-۹۷۰۹ حسین زلیخاپور )پیانو،آکورئون،سلفژ(  

۲۳۶ ۸۸۱-۱۲۹۱ دانیال حمیدی )سنتوروتئوری(  

۶۰۴ ۵۵۱-۳۹۶۳ محمد خرازی)گیتار( 

 ۶۰۴ ۹۸۰-۶۰۴۹ محمد عباسی )ویولن،سنتور،آواز( 

۶۰۴ ۷۱۹-۲۳۴۷ علی نوربخش)ویلون( 

ارز

۶۰۴ ۹۷۱-۶۵۷۵ ادونسد اف اکس )نورتونکوور(  

۸۸۴۰-۲۸۵ ۷۷۸ دانیال )کوکیتالم( 

۶۰۴ ۹۱۳-۲۳۲۴ دنیا )وستونکوور( 

۶۰۴ ۹۸۴-۴۴۴۵ حافظ )نورتونکوور( 

۶۰۴ ۹۸۸-۱۰۷۰ رویال )نورتونکوور( 

۶۰۴ ۹۸۰-۹۹۷۷ سالمت )نورتونکوور(  

۶۰۴ ۷۱۸-۹۰۹۰ شیراز )ونکوور( 

ازدواج و طالق 

 ۶۰۴ ۸۶۲-۰۵۲۲ ابراهـیم تحصیلی )ازدواج( 

۶۰۴ ۹۸۳-۲۸۶۷ طالق کانادائی )پرکردنفرمطالق( 

امور مهـاجرت

۶۰۴-۴۶۸-۵۷۴۷ حامد منصوری   

۶۰۴ ۹۸۶-۵۵۵۴ علی باطنی )باكادكنسولتینگگروپ( 

۶۰۴ ۵۰۵-۱۰۰۰ مهران حلوی )ایرانتو( 

بازرسی فنی ساختمان)مسکونی-تجاری(

۶۰۴ ۵۰۰-۰۳۰۳ دکتر امیر به کیش 

برق )مسکونی-تجاری(

۶۰۴ ۲۱۸-۱۰۳۳ Commend )کامند( 

۷۷۸ ۹۸۷-۰۸۵۹ VanCan )مجید( 

بیمه

۶۰۴ ۸۳۶-۵۶۶۳ جهـانگیر فامیلی 

۷۷۸-۶۸۸-۸۷۷۴ حمید علیزاده  

۶۰۴ ۹۸۸-۸۳۹۹ رضا مصبریان 

۷۷۸ ۳۷۸-۵۶۳۶ محمدرضا کاردی 

۷۷۸ ۸۹۸-۳۲۰۲ منصور خلیلی  

۷۷۸ ۳۸۸-۷۵۰۰ مهـران تقوائی 

۷۷۸ ۸۳۸-۹۱۵۱ مهـوش صالحی  

پزشکان

۶۰۴ ۹۲۲-۷۳۷۲ دکتر مسعود شاهرخی )خانوادگی( 

۶۰۴ ۵۵۲-۹۱۴۰ دکتر نازیال سلطانی )خانوادگی( 

تابلوسازی

۷۷۸ ۵۵۸-۷۰۸۰ Simcity )سیامک( 

تدریس خصوصی

۶۰۴ ۷۱۰-۹۶۰۲ حسن امتیازی )فیزیک،ریاضی،کلکولس( 

۷۷۸ ۹۰۳-۴۷۵۰ دکتر فریبرز موجبی )ریاضی-فیزیک( 

ترجمه

۶۰۴ ۳۶۵-۶۹۵۲ آرش اندرودی )مترجمرسمی(  

۶۰۴ ۹۹۰-۳۰۰۰ ایزد نگهدار )کوکیتالم( 

۶۰۴ ۴۹۲-۰۶۶۶ دارالترجمه رسمی ترای سیتی 

۶۰۴ ۸۱۷-۴۶۸۹   Ph.D دالور قدرشناس

۶۰۴ ۳۳۸-۷۳۶۴ سهیل حاتمی )مترجمرسمی(کوکیتالم 

۶۰۴ ۷۷۱-۱۴۴۷ علی نگهبان 

۶۰۴ ۹۲۲-۴۶۰۰ فریبرز خشا )مترجمرسمی( 

۶۰۴ ۹۸۳-۲۸۶۷ گلناز )مترجمرسمی( 

تعلیم رانندگی

۶۰۴ ۴۴۱-۳۶۷۷  Buckleup )فرهاد(      

۶۰۴ ۷۷۹-۴۸۲۵ سان رایز )حسینقادری( 

www.zula.ca/farsi شایان  
۶۰۴ ۹۲۸-۲۲۲۴ مینو    

تعمیرات لوازم خانگی

۶۰۴ ۷۷۳-۰۰۹۶ امین 

۷۷۸ ۸۳۳-۲۳۰۷   )Speedy( انوش

تلویزیون

۶۰۴ ۳۹۶-۱۹۱۹ آریا 

۶۰۴ ۷۲۳-۴۳۰۷ پرواز  

تولید فراورده هـای غذائی

۶۰۴ ۴۲۰-۲۲۲۰ دهـکده )رویال گورمه( 

چاپخانه

۶۰۴ ۵۵۲-۷۹۹۹ آالیانس پرینت 

۶۰۴ ۹۴۱-۴۴۵۵ پرینت دیپو  

۶۰۴ ۹۹۰-۷۲۷۲ کاپی دیپو )نورتونكوور(  

حمل و نقل

۶۰۴ ۶۰۳-۹۰۹۹ آلبرت 

۷۷۸ ۶۸۶-۱۴۳۲ مترو ونکوور 

 داروخانه

۶۰۴ ۹۲۵-۳۳۰۴ فارماسیو)دکترحقی(وستونکوور  

۶۰۴ ۹۸۸-۱۲۱۲ مدیس )دکترشهـریاری(پورتکوکیتالم 

۶۰۴ ۹۸۲-۰۹۸۱ نورت وست)دکترشارعی( نورتونکوور 

دندانپزشکان

۶۰۴ ۹۸۰-۰۷۰۰ حجت پارسا )نورتونکوور(  

۶۰۴ ۹۸۰-۷۴۷۴ الدن کرامتی )نورتونکوور( 

۶۰۴ ۴۰۸-۲۴۰۸ مژ گان معتمدیان )ونکوور( 

دی جی 

۶۰۴ ۹۱۰-۶۲۴۷ دیوید دی جی 

۶۰۴ ۹۸۷-۹۸۵۵ شادو ویدیو 

رادیوهـا

۶۰۴ ۷۰۸-۱۴۷۰ شبانه  

۷۷۸ ۷۰۹-۹۱۹۱ فارسی ونکوور 

رستوران

۶۰۴ ۵۶۶-۴۲۲۲ زیتون 

۶۰۴ ۹۷۱-۵۱۱۳ خلیج فارس 

۶۰۴ ۹۸۰-۷۳۷۳ کازبا )نورتونکوور( 

۶۰۴ ۷۲۰-۷۳۲۰ کازبا اکسپرس )دانتاونونکوور( 

۶۰۴ ۴۲۸-۷۳۷۳ کازبا )دانتاونونکوور( 

۶۰۴۹۱۲-۰۱۵۴ لذیذ )وستونکوور( 

سازمان هـا و انجمن هـای اجتماعی

۶۰۴ ۷۲۳-۶۲۸۴ اتحادیه ایرانیان 

۶۰۴ ۴۶۸-۶۱۰۴ ان.آی.تی )خانمنوری( 

۶۰۴ ۶۸۴-۷۴۹۸ امیگرانت سرویس 

۶۰۴ ۶۶۶-۲۱۷۱ امیگریشن )مركزی( 

۶۰۴ ۴۳۱-۴۱۳۱ برنابی مولتی كالچرال سوسایتی 

۶۰۴ ۹۱۳-۱۱۴۴ خانقاه نعمت الهـی ونكوور   

۶۰۴ ۷۲۶-۱۶۵۰ سازمان ایرانیان غرب کانادا  

۶۰۴ ۷۲۷-۸۹۸۶ فدراسیون سراسری پناهـندگان 

۶۰۴ ۴۳۸-۴۰۲۰ مركز اطالعاتی كردهـا-ونكوور 

۶۰۴ ۹۸۸-۵۲۸۱ مركز خانواده نورت شور 

۶۰۴ ۲۵۴-۹۶۲۶ موزائیك )صدیقه(    

۶۰۴ ۹۸۸-۲۹۳۱ نورت شور مولتی كالچرال  

۶۰۴ ۹۸۳-۶۷۰۰ واحد بهـداشت نورت شور 

ساندویچی

۶۰۴ ۹۹۰-۰۰۶۲ كلبه 

سردخانه و دیگهـای حرارتی

۶۰۴ ۹۱۰-۶۰۸۰ جمال  

۶۰۴ ۷۲۳-۰۱۷۱ ساتراپ )مجید(  

۶۰۴ ۵۵۱-۴۴۴۴ ویوا سرو یس 

طراحی گرافیک و تبلیغات 

۶۰۴ ۶۷۱-۹۸۸۰ بهـروز زمانی - طراح گرافیک 

عکاسی و فیلمبرداری

۶۰۴ ۶۹۶-۲۹۴۶ آذین ویدئو  

۶۰۴ ۹۸۳-۰۰۱۵ استار )نورتونکوور( 

۷۷۸ ۶۸۹-۸۱۱۱ پیتر هـانت 

۶۰۴ ۹۲۵-۶۸۰۰ حمید زرگرزاده 

فرنس ـ گاز ـ شومینه

۶۰۴ ۵۶۲-۲۵۳۰ عمران  

۶۰۴ ۹۹۶-۲۷۲۷ مرکز تعمیر انواع بویلر و فرنس 

فروشگاه مواد غذائی

۶۰۴ ۵۶۹-۱۷۴۴ آریا )ونکوور( 

۶۰۴ ۴۷۲-۸۸۸۸ اوربان گیت )کوکیتالم( 

۶۰۴ ۹۸۷-۷۴۵۴ افرا )نورتونکوور( 

۶۰۴ ۹۹۰-۹۰۰۶ بازارچه یاس )نورتونکوور( 

۶۰۴ ۹۸۸-۳۵۱۵ پارس )نورتونکوور( 

۶۰۴ ۹۳۱-۶۱۲۱ پارسیان )کوکیتالم(  

۶۰۴ ۹۸۵-۲۲۸۸ پرشیا )نورتونکوور(

۷۷۸ ۲۷۹-۵۵۱۴ پرشیا )برنابی(  

۶۰۴ ۵۵۹-۳۸۰۰ پرشیا )کمرشیال(ونکوور 

۶۰۴ ۹۸۵-۲۹۴۹ چهار باغ )نورتونکوور( 

۶۰۴ ۶۷۶-۰۷۱۶ دایانا )برنابی( 

۶۰۴ ۴۷۲-۰۰۴۹ رز مارکت )کوکیتالم( 

۶۰۴ ۹۱۳-۰۶۶۰ میترا)وستونکوور( 

۶۰۴ ۹۸۷-۵۵۴۴ نانسی )نورتونکوور( 

۶۰۴ ۷۷۰-۲۱۲۱ ونک )نورتونکوور( 

 ۶۰۴ ۸۷۷-۰۱۳۹ یک و یک )ونکوور( 

فرهـنگیـ  هـنری

۷۷۸ ۸۸۹-۴۸۲۰ انجمن خوشنویسان ایران )ونکوور( 

۶۰۴ ۷۳۹-۹۴۹۱ بنیاد رودكی  

۶۰۴ ۶۹۶-۱۱۲۱ بنیاد کانادا و ایران 

۶۰۴ ۵۱۹-۷۹۷۷ كانون فرهـنگی ایران وكانادا  

قصابی

۶۰۴ ۹۸۳-۲۰۲۰ میت شاب اند دلی )النزدل( 

قنادی

۶۰۴ ۹۴۴-۶۶۶۴ تی شین  

۶۰۴ ۹۸۰-۲۶۴۹ رز  

۶۰۴ ۹۷۳-۰۱۱۹ رکس 

۶۰۴ ۹۹۰-۷۷۶۷ گلستان 

۶۰۴ ۹۸۶-۶۳۶۴ الله   

۶۰۴ ۵۵۲-۳۳۳۶ مینو  

کامپیوتر

 ۷۷۸ ۹۱۸-۲۸۱۵ داریوش)خدماتنرمافزاراپلوویندوز( 

کتابفروشی

۶۰۴-۶۷۱-۹۸۸۰    www.PanBeh.com پان به 

۶۰۴ ۹۰۴-۰۸۲۱ نیما  

گل فروشی 

 ۷۷۸ ۳۸۶-۲۴۰۰ طال 

لوله کشی

۶۰۴ ۷۶۷-۲۲۴۲ امیر 

۶۰۴ ۳۰۷-۱۲۲۱ حمید  

۶۰۴ ۷۷۹-۲۳۰۵ ویما )گازولولهکشی( 

مدارس زبان فارسی

۶۰۴ ۲۶۱-۶۵۶۴ ایرانیان  

۶۰۴ ۹۸۵-۶۸۶۳ خانقاه اویسی شاه مقصودی 

۶۰۴ ۹۱۳-۰۶۰۱ دهـخدا )نورتونكوور( 

۶۰۴ ۲۵۸-۷۴۴۰ خیام )كوكیتالم-برنابی-ونکوور( 

۶۰۴ ۴۴۲-۹۴۳۱ نور دانش)کوکیتالم( 

مشاور امالک 

۶۰۴ ۸۴۲-۴۰۰۴ آرش آهنی 

۶۰۴ ۹۸۸-۹۵۷۱ احسان وجدانی 

۶۰۴ ۶۲۶-۱۰۳۳ ایرج بابائی 

۶۰۴ ۷۲۶-۴۲۵۸ جواد ایروانی 

۶۰۴ ۹۱۶-۷۲۱۲ رضا خدابخش  

۶۰۴ ۷۸۰-۴۰۵۰ شهـین شهـمیرزادی  

۶۰۴ ۷۲۳-۹۶۵۵ فریده کیهـانی 

۶۰۴ ۶۴۹-۹۹۱۷ علی رحمانی 

۶۰۴ ۳۱۲-۲۳۸۳ علی معنوی   

۶۰۴ ۷۸۳-۸۰۰۷ محمد صوفی  

۷۷۸ ۸۹۵-۲۵۱۱ محمد محبوبی  

۷۷۸ ۶۵۶-۱۰۱۰ محمد طاهرخانی  

۶۰۴ ۶۱۷-۷۷۵۸ مهـناز ماشینچی  

۶۰۴ ۶۱۸-۴۰۰۴ مینو اشتری 

۶۰۴ ۳۴۱-۲۹۰۳ نادر انتطامی 

۶۰۴ ۷۸۳-۲۵۲۵ نیوشا خلیلی      

مشاور امور مالی و حسابداری

۶۰۴ ۹۹۰-۱۷۱۸ آرزو ناظری 

۶۰۴ ۷۳۷-۰۲۳۶ آقاخانی 

۶۰۴ ۷۸۳-۶۰۹۷ ابراهیمی 

۶۰۴ ۹۴۴-۹۲۹۲ سلمان باذوق 

مشاور خانواده  و کاریابی 

۶۰۴ ۲۴۰-۴۴۰۳ کتایون شیرزاد 

مشاور سرمایه گذاری و بازنشستگی

۷۷۸ ۲۳۱-۹۸۷۹ شاهـین گلستانی  

۷۷۸ ۳۷۸-۵۶۳۶ محمدرضا کاردی 

۷۷۸ ۸۹۸-۳۲۰۲ منصور خلیلی  

۷۷۶ ۸۳۸-۹۱۵۱ مهـوش صالحی 

موکت شویی و واکس کفپوش

۶۰۴ ۹۸۴-۶۰۱۰ فرهـاد  

مهـدکودک و پیش دبستانی 

۷۸۸ ۸۸۲-۶۸۹۴ حمیرا )کوکیتالم( 

۷۷۸ ۸۲۲-۷۵۳۷ کوئینز رُد )یاسمن( نورتونکوور  

نوسازی و تعمیرات ساختمان

۶۰۴ ۴۴۰-۵۰۰۹ بابک 

۶۰۴ ۹۶۱-۹۴۱۱ رافیک  

۷۷۸ ۸۶۲-۲۵۲۸ رضا مرادیان  

۷۷۸ ۷۷۳-۸۰۱۲ فیروز )سرویسدربگاراژ(  

۶۰۴ ۲۵۸-۸۶۵۶ منصور  

وام 

۶۰۴ ۷۸۷-۸۴۶۲ رامین امینیان 

۶۰۴ ۹۲۵-۷۵۶۵ حسین پژمان  

۶۰۴ ۹۱۶-۰۰۵۶  )BMO( سپیده گیریوز

۶۰۴ ۷۲۲-۶۵۶۵  )RBC( سودابه موسوی

 ورزش

۶۰۴ ۹۳۶-۶۴۶۴ باشگاه شاهـین )فوتبال( 

وکیل مهـاجرت و مدافع

۶۰۴ ۹۸۸-۴۱۵۵  )RutledgeLaw( بهار مشرقی

۷۷۵۵-۶۷۴ ۶۰۴  )BijanLaw( بیژن احمدیان

604 ۹۱۵-۹446 حسین فرامرزی 

۶۰۴ ۹۸۴-۷۵۵۵  Hanson & Co

۶۰۴ ۷۲۷-۴۵۵۵  Kinman & Associates

۶۰۴ ۹۸۴-۳۶۴۶  Lakes, Whyte LLP

۶۰۴ ۵۶۱-۴۶۴۴ ماتیو فهی  

۶۰۴ ۲۴۸-۴۷۸۱ مژده شهریاری  

۸۷۷ ۴۰۰-۰۴۵۳  )JahaniLaw( مسعود جهانی

۶۰۴ ۹۸۴-۷۵۵۵ نازنین کهن  

۶۰۴ ۶۲۹-۶۷۵۷ نغمه هدایت بیگ  

Email: info@shahrgon.com | ads@shahrgon.com | editor@shahrgon.com
Facebook: https://www.facebook.com/shahrgon | Google+: https://plus.google.com/+Shahrgon

M a i l i n g  A d d r e s s : 
B3-1410 Parkway Blvd. ,  Dept .  4,  Coquit lam, Br i t ish Columbia V3E 3J7,  CANADA

 Phone: 778.300.4414
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با مدیریت سیاوش عفت پرور

6698 Prest Rd., Chilliwack, BC. V2R 4W4

 Tel: 604 – 378 – 0876

انواع درختان میوه و تزئینی• 

درختچه ها و گل های دائمی و فصلی• 

گلدان های آویز و رومیزی (داخل آپارتمان و محوطه)• 

انواع سبزیجات و صیفی جات• 

انواع گلدان های تایلندی با قیمت مناسب• 

خاک و کود ارگانیک • 

فروش به صورت کلی و جزئی• 

مشاوره رایگان 

برای کاشت و 

نگهداری

ساعات کار:  هفت روز هفته
 از  ٩ صبح تا ٧ بعدازظهر 
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دبیرستان۱۲تا ۸کالس های 

Pattison High School
981 Nelson Street, Vancouver, BC
Phone: (604) 608-8788
www.pattisonhighschool.ca azar@pattisonhighschool.ca

مشاور فارسی زبان ما به شما کمک خواهد کرد

بهترین انتخاب برای ورود به بهترین دانشگاهها
درس در سال می باشد آموزش ۱۲درس که جمعا برابر ۴در هر ترم :ترمی۳سیستم 

درس آموزش داده می  شود ۸داده می  شود که درمقایسه با دبیرستانهای معمولی  که در سال 
.تربه پایان میرسدبرتری داشته و دوره دبیرستان سریع

نیز وشاناین مشاورین به دانش آموزان پیرامون اهداف درسی:مشاورین تائید شده
.ی  نمایندفارغ التحصیلی از دبیرستان، ورود به دانشگاه و انتخاب رشته تحصیلی  کمک م

های آمادگی جهت امتحانات های تقویتی و کالسکالس:رایگانسرویس های آموزشی
ها به منظور کسب های ورودی دانشگاهکمک و راهنمایی برای پر کردن فرمستانی،ا

.موفقیت بیشتر

هر کالس حداکثر وظرفیت ژانویه ،می وسپتامبربودهدرماههای:شروع کالس ها
.استدانش آموز۱۵

درصد ورود به بهترین ۷۰درصد و۱۰۰میزان فارغ التحصیلی دانش آموزان 
 :هادانشگاه 

:برنامه های تحصیلی ذیل نیزارائه میگردد ،دبیرستان۱۲تا ۸عالوه برکالسهای 
(از جوالی تا آگوست)هفتگی تابستانی ۶ـ دوره های 

(خواندن، نوشتن و درک مطلب،گرامر)ـ دوره های آماده سازی برای تحصیالت آکادمیک 

University of British Columbia 
Simon Fraser University
University of Victoria
University of Ottawa 
McMaster University

University of Toronto 
University of Alberta 
University of Waterloo
Queen’s University
McGill University

جوالی تا آگوست: های تابستانیکالس سپتامبر، ژانویه ومی : شروع کالس ها
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604  936  1888 • info@HunterLynnCreek.comStarting
From
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به طور قطع بهترین قیمت:

در مقایسه با ونکوور، آپارتمان های یک خوابه ۳۰۰،۰۰۰ 
دالر و آپارتمان های دوخوابه ۳۵۰،۰۰۰ دالر ارزان تر 

می باشند.*

زندگی راحت:

واحدهای بتونی مجهز به سیستم تهویه مطبوع، 
دوخوابه به وسعت ۹۵۰ اسکوارفیت، سه خوابه و 
تاون هاوست به وسعت ۱۵۰۰ اسکوارفیت و بیشتر

دسترسی آسان:

۴ دقیقه فاصله تا پل Second Narrows. ۱۵ دقیقه تا 
Phibbs Exchange دان تاون ونکوور، ۱ دقیقه تا ایستگاه

زندگی سالم:

دسترسی به کوه های نورت شور، Spirit Trail، پارک ها، 
کمربندی های سبز، خطوط دوچرخه سواری و کامیونیتی 

سنتر جدید به وسعت ۲۷۰۰۰ اسکوارفیت.    

آموزش و تحصیالت:

مرکز مهدکودک، پیش دبستانی  و بهترین مراکز آموزش 
عالی از جمله دانشگاه کپیالنو

خدمات و فروشگاهها:

 Park & Tilford, Save-on Foods, Superstore,
Canadian Tire و فروشگاههای پررونق از صنایع محلی

شاهد سربرافراشتن خانوادگی ترین 
کامیونیتی در نورت شور باشید

یک کامیونیتی که با آن رشد می کنید

تاون هاوس و واحدهای ۱ تا ۳ خوابه 
URBAN CREEKSIDE HOMES

 481 Mountain Highway  سالن پیش نمایی عمومی
$509,900 $827,900
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پرگل خدادوست

604-770-1433   •   604-345-6617
#203-1433 Lonsdale Ave., North Vancouver, BC.

daytravelbc@yahoo.ca
٭ پروازهای بین المللی اسپیشیال کانادا  و آمریکا به تهران و شهرستان ها

٭ تورهای تفریحی آمریکا و مکزیک و تورهای کروز شامل: صبحانه، نهار، شام
Air & Hotel $599.00 + TAX
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آیا آسیب دیده اید؟

تلفن:  با شماره  با مترجم و مشاور فارسی زبان ما «یگانه مصباح» 
مالقاتی  قرار  امروز  همین  و  بگیرید  تماس   ٦٠٤  -  ٨٠٥  -  ٥٩٤٣
تعیین کنید تا از چگونگی کمکی که می توانیم به شما بکنیم اطالع 

حاصل نمایید.

ما گروهی از وکالی باتجربه در زمینه آسیب و جراحت هستیم که به 
جامعه فارسی زبانان در استان بریتیش کلمبیا خدمات ارائه می دهیم.

اگر شکایت شما موفقیت آمیز بود فقط کارمزد ما را می پردازید. 

ما برای به دست آوردن نتیجه ای که شایسته شماست تمرکز می کنیم 
و شما بر روی سالمتی و بهبودی خودتان تمرکز کنید.

برای مشاوره اولیه رایگان هم اکنون با ما تماس بگیرید.

جهانگیر فامیلی  مشاور ارشد بیمه
مشاور بیمه خود را براساس تخصص و تجربه انتخاب نمائید. 

كليه خدمات بيمه:

اتومبيل (ICBC و خصوصی)• 

ساختمان های مسكونی، تجاری• 

  درمانی، مسافرت• 

Jahan Famili, B.S.c. M.S.c. CAIB Vice President 

Cell: 604 - 836 - 5663     Tel: 604 - 988 - 6344     Fax: 604 - 986 - 5293
jahan@sussexinsurance.com     136 West 3rd St. North Vancouver, BC. V7M 1E8

Sussex Insurance 
Agency Inc.

E: ads@shahrgon.com|E: info@shahrgon.com  

Mailing Address: B3-1410 Parkway Blvd., Dept. 4, Coquitlam, British Columbia V3E 3J7, CANADA

دفتر حقوقى بهار مشرقى
Rutledge Law

بهار مشرقی  فارغ التحصیل وکالت از دانشگاه یو بی سی  با بیش از هشت سال سابقه وکالت در استان بریتیش کلمبیا دفتر جدید خود 
را در نورث ونکوور خیابان النزدل گشایش و آماده خدمت رسانی حقوقی در موارد زیر میباشد:

Address: 200 - 132 East 14th St. North Vancouver, BC V7L 2N3
Phone: (604) 988-4155       Fax(604)988-4154

«Business» امورخرید وفروش امالک و مستغالت مسکونی و تجاری، خرید و فروش بیزنس -
- امور تجاری ـ بازرگانی و شرکت ها

- تنظیم وصیت نامه، وکالتنامه و انحصار وراثت
- تنظیم دعوت نامه، ویزا و اقامت از طریق خانواده

- تائید رسمی اسناد                                                        
- و دیگر امور حقوقی موردنظر مراجعه کنندگان

shahrvandBC
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