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در جنوب کالیفرنیا
بهای تکنسخه: جنوب کالیفرنیا: رایگان  -  شمال کالیفرنیا و سایر ایالت های آمریکا: $2.00

ای مرد ، هر که باشی و از هر کجا بیایی، زیرا که می دانم 
خواهی آمد. من کوروش پسر کمبوجیه که این امپراتوری را 
برای پارسی ها بنا کردم تو به این پاره خاک که پیکر مرا در بر 

گرفته است رشک مبر...!!!

در صفحات دیگر:

اخبار بیشتر را در خبرگزاری ایرانشهر دنبال کنید

داستان »افسانه« قسمت آخر  را به 
صورت پاورقی در صفحه 5 بخوانید

رایگان
FREE

123
124

مجموعه مقاالت پروفسور امنون نتصر
 در مجله شوفاژ نیویورک 

در دو مجلد 
با پشتیبانی مرکز امنون نتصر 

از انتشارات شرکت کتاب

شکایت حاویر بسرا، دادستان کل 
کالیفرنیا همراه با 9 ایالت دیگر، از 

دولت دانالد ترامپ

 آخرین امضا  بودجه دوران 
فرمانداری جری براون از سال مالی 
19-2018 به مرحله اجرایی می رسد

رسیدگی به جداسازی خانواده ها در 
پی درخواست ACLU  توسط دی نا 

سابرا ، قاضی فدرال آمریکا

 برکنار شدن مدیر اداره آب 
منطقه ای کامپتون به سبب 

پرداخت پول
رگبار گلوله در مرکز خرید

 سن برناردینو
نصب تابلوی Friendly      برای 
مصرف ماری جوانا در هتل ها و 

متل ها

خاموش کردن آتش سوزی 
جنگل ها و بیشه زارهای شمال 

کالیفرنیا

خبرگزاری ایرانشهر - شنبه 30 جون 2018
یونسکو 8 مکان باستانی در ایران را به فهرست  میراث های جهانی اضافه کرد. این خبر از طریق دفتر یونسکو در منامه پایتخت بحرین اعالم شد.

این اماکن به صورت جمعی در این فهرست به عنوان آثار به جای مانده از دوران ساسانیان در منطقه فارس گنجانده شده اند.
استان فارس در ایران کنونی در جنوب ایران قرار گرفته است. فارس گهواره سلسله ساسانیان در آغاز قرن سوم میالدی بوده است.

پس از سقوط پارتیان، ساسانیان در اوج قدرتشان بر سرزمینی حکمروایی می کردند که از غرب به افغانستان و از شرق به مصر پیش از سقوط توسط اعراب در قرن هفتم میالدی، محدود می شد.
 در اطالعیه یونسکو آمده است که این ابنیه مستحکم ، کاح ها و نقشه های شهرها به دوران ساسانیان از ابتدا تا آخرین سالهای اقتدارشان را شامل می شود.

با توجه به اضافه شدن این 8 مکان،  ایران اکنون صاحب 24 مکان در فهرست میراث جهانی است. 

شپول عباسی مجری  برنامه »افق نو« در تلویزیون صدای امریکا 
از واشنگتن دی سی در گفتگوی با حسن خیاط باشی و بیژن 
خلیلی هر دو از لس انجلس جایگاه کتاب گویا در ایران و 

خارج از ایران را مورد بررسی قرار داد.
در این برنامه،  شپول عباسی از متوسط سرانه کتابخوانی در 
ایران بنا بر  برآورد کارشناسان  نقل کرد  که بالغ بر دو دقیقه 
در سال است و افزود که دبیر کل نهادهای کتابخانه های 
عمومی اخیرا این آمار را تصحیح کرده و اعالم کرده که سرانه 
متوسط مطالعه در ایران  1۵ دقیقه و 1۷ ثانیه است. دلیل عمق  
این تراژدی چیست؟  عامل اصلی توسط بخشی از کارشناسان،  
مشغله زیاد و سخت بودن سطح  زندگی و عدم فرهنگ سازی 
است در حالی که صاحب نظران دیگری هستند که دلیل آن را 
گستردگی  وسیع شبکه های اجتماعی ، صفحات مجازی و 

کسب اطالعات تیتری  و تک خطی می دانند.
او اظهار داشت بسیاری از کشورهای پیشرفته در جبران تاثیر  
گرفتاری های بشر در زندگی روزانه و در مسیر استفاده درست 
از ارتباطات اینترنتی،  بهره گیری از کتابهای گویا یا صوتی 
درجایگزین کردن شیوه کتاب خواندن سنتی را ترویج کرده 

اند کتاب گویا یک فایل صوتی از متن کتابی است که توسط 
یک یا چند گوینده خوانده می شود. آیا ایرانیان با کتاب گویا 
آشنا هستند ؟  آیا حق مولف و یا کپی رایت آثار رعایت می 

شود 
در حالی که ایران به توافقنامه های بین المللی در خصوص 
رعایت حق مولف پای بند نیست. با مشکالت اینترنت و 
فیلترینگ گسترده در ایران ، عالقمندان در ایران با چه موانع  و 

مشکالتی روبرو هستند؟  
 حسن خیاط باشی هنرمند برجسته و پیش کسوت که اخیرا 
کتاب بعثت  االسالمیه صادق هدایت را با صدای خود و به 
صورت کاری نمایشی به هیئت  کتاب گویا منتشر کرده است
در این گفتگو اظهار داشت که » من فقط به گویندگی اثر اکتفا 
نکرده و نمی کنم و تالشم این است با اجرای یک نفر یعنی 
خودم صدا و شخصیت های مختلف متن  را باز آفرینی کنم«
بیژن خلیلی ناشر و مدیر شرکت کتاب اظهار داشت که 
بیش ترین مانع و مشکل در امر کتابخوانی در ایران امر سانسور 

است که توسط استبداد مذهبی حاکم اعمال می شود.
https://ir.voanews.com/a/4469109.html

بررسی جایگاه کتاب گویا در ایران توسط 
صدای آمریکا 

یک قاضی دادگاه بدوی در آتالنتا به اتهام توهین نژادی و عقیدتی به ایرانیان با شکایت 
یک ایرانی تبار محاکمه شده توسط وی، تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. یک گروه 
دفاع از حقوق مسلمانان در ایاالت متحده، پی گیری این پرونده قضایی را به عهده 

گرفته است. 
به گزارش شبکه تلویزیونی WSB-TV 2 مستقر در آتالنتا، یک گروه دفاع از حقوق 
مسلمانان قصد دارد تا قاضی دادگاه شهر سندی اسپرینگز را به جرم توهین نژادی و 
عقیدتی به یک ایرانی تبار که پیش از این توسط همین قاضی به زندان محکوم شده 
بود و اکنون قرار است با قید وثیقه آزاد شود را به چالش قانونی کشیده و تحت پیگرد 

قضایی قرار دهند.
»فضایل عزیزان« مرد ایرانی تباریست که چندی پیش به جرم رانندگی و تصادف در 
حالت مستی توسط پلیس محلی دستگیر و پس از انجام آزمایش DUI بر روی مجرم، 
افسر پلیس او را به انجام رفتارهای نامناسب و ناهنجار متهم کرد. در مقابل، فضایل 
عزیزان از راننده آمبوالنس بابت عدم دادن سرویس انتقال به بیمارستان شکایت کرده 
است. راننده آمبوالنس مدعی شده است که عزیزان بدلیل شرایط بسیار نامناسب تاثیر 

الکل بر وی، برای انتقال با آمبوالنس به بیمارستان آمادگی نداشته است. 
متهم ایرانی تبار برای تعیین تکلیف به دادگاهی در شهر سندی اسپرینگز آتالنتا اعزام می 
شود. بر اساس اعالم گروه وکالی آقای عزیزان، خانم قاضی »شارون دیکسن« در حال 
محاکمه فضایل عزیزان به وی درباره کشور و عقیده مردمانش توهین کرده است. قاضی 
دیکسن گفته است، »شما هشت سال است که بعنوان پناهنده به ایاالت متحده آمده اید 

زیرا از جایی آمده اید که هیچ قانونی در آن نیست. شما می خواستید در یک کشور آزاد 
باشید. شما آزادی می خواهید. شما نمی خواهید بدون دلیل منطقی آزادی تان سلب 

شود. دستگیر شدن تان برای شما تعجب برانگیز بوده است.«

قاضی آمریکایی متهم به توهین نژادی به ایرانیان تحت 
پیگرد قانونی قرار گرفت!
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http://pjbehkar.com/
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=443&Status=2
http://citycapitalrealty.com/
http://www.loan-america.com/
https://www.metrolinktrains.com/
https://www.adlilaw.com/
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx%253FBId%253D22061%2526Status%253D2
http://www.adlegal.net/
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در کانون خبر: تصویر هفته:                           

ساعت  در  گذشته  شب  شنبه  پنج  که  است  مردی  جستجوی  در  پلیس 
از  برناردینو، شماری  مرکز خرید در شهر سن  10:۵0 هنگامی که در یک 
پیرامون مامور نگهبان گرد آمده بودند، مردی وارد درگیری گفتاری  مردم 
با مامور می شود و ناگهان اتوموبیلی به آنها نزدیک  شده و رگبار گلوله را 
می گشاید و 4 نفر با گلوله مجروح می شوند که یکی از آنها در همان محل 
و  می شوند  منتقل  بیمارستان  به  دیگر  نفر   2 و  می سپارد  جان  تیراندازی 
فرد دیگری به سوی خانه ای می گریزد و با اتوموبیل از آن خانه مسکونی 
او  با  که  مردی  و  نگهبان  مامور  می شود  گفته  می شود.  منتقل  بیمارستان  به 
وارد بگو و مگو می شود، در میان مجروحان نیستند. آگاهی ها مبنی بر این 
جراحی  مورد  و  بوده  دشوار  شرایط  در  مجروحان  از  یکی  تنها  که  است 

است. گرفته  قرار 

مدیر اداره آب منطقه ای کامپتون و ویلوبروک به سبب پرداخت پول به افرادی 
برای حضور در دیدار عمومی نماینده مجلس نانت باراگان و اعالم حمایت از 

اداره آب منطقه ای برکنار شده و استخدام او به حالت تعلیق درآمده است. 
پس از باال گرفتن اعتراض ساکنان این دو شهر که از شیرهای لوله کشی آب، 
گارزا،  راشل  ماریا  می شود،  خارج  آب  جای  به  بدبو  و  رنگ  قهوه ای  ماده ای 

مدیر این اداره آب، با پرداخت پول، از کسانی خواسته بود که در جلسه شرکت 
کنند و علیه ادعای مردم در جلسه دیدار با نماینده مجلس نانت باراگان سخن 
می نموده،  دریافت  دالر   ۷۷000 سالیانه  حقوق  که  گارزا  راشل  ماریا  بگویند. 
اکنون باید در انتظار تصمیم نهایی اداره آب ساتیوا که آب منطقه ای کامپتون و 

ویوبروک است، بماند.

 برکنار شدن مدیر اداره آب منطقه ای کامپتون به سبب پرداخت پول

رگبار گلوله در مرکز خرید
 سن برناردینو

ویدا قهرمانی
هنرپیشه سینما - تولد 21 جون1936

درگذشت - اول جون 2018 - لس آنجلس

www.cbsautobody.com
http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=101788&title=%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D9%81%D8%AA%20%D9%88%20%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%20%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86&author=%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%8C%20%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9
http://alikrealtor.com/
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این نسخه از ایرانشهر را می توانید هم در رایانه شخصی مطالعه کنید
 و هم آن را چاپ نموده و بخوانید
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حاویر بسرا، دادستان کل کالیفرنیا اعالم کرد که همراه با 9 ایالت دیگر، از دولت دانالد 
ترامپ به خاطر جداسازی کودکان از خانواده شکایت خواهد کرد. 

گر چه دانالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا،  دستور ویژه ای برای متوقف ساختن 
جداسازی کودکان از خانواده را صادر و امضا نموده است، لیکن این 10 ایالت بر این 
باور هستند که هیچ کاری در راستای پیوند دادن دوباره خانواده ها انجام نشده است. 

حاویر بسرا، طرح »مدارای صفر«، کاخ سفید را غیرقانونی، نادرست و عاری از 
احساس خواند و می گوید دستور ویژه رئیس جمهور در پایان دادن به جداسازی 
کودکان از خانواده، »تهی و بی معنا« است. ایالت هایی که به کالیفرنیا در چند روز آینده 
خواهند پیوست، واشنگتن، پنسیلوانیا، ایلی نوی، نیوجرسی و نیویورک خواهند بود. 

شکایت حاویر بسرا، دادستان کل کالیفرنیا همراه با 9 ایالت دیگر
 از دولت دانالد ترامپ

کالیفرنیا از 2۷ میلیارد کسری بودجه سال 2011 تا 13/8 میلیارد دالر ذخیره مالی جری 
براون فرماندار کالیفرنیا آخرین بودجه دوران فرمانداری خود را روز چهار شنبه امضا کرد. 
این بودجه که 201/4 میلیارد دالر است از هفته آینده با آغاز سال مالی 19-2018 به مرحله 

اجرایی می رسد. 
در این بودجه برای مدارس، بهداشت و درمان و تامین اجتماعی افزایش در نظر گرفته 
شده است. در این سال مالی، با دریافت مالیات بیشتر، حساب ذخیره مالی کالیفرنیا نیز 
پول بیشتری را درخود خواهد داشت. مدارس از کودکستان تا پایان دوره دبیرستان بودجه 

۷8/4 میلیارد دالری را خواهند داشت که بزگترین افزایش را از سال 2011 تاکنون به 
همراه داشته است. 

در این بودجه ۷9 میلیون دالر برای کمک های حقوقی و قانونی افرادی که به طور 
غیرقانونی وارد آمریکا شده اند در نظر گرفته شده است . کالج ها و دانشگاه ها نیز افزایش 
609 میلیون دالری را شاهد خواهند بود. کالیفرنیا 13/8میلیارد دالر صندوق ذخیره مالی 
خواهد داشت. هنگامی که در سال 2011 جری براون آغاز به کار دوم کرد، کالیفرنیا با 2۷ 

میلیارد دالر کسری بودجه روبرو بوده است. 

 آخرین امضا  بودجه دوران فرمانداری جری براون از سال مالی 19-2018 به مرحله اجرایی می رسد

دی نا سابرا ، قاضی فدرال آمریکا در منطقه سن دیه گو، در پی درخواست 
ACLU، برای رسیدگی به جداسازی خانواده ها که بر اساس طرح »مدارای 
صفر« دانالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روی داده است به شفافیت دستور 
مهاجرت  اداره  مسئوالن  و  دولت  روز   30 مدت  در  تا  کرد  صادر  را  خود 

موظف هستند که که کودکان را به خانواده بازگردانند.
14 روز  باید در ظرف  ۵ سال را  قانونی، کودکان زیر  این حکم  به موجب 

به خانواده خود بازگردانند و کودکان باالتر از ۵ سال را در مدت 30 روز 
به خانواده برگردانند و در این مدت نیز امکان برقراری تماس را بین پدر و 
مادر و کودکان فراهم نمایند. در این دستور به روشنی اعالم شده است که 
اخراج  آمریکا  از  باشند  فرزندانشان  با  اینکه  بدون  نمی توانند  را  خانواده ها 
کنند مگر این که آنها شایستگی نداشته باشند و یا خطری را متوجه فرزندان 

بنمایند.

رسیدگی به جداسازی خانواده ها در پی درخواست ACLU توسط
 دی نا سابرا ، قاضی فدرال آمریکا

http://www.aminiranianlaw.com/
www.24hourrooters.com
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=843&Status=2


4IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - YEAR:23 - NO:123- 124  - JULY,6 , 2018 نشریه خبری،  فرهنگی، سیاسی ایرانشهر - سال بیست و سوم- شماره  124 - 123  - آدینه  6  جوالی  2018

درکانون خبر:

برای پیدا کردن 
صاحبان مشاغل 

 و نیاز به داشتن اطالعات از
 مهمترین اتفاقات روز 

در جامعه ایرانیان کالیفرنیا کافیست
 با مرکز اطالعات ایرانیان تماس 

بگیرید:

818 9 08 08 08

با این که سال هاست بسیاری از هتل ها به سبب ماندگاری بوی سیگار در اتاق ها، هتل 
را به دو بخش تقسیم نموده اند و رستوران ها نیز استفاده از سیگار را ممنوع کرده اند، 
در کالیفرنیا پس از تصویب و قانونی شدن استفاده از ماری وانا برای گذران اوقات 
فراغت و تفریح برای افراد باالی 21 سال ، شماری از متل ها و هتل ها در کالیفرنیا به 
ویژه در پالم اسپرینگ و هالیوود با نصب تابلوی Friendly 420 اتاق ها و محیط 

هتل خود را قابل استفاده برای مصرف ماری جوانا اعالم نمودند تا مشتری بیشتری 
جذب کنند. ناگفته نماند که کد 420 در آمریکا کد ماری وانا تلقی می شود و اشاره 

به آزادی مصرف آن را یدک می کشد. 
در این هتل ها و متل ها، دستگاه های خرید اتوماتیک ماری وانا وجود دارد و امکان 

خرید را فراهم می سازد.

آتش سوزی  کردن  خاموش  برای  شنبه  روز  از  که  آتش نشان هایی  شمار  گرچه 
جنگل ها و بیشه زارهای شمال کالیفرنیا در تالش هستند به 3000 نفر نزدیک شده 
است لیکن تنها توانسته اند 2۵ درصد ازآتش را خاموش و به کنترل خود درآورند و 
اکنون 13۵00 اکر از مناطق زیر شعله های آتش است و تخلیه بیش از 600 خانه را 

به همراه داشته است.
آتش سوزی اسپرینگ ولی در لیک کانتی که در شمال بزرگراه 20 در حال گسترش 
است، با شدت وزش خطر جدی برای منطقه ای است که در سال 201۵، شاهد 
۷6000 اکر و نابودی ۵00 خانه در منطقه بوده است. تالش ماموران آتش نشانی 

برای پیشگیری جهانی از گسترش به منطقه نپا ولی ادامه دارد.

خاموش کردن آتش سوزی جنگل ها 
و بیشه زارهای شمال کالیفرنیا

420نصب تابلوی Friendly          برای مصرف ماری جوانا در هتل ها و متل ها

http://rahavard.com/Index.cfm
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=11287&Status=2
http://www.safirsantamonica.com/
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رمان قو 
داستانی خواندنی و پر کشش 
برای همه کسانی که به ادبیات 

فارسی عالقه دارند  

از انتشارات شرکت کتاب
www.ketab.net
310-477-7477

 1-800-For-Iran
 1-800-367-4726

پاورقی:                                       

زنگ تلفن خونه بصدا در اومد صغری گوشی رو برداشت 
و صدای خواهرشو شناخت که میگفت دستت درد نکنه از 
روزیکه رفتی سر کار جدید همه رو فراموش کردی آخه یه 

زنگی بزن ببین خواهرت زنده س  مرده
صغری گفت ترو خدا شلوغش نکن اگه بدونی تو این چند 
وقته چه بر ما گذشته تو هم زار زار بحال ما گریه میکردی حاال 

بگو چی شد که یاد ما کردی
خواهرش گفت فردا خواستگاری نسرینه دو تا پاشو کرده تو یه 

کفش و میگه دایی و خاله باید باشن
صغری گفت ببین آبجی باور کن از ته دلم میخوام که اونجا 
باشم ولی قول نمیدم اگه تونستم اقا رو برای یه شب هم که 
شده تنها بزارم و اجازه بگیرم فردا شب خودمو میرسونم در هر 
صورت پیشاپیش از طرف من بهش تبریک بگو و بعد با هم 

خداحافظی کردن 
افسانه بسعید پیام داد که چکار میکنی اگه میتونی زنگ بزن

و سعید فورا تماس گرفت
افسانه گفت اونجا تنهایی حوصله ت سر نمیره 

سعید گفت البته باید بگم اگه تو اینجا بودی زندگی زیبا میشد 
تازه بدرد تو مبتال شدم باید یه جوری باهاش کنار بیام راستی دو 
تا سئوال دارم اولیش اینکه مهمونات رفتن و دومیش اینکه تو 

خودت واسه اینکه حوصله ت سر نره چکار میکنی
افسانه گفت جواب اولی اینکه امشب خونه فرزانه دعوت 
داشتن و احتماال فردا بر میگردن و جواب دومی بتوصیه تو 
عمل میکنم و با فروغ و شاملوسرمو گرم میکنم توهم بفکر 
چند تا کتاب باش و بعدبخواهش سعید شعری براش خوند 

و خداحافظی کردن
صغری بعد از تماس با خواهرش باتاق احمد رفت دو تا لیوان 

شربت دست نخورده سر جاش بود و احمد در اعتصاب بیان
صغری گفت آقا غذاتونو بیارم ولی احمد مثل آدمهای گنگ 
تو چشاش نیگا میکرد و هیچ نمیگفت صغری با تعجب از اتاق 

خارج شد
ساعت دیواری توی هال پنج و نشون میداد که دکتر با دوست 
دکترش و عباسی اومدن دوست دکتر تخصص و تجربه زیادی 

در مورد آدمهایی که همدرد احمد بودن داشت 
 در همون چند دقیقه اول ورود باتاق چیزی نمانده بود که دو تا 
شاخ روی سرعباسی سبز بشه اصال باورش نمشد که این همون 
احمد دو روز پیشه هر ادایی رو که میتونست از خودش در آورد 
تا احمد حرفی یا لبخندی بزنه ولی انگار نه انگار احمد بهر سه 
تاشون نگاه میکرد و عکس العملی نشون نمیداد فقط یکی دو بار 
گویا دلش بحال عباسی سوخته بود دهنشو باز کرد تا چیزی بگه 

ولی موفق نشد
دکتر متخصص گفت من میخواستم ببینم با توجه به آشنایی 
قبلی با شما چه واکنشی نشون میده متاسفانه تا اینجا هیچ عالمتی 
یرای خوش بینی نشون نداد حاال چند لحظه ساکت باشین من یه 
تستی بگیرم بعد روبروش نشست و گفت احمدآقا اگه دوست 
داری که در درجه اول بخودت کمک کنی و در درجه دوم یه 
آرامشی به دو تا دوستت بدی خوب بحرفام گوش کن و با 
تکون دادن سر یا تائید کن و یا رد و در کمال تعجب احمد سری 

بعالمت موافقت تکون داد
دکت گفت پس از نظرشنوایی مشکلی نداری چون میدونی که 

نمیتونی حرف بزنی زیاد بخودت فشار نمیاری درسته
 احمد باز هم با حرکت سر تائید کرد

دکتر گفت ممکنه ازت بخوام که چند کلمه برام بنویسی و باز 
هم موافقت کرد عباسی فورا قلم و کاغذی بدستش داد

احمد اونارو گرفت و با دستی لرزان نوشت فکر میکنم تالش 
شما بیفایده س من هرچه سعی میکنم نمیشه به آخرخط رسیدم
دکتر کاغذ و از دستش گرفت و با صدای بلند خوند عباسی 
خیلی تحت تاثیر قرار گرفت و اشکش در اومد و رو کرد باحمد 

و گفت نا امید نشو پسر حالت خوب میشه 
دکتر متخصص بدکتر حقیقی و عباسی گفت اجازه بدین من با 
چند نفر از دوستان مشاوره کنیم و تصمیم بگیریم که باید چکار 
کنیم تنها چیری که میتونم حاال بگم اینه که باید تو کلینیک ما 
بستری بشه هم دوره گفتار درمانی رو طی کنه هم برای احیای 

اتکا بنفس زیر نظر روان پزشک قرار بگیره
عباسی گفت همه اینها مستلزم اینه که من باسعید در میون بزارم 

و موافقتشو بگیرم بعد از اتاق خارج شدن
عباسی بصغری سفارش کرد که خیلی مواظبش باشه و برای 
سعید پیغام گذاشت تا باهاش تماس بگیره و از آنجا خارج 
شدن بعد از رفتن آنها احمد برگه ها رو برداشت و دو باره و سه 
باره خوند صغری وارد شد و من و من کنان در حالیکه احمد 
بدهانش نگاه میکرد گفت آقا جان یه چیزی میخوام بگم روم 

نمیشه
احمدسری براش تکون داد که بگو

صغری گفت امشب خواستگاری خواهر زادمه گیر داده که 
منهم باشم قول میدم که صبح اول وقت برگردم

احمد با حرکت دست عالمت داد که برو
صغری که خیلی خوشحال شده بود گفت غذاتونو میارم و بعد 
میرم دقایقی بعد صغری اومد و یه سینی غذا را روی میز گذاشت 

و خدافظی گفت و رفت
احمد از روز قبل همانطور که بدکتر هم گفته بود احساس 
میکرد بآخر خط رسیده با خودش فکر میکرد که حتی اگه 
مشکل لکنتش هم حل بشه این زندگی دیگه هیچ لطفی براش 
نداره تمام عزیزانشو بنحوی از دست داده بود هیچ روزنه امیدی 

براش وجود نداشت این افکار در هم و برهم هر لحظه بر 
پریشانیش اضافه میکرد و در تصمیمش مصمم ترمیشد گوشی 

رو برداشت و نوشت 
سالم خانم عظیمی مدتیه که ترا تحت نظر داشتم و بدرستی 
فهمیدم که جایی در زندگی تو ندارم شاید توهم برای شناسایی 
پدر کودکی که در شکم داری دچار تردید شده باشی من عکسی 
از دو برگه آزمایش دی ان ای و برات میفرستم تامطمئن بشی که 
پدرش همون دوست پسرته که برات کتاب کادو میکنه نمیدونم 
که در یایان باید برات آرزوی خوشبختی کنم یا نه این و به 
قضاوت خدا واگذار میکنم ولی من بسهم خودم حاللت میکنم 
توهم حاللم کن خداحافط احمد  بعد از ارسال این پیام دوتا 
عکس از برگه های آزمایش و هم براش فرستاد و همه اطالعات 
گوشی رو پاک کرد و گوشی رو بگوشه ای پرت کرد و نفس 

عمیقی کشید و برگه ها و 
لپ تاپ و کتاب و برداشت و به آشپزخونه رفت قبل از هرچیز 
برگه ها رو سوزوند و در گوشه ای نشست و آهنگ تکدرختی 
باصدای بانو پوران و آماده پخش کرد و خودشو باخوندن کتاب 

سرگرم کرد
ساعتها گذشت حساب زمان دیگه از دستش رفته بود از جاش 
بلند شد بعد از اینکه کارد آشپزخونه رو برداشت بطرف شیلنگ 
گاز رفت و اونو برید و سرجاش برگشت و کتاب و برداشت 
بازهم بخوندن کتاب ادامه داد گاز با فشار همه جای خونه رو 
پرکرده بود و لحظه به لحظه قدرت تنفس کم و کمتر میشد 

تاجائی که کتاب از دستش افتاد
روشن شدن هوا نوید آغاز یک روز دیگه رو میداد و زندگی 
سگی در اشکال مختلف و در خیابا نهای شهر عرض اندام میکرد
صغری کلید و در قفل چرخاند و وارد حیاط شد بمحض 
باز کردن در هال و استشمام بوی گاز دچار صرفه شد با کمک 
روسری گاز و به خروج از هال هدایت کرد و وارد آشپزخونه 
شد در هم شدن صدای خواننده باصدا ی خروج گاز قدرت 
تشخیص و ضعیف میکرد در نهایت صغری شیر گازو بست و 
در این لحظه چشمش باحمد افتاد که در گوشه آشپزخونه با دهن 

کف کرده ولو شده بود 
جیغی کشید و دوان دوان بسوی تلفن رفت و بسعید زنگ زد و 

با گریه گفت آقا سعید بیا که پدرت خودشو کشت 
و یک زندگی دیگر در پالک شماره سی و شش پایان گرفت 
درحالیکه خواننده بدون احساس خستگی همچنان بخوندنش 

ادامه میداد و میخوند
تکدرختی تیره بختم که در سکوت صحرا

فریاد من شکسته در گلویم
تکدرختی بی پناهم که دشت آروها

گردید آخر مزار آرزویم

خشک و بی بارم پس ثمرم کو
آ ن شادابی آ ن برگ و برم کو
دور از یاران بی توشه و برگم
همخانه محنت همسایه مرگم

بر رخسارم غبار غم نشسته
طوفان از من چه شاخه ها شکسته

سیاوش صابر زمستان 139۵ 

افسانه

www.iranshahrnewsagency.com

خبرگزاری ایرانشهر

خبرهای ایرانیان خارج از ایران را 
منعکس و منتشر می کند

داستان بلند دنباله دار به قلم سیاوش صابر
قسمت  بیست و پنجم )قسمت آخر(

نویسنده این داستان بلند در ایران زندگی می کند و به خاطر شرایط اختناق در جمهوری اسالمی از افشای نام حقیقی او معذوریم، لذا 
این داستان با نام مستعار سیاوش صابر منتشر می گردد. اما حوادث آن بر مبنای رخدادهای حقیقی به رشته تحریر درآمده است.

http://www.kianpourchb.com/
http://www.casedismissed.us/
http://www.apcenters.com/
http://alikrealtor.com/
http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=104815&title=%D9%82%D9%88&author=
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جمعه 15 تیر/6 جوالی

1287 خورشیدی )1908 میالدی(
درگذشت میرزاملکم خان ناظم الدوله- وزیر 

مختار ایران در ایتالیا و مدیر روزنامه  قانون
1313 خورشیدی )1934 میالدی(

زادروز صادق همایونی، محقق، شاعر، قصه نویس
1342 خورشیدی )1963میالدی( 

دستگیری طیب حاج رضایی- رییس میدان های 
میوه و تره بار تهران به اتهام مشارکت در وقایع 15 

خرداد
1369 خورشیدی )1990 میالدی(

درگذشت مجید محسنی، کارگردان, نویسنده و 
بازیگر ایرانی.

شنبه 16 تیر/ 7 جوالی

1305 خورشیدی)1926میالدی(
درگذشت ادوارد براون –ایران شناس و 
استاد دانشگاه کمبریج، نویسنده  کتاب 

»تاریخ ادبیات ایران«
1321 خورشیدی )1942 میالدی(

زادروز گلی امامی، مترجم
  آثار ترجمه گلی امامی مانند به کسی 
مربوط نیست، پروست چگونه می تواند 

زندگی شما را دگرگون کند، زندگی کوتاه 
است )نامه ای به قدیس آگوستین(، گردابي 
چنین هایل در شرکت کتاب موجود است 

1376 خورشیدی)1997 میالدی(

یکشنبه 17 تیر/ 8 جوالی

1326 خورشیدی )1947 میالدی(
بازداشت حسن صدر )مدیر قیام ایران(، 

سیدمهدی میراشرافی )مدیر آتش(، عباس خلیلی 
)مدیر اقدام( و توقیف روزنامه هایشان
1335 خورشیدی )1956 میالدی(

زادروز فرشته   ساری، شاعر، قصه نویس، و مترجم
1347 خورشیدی )1968 میالدی(

زادروز اردوان کامکار، آهنگساز و نوازنده ی سنتور
1357 خورشیدی )1978 میالدی(

تشکیل جناح سوم به رهبری دکتر هوشنگ 
نهاوندی در حزب رستاخیز.

1361 خورشیدی)1982 میالدی( 
درگذشت احمد نجفی زنجانی معروف به 

معصومی، هنرمند و خوشنویس معاصر. خطاطی 
کتیبه دانشگاه تهران یکی ا ز آثار اوست.

1384 خورشیدی )2005 میالدی(
درگذشت فریدون ناصری، مدیر هنری ارکستر 
سمفونیک تهران )تولد 14 آبان 1309خورشیدی(

 
دوشنبه 18 تیر/ 9 جوالی

1354 خورشیدی )1975(
تقسیم حزب رستاخیز به دو »جناح ترقی خواه« 

)به رهبری جمشیدآموزگار( و »لیبرال سازنده« )به 
رهبری هوشنگ انصاری(

1378 خورشیدی )1999 میالدی(
بروز نخستین جنبش دانشجویی بعد از انقالب، 

که به وسیله  حاکمان جمهوری اسالمی به 
صورتی خونین سرکوب شد، اما خاموش نشد.

1384 خورشیدی)2005 میالدی(
درگذشت کریم امامی، ویراستار و روزنامه نگار 

ایرانی.
او در سال 1309 در شهر شیراز متولد شد. 

مدتی در روزنامه انگلیسی زبان کیهان اینترنشنال 
کار می کرد. پس از آن مدتی در بخش ویرایش 
موسسه انتشارات فرانکلین تهران فعالیت کرد.

همسر او گلی امامی و عضو شورای بازنگری در 
شیوه نگارش و خط فارسی بود.

  آثار ترجمه کریم امامی مانند پیشگامان نقاشی 
معاصر ایران-نسل اول، عاشق همیشه تنهاست 

)دفتری از ترجمه  انگلیسی و اصل فارسی 
شعرهای برگزیده  سهراب سپهری(، گتسبی 

بزرگ، گرگی در کمین، محمود فرشچیان جلد 
یک و جلد دوم در شرکت کتاب موجود است. 

1388 خورشیدی)2009 میالدی(
درگذشت مهدی آذریزدی نویسنده کودکان و 

نوجوانان
  آثار او با عنوان »قصه های خوب برای بچه های 

خوب«  درشرکت کتاب موجود است 

سه شنبه 19 تیر/ 10 جوالی

1305 خورشیدی )1926 میالدی(
انتشار نخستین شماره روزنامه اطالعات به 
مدیریت و سردبیری عباس مسعودی با تیراژ 
500 نسخه در دو صفحه به بهای چهارشاهی

1314 خورشیدی )1935 میالدی(
زادروز احمد پژمان، آهنگساز، سازنده ی 

موسیقی متن فیلم های »شازده احتجاب« و 
»سایه های بلند باد«

1320 خورشیدی )1940 میالدی(
درگذشت سیدحسن بهجتی گنابادی، شاعر و ادیب

زادروز ناصر تقوایی، قصه نویس و فیلمساز
  شاهکار ناصر تقوایی سریال دایی جان 

ناپلئون به صورت دی وی دی در شرکت کتاب 
موجود است

1382 خورشیدی )2003 میالدی(
قتل زهرا کاظمی - خبرنگار ایرانی مقیم کانادا 
براثر شکنجه و ایراد ضربه به سر وی، در زندان 

جمهوری اسالمی

چهارشنبه 20 تیر/ 11 جوالی

1314 خورشیدی )1935 میالدی(
بازگشت رضاشاه از سفر ترکیه

1325 خورشیدی )1946میالدی(
درگذشت حبیب سماعی -موسیقیدان و نوازنده

1346 خورشیدی )1967میالدی(
زاد روز تورج دریایی تاریخ پژوه ایرانی آمریکایی و 

استاد دانشگاه
برخی از آثار مکتوب دکتر تورج دریایی در این جا 

قابل دسترسی است.

1351 خورشیدی)1972 میالدی(
درگذشت عبدالرحمن فرامرزی، نویسنده و مدیر 

روزنامه  کیهان
عبدالرحمن فرامرزی )زاده 1290 خورشیدی 
در فرامرزان فارس،  روزنامه نگار و سیاستمرد 
ایران. او در چند دوره نماینده مجلس و مدتی 

سردبیرروزنامه کیهان بود.
 کتاب خاطرات عبدالرحمان فرامرزی در دو جلد 

در شرکت کتاب موجود است
1360 خورشیدی )1981 میالدی(

درگذشت جهانگیر قائم مقامی - پژوهشگر
1361 خورشیدی )1982 میالدی(

درگذشت دکتر محمود مهران- ادیب و مؤسس 
مرکز حفظ آثار ملی

1386 خورشیدی )2007 میالدی(
درگذشت سورن از چهره های دهه 1330 

موسیقی ایران است که به موزیک جاز معروف شد.
1389 خورشیدی )2010 میالدی(

درگذشت عنایت اهلل رضا، نویسنده و پژوهشگر 
ایرانی در سن 90 سالگی. او در پهنه سیاست و در 
عرصه پژوهش های »ایرانشناسی« از چهره های 

نام آور بود.

پنجشنبه 21 تیر/  12 جوالی

1335 خورشیدی )1956 میالدی(
نصرت اهلل معینیان به ریاست انتشارات و رادیو 

منصوب شد
1343 خورشیدی )1964میالدی(

درگذشت سناتور حسین عال در سن 82 سالگی
در کابینه مستوفی الممالک و صمصام السلطنه 
وزیر تجارت و فوائد عامه بود. در دوره پنجم 

به نمایندگی مجلس شورای ملی انتخاب شد و 
همراه با مدرس، تقی زاده و مصدق با خلع قاجاریه 
مخالفت کرد. در دوره رضاشاه چندبار وزیر شد. 
در جریان وقایع آذربایجان و شکایت ایران از 

شوروی به شورای امنیت به عنوان سفیر ایران در 
امریکا فعالیت زیادی کرد. پس از بازگشت به ایران 
وزیر خارجه و بعد از کشته شدن رزم آرا، نخست 
وزیر شد. در دوران نخست وزیری دکتر مصدق 

وزیردربار بود.
1348 خورشیدی )1969 میالدی(

درگذشت خلیل ملکی- از رجال سیاسی و رهبر 
»نیروی سوم« و از چهره های سیاسی ایران در 

دهه های 1320 و 1330 خورشیدی
1359 خورشیدی )1980 میالدی(

کشف »کودتای نوژه« توسط وزارت اطالعات رژیم 
اسالمی.

1359 خورشیدی )1980 میالدی(
درگذشت فرخ لقا هوشمند بازیگرتأتر و سینما 
و تلویزیون بر  اثر سکته قلبی در سن 81 سالگی 
در بیمارستانی درتهران. وی متولد 1307 در رشت 
بود. وی در سریال صمد نقش مادر صمد را داشت.

روزشمار تاریخ، فرهنگ و هنر ایران
6 جوالی تا 12 جوالی )15 تیر تا 21 تیر(

استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانه ای با ذکر ماخذ آزاد است.

طنز و خبر - نوشته  شهروند ایرانشهر:

در  سوییس  به  سفر  در  اسالمی  رییس جمهوری  روحانی،  اول: حسن  خبر 
واکنش به تالش آمریکا برای به صفر رساندن صدور نفت رژیم، گفت: »معنی 

ندارد نفت ایران صادر نشود و نفت منطقه صادر شود.«
بزن زنگو پهلوون! بابا خیلی کلفت شدی حسن جون، دیگه با یه آفتابه آبم 
و  امید  دولت  رفته  یادت  مرتیکه  برات.  بکشیم  سیفونو  باس  نمیری،  پایین 
اعتدال داری؟ احتماال منظورت از امید، جنگ در منطقه خاورمیانه و اعتدال هم 
تهدید کردن کشورهای دیگه اس. بیچاره ما مردم ساده دل که گول رنگ بنفش 

تبلیغاتت رو خوردیم و مملکتو دادیم دست تو تا برینی توش! 
پذیرش  قم  در  حکومتی  تقلید  مراجع  از  مکارم شیرازی  ناصر  دوم:  خبر 
پیشنهادهای گروه ویژه اقدام مالی یا اف ای تی اف به رژیم جمهوری اسالمی 

را حرام اعالم کرد.
بله دیگه حاالم دو کالم از مادر عروس بشنوین. چطور واردات شیکر از چین و 
نابودی تولید قند و شیکر ایران حرام نیست. پول دادن و تجهیز کردن تروریست 
ها حرام نیست و کلی کثافتکاری دیگه حرام نیست اما جلوگیری از کمک به 
آدمکش ها حرومه. تف تو ذات همتون که یکی از یکی دیگه حرومزاده ترین؛ 
احتماال هم برا همینه که هر چیز درست و خوبی براتون حرومه و هر کثافتی 

حالل!

خبر سوم: حسن رحیمی دادستان عمومی و انقالب استان اصفهان گفت، استفاده 
از تلگرام قطعا به وسیله فیلترشکن انجام می شود و فیلتر شکن عنوان جزایی 
داشته و قابل تعقیب و پیگیری است. هیچ کس اجازه استفاده از تلگرام را ندارد.
این چند وقت اخیر مثه اینکه روز جهانی گردن کلفتی حسن ها بوده. همشون 
هی تهدید میکنن. این از اون حسن که کشورهای منطقه رو تهدید میکنه و اینم 
از این حسن که هشتاد میلیون ملت ایران رو تهدید میکنه. عاشق این جمله 
آخرشم که میگه هیشکی اجازه استفاده از تلگرام رو نداره. یعنی ببین ما مردم 

ایران چقدر بدبخت شدیم که هر ننه قمری از راه میرسه می خواد واسمون تعیین 
تکلیف کنه. به قول قدیمیا: کسی که به ما نریده بود، کالغ فالن دریده بود!  

یک  دستگیری  اسالمی،  خارجه جمهوری  امور  وزارت  چهارم: سخنگوی  خبر 
دیپلمات ایرانی در آلمان در ارتباط با طرح بمب گذاری در همایش اخیر مجاهدین 
خلق را سناریویی برای تخریب روابط ایران و اروپا خواند. مجاهدین خلق در 
جایگاه  تخریب  برای  و  اروپا  به  روحانی(  )حسن  جمهور  رئیس  سفر  آستانه 
سناریوی  اجرای  و  برنامه ریزی  به  مبادرت  افکار عمومی  در  اسالمی  جمهوری 

دیگری کرده اند.
دیگ به دیگ میگه روت سیاه! دو تا گروه تروریست افتادن به جون هم، یکی 
دو  هر  آدمکش،  دو  هر  دستش.  بگیره  خواد  می  یکی  اون  و  دستشه  حکومت 
اسالمی و  بابای هر دوتون، جمهوری  اصوال گور  دروغگو و هر دو شارالتان. 
مجاهدین دو روی یک سکه هستن. هر دو تروریست همدیگه رو به ترور متهم 
میکنن، خیلی مسخره اس. از همه خنده دارتر تخریب جایگاه جمهوری اسالمی در 
افکار عمومیه. یارو بیچاره نمیدونه که اصال جایگاهی جز کثافت برای رژیمشون 

در ذهن مردم دنیا نیست که بخواد تخریب بشه یا نشه. 

حکایات بازار بین الخبرین

http://www.08.net/08bus/
http://shop.ketab.com/book-detail.aspx?item=102132&title=%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D9%84%20%D9%86%D8%A7%D8%A8:%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%8C%20%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%86%D8%AB%D8%B1%20%D9%88%20%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2&author=%D8%A8%D9%86%D8%8C%20%DA%AF%D9%88%D8%AA%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF
http://www.08.net/08bus/MoreInfor.aspx?BId=10992&Status=2
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همیشه و در همه جا آخرین اطالعات درباره رویدادهای ایرانی را در  
                                          

 دنبال کنید
08Global.net/08event

رویدادهای هفته:

 از آدینه 6 جوالی  2018
اطالعات رویدادهای خود را از طریق ایمیل:

جهت درج در این صفحه و ثبت در سایت 
رویدادهای ایرانیان ارسال فرمایید. 

لطفا جهت اطالع زمان، نحوه و مشخصات هر 
رویداد با برگزار کننده رویداد تماس داشته 

باشید. ایرانشهر در قبال محتوی و نحوه 
برگزاری رویدادها مسئولیتی ندارد.

mojgana@ketab.com

تهیه و تنظیم: مژگان انوشیروانی

http://www.08global.net/08event/EventDetail.aspx?eid=916682a1-d505-409a-beb1-c1d88c569c3d
http://www.08global.net/08event/EventDetail.aspx?eid=a699ff69-cd94-4fd0-ab6a-b8214c8c21f2
http://www.ketab.net
https://www.facebook.com/events/1833039473425703/?active_tab=about
http://www.08global.net/08event/EventDetail.aspx?eid=187f899a-05b8-419c-8e80-9361a1b3ac35
https://www.parvizsayyad.com/tickets/i-love-tv-los-angeles-ca-124135
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رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا

123
124

روزهای هفته ۵/30 تا 6 بعدازظهر
روزهای شنبه و یکشنبه از ساغت ۵ تا ۵/30 بعدازظهر

با اجرای بهروز افراخان و همراهی بیژن خلیلی 
آناهیتا شجره - وکیل رسمی دادگاههای کالیفرنیا

1-800-322-942۵
کلینیک پزشکی و کایروپکتیک دکتر جف شجره 

949-۵02-3300
دکتر کامران یدیدی- وکیل تصادفات شدید بدنی

818-999-9999
تماشای مسابقات جام جهانی در تاالر خانوادگی 

کاسپین 
949-6۵1-84۵4

شرکت کتاب - مرکز فروش توپ و تی شرت 2018 با 
پرچم شیر و خورشید 

310-4۷۷-۷4۷۷
زما اسپرت برگزار کننده جام دوستی سپتامبر2018

۷14-432-9262
 مواد غذایی صدف همتا ندارد

234-6666 323-
البراتوار پزشکی پرایمکس 

1-800-961-۷8۷0
تماشای همه مسابقات جام جهانی در سن فرناندو 

ولی- کاباره رستوران سفیر 
818-۷13-9090

 تماشای همه مسابقات جام جهانی در وست لس 
آنجلس - کاباره رستوران سفیر

310-20۷-۵۵۵۵
کلینیک طب سوزنی، بادکش اندازی، ماساژ و 

کایروپرکتیک دکتر ندا مهربانی در 3 منطقه 
 818-990-۵321

SponSorS
EngliSh VErSion
 AnAhitA ShAdjArE Attorny At
lAw
1-800-322-9425
 dr jEff ShAdjArEh MEdicAl &
chiroprActic clinic
949-502-3300
lAw officES of cAMEron yAdidi
818-999-9999
 cASpiAn rEStAurAnt - ScrEEning
 world cup liVE
949-651-8454
:priMEX clinicAl lAbS
1-800-961-7870
 ZAMA SportS: intErnAtionAl cup
of irAn
814-432-9262
SAdAf frESh & flAVorful
323-234-6666
 irAn bAll &t Shirt, KEtAb 2018
booKStorE
 1-800-for irAn
1-800-367-4726
 SAfir night club & rEStAurAnt
,  ScrEEning world cup liVE - VAl-
lEy 818-713-9090
SAfir grill -  night club & rES-
 tAurAnt, ScrEEning world cup
liVE - wESt loS AngElES- 310-207-
5555
dr. nEdA MEhrAbAni, Acupunc-
turE, cupping, MASSAgE & chiro-
 prActic 3 locAtionS
818-990-5321
 

http://www.shanainsurance.com/
http://radis.org/
https://www.adlilaw.com/
https://www.flameinternational.com/
https://parstv.tv/%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-17-2-22-2-3-5/

