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طریق وبسایت انجام میشود و
فرم چاپی توزیع نخواهد شد.
برای کسب اطالعات بیشتر به
آدرس www.aisov.org.au
مراجعه نمایید.

سخنی با شما
با توجه به اتفاقات متعدد ناگوار ماه های گذشته و همچنین
شیوع بیماری کرونای جدید  ،COVID-19بسیاری از فعالیت
های ما در زمینه انتشار ماهنامه گلبانگ تحت تاثیر قرار گرفته و
موجب تاخیر در انتشار به موقع گلبانگ شدند ،که از این بابت از
اعضا و خوانندگان محترم پوزش میطلبیم.

امیدواریم روزگار رو به سازگاری گذاشته و دیگر شاهد سیل
مشکالت این چنین پیاپی و غیر قابل تحمل نباشیم ،همچنین آن
چه میتوانیم در راه مشارکت و یا ابراز همدردی با جامعه ،انجام
دهیم تا در جهت وحدت و هم سویی بیشترمان بیانجامد.
گاهی اوقات اینگونه نگرانی ها ،دور افتادن ها و غم های ناگوار
میتوانند سد مقاومت را در افراد بشکنند و در آنها احساسات غیر
قابل کنترل ایجاد کرده و یا عامل کشیده شدن به دام افسردگی
شوند.در این راستا ،کانون ایرانیان ویکتوریا با بهرهگیری از
داوطلبان مشاوره و خدمات اجتماعی و روانشناسان مجرب ،آماده
ارائه خدمات محدود مشاوره و ارائه برخی راهکارها به عزیزان
هموطن ساکن ملبورن میباشد .لطفا در صورت نیاز ،از طریق
راههای ارتباطی قید شده در این ماهنامه شامل وبسایت ،ایمیل
و تلفن با ما در ارتباط باشید تا درصورت امکان بتوانیم کمکی
هرچند کوچک به هموطنانمان ارائه دهیم.
به جهت همیاری با خانواده های آسیب پذیر ،گروه زنجیره امید
ملبورن ،کانون ایرانیان ویکتوریا و همچنین گروه های مختلف دیگر
تالش کردند از روشهای مقتضی به ارائه کمک و خدمات متنوع به
هموطنان مان بپردازند.
کمک هایی نظیر رساندن ملزومات و مایحتاج زندگی به افراد
آسیب دیده از دوران قرنطینه بخصوص کسانی که شامل حال
کمک های دولتی نمیشدند ،برگزاری سمینارها و گفتگوهای
آنالین و اطالع رسانی به فارسی زبانان عزیز سراسر استرالیا از
آخرین اخبار و تصمیمات اعالم شده دولت های فدرال و محلی از
این جمله است.
امیدواریم شما نیز حتی بهتر از سالهای گذشته دست یاری
به ما برسانید و با همیاری یکدیگر بتوانیم حس دلگرم کننده و
کانون ایرانیان ویکتوریــــا  - AISOV -حامی هم زبانان و
همشهریان عزیز در برگزاری دوره های کوتاه و بلند آمورشی،
هنری و اطالع رسانی به منظور خدمت به جامعه میباشد.
جهت برگزاری کنفرانس ،ســــمینار و کارگاههای اطالع
رسانی و آموزشی با ما از طریق ایمیل info@aisov.org.au
تماس بگیرید.
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نجات بخش اتحاد و همدلی را حتی هزاران کیلومتر دور از وطن در
یکدیگر ایجاد نماییم و بار دیگر امیدوار باشیم که آینده روشنی در
راه است که به همت تک تک ما بستگی دارد.
حافظ چه زیبا سروده است که:

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند
چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند
من ار چه در نظر یار خاکسار شدم
رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند
چو پرده دار به شمشیر میزند همه را
کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند
چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است
چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند
سرود مجلس جمشید گفتهاند این بود
که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند
غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه
که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند
توانگرا دل درویش خود به دست آور
که مخزن زر و گنج درم نخواهد ماند
بدین رواق زبرجد نوشتهاند به زر
که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند
ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ
که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند

برزو حسینی ارانی
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اطالعیه
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فراخوان مجمع عمومی سالیانه کانون ایرانیان ویکتوریا
مجمع عمومی سالیانه و انتخابات هیئت مدیره کانون ایرانیان در روز یکشنبه  23اوت (آگوست)  2020راس ساعت  2بعدازظهر به
صورت آنالین برگزار می شود و لینک میتینگ زوم برای اعضاء فرستاده خواهد شد.
دستورکار مجمع عبارت است از:
 ارائه گزارش کامل فعالیتها و عملکرد کانون در سال گذشتهارائه گزارش مالی 2019-2020
انتخابات هیئت مدیره
از کلیه اعضای محترم کانون دعوت میشود که با حضور فعال و موثر خود در مجمع عمومی ،با استماع گزارشات هیئت مدیره در جریان
اهم فعالیتها و عملکرد مالی سال گذشته کانون قرارگرفته و نیز در انتخاب اعضای هیئت مدیره برای سال آینده مشارکت نمایند.
حضور حداکثری شما عزیزان باعث دلگرمی اعضای هیئت مدیره برای ارائه هرچه بهتر و شایستهتر خدمات به شما عزیزان در سال
پیش رو خواهد بود.
از کلیه عزیزانی که مایل به نامزدشدن برای انتخابات هیئت مدیره کانون ایرانیان ویکتوریا هستند دعوت به عمل میآید تا مراتب
آمادگی خود برای همکاری را حداکثر تا پایان وقت اداری روز جمعه  7آگوست  2020به صورت کتبی اعالم دارند.
آدرس پستیPOBox 1161, Doncaster East VIC3109 :
ایمیلinfo@aisov.org.au :
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گزارش بزرگداشت پرواز  752اکراین

				
				

مراســم یادبــود عزیــزان از دســت رفتــه در ســقوط هواپیمــای
اوکــران در روز دوازدهــم ژانویــه دوهــزار و بیســت بــا فراخــوان
کانــون ایرانیــان مقیــم ویکتوریــا در محــل میــدان فدریشــن
ملبــورن برگــزار شــد .ایــن مراســم کــه بــرای کمــک بــه حفــظ
آرامــش و همبســتگی جامعــه ایرانیــان مقیــم ویکتوریــا در شــرایط
بحرانــی و همچنیــن ابــراز همــدردی بــا بســتگان کشــته شــدگان
ایــن فاجعــه ملــی هماهنــگ و برگــزار شــد ،مــورد اســتقبال تعــداد
زیــادی از هموطنــان قــرار گرفــت.
یاد عزیزان از دست رفته گرامی و روحشان شاد باد.

عکس از منیژه دالئلی
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تاریخ
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تاریخ و تمدن ایران

				
گردآورنده :فرزاد افراسیابی

				

جمعیــت ایرانیــان مهاجــر در ملبــورن و بطــور کلــی اســترالیا در
یکــی دو دهــه گذشــته بطــور چشــمگیری افزایــش پیــدا کــرده
اســت بنابریــن کانــون ایرانیــان ویکتوریــا لــزوم درج تاریــخ ایــران
را ضــروری دانســت ،نــه فقــط بــرای نســل قدیــم بلکــه امیدواریــم
نســل جدیــد کــه اکثــرا حتــی کشــور ایــران را ندیــده انــد و
نمیشناســند از طریــق پــدر و مادرشــان آگاهــی بیشــتری پیــدا
کننــد.
نوشــته هــای گــرد آمــده ذیــل ســعی شــده اســت کــه ابتــدا توســط
گروهــی از ایــران شناســان معــروف جمــع آوری شــود و خواننــدگان
بــه تاریــخ دوران پیــش از اســام و دوران بعــد از اســام آشــنایی
بیشــتری پیــدا کننــد.
بــر خــاف آنچــه متاســفانه در کتابهــای بعضــی از ایــران شناســان
غربــی نوشــته شــده اروپــا و تمــدن اروپــا و مــردم اروپــا و بطــور
کلــی غــرب را گل ســر ســبد فرهنــگ و تمــدن جهــان میداننــد
ولــی بســیاری از نویســندگان بــی طــرف و منصــف قدمــت تمــدن
و فرهنــگ ایــران و اصالــت و اســتقالل و تاثیــر آن را در فرهنــگ
ســرزمینهای مجــاور ثابــت کــرده انــد.
تاریــخ ایــران دوران وســیعی را در برگرفتــه اســت .اطالعاتــی از
اقــوام ایرانــی زبــان کــه مربــوط بــه هزار ســال پیــش از میالد مســیح
میباشــد در دســت اســت .ایــران بــر اثــر موقعیــت جغرافیایــی و
پیشــرفت فرهنــگ و تمــدن خویــش در تاریــخ کشــورهای خــاور
نزدیــک و میانــه وظیفــه مهمــی را انجــام داده اســت ،گاه بــی گاه
نقــش فرمانروایــی را در آن بخــش جهــان بــازی مــی کــرده اســت.
ایــران محــل مــردم اســکان یافتــه و قبایــل چــادر نشــینی بــوده
اســت کــه متقابــا بــر یکدیگــر موثــر بــوده انــد .
ایـن تاثیـر متقابـل و مبـارزات در عهـد عتیـق و قـرون وسـطی در
تاریـخ خـاور زمیـن نقـش مهمی ایفـا کرد و رنـگ ویژه ای بـه روابط
اجتمـا یـی بخشـید .راه هـای کاروان رو کـه از امپراطـوری چیـن به
کرانـه هـای دریـای مدیترانـه ممتـد بـوده در مدت هـزاران سـال از
سـرزمین اقـوام ایرانـی زبان میگذشـته بدین سـبب نقش ایـران در
مبـادالت بازرگانـی و فرهنگـی بیـن المللی فـوق العاده بوده اسـت.
سـهم ایـران در فرهنـگ و تربیـت عهـد عتیـق مهـم بـوده ولـی در
قـرون وسـطی واجـد اهمیـت بیشـتر ی گردیـد .در عصـر فئودالیزم
ارج فرهنـگ ایرانیان و زبان فارسـی کمتر از فرهنـگ و زبان یونانی
در عهـد عتیـق نبود.
ایــران یکــی از کهــن تریــن کانونهــای زراعــت در جهــان بــوده
اســت .حفــاری هــای باستانشناســی نشــان داده کــه ایــران در
چهارمیــن هــزاره قبــل از میــاد مســیح واجــد ســطح عالــی زراعــت
بــوده اســت ،در ضمــن حفریــات یــاد شــده دانــه هــای گنــدم و جــو
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کــه پنــج تــا شــش هــزار ســال از عمرشــان مــی گذشــته پیــدا شــده
اســت ،بیشــتر گیاهــان و میــوه هــای حوضــه دریــای مدیترانــه
و آســیای مقــدم و میانــه کــه اکنــون مــی شناســیم در هــزاره اول
پیــش از میــاد مســیح در ایــران بــه عمــل مــی آمــده و کشــت مــی
شــده انــد ،از جملــه هلــو ،زردالــو ،انجیــر ،انــار ،گالبــی ،انگــور و
نخــل خرمــا .در جنــوب باختــری در دره رود کارون درخــت زیتــون
غــرس و پــرورش مــی شــده اســت.
در عهــد ساســانیان ایرانیــان بــه کشــت نیشــکر و برنــج و
دیگرگیاههــای زراعتــی مــی پرداختنــد .کمبــود بــارش و ایــن کــه
منابــع آبیــاری بــه طــور نامســاوی تقســیم شــده بــود موجــب گشــت
کــه ســاکنان فــات ایــران از عهــد باســتان بــه آبیــاری مصنوعــی
متوســل شــوند .در آغــاز تاریــخ میــادی ایــن شــیوه آبیــاری را
ایرانیــان بــکار مــی بســتند و بدیــن منظــور از ترعــه هــای متغــرع
از رودهــا و چشــمه هــای کوهســتانی و چــاه هــا و کاریزهــا اســتفاده
مــی کردنــد  ،داالنهــای زیرزمینــی کــه بــرای رو آوردن آبهــای
تحتاالرضــی حفــر میشــد کاریــز نامیــده مــی شــوند .ایــن
کاریزهــا بــه وســیله چــاه هایــی بــا ســطح زمیــن مربــوط بودنــد کــه
بــرای تنقیــه و پــاک کــردن کاریزهــا یــا قنــات هــا بــکار مــی رفتنــد.
در عهــد عتیــق قبیلــه هــای ایــران و هنــد کــه بــه نــام مشــترک
آریایــی نامیــده مــی شــدند ،زبــان مشــترک داشــتند و ســازمان
اجتماعــی و افســانه هــای اســاطیری مشــترک داشــتند ،بــه اتــکای
مندرجــات اوســتا مــی تــوان گفــت کــه قبیلــه هــای ایرانــی از ســمت
خــاور و نواحــی آســیای میانــه آمدنــد و بــا گلــه هــای خویــش بــه
بخشهــای خــاوری فــات ایــران نفــوذ کردنــد ،از آنجــا قســمتی
از آنــان بــه ســوی بخــش باختــری فــات بــه حرکــت در آمدنــد
و قســمتی دیگــر بــه طــرف جنــوب رفتنــد تــا در دره رود ســند
متمکــن شــوند.

قبیلــه هایــی کــه وارد فــات ایــران شــده بودنــد بــا ســاکنانی کــه
فرمانبــردار و مطیــع گشــته بودنــد مخلــوط شــدند و ســرزمین
مســکن ایشــان بــه نــام کشــور آریایــی یــا اریانــا نامیــده شــد کــه
اکنــون ایــران تلفــظ مــی شــود .بعضــی از پژوهنــدگان بــر ایــن
عقیــده انــد کــه قبیلــه هــای آریایــی از ســمت شــمال و از راه قلــه
کوههــای قفقــاز آمدنــد ،وجــود قبیلــه هــای ایرانــی زبــان را در
ایــن ســرزمین هــا دلیــل ایــن مدعــای خویــش مــی داننــد ،ممکــن
اســت کــه چنــد قبیلــه از ایــن طریــق حرکــت کــرده باشــند ولــی
بخــش اصلــی از ســوی شــمال خــاوری وارد فــات ایــران شــدند.
زبان ایران باستان:

در ایــران قدیــم بــه وجــود دو زبــان خویشــاوند ایرانــی کــه واجــد
خــط بودنــد مــی تــوان اشــاره کــرد  :یکــی زبــان اوســتا یــا کتــاب
مقــدس دینــی زرتشــتی و دیگــر زبــان کتیبــه هــای میخــی
پادشــاهان هخامنشــی کــه زبــان پارســی باســتانی نیــز نامیــده مــی
شــود.
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از ماخــذ کتابــی بایــد پیــش از همــه اوســتا را نــام بــرد ،ایــن کتــاب
قدیمیتریــن اثــر و یــادگار اقــوام آریایــی اســت ،داســتان زندگــی
آنهــا در دوران بســیار قدیــم و نخســتین مــدارج تکامــل اجتماعــی
در آن منعکــس شــده اســت .بعضــی از کتیبــه هــای کشــف و یــاد
شــده بــه دو و حتــی ســه زبــان نوشــته شــده انــد تــا مــردم کشــور
ایــران کــه مخلوطــی از اقــوام گوناگــون بودنــد بــه آن توفیــق یابنــد.
مهمتریــن آنهــا کتیبــه بیســتون شــمرده مــی شــود ،ایــن کتیبــه در
ســال  ۱۸۰۲میــادی کشــف شــد و هنــوز هــم تحقیــق دربــاره آن
ادامــه دارد .ایــن کتیبــه بــر صخــره بلنــدی در کنــار جــاده کاروانرو
نزدیــک شــهر کرمانشــاه نقــش بســته اســت ،بــر ایــن صخــره صورت
داریــوش شــاه بــه اتفــاق دو نفــر از محافظانــش کــه کمــان و نیــزه
وی را بــه دســت دارنــد کنــده شــده اســت .کتیبــه بیســتون بــه ســه
زبــان بابلــی ،ایالمــی و پارســی باســتانی نوشــته شــده اســت
شماره های آینده این مطلب را ادامه خواهیم داد
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حمام نواب تهران؛ قتلگاه کریم آبمنگل!
گفتيــم کــه تهــران در دوره قاجــار دارای  ١٨٢حمــام بــود کــه اکنــون
تعــداد کمــی از آنهــا باقــی مانــده انــد و اکثــرا هــم تعطيــل و در حــال
احتضــار هســتند .در ایــن ميــان بخــت یــار یکــی از حمــام هــا بــود
کــه نــه تنهــا از ویرانــی نجــات یافــت ،بلکــه بــه طــور اساســی مــورد
مرمــت قــرار گرفــت .آن حمــام ،حمــام نــواب در محلــه عودالجــان
نزدیــک بــه بازارچــه امامــزاده یحيــی بود.حــاال چــرا ایــن حمــام
نجــات یافــت؟ چــون لوکيشــن یکــی از بــه یادماندنیتریــن
فيلمهــای تاریــخ ســينمای ایــران ،یعنــی فيلــم قيصــر بــود؛
همــان جایــی کــه قيصــر در آن " کریــم آبمنــگل" را خــاص کــرد.
از آن زمــان نــام حمــام نــواب بــر ســر زبــان هــا افتــاد و هرچقــدر
کــه گذشــت و فيلــم قيصــر نوســتالژیک تــر شــد ،عــده بيشــتری بــه
دیــدار ایــن حمــام راغــب شــدند.
نقشــه ای از تهــران مربــوط بــه ســال  ١٢٧٥قمــری در دســت اســت
کــه در آن حمــام قيصــر جانمایــی شــده و ایــن یعنــی ایــن کــه حمــام
نامبــرده حداقــل  ١٦٠ســال قدمــت دارد.ایــن حمــام تــا چنــد
ســال پيــش هــم دایــر بــود تــا ایــن کــه بــه دليــل کمبــود مشــتری
تعطيــل شــد .ســپس شــهرداری آن را از مالکانــش خریــد و مرمــت
کــرد .البتــه در حيــن ایــن مرمــت بخشــی از متعلقــات حمــام مثــل
کمدهــای ســربينه و دوش هــای قدیمــی از ميــان رفــت و حــال و
هــوای دهــه  ٤٠و  ٥٠حمــام مخــدوش شــد .حمــام نــواب اکنــون
تبدیــل بــه نمایشــگاه صنایــع دســتی شــده اســت .در حالــی کــه
نــه فضــای حمــام ســنخيتی بــا صنایــع دســتی دارد و نــه کســی
بــرای خریــد صنایــع دســتی بــه چنيــن جایــی در قلــب کوچــه پــس
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سایت موزه حمام قجر

کوچههــای مرکــز تهــران مــی رود .بــه هرحــال دیــدن ایــن حمــام
طالبــان زیــادی دارد کــه شــما نيــز میتوانيــد یکــی از آنهــا باشــيد.
نشــانی :تهــران ،خيابــان  ١٥خــرداد ،کوچــه امــام زاده یحيــی،
بعــد از بازارچــه

حمام وکيل شيراز؛در این حمام سر به هوا می شوید!
کریــم خــان زنــد کــه در زمــان خــود شــيراز را در جایــگاه بهتریــن
و آبادتریــن شــهرهای ایــران نشــاند ،مجموعــه بزرگــی را در ایــن
شــهر بنــا نهــاد کــه بــه نــام خــود او مجموعــه وکيــل خوانــده مــی
شــود و شــامل مســجد ،بــازار و حمــام اســت .حمــام وکيــل کــه بيــن
حمامهــای تاریخــی شــيراز از همــه معــروف تــر اســت ،نمونــه
کاملــی از پيشــرفت معمــاری حمــام در دوره زندیــه اســت .ایــن
حمــام دارای فضاهایــی مثــل ورودی ،رختکــن (بينــه) ،گرمخانــه،
خزینــه و بخــش شــاه نشــين اســت کــه گفتــه مــی شــود فقــط
شــخص شــاه یــا شــاید دیگــر بــزرگان از آن اســتفاده مــی کــرده انــد.
ســربينه حمــام بــه شــکل هشــت ضلعــی اســت و هشــت ســتون
ســنگی ،ســقف گنبــدی آن را نگــه مــی دارنــد .ایــن ســقف بــه
خاطــر تصاویــری کــه بــه شــيوه آهــک بــری روی آن نقــش بســته،
بســيار معــروف اســت و بازدیدکننــدگان را مجبــور مــی کنــد کــه
کمــی ســر بــه هــوا حرکــت کننــد.
معــراج پيامبــر ،شــمایل حضــرت علــی و ذوالفقــارش ،بــه چــاه
انداختــن حضــرت یوســف ،دیــدار شــيرین و فرهــاد و دیــدار بيــژن
ومنيــژه برخــی از صحنــه هایــی اســت کــه بــر ســقف رختکــن نقــش
بســته اســت .حمــام وکيــل در ســاليان اخيــر بــه رســتوران تبدیــل
شــد،اما چــون ایــن کاربــری در شــأن چنيــن حمامــی نبــود و در
عيــن حــال نيــز آســيب هایــی بــه ســاختمان حمــام وارد شــد،
تصميــم گرفتــه شــد کــه یــک مــوزه مــردم شناســی در آن برپــا
شــود .در ایــن مــوزه مــی توانيــد بــا فرهنــگ و آداب و رســوم مــردم
منطقــه فــارس بــه ویــژه شــيراز ی هــا آشــنا شــوید.

نشــانی :بلــوار کریــم خــان زنــد ،خيابــان آیــت هلل طالقانــی -ســاعت
بازدیــد : ٨تــا٢٠

حمام شاه مشهد؛  ٤٠٠سال قدمت
مشــهد از دوران گذشــته دارای حمــا مهــای زیــادی بــود ،زیــرا
غيــر از اهالــی شــهر ،زائــران و مجــاوران حــرم امــام رضــا(ع) نيــز
نيازمنــد اســتحمام بودنــد .بنابرایــن ،تراکــم حمــام هــا در اطــراف
حــرم از هرجایــی بيشــتر بــود .متاســفانه اکثــر ایــن حمــام هــا در
٥٠ســال گذشــته و خصوصــ ًا در جریــان تخریــب بــزرگ محــدوده
اطــراف حــرم در ســال  ١٣٥٤از ميــان رفتنــد .در ایــن ميــان یــک
حمــام جــان ســالم بــه در بــرد :حمــام مهــدی قلــی بيــک ،معــروف
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بــه حمــام شــاه .حمــام توســط مهــدی قلــی بيــک ،ميرآخــور شــاه
عبــاس اول ســاخته شــده و حــول و حــوش  ٤٠٠ســال قدمــت دارد.
گفتــه میشــود کــه حمــام شــاه تــا ســال  ١٣٥٦دایــر بــوده و در
هميــن ســال نيــز در فهرســت آثــار ملــی ایــران ثبــت شــده اســت.
بنابرایــن شــاید بتــوان گفــت مــردم بــه مــدت حداقــل  ٣٥٠ســال در
ایــن حمــام ســر و تــن میشســته انــد.
همچنيــن الیــه هــای مختلــف و متعــددی از تزیينــات دوره هــای
صفویــه تــا قاجاریــه بــر دیــواره هــای حمــام دیــده شــده اســت.
حمــام شــاه کــه ســابق ًا در بــازار بــزرگ مشــهد و جنــب مســجد شــاه
یــا مســجد هفتــاد و دو تــن قــرار داشــت ،ســاليان ســال متــروک و
بــدو ن اســتفاده بــود تــا ایــن کــه بــه علــت گســترش آســتان امــام
رضــا کــه در جریــان آن بخــش بزرگــی از بــازار تاریخــی مشــهد نيــز
تخریــب شــد ،در محــدوده حــرم قــرار گرفــت و در ســال  ١٣٨٥پــس
از مرمــت توســط آســتان قــدس رضــوی بــه مــوزه مــردم شناســی
تبدیــل شــد .در ایــن مــوزه بــه طــور عمــده اســباب و لــوازم زندگــی
روزمــره مــردم در دوره هــای گذشــته را در معــرض نمایــش قــرار
داده اند.
نشــانی :مشــهد ،آســتان قــدس رضــوی ،ضلــع غربــی صحــن جامــع
رضــوی  -ســاعت بازدیــد :همــه روزه بــه جــز پنــج شــنبه هــا از  ٨تــا
١٢:٣٠و پنــج شــنبه هــا  ٨تــا١١:٣0
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قانون

8
ارث در قانون ایران

سارا گودرزی

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

فصل اول _ در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث
ماده  -8۶1موجب ارث دو امر استَ :ن َسب و َس َبب.
ماده -8۶2اشـخاصی کـه بـه موجـب نسـب ارث میبرنـد سـه طبقـه
اند:
ِ
اوالد اوالد؛
•پدر و مادر و اوالد و

•اجداد و برادر و خواهر و اوالد آنها؛

•اعمام و عمات و اخوال و خاالت و اوالد آنها.

ماده -8۶3وارثیـن طبقـه ی بعـد وقتـی ارث میبرنـد کـه از وارثیـن
طبقـه قبل کسـی نباشـد.

مـاده -8۶۴از جملـه اشـخاصی کـه بـه موجـب سـبب ارث میبرنـد
هریـک از زوجیـن اسـت کـه در حیـن فـوت دیگـری زنـده باشـد.

ماده -8۶۵اگـر در شـخص واحـد موجبـات متعـدده ی ارث جمـع
شـود بـه جهـت تمـام آن موجبـات ارث میبـرد مگـر اینکـه بعضـی
از آنهـا مانـع دیگـری باشـد کـه در این صـورت فقط از جهـت عنوان
مانـع میبـرد.
مـاده -8۶۶در صـورت نبـودن وارث امـر ترکـه متوفـا راجع بـه حاکم
است.

فصل دوم -در تحقق ارث

ـو ِّرث تحقق
مـاده -8۶7ارث بـه مـوت حقیقـی یـا بـه مـوت فرضـی ُم َ
پیـدا میکنـد.

ماده -8۶8مالکیـت ورثـه نسـبت بـه ترکـه متوفـا مسـتقر نمیشـود
میـت تعلـق گرفتـه.
مگـر پـس از ادای حقـوق و دیونـی کـه بـه ترکـه ّ
میـت تعلـق میگیـرد و باید
ماده -8۶9حقـوق و دیونـی کـه بـه ترکـه ّ
قبـل از تقسـیم آن ادا شـود از قـرار ذیل اسـت:

میـت و حقوقـی کـه متعلـق اسـت بـه اعیـان ترکـه
•قیمـت کفـن ّ
مثـل عینـی کـه متعلـق رهن اسـت؛
•دیون و واجبات مالی متوفی؛

•وصایـای میـت تـا ثلـث ترکه بـدون اجـازه ورثـه و زیاده بـر ثلث
بـا اجـازه آنها.

ماده -870حقـوق مزبـوره در مـاده قبـل باید بـه ترتیبی کـه در ماده
مزبـوره مقـرر اسـت تأدیه شـود و مابقی اگر باشـد بین وراث تقسـیم
گردد.

ماده -871هـرگاه ورثـه نسـبت بـه اعیـان ترکـه معامالتـی نماینـد
مـادام کـه دیـون متوفـی تأدیـه نشـده اسـت معاملات مزبـوره نافذ
نبـوده و دیـان میتواننـد آن را بـر هـم زننـد.

ماده -872امـوال غایـب مفقوداالثـر تقسـیم نمیشـود مگـر بعـد از
ثبـوت فـوت او یـا انقضـای مدتـی کـه عادتـ ًا چنیـن شـخصی زنـده
نمیمانـد.

ماده -873اگـر تاریـخ فـوت اشـخاصی کـه از یکدیگـر ارث میبرنـد
مجهـول و تقـدم و ّ
تأخـر هیـچ یـک معلـوم نباشـد اشـخاص مزبور از
یکدیگـر ارث نمیبرنـد مگـر آنکـه مـوت به سـبب غرق یا هـدم واقع
شـود کـه در اینصـورت از یکدیگـر ارث میبرنـد.

ماده -87۴اگـر اشـخاصی کـه بین آنهـا توارث باشـد بمیرنـد و تاریخ
تقـدم و تأخـر مجهول
فـوت یکـی از آنهـا معلـوم و دیگـری از حیـث ّ
باشـد فقـط آن کـه تاریـخ فوتـش مجهـول اسـت از آن دیگـری ارث
میبـرد.
فصل سوم -در شرایط و جمله ای از موانع ارث

ماده -87۵شـرط وراثـت ،زنـده بـودن در حیـن فـوت مورث اسـت و
اگـر حملـی باشـد در صورتـی ارث میبـرد کـه نطفـه او حیـن الموت
منعقـد بـوده و زنده هم متولد شـود اگرچـه فور ًا پـس از تولد بمیرد.
ماده -87۶با شک در حیات حین والدت حکم وراثت نمیشود.

مـاده -877در صـورت اختالف در زمـان انعقاد نطقه امـارات قانونی
کـه برای اثبات نسـب مقرر اسـت رعایت خواهد شـد.

ماده -878هـرگاه در حیـن مـوت مـورث حملـی باشـد کـه اگـر قابـل
وراثـت متولـد شـود مانـع از ارث تمـام یـا بعضـی از وراث دیگـر

میگـردد تقسـیم ارث بـه عمـل نمیآید تا حـال او معلوم شـود و اگر
حمـل مانـع از ارث هیـچ یـک از سـایر وراث نباشـد و آنهـا بخواهند
ترکـه را تقسـیم کننـد بایـد بـرای حمـل حصـه ای که مسـاوی حصه
دو پسـر از همـان طبقـه باشـد کنـار گذارنـد و حصـه هریـک از وراث
مراعـا اسـت تـا حـال حمـل معلوم شـود.
ماده -879اگـر بیـن وراث غایـب مفقوداالثـری باشـد سـهم او کنـار
گـذارده میشـود تـا حال او معلـوم شـود در صورتی کـه محقق گردد
قبـل از مـورث مرده اسـت حصه او به سـایر وراث برمیگـردد و ا ّ
ال به
خـود او یا بـه ورثه او میرسـد.

ماده -880قتـل از موانـع ارث اسـت .بنابرایـن ،کسـی کـه مـورث
خـود را عمـد ًا بکشـد از ارث او ممنـوع میشـود اعـم از اینکـه قتـل
بالمباشـره باشـد یا بالتسـبیت و منفرد ًا باشـد یا به شـرکت دیگری.
مـاده( 881اصالحـی  -)1370/8/1۴درصورتـی کـه قتـل عمـدی
مـورث بـه حکـم قانـون یـا بـرای دفاع باشـد مفاد مـاده فـوق مجری
نخواهـد بود.

مـاده 881مکرر (الحاقـی  -)1370/8/1۴کافر از مسـلم ارث نمیبرد
و اگـر در بیـن ورثـه متوفـای کافـری ،مسـلم باشـد وراث کافـر ارث
نمیبرنـد اگرچـه از لحـاظ طبقـه و درجـه مقـدم بر مسـلم باشـند.

ماده -882بعـد از لعـان زن و شـوهر از یکدیگـر ارث نمیبرنـد و
همچنیـن فرزنـدی کـه بـه سـبب انـکار او لعـان واقـع شـده از پـدر و
پـدر از او ارث نمیبـرد لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشـان مادری
خـود و همچنیـن مـادر و خویشـان مـادری از او ارث میبرنـد.

ماده -883هـرگاه پـدر بعـد از لعـان رجـوع کنـد پسـر از او ارث
میبـرد؛ لیکـن از ارحـام پـدری و همچنیـن پـدر و ارحـام پـدری از
پسـر ارث نمیبرنـد.

ماده -88۴ولدالزنـا از پـدر و مـادر و اقـوام آنـان ارث نمیبـرد؛ لیکن
اگـر حرمـت رابطـه کـه طفـل ثمـره ی آن اسـت نسـبت بـه یکـی از
َا َبویـن ثابـت و نسـبت بـه دیگـری بـه واسـطه ی اکـراه یـا شـبهه زنـا
نباشـد طفـل فقـط از ایـن طـرف و اقـوام او ارث میبـرد و بالعکـس.

مـاده -88۵اوالد و اقـوام کسـانی کـه بـه موجـب مـاده  880از ارث
ممنـوع میشـوند محـروم از ارث نمیباشـند .بنابراین ،اوالد کسـی
کـه پـدر خـود را کشـته باشـد از جـد مقتـول خـود ارث میبـرد اگـر
وارث نزدیکتـری باعـث حرمـان آنـان نشـود.
فصل چهارم -در حجب
ماده -88۶حجـب حالـت وارثـی اسـت کـه بـه واسـطه بـودن وارث
دیگـر از بـردن ارث ک ً
ال یـا جزئـ ًا محـروم میشـود.
ماده -887حجب بر دو قسم است:
قسـم اول آن اسـت کـه وارث از اصـل ارث محـروم میگـردد؛ مثـل
بـرادرزاده کـه بـه واسـطه بـودن بـرادر یـا خواهـر متوفـی از ارث
محـروم میشـود یـا بـرادر َابـی کـه بـا بـودن بـرادر ابوینـی از ارث
محـروم میگـردد.
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قسـم دوم آن اسـت کـه فـرض وارث از حـد اعلـی بـه حد ادنـی نازل
میگـردد؛ مثـل تنـزل حصـه شـوهر از نصـف بـه ربـع در صورتـی که
بـرای زوجـه اوالد باشـد و همچنیـن تنـزل حصـه زن از ُربع بـه ثُمن
در صورتـی کـه بـرای زوج او اوالد باشـد.
ماده -888ضابطـه حجـب از اصـل ارث رعایـت اقربیـت بـه میـت
اسـت .بنابرایـن ،هـر طبقـه از وراث طبقـه بعـد را از ارث محـروم
مینماینـد مگـر در مـورد مـاده  93۶و موردی کـه وارث دورتر بتواند
بـه سـمت قائـم مقامـی ارث ببـرد کـه در ایـن صـورت هـر دو ارث
میبرنـد.
میت اوالدی نباشـد
مـاده -889در بیـن وراث طبقـه اولـی اگر بـرای ّ
اوالد اوالد او هرقـدر کـه پاییـن برونـد قائـم مقـام پـدر یـا مـادر خود
بـوده و بـا هریـک از ابویـن متوفـی که زنـده باشـد ارث میبرند؛ ولی
در بیـن اوالد اقـرب بـه میـت ابعـد را از ارث محـروم مینماید.
مـاده -890در بیـن وراث طبقـه دوم اگـر بـرای متوفـی بـرادر یـا
خواهـر نباشـد اوالد اخـوه هـر قـدر کـه پاییـن برونـد قائم مقـام پدر
یـا مـادر خـود بـوده بـا هریـک از اجـداد متوفـی که زنـده باشـد ارث
میبرنـد؛ لیکـن در بیـن اجـداد یـا اوالد اخـوه اقـرب به متوفـی ابعد
را از ارث محـروم میکنـد .مفـاد این ماده در مورد وراث طبقه سـوم
نیـز مجـری میباشـد.
مادهُ -89۱وراث ذیل حاجب از ارث ندارند:
پدر ،مادر ،پسر ،دختر ،زوج و زوجه.
ماده -89۲حجب از بعض فرض در موارد ذیل است.
ِ
اوالد اوالد باشـد در این صورت
الـف) وقتـی که بـرای میـت اوالد یـا
ابویـن میـت از بـردن بیـش از یـک ثلـث محـروم میشـوند مگـر در
مـورد مـاده  908و  909کـه ممکـن اسـت هریـک از ابوین بـه عنوان
قرابـت یـا رد بیش از یک سـدس ببـرد همچنیـن زوج از بردن بیش
از یـک ُربـع و زوجـه از بـردن بیـش از یـک ثمـن محروم میشـود.
ب) وقتـی کـه بـرای میت چند بـرادر یا خواهـر باشـد در این صورت
مـادر میـت از بـردن بیـش از یـک سـدس محروم میشـود مشـروط
بـر اینکه:
او ً
ال :الاقـل دو بـرادر یـا یـک بـرادر بـا دو خواهـر یـا چهـار خواهـر
باشـند.
ثانی ًا :پدر آنها زنده باشد.
ثالث ًا :از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل.
رابع ًا :ابوینی یا ابی تنها باشند.
ادامه در گلبانگ 190
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اقتصاد
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هفت راز طالیی ثروت در استرالیا

											
پارس فایننس

مقدمه
اگـر بـه مـدد پـروردگار توانـا یـا حتـی از بخـت و اقبـال خـوش در
خانـواده ای ثروتمنـد و متمـول بـه دنیـا آمـده اید پیشـنهاد میکنم
بیشـتر از همیـن یک جملـه از این مطلب را نخوانیـد ،چون احتماال
رازهایـی کـه در ایـن مقالـه قـرار اسـت فـاش کنیـم ،قبلاً سـینه بـه
سـینه توسـط پدر و مادرتان به شـما منتقل شـده یا در طول سـالها
خـو بـه خـود در وجود شـما نهادینه شـده اسـت.
امـا اگـر مثل میلیونها انسـان دیگـر در این کره خاکـی بارها آرزوی
ثروتمند شـدن و رسـیدن به اوج قله موفقیت را در سـر پرواندهاید،
شـاید صدهـا فکـر ناب اقتصـادی و یـا فرصت سـرمایه گـذاری را در
ذهـن مـرور کـرده ایـد و حتـی شـاید بارهـا نـا امید شـده اید ،شـاید
خوانـدن ایـن مقالـه بتواند جرقه هـای خالقیت و امیـدی دوباره در
قلـب شـما ایجاد کند و شـما را تـکان دهد!
بـا اینکـه هـزاران کتـاب و مجلـه در زمینـه پـول و سـرمایه و تجارت
در دنیا منتشـر شـده اسـت ،اما در طول تاریخ ،تنها تعداد انگشـت
شـماری مطالعـه علمـی و تحقیـق آمـاری دقیـق و واقعـی از نحـوه
زندگـی انسـانهای ثروتمنـد ،عـادت هـا و سـبک زندگـی روزمـره،
شـغل یـا تجارت آنهـا و یا نحوه رسـیدن آنها به ثروت هـای آنچنانی
و خالصـه راز طالیـی پولدار شـدن انجام شـده اسـت.
کتابهـای معروفـی چـون" ثروتمنـد تریـن مـرد بابـل "اثـر جـورج
اس کلیسـون "،همسـایه میلیونـر "اثـر تومـاس جـی اسـتنلی و
"بیندیشـید و ثروتمنـد شـوید "اثـر ناپلئـون هیـل و" پـدر پولـدار،
پـدر بـی پـول "اثـر رابـرت کیوسـاکی در طـول ایـن سـالها زندگـی
بسـیاری از افـراد عـادی و حتـی فقیـر دنیـا را زیـر و رو کـرده انـد.
چنـد مـورد بسـیار جالب و بعضـی غیر قابل بـاور در تمـام این کتاب
هـا در بیـن اکثـر ثروتمنـدان و متمولیـن دنیـا مشـترک اسـت کـه
در بخـش اول ایـن مقالـه بـه آنهـا اشـاره میکنیـم .در بخشهـای
بعـد ،رازهـای طالیـی بـازی بـا پـول  ،قواعـد اصلـی تولیـد ثـروت و
سـرمایهگذاری را بررسـی میکنیـم و در انتهـا خواهید دیـد که آنچه
بعضـا میشـنیدیم و میگفتنـد کـه فالنـی عجـب شـامه اقتصـادی
قـوی دارد چیـزی نیسـت جـز یـک هنـر و مهارت کـه مانند هـر علم
دیگـری قابـل آمـوزش و انتقـال بـه دیگران اسـت.
ایـن قواعـد بسـیار سـاده و در عیـن حـال مهـم همـان رازی اسـت
کـه افـراد ثروتمنـد در سراسـر جهـان نسـل هاسـت سـینه به سـینه
بـه فرزنـدان خـود منتقـل کـرده انـد و بـا پیشـرفت علـم و اقتصـاد و
تکنولـوژی آنهـا را تکمیـل تـر و مطمئـن تـر از همیشـه بیـن خـود
محفـوظ داشـته اند.

خصوصیات مشترک بین ثروتمندان

Pars Finance

ثروتمنـدان واقعـی  -نـه آنهـا کـه فقـط تظاهـر میکننـد  -معمـو ً
ال
خاکیتـر و افتادهتـر از آن چیـزی هسـتند کـه بـه راحتـی تشـخیص
داده شـوند .سـبک زندگـی متوسـط و ظاهـر کاملا عادی آنهـا بعض ًا
غیـر قابـل بـاور اسـت .ثروتمنـدان مشـترک ًا معتقدنـد رسـیدن بـه
اسـتقالل مالی الزمه شـروع ثروت اندوزی اسـت و جالب اینجاست
کـه مفهـوم اسـتقالل مالی در ذهـن ثروتمنـدان با آنچه افـراد طبقه
متوسـط و فقیـر جامعـه تصـور میکنـد تفـاوت زیـادی دارد.
اسـتقالل مالـی از دیـدگاه ثروتمنـدان یعنـی رسـیدن بـه نقطـه ای
کـه سـودآوری خـود به خـود سـرمایه هـای اولیه ،بـه میـزان حقوق
الزم بـرای گـذران یک زندگی متوسـط باشـد به نحوی کـه فرد برای
گـذران نیازهـای اولیـه زندگـی مجبور بـه کار کـردن نباشـد .مجبور
نبـودن بـه کار کـردن و داشـتن یـک درآمـد جانبـی اتوماتیـک کـه
بـرای بقیـه افـراد یـک رویاسـت ،در واقـع بـرای ثروتمندان نـه تنها
یـک الـزام حتمـی ،بلکـه تازه شـروع بازی اسـت.
اکثـر ثروتمنـدان در هرکشـوری از دنیا که زندگـی میکنند بر خالف
تصـور عامـه مـردم صبـح زود از خـواب بیـدار میشـوند و در عیـن
حـال کـه نیـازی بـه کار کـردن ندارنـد قسـمت زیـادی از وقـت خـود
را صـرف کار و تولیـد بیشـتر پـول میکننـد .ثروتمنـدان بـر خلاف
تصـور عامـه مـردم قسـمت اعظـم پـول خـود را مجـددا صـرف کار و
سـرمایه گـذاری بیشـتر میکنند و بیشـتر از اکثر مـردم روی مخارج
و ارزش واقعـی چیزهایـی کـه میخرنـد حسـاس هسـتند.
اکثـر این ثروتمندان ،خود سـاخته و بـدون ارث و میراث خانوادگی
ثـروت خـود را بدسـت آورده انـد و متاسـفانه چـون فقـط خـود آنهـا
دارای ایـن خصوصیـات خـاص هسـتند ،فرزندان و نوه هـای آنها به
طـور محسوسـی متفـاوت از آنها هسـتند بطوریکه این ثـروت اکثر ًا
بیش از سـه یـا چهار نسـل در خانـواده دوام نمیآورد.
اکثـر ثروتمنـدان دارای شـامه اقتصـادی قـوی هسـتند ،فرصـت
هـا را رصـد میکننـد و از آنهـا اسـتفاده میکننـد ،حتـی مـدت هـا
قبـل از آنکـه مـردم عـادی بـا پرسوجـو و بعـد از شـنیدن اخبـار در
روزنامـه هـا و رسـانه هـا مطلع شـوند کـه چنیـن فرصت هایـی اصال
وجود داشـته اسـت .اکثـر ثروتمندان بطـور دائم در حـال پس انداز
و سـرمایه گـذاری دراز مـدت هسـتند .اکثـر ًا سـرمایه هـای خـود را
بصـورت غیـر نقـدی در قالب ملک ،سـهام و فلزات گرانبهـا درآورده
و از فاکتـور زمـان بـه نفـع خـود در رشـد قیمـت سـرمایه اسـتفاده
میکننـد و مهـم تـر از همـه ،اکثر ثروتمندان شـغل یا حرفـه پربازده
و سـودآوری انتخـاب میکننـد و در عیـن حـال از انجـام شـغل یـا

تجـارت خـود لـذت میبرنـد.
اگـر کتـاب" همسـایه میلیونـر "اثـر تومـاس جـی اسـتنلی را مطالعه
نکردیـد همین جا به شـما پیشـنهاد میکنیم از کتابخانـه نزدیک به
محـل کار یـا منـزل خـود این کتـاب را قرض بگیرید یا شـاید نسـخه
الکترونیـک یـا حتـی نسـخه صوتـی آن را بتوانیـد در اینترنـت پیـدا
کنیـد .ایـن کتـاب در واقـع یـک تحقیـق آکادمیـک علمـی بـر روی
خانـواده هـای میلیونر آمریکاسـت که در نهایت تعجب نویسـندگان
و محققـان بـه نتایـج جالـب و بعضـ ًا غیـر قابـل بـاوری دسـت پیـدا
میکننـد.
بخش اول :الگوی ثروت

اولیـن چیـزی کـه بایـد بدانیـد ایـن اسـت کـه درآمـد یـا حقـوق یـا
دریافتـی لزومـا بـه معنـی ثروت نیسـت .کسـانی که درآمدهـای باال
دارنـد همـه لزومـا ثروتمنـد نیسـتند و ثروتمنـدان هـم همـه لزومـا
درآمـد هـای بـاال نداشـته انـد .میـزان ثـروت هر فـرد در هـر مرحله
از زندگی بسـتگی به سـن ،میـزان درآمد ،شـرایط خانوادگی ،کاری
و سلامت فیزیکـی و روانـی فـرد دارد ولـی بطـور کلـی اکثـر افـراد
جامعـه از الگـوی زیـر تبعیـت میکننـد.

راز اول :فرمول ثروت

بـر طبـق فرمول معـروف توماس جـی اسـتنلی ،ثروت یعنـی میزان
دارایـی خالص شـما اعـم از پول نقـد ،ملک ،سـهام ،فلـزات گرانبها
و سـایر گزینـه هـای سـرمایه گـذاری منهـای میـزان بدهـی شـما
شـامل هـر گونـه وام ،قـرض یـا کارت اعتباری .بـرای اینکـه یک نفر
را بتـوان ثروتمنـد خوانـد بایـد دیـد ایـن میـزان دارایـی خالـص بـه
نسـبت سـن و درآمـد سـالیانه او چقدر اسـت.
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معیار ثروت = سن  xدرآمد ناخالص سالیانه 10% x
ایـن یعنـی اگـر یـک پزشـک  ٥٠سـاله بـا درآمـد سـالیانه  ٢٥٠هـزار
دالر (قبـل از کسـر مالیـات) مجمـوع ثـروت خالـص اش کمتـر از
یـک میلیـون و دویسـت و پنجـاه هـزار دالر باشـد بـه انـدازه کافـی
ثروتمنـد نیسـت!
بـه شـکل مشـابه اگـر یـک مهنـدس  ٣٥سـاله بـا درآمـد سـالیانه٦٠
هـزار دالر (قبـل از کسـر مالیـات) مجمـوع دارایـی خالـص اش برابر
دویسـت و ده هـزار دالر باشـد ثروتمنـد محسـوب خواهد شـد.
شـما تـا کنـون در زندگی خـود چگونه عمل کـرده ایـد؟ کارنامه مالی
زندگی شـما چطور اسـت؟ آیا شـما با توجه به سـن و سـال و درآمد
سـالیانه خـود اکنون جایی ایسـتاده ایـد که باید میایسـتادید؟
بخش دوم :پس انداز

اکثـر مشـاورین مالـی ،بانکدارهـا ،کارگـزاران وام و حسـابدارها و
عمومـ ًا کسـانی کـه در زمینـه مالـی و مالیاتـی بـا مشـتریان زیـادی
سـر و کار دارنـد ،بـه واسـطه شـغل و ارتبـاط خصوصـی یـا حرفه ای
بـا مـردم شـناخت نسـبتا خوبـی از وضعیـت مالـی ،سـطح درآمـد و
میـزان ثـروت طبقـه هـای مختلـف جامعـه دارنـد .بارهـا و بارهـا
خصوصـ ًا در جوامـع غربـی دیـده شـده اسـت کـه یـک خانـواده
تحصیـل کـرده ،زن و شـوهر هر دو مشـغول به کار در مشـاغل حرفه
ای مثـل وکالـت ،پزشـکی ،مهندسـی و غیـره بـا درآمـد بسـیار باال،
سـاکن در یـک منـزل ویالیی شـیک یا پنـت هاوس یک بـرج لوکس
در بهتریـن منطقـه شـهر ،هـر کـدام بـا اتومبیل هـای گـران قیمت،
هـر سـال تعطیلات سـال نـو را در یکـی از نقـاط توریسـتی زیبـای
دنیـا میگذراننـد و در بهتریـن رسـتوران هـا غـذا میخورنـد ،از
معـروف تریـن مـارک هـا خریـد میکننـد و جشـن هـا و شـادی ها و
حتی مراسـم سـوگ خود را با شـکوه تمـام برگزار میکننـد اما وقتی
بـه اولیـن اصـل اساسـی ثـروت یعنی پـس انـداز میرسـد ،کمترین
پسانـداز ممکـن را دارنـد و حتـی بیشـتر از آنچـه پسانـداز داشـته
باشـند انـواع وام و کارت اعتبـاری و بدهـی دارنـد.
اساسـی تریـن اصـل تولید ثـروت ،پس انداز اسـت .مهم نیسـت که
چقـدر حقـوق میگیریـد .تـا زمانی کـه مخـارج زندگی خـود را کمتر
از درآمدتـان نگـه داریـد میتوانیـد پـس انـداز کنید .این یـک نکته
بدیهـی اسـت امـا سـوال اینجاسـت کـه چـرا اکثـر مـردم نمیتوانند
کار بـه ایـن راحتـی و بدیهی را بدرسـتی انجـام دهند؟
جـواب ایـن اسـت کـه اکثـر مـردم ،بعـد از اینکـه حقـوق میگیرنـد
یـا درآمـد کسـب میکننـد ،مخـارج روزمـره زندگـی مثـل اجـاره،
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اقسـاط ،خـوراک ،پوشـاک ،رفـت و آمـد ،تفریـح و غیـره را از روی
درآمـد خـرج میکننـد و از آنچـه باقـی میمانـد مقـداری پـس انداز
میکنند .مشـکل اینجاسـت کـه فـارغ از اینکه چقدر درآمد داشـته
باشـید ،بـا ایـن روش معـوال چیـز زیـادی باقـی نمیمانـد یـا اگر هم
باقـی بمانـد آنقـدر ناچیـز و اندک اسـت که خودتـان به ایـن نتیجه
میرسـید کـه بـا ایـن پـس انـداز ناچیـز ایـن ره کـه میرویـم بـه
هیچسـتان اسـت و احتمـاال همـان باقـی مانـده ناچیز را هـم صرف
تفریـح و داشـتن اوقاتـی خوش و لـذت بردن از لحظـه لحظه زندگی
خواهیـد کرد.
داسـتان آشـنایی بـه نظـر میرسـد؟ نگـران نباشـید شـما تنهـا
نیسـتید ،میلیونهـا نفـر در سراسـر ایـن کـره خاکـی در همیـن
وضعیـت بـه سـر میبرنـد و احتمـاال تـا زمـان بازنشسـتگی یـا حتی
مـرگ در همیـن وضعیـت خواهـد مانـد.
راز دوم :حداقل درصد پس انداز الزم

شـما میبایسـت حداقـل  ١٠ %درآمـد ماهیانـه خـود را پـس انـداز
کنیـد و ایـن پـس انـداز بایـد اولیـن چیـزی باشـد کـه از حقـوق یـا
درآمـد شـما کـم میشـود .شـما بایـد بـا هرآنچـه باقـی میمانـد
مخـارج روزمـره خـود را تنظیـم کنید .هر چـه این درصد پـس انداز
باالتر باشـد سـرعت شـما برای رسـیدن به مراحل بعدی که سرمایه
گـذاری و اسـتفاده بهینـه از آن پـی انداز اسـت بیشـتر خواهـد بود.
در واقـع اگـر هنـوز جـوان هسـتید و بتوانیـد  ٢٥ %درآمـد خـود را
پـس انـداز کنیـد در بخـش هـای بعـدی ایـن مقالـه بـه شـما نشـان
خواهیـم داد چگونـه بـا سـرعت نسـبتا خوبـی میتوانیـد پلـه هـای
ثـروت را رو بـه بـاال طـی کنیـد.
واقعیـت زندگـی ایـن اسـت که هر چه درآمد شـما بیشـتر میشـود،
اسـتاندارد زندگـی ،سـطح توقعـات شـما از زندگـی و در نتیجـه
مخـارج روزمره شـما هم بیشـتر میشـود .وقتـی یک کارمند سـاده
و تـازه کار هسـتید ،ممکـن اسـت بتوانیـد راحت بـا اتوبـوس و مترو
بـه محـل کار برویـد ،احتماال ناهـار مختصـری همراه خـود به محل
کار ببریـد و آخـر هفتـه هـا را بـا آرامش در کنار سـاحل و یـا به پیک
نیـک در جنگل سـپری کنیـد .اما وقتی بعد از سـالها تلاش و ترقی
اکنـون مدیـر شـده ایـد و میتوانیـد از پارکینـگ اختصاصـی محـل
کارتـان اسـتفاده کنیـد ،احتمـاال احسـاس خواهیـد کـرد اتومبیـل
شـما دیگـر چنـدان در شـان یـک مدیـر نیسـت ،حداقل باید شـبیه
اتومبیـل بقیـه مدیـران ،پزشـکان ،مهندسـان یـا همـکاران دیگـر
باشـد کـه درهمـان پارکینـگ پـارک میکننـد .احتمـاال بـه همـراه
همـکاران و دوسـتان یـک روز ناهـار پاسـتای ایتالیایـی ،یـک روز
کاری هنـدی ،سـوپ چینـی یـا نـودل تایلنـدی و روز دیگـر در کافه
دنـج و تاریـک نزدیـک محل کار صـرف خواهید کرد چرا کـه از بودن
در کنـار دوسـتان و همـکاران و صحبـت در مـورد مسـائل غیر کاری
لـذت میبریـد .آخر هفتـه را احتمـاال در یک ویالی بـزرگ و لوکس

در منطقـه ای زیبـا و متمـول بـا چشـم انداز خیـره کننـده رو به دریا
سـپری خواهیـد کـرد ،یـا بـه همـراه خانـواده از پیـش غـذا ،دیـش
اصلـی و دسـر لذیذ رسـتوران هـای معروف شـهر لـذت خواهید برد
و اگـر روح لطیفـی داشـته باشـید احتمـاال بـه یـک یـا چند موسسـه
خیریـه کمـک خواهیـد کرد.
ایـن طبیعت انسـان اسـت که نهایت لـذت را از لحظـات زندگی ببرد
و خـود را شایسـته بهتریـن هـا بدانـد .امـا در دنیـای سـرمایه داری
(کاپیتالیسـم) کـه پـول و ثـروت معیـار و پیـش نیـاز تقریبـا هرگونـه
موفقیتـی اسـت ،کسـانی کـه ثـروت اندوختـه انـد ایـن را بـه تجربـه
آموختـه انـد کـه بایـد لـذت هـا و لحظه هـای خـوش امـروز را فدای
روزهـای خـوش تـر آینـده کنند.
بخش سوم :وام بد و وام خوب

احتمـاال شـما هـم تـا کنـون بسـیار شـنیده ایـد کـه بدهـی و قـرض
یکـی از بزرگتریـن مشـکالت و گرفتاری هـای زندگی اسـت اما آنچه
بسـیاری از طبقـه متوسـط جامعـه نمیداننـد تفـاوت بدهـی بـد و
بدهـی خـوب اسـت .شـما تقریبـا بابـت هـر چیـزی کـه میخواهیـد
بخریـد میتوانیـد وام بگیرید ،از وام خریـد اتومبیل و قایق تفریحی
گرفتـه تـا پرداخـت قسـطی هزینـه خریـد جواهـرات ،تلویزیـون،
مبلمـان ،سـاعت و غیـره .حتـی بـا اسـتفاده از کارت اعتبـاری،
شـما بـرای خریـد مصـارف روزمـره زندگی خـود هـم میتوانیـد وام
بگیریـد .امـا سـوال اینجاسـت کـه تفـاوت وام بـد و وام خـوب در
چیسـت؟ آیـا یـک وام با نـرخ بهـره پایین و مـدت زمـان بازپرداخت
طوالنـی مـدت یـک وام خـوب اسـت؟
ثروتمنـدان بـه خوبـی میداننـد کـه تفـاوت وام و بدهـی بـد بـا وام
و بدهـی خـوب در نـرخ بهـره یـا مـدت زمـان وام یـا مزایـای دیگـر
نیسـت ،اگـر ارزش چیـزی کـه میخریـد در طـول زمـان افزایـش
پیـدا کنـد و ایـن افزایـش ارزش بیشـتر از میـزان بهـره ای باشـد که
شـما پرداخـت میکنیـد آن وام یـک وام یـا بدهی خـوب خواهد بود
در غیـر اینصـورت خریـد اجنـاس مصرفی که بـه مـرور از ارزش آنها
کاسـته میشـود بـا وامـی کـه چندین برابـر بیـش از مبلغ خـود بهره
خواهـد داشـت از نظـر اقتصـادی چیـزی جـز حماقـت نیسـت.
اکنـون بـه اطرافیـان خـود نـگاه کنید .فکـر میکنیـد چنـد درصد از
مـردم بابـت خرید اتومبیل از وام اسـتفاده کرده انـد؟ تصور میکنید
چـه تعـدادی از مردم در یـک خانه اجاره ای در یـک منطقه خوب و
زیبـا زندگـی میکنند و هرماه بـا پرداخت اجاره عملا به صاحبخانه
در پرداخـت اقسـاط همـان ملـک کمـک میکننـد؟ چنـد نفـر را
میشناسـید کـه هـر ماه بـه جز اجـاره خانه ،قسـط ماشـین و هزینه
هـای آب و بـرق و گاز ،اقسـاط مبلمـان ،تلویزیـون ،تبلـت و گوشـی
موبایـل خـود را هـم باید پرداخـت کنند؟ فکـر میکنیـد چند درصد
از مـردم از همیـن ابتدایـی ترین اصـول مالی و شـامه اقتصادی آگاه
هسـتند و چنـد در صـد از آنهـا واقعـ ًا بـه آن عمل میکننـد؟ تعجبی

نیسـت کـه چرا تعـداد ثروتمنـدان هر کشـور تنها حـدود پنج درصد
جمعیـت آن اسـت در حالیکـه نـود و پنج درصـد ثروت دنیـا تنها در
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بانـک را از آن کـم کنیـد بلکـه بهـره ای کـه در ایـن ده سـال بـه بانک
پرداخـت کـرده ایـد را نیـز بایـد در نظـر بگیریـد .اگر به عنـوان مثال
وام شـما بـا نـرخ بهـره  ٦%بـوده باشـد ،شـما به جـز  ٢٥٠هـزار دالر
اصـل پـول ،مبلـغ  ١٥٠هـزار دالر در طـول ١٠سـال بهـره پرداخـت
کـرده ایـد  .بنابرایـن سـود شـما برابر اسـت با:
$١,٠٠٠,٠٠٠ – $٢٥٠,٠٠٠ – $١٥٠,٠٠٠ = $٦٠٠,٠٠٠
یعنـی شـما سـرمایه اولیـه  ٢٥٠هـزار دالری خـود را بـه  ٦٠٠هـزار
دالر تبدیـل کـرده ایـد .بـازده سـرمایه در ایـن حالـت  ٢٤٠درصـد
است.

دسـت همان پنـج درصد جمعیـت ثروتمند دنیاسـت!
راز سوم :خاصیت اهرمی وام

بـا یـک محاسـبه ریاضـی سـاده طـی مثـال هـای زیـر در خواهیـد
یافـت کـه چگونـه وام یا بدهـی میتواند اثر افزایشـی ثـروت یا حتی
کاهـش آن را چنـد برابـر کنـد .در واقـع وام یـا بدهـی یـک شمشـیر
دو لبـه اسـت .بطوریکـه اگـر ارزش آن چیـزی کـه خریـداری شـده
اسـت افزایـش یابـد عمال بازگشـت سـرمایه شـما چنـد برابر بیشـتر
افزایـش خواهـد داشـت و بطـور مشـابه اگـر ارزش آن چیـزی کـه
خریـداری شـده اسـت کاهـش یابـد عملا ضـرر شـما هـم بـه همان
شـکل چنـد برابـر خواهد بـود .این رفتـار ،خاصیـت اهرمـی وام نام
دارد کـه اکثـر ثروتمنـدان بـه خوبـی بـه آن واقـف هسـتند و از آن
نهایـت اسـتفاده را میکننـد .بـه عنـوان مثـال سـه سـناریوی زیر را
بـا هـم مـرور میکنیـم:
سناریو شماره یک:
شـما  ٥٠٠هـزار دالر پـول نقـد داریـد و بـا آن یـک آپارتمـان
میخریـد .فرضـ ًا بعـد از گذشـت ده سـال ارزش ایـن ملـک دو برابـر
میشـود .یعنـی عملا  ٥٠٠هـزار دالر سـرمایه اولیه شـما تبدیل به
یـک میلیـون دالر شـده اسـت .بـازده سـرمایه در ایـن حالـت٢٠٠
درصد اسـت.
سناریو شماره دو:
شـما  ٢٥٠هـزار دالر پـول نقـد دارید ٢٥٠ ،هـزار دالر دیگـر از بانک
وام میگیریـد و همـان آپارتمـان  ٥٠٠هـزار دالری سـناریوی قبلـی
را میخریـد .فرضـا بعد از گذشـت ده سـال ارزش این ملـک دوبرابر
میشـود .یعنـی یـک میلیـون دالر ،امـا تمـام آن سـود متعلـق بـه
شـما نیسـت .شـما نـه تنهـا بایـد بدهـی  ٢٥٠هـزار دالری خـود بـه

سناریو شماره سه:
شـما تنهـا  ٥٠هـزار دالر پـول نقـد داریـد ٤٥٠ ،هـزار دالر دیگـر از
بانـک وام میگیریـد و همـان آپارتمـان  ٥٠٠هـزار دالری سـناریوی
قبلـی را میخریـد .فرضـ ًا بعـد از گذشـت ده سـال ارزش ایـن ملـک
دو برابـر میشـود .یعنـی یـک میلیـون دالر ،امـا تمـام آن سـود
متعلـق به شـما نیسـت .شـما نـه تنهـا باید بدهـی  ٤٥٠هـزار دالری
خـود بـه بانـک را از آن کـم کنید بلکه بهـره ای که در این ده سـال به
بانـک پرداخـت کـرده ایـد را نیز بایـد در نظـر بگیرید .اگـر مجددا به
عنـوان مثـال وام شـما با نرخ بهره  ٦%بوده باشـد ،شـما به جز٤٥٠
هـزار دالر اصـل پـول ،ملبـغ  ٢٧٠هـزار دالر در طـول  ١٠سـال بهره
پرداخـت کـرده ایـد .بنابـر این سـود شـما برابر اسـت با:
$١,٠٠٠,٠٠٠ - $٤٥٠,٠٠٠ - $٢٧٠,٠٠٠ = $٢٨٠,٠٠٠
یعنـی شـما سـرمایه اولیه  ٥٠هـزار دالری خود را بـه  ٢٨٠هزار دالر
تبدیـل کـرده ایـد .بازده سـرمایه در این حالت  ٥٦٠درصد اسـت!
حـاال شـما حـدس بزنیـد آیـا یـک فـرد ثروتمنـد بـا سـرمایه نقـدی
 ٥٠٠هـزار دالری تصمیـم میگیـرد یک آپارتمـان را نقدا خریداری
کنـد یـا ترجیح میدهد سـرمایه خود را به شـکل ده پیـش پرداخت
 ٥٠هـزار دالری و اسـتفاده از وام بـرای خرید ده آپارتمان اسـتفاده
کنـد؟ ثروتمنـدان قـرن هاسـت کـه راز خاصیـت اهرمـی وام را
میداننـد و از آن بـه بهتریـن شـکل اسـتفاده میکننـد!
توجه نمایید:
کلیـه مطالـب ایـن مقالـه ،اطالعـات منتشـر شـده و قابـل
دسـترس بـرای عمـوم بـوده ،ماهیت حقیقـی و کلی داشـته
و تنهـا بـه منظور اطالع رسـانی عنوان شـده اسـت .نگارنده
و کلیـه عوامـل شـرکت مشـاورین مالـی پـارس فاینانـس
هیچگونـه تعهـد و مسـئولیتی بابـت برداشـت شـخصی
مخاطـب و عواقـب هرگونـه اقـدام عملـی بـر مبنـای ایـن
مطالـب نخواهنـد پذیرفـت.
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گردنبند هفت رنگ

نویسنده :میترا سامانی
ویرایش :سارا گودرزی

برایــم گردنبنــدی خریــد .متحیر او را مینگریســتم .چهره همیشــه
متبســم و مهربــاناش برایــم نا آشــنا شــده بــود و هیـچگاه او را تا این
حــد جــدی و متفکــر ندیــده بــودم ،فهمیــدم اوضــاع عــادی نیســت.
گردنبنــد بســیار زیبــا بــود امــا دوســتش نداشــتم .مــادر در
حالــی کــه دســتم را میفشــرد بــا شــتاب از مغــازه زیــور
آالت بیــرون رفــت و مــرا هــم بــه دنبــال خــود کشــید.
بــه فروشــنده گفتــه بــود ”:بــرای دختــرم میخواهــم”.
بــا دهــان بــاز و چشــمهای گــرد شــده بــه آنهــا نــگاه میکــردم و
ســعی داشــتم بفهمــم قضیــه از چــه قــرار اســت؟
نــگاه مــادر را دنبــال کــرده تــا بــه آن رشــته شیشــه ای در پشــت
ویتریــن رســیده بــودم .گردنبنــدی هفــت رنــگ الماســی کــه در
نــور آفتــاب میدرخشــید  .البتــه اگــر از خــودم نظــر میخواســت
گردنبنــد کنــاری اش را ترجیح مـیدادم ،همانکــه زنجیری طالیی
داشــت و یــک گل رز قرمــز آتشــین روی پایــه اش نشســته بــود.
خواهــر کوچولــو را نــزد خالــه گذاشــته بودیــم و بــرای خریــد عیــد به
بــازار آمــده بودیــم ،او عجلــه داشــت کــه زود برگردیم .فروشــنده اما
شــتابی نداشــت مشــغول بازارگرمی دربــاره جنس مرغــوب گردنبند
بــود کــه بیــش از قیمــت اش م ـیارزد و جــای تخفیــف نــدارد و...
مــادر حرفــی نمــیزد ،پــول را پرداخــت و گردنبنــد را بــا شــتاب
درون کیــف دســتی بزرگــش گذاشــت.
خودشـیرینی کـردم“ :ممنـون مامـان ،دوسـش دارم ،خیلـی
خوشـگله”.مادر بـاز دسـت مـرا در دسـتش فشـرد ( عـادت
همیشـگی اش بـود ،میگفـت میخواهـم مطمئـن شـوم هنـوز
کنـارم هسـتی ) سـپس متحیـر نگاهـی بـه مـن انداخـت .گویـی
از خـواب بیـدار شـده و دیـده دختـر هفـت سـاله ای کنـارش
اسـت کـه وقتـی میخنـدد یکـی از دندانهـای جلویـش ناپدیـد
شـده اسـت .ترسـیدم مـرا یـادش رفتـه باشـد پـس جملـه ای را
گفتـم کـه همیشـه حالـم را بهتـر میکرد”:مـن بسـتنی میخـوام!
”مامان لبخند زد ،دوباره شد همان مامان خوشگل و مهربان خودم.
”_راه بیا تنبل  ،موقع برگشتن از مغازه آقای صفری برات میخرم”.
مـن پـا تنـد کـردم کـه بـا گامهایـش هماهنـگ شـوم .گردنبنـد را
فرامـوش کـردم و کفـش قرمـزی کـه قرار بـود بـرای عید بخـرم تمام
ذهنـم را اشـغال کـرد .بعـد از ظهر بـه خانه بازگشـتیم و با خسـتگی
همه سـاک ها و خریدها را در گوشـه اتاق گذاشـتیم .روی همه آنها
یـک جفـت کفش سـفید کوچولـو کـه بندهایـش در کنار پا با سـگک

بسـته میشـد بـه مـن دهـن کجـی میکـرد .بـاز هـم موفـق نشـده
بـودم کفـش قرمـز بخـرم  .گردنبنـد از یادمـان رفتـه بود.
عصــر آن روز مــادر خواســت لباسهــای خواهــر پنــج ســالهام
را کــه صبــح برایــش خریــده بودیــم بــه تــن او امتحــان کنــد،
بایــد مطمئــن میشــد تــا رســیدن عیــد برایــش کوچــک
نخواهــد شــد امــا مــن میدانســتم خریدهــای مامــان در
انــدازه هــای بزرگتــر ،همیشــه ضمانــت میکنــد ،لباسهــا و
کفشهــا تــا عیــد ســال دیگــر نیــز برایمــان کوچــک نشــوند.
وقتــی بســته کاغــذ پیــچ پیراهــن را از کیــف بیــرون کشــید گردنبنــد
شیشــه ای روی قالــی افتــاد.
مــادر مبهــوت گردنبنــد را نگریســت ،بــا احتیــاط بــرش
داشــت و آن را دور گــردن مــن بســت .زیبــا بــود ،نــور
کــه بــه آن میتابیــد انعــکاس رنگارنگــی داشــت.
مــادر نگاهــم کــرد و بــا محبــت مــرا بوســید بعــد انــگار بــا
خــودش صحبــت کنــد گفــت ”:آخریــن بــاری کــه مــادرم را
دیــدم گردنبنــدی ماننــد همیــن بــه گردنــم بــود ”.گفتــم ”:کــی
بــود مامــان؟” گفــت “ :روز عروســی پــدرم  ،پــدر بــزرگ تــو”.
مــن کــه گیــج شــده بــودم متوجــه حرفهــای مــادر نمیشــدم
عروســکم «نــازی» را بــه بغــل گرفتــم ،خــم و راســتش کــردم تــا
چشـمهای خوشــگلش را بــاز و بســته کنــد و دلــم برایــش غنــج زد.
کنــار مــادر نشســتم و او اینگونــه تعریــف کــرد ”:نمیدانــم دقیقــأ
چنــد ســال پیــش بــود ،شــاید همســن وســال اآلن تــو بــودم یــا
کمــی کوچکتــر ،مــادرم ،مهــری پــس از مــن دختــر و پســر دیگــری
بــه دنیــا آورده بــود و بــرادرم آن زمــان هنــوز طفــل شــیرخواره ای
بود.ناگهــان عمــه بزرگــه دچــار بیمــاری عجیبــی شــد ،گویــا ســل،
زیــرا ســرفه هــای شــدید همــراه بــا خــون داشــت .مهــری زیبــا و
جــوان و چــاالک بــود ،هــم از مــا نگهــداری میکــرد و هــم بــه
منــزل عمــه میرفــت و از او مراقبــت میکــرد .در آن زمــان ایــن
بیمــاری شــناخته شــده نبــود و از میــزان مســری بــودن آن اطالعــی
نداشــتند .عمــه مــرد ! امــا ســرفه هــای مــادر شــروع شــد ،همــه
میدانســتند کــه مــرگ در انتظــار او نیــز هســت  ،او را در منــزل
عمــه نگــه داشــتند .امــا راضــی نشــد کســی بــرای مراقبتــش در
کنــارش بمانــد.
از تــرس آنکــه مــا هــم مبتــا نشــویم از دیــدن مــان محــروم شــد

و حتــی بــرادر کوچکــم را زودتــر از موعــد از شــیر گرفتنــد .پــدر
یکــی دو بــار مــا را بــرد ،یکــی یکــی روی دســت بلنــد میکــرد تــا
مــادر بهتــر بتوانــد از دور مــارا ببینــد .امــا مــن دلــم تنــگ میشــد و
گاهــی بــه بهانــه بــازی بــه اطــراف خانــه عمــه میرفتــم و او را صــدا
میکــردم.
همیشــه پشــت جویــی کــه از جلــو خانــه عمــه میگذشــت،
میایســتادم چــون پــدر تاکیــد کــرده بــود اگــر از آن جلوتــر
برویــم ماهــم مبتــا خواهیــم شــد ،او بــا مــن احوالپرســی
میکــرد و ســراغ خواهــر و برادرهایــم را میگرفــت.
کوچکتــر از آن بــودم کــه بفهمــم در اطرافــم چــه میگــذرد امــا گویــا
عمــه هــای دیگــر  ،پــدر را دوره کــرده بودنــد کــه ”آدم زنــده زندگــی
میخواهــد ”” ،بچــه هایــت کوچــک هســتند و مــادر الزم دارنــد” و
 ...خالصــه دختــری مســن تــر از مــادر را برایــش نامــزد کردنــد.
میگفتنــد چــون زیبــا نبــوده در خانه مانــده و راضی هســتند او را به
مرد زن و بچه دار بدهند .همه به تکاپوی جشن ازدواج بودند برای
مــا هــم لبــاس نــو خریدنــد و بــرای مــن گردنبنــدی مانند ایــن”.....
مادر ساکت شد و به گردنبند دور گردنم خیره ماند.
رفتــم جلــو و گفتــم ”:گردنبنــد را در بیــاور ،مامــان”.
مــادر گیــره فلــزی گردنبنــد را پیچانــد و از دور گردنــم جــدا کــرد؛
آنــرا در دســت گرفــت آهــی نالــه ماننــد کشــید و گویــی ذغــال داغــی
اســت فــور ًا آن را روی میــز کنــار تخــت گذاشــت و ادامــه داد ”:آن
روز عروســی پــدر بــود و مــن خوشــحال از آن همــه شــور و شــوق
و موســیقی و خوراکــی ،بــا خــود
اندیشــیدم حیــف کــه مــادرم اینجــا
نیســت .همــه مشــغول کار خــود
بودنــد و کســی حــواس اش بــه مــن
نبــود .از فرصــت اســتفاده کــردم و بــه
ســوی خانــه عمــه بزرگــه دویــدم تــا
لبــاس و گردنبنــدم را بــه مــادر نشــان
دهم”.
مامــان ســاکت شــد .نمیتوانســتم
او را همســن وســال خــودم تصــور
کنم«.نــازی» را در بغــل فشــردم و بــا
خــود فکــر کــردم چقــدر مادربــزرگ
دلــش بــرای بچــه هایــش تنــگ بــوده
امــا نمیتوانســته آنهــا را در آغــوش
بگیــرد.
مامــان ادامــه داد”:او کــه از در بیــرون
آمــد تکیــده تــر از همیشــه بــود زیــر
چشــمهایش گــود شــده و تیــره بــود.
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مــن نــادان نفهمیــدم کــه چقــدر اشــک ریختــه  ،گفتــم ”:ببیــن
لباســم چــه خوشــگله ! گردنبنــدم را ببیــن چــه رنگــی میشــه”!
قــر میــدادم و بلنــد بلنــد حــرف مــیزدم تــا از آن انتهــا
صدایــم را بشــنود و بــا حرکــت گردنبنــدم ،تأللــو رنگهایــش
را ببینــد .گفتــم ”:عروســی پــدر اســت و االن دارنــد ناهــار
میپزنــد .روحوضــی هــم آورده انــد ،دارنــد ســاز میزننــد”
خندیــد و گفــت ”:میدانــم  ،صدایشــان را میشــنوم ،
خیلی خوشگل شده ای عروسکم برو با بچه ها بازی کن“ .
بــا ســرعت برگشــتم و دیگــر او را ندیــدم .نمیدانــم بیمــاری او را از
پــا در آورد یــا دلشکســتگی ،نفهمیــدم چــرا خالــه هــای مهربانــم از
پــدر قهــر کردنــد و دیگــر پــا بــه خانــه مــا نگذاشــتند .نفهمیــدم زنــی
کــه عــروس پــدر شــد تــا بــرای مــا مــادری کنــد چــرا خــود هــر ســال
فرزنــدی بــه دنیــا آورد و هرگــز دســت محبتــی بــر ســر مــا نکشــید.
نفهمیــدم چــرا بــرادر کوچکــم بــه نوجوانــی نرســید و چــرا...
مــادر واگویــه میکــرد و مــن از بغــض صدایــش دلتنــگ بــودم .آرام
گردنبنــد را برداشــتم و بــه حیــاط رفتــم .کنــار شــعمدانی را کمــی
گــود کــردم و گردنبنــد هفــت رنــگ را بــه خــاک ســپردم.
پنج می دوهزار و بیست
استرالیای غربی
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شــانزده شــمع را فــوت کــردم ،هفــده ســاله شــدم .ســراپا شــور و
شــادی و انــرژی بــودم هدیــه تولــدم یــک دوربیــن عکاســی حرفــه
ای بــا ســه لنــز بــود .راهــم را انتخــاب کــرده بــودم ،دانشــگاه هنــر
و فقــط عکاســی میخواســتم بــا یــک دوربیــن حرفــه ای دور شــهر
و کشــورم را بگــردم و ایــده هــای نــاب و عکــس هــای خــاص شــکار
کنــم ،میخواســتم کتــاب بزرگــی از آثــارم بــه چــاپ برســانم .وقتــی
شــمع هــا را فــوت میکــردم چشــمانم را بســتم و ایــن آرزو را کــردم
کــه از پشــت دود شــمع هــای خامــوش دو چشــم زیبــا دیــدم کــه
نــگاه معنــی داری بــر مــن میکــرد ،نــگاه حــس تــازه ای داشــت.
چــه ســریع دلــم را بــرد آن چشــمان خیــال انگیــز! طپــش قلبــم
گواهــی مــیداد کــه برایــش رفتــه اســت بــا همــان نــگاه پــر کالم
آن چشــمان خــاص ،دانشــجوی پزشــکی و پســری پــر تــاش کــه
حــاال دل مــن بــا او یکــی شــده بــود و تصویــر چشــمان خمارآلــودش
پشــت پلکــم حــک شــده بــود .در دیــدار کوتاهــی کــه بــا او داشــتم از
مهــرش بــه مــن گفــت ،مــن فقــط دیگــر او را میدیــدم و بــه او گفتــم
"دست از طلب ندارم تا کام من برآید
یا تن رسد به جانان یا جان ز تن برآید"
خنده ای زیبا کرد و در جوابم گفت:
" مرا عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم
هواداری کویش را چو جان خویشتن دارم"
و دســتم را در دســتانش گرفــت و مــن پــر از شــور عشــقش،
مســت دو عالــم شــدم .جوانــی ایــده ال دانشــجوی دوره تخصــص
پزشــکی ،دل از مــن بــرده بــود .چــه آینــده ای بــرای خــودم بــا او
متصــور شــدم و در آرزوهایــم بــا او قصــر زرینــی ســاخته بــودم.
چنــد مــاه بــه خاطــر امتحانــات بــرد تخصصــی کــه داشــت کمتــر
مجالــی بــرای هــم صحبتــی داشــتیم ،کــه ناگهــان ورق برگشــت و
طوفانــی ســهمگین زندگــی ام را در بــر گرفــت! زمزمــه ای شــد او بــا
دیگــری پیونــد بســته اســت.
نفهمیــدم چــه شــد تمــام درونــم بــه یکبــاره نابــود شــد! شــدم
دیــوار تــات و مــات و دیگــر او را ندیــدم و حتــی نفهمیــدم چــرا؟
امــا حضــورش در قلبــم پــر رنــگ بــود حتــی پــر رنــگ تــر از قبــل،
هــر لحظــه در درونــم او را محاکمــه میکــردم ،شــریک جدیــدش
را پــای میــز محاکمــه میکشــاندم و محکــوم میکــردم .امــا آخــر
خــودم بیشــتر شکســته میشــدم قلبــم شکســته بــود و انــگار بــاری
گــران بــر دوشــم بــود جســمم خســته تــر و کوفتــه تــر از روح آســیب
دیــده ام بــود .دوســتان و هــم کالس هایــم درتکاپــوی کنکــور و
تســت و کالس هــای متفــاوت بودنــد و مــن حتــی نتوانســتم ســال

سارا گودرزی

چهــارم را تمــام کنــم و شــاید بیــن تمــام درس هــا از یکــی دو درس
نمــره بــه زور قبولــی کســب کــردم.
بــه خــودم میگفتــم هرگــز دوام نخواهــم آورد .قلبــی کــه شکســته
اســت چگونــه ممکــن اســت کــه بتپــد؟ امــا تپیــد و بــاز مــن زندگــی
کــردم .انــگار محکــوم بــودم بــه زندگــی ،چیــزی بــرای از دســت
دادن نداشــتم هــم کالسهــای مــن یــا در دانشــگاه پذیرفتــه شــده
بودنــد یــا بــا انگیــزه تــر از قبــل بــرای ســال بعــد تــاش میکردنــد
و مــن حتــی نمیخواســتم ســال چهــارم را پایــان برســانم از دنیــا
ســیر شــده بــودم .پــدرم گفــت دل بریــدن رو بــه راهــت میکنــد.
بــه همــت پــدر مهاجــرت کــردم و دور شــدم از جایــی کــه بــه آن
تعلــق داشــتم ،بــه جایــی دیگــر رفتــم و راهــی نــو را انتخــاب کــردم.
روزهــا گذشــت تــا توانســتم موقعیــت جدیــد را درک کنــم .ســعی
کــردم از نــو قلــب شکســته ام را بنــد بزنــم ســپس شــروع کــردم بــه
درس خوانــدن روز شــب درس خوانــدم ،یــک ســال دو ســال و ده
ســال و پانــزده ســال و بیســت و دو ســال گذشــت.
مــن کــه یــک زمــان میخواســتم عکاســی بخوانــم حــاال طبیــب
بــودم متخصــص قلــب و عــروق پــا جــای پــای او گذاشــتم بــا دســت
پــر بــه ســرزمینم بازگشــتم او باعــث شــد کــه مــن در علــم پیشــرفت
کنــم!
مــن بازگشــتم بــه دیــاری کــه دلــم برایــش پــر میکشــید و بــه
جایــی کــه تمــام خاطــرات شــیرین کودکــی ام بــود ،بــه جایــی کــه
اولیــن و آخریــن بــار عاشــق شــده بــودم و لــذت عشــق را چشــیده
بــودم .چشــمانم در همــه جــای شــهر بــه دنبــال نــگاه آشــنایی بــود
کــه روزی بــه خاطــر ندیدنــش هجــرت کــردم ،چشــمان خمــاری
کــه بیســت و دو ســال قبــل مــن را سرگشــته و شــوریده کــرده بــود.
چقــدر زود بیســت و دو ســال گذشــت میگوینــد عشــاق گــذر زمــان
را نمیفهمنــد.
حــاال او پــدر پســری جوانــی بــود و متخصصــی حــاذق و مــن هــم
نــه تنهــا کــم نداشــتم بلکــه دانــش مــن از او باالتــر بــود .در جلســه
معارفــه در بیمارســتان قلــب شــهر مــن فقــط بــه دنبــال چشــمانی
بــودم کــه یــک روز نگاهــش را از مــن دزدیــد و رفــت و در انبــوه
جهــان گــم شــد .میدانســتم میآیــد! مــن بــه خاطــر او ایــن راه
ســخت را طــی کــرده بــودم او آمدحــاال مــرد جــا افتادهــای مقابلــم
ایســتاده بــود بــا موهــای جــو گندمـیو شــقیقه هــای ســفید و چهــره
ای کــه در نــگاه مــن جــذاب تــر شــده بــود .او هــم اعتقــاد داشــت
مــن زیباتــر شــدهام عذرخواهــی کــرد و بــا انگشــتانش طــره موهایم
را کــه از زیــر روســری بیــرون آمــده بــود کنــار زد و گفــت کــه چقــدر

دلتنــگ دیدنــم بــوده و در لحظــه بــه لحظــه زندگــی اش مــن را
فرامــوش نکــرده!
چشــمان خمارآلــودش هنــوز درونــم را ملتهــب میکــرد .نگاهمــان
کــه بــر هــم گــره میخــورد شــاید بیشــتر از چنــد دقیقــه خیــره در
چشــمان هــم دنبــال ســوال و جوابــی میگشــتیم کــه او گفــت
"خرد ز پیری من کی حساب بر گیرد
که باز با صنمی طفل عشق میبازم"
اعمــاق وجــودم از لبخنــدش دگرگــون شــد و گفتــم یعنــی مــن
هنــوز کودکــم و گفــت از مزایــای عاشقیســت! عاشــق جــوان
میمانــد معلــوم اســت تــو عاشــق تــر بــوده ای! بــاز هــم تــو بــردی!
گفــت هنــوز مهــرم در دلــش جــوان اســت .نمیدانــد کــه قلــب
بنــد زده مــن در ایــن ســال هــا فقــط بــه هــوای او تپیــده اســت.
نمیدانــد کــه دلــم مــن دیگــر طاقــت ایــن دلرباییهــا را نــدارد و
شــاید نمیدانــد مــن بیســت و دو ســال قبــل تمــام شــدم! یعنــی
نفهمیــد کــه تصویــر چشــمانش جــام شــرابم بــوده اســت؟
دوبــاره و چنــد بــاره نگاهــم کــرد و نگاهــش مســتم کــرد و از عالــم
هســتی بیرونــم بــرد! در آســتانه چهــل ســالگی بــاز هــم خــام شــدم.
میدانســتم اســیرم امــا لــذت میبــردم ،مثــل کبوتــری کــه در دام
صیــاد اســت و خــود خالصــی ز بنــد را نمیخواهــد .میدانســتم
کــه دلــی کــه یکبــار پــر زد و رفــت ایــن بــار راحــت تــر پــرواز میکنــد
چــون راه را بلــد اســت و تــرس از پــرواز نــدارد .چقــدر قشــنگ بلــد
بــود دل و دینــم را یــک جــا بربایــد.
مــردی پنجــاه و چنــد ســاله هنــوز عالیــق نوجوانــی ام را
میدانســت ،دوربیــن حرفــه ای بــه دســت گرفــت و مــن را دعــوت
کــرد در بافــت قدیمــی شــهر عکــس بگیریــم و دمــی بــا هــم قــدم
بزنیــم و ناگفتــه هــا را بگوییــم از آن ســرزمین دور دســت برایــش
بگویــم و او از زندگــی روزهــای بــدون مــن بگویــد! هنــر عکاســی اش
را هــم بــه ُرخَ ــم کشــاند ،در کنــار علــم و دانــش و همــه چیزهــای
دیگــر ،ایــن هنــر را نیــز داشــت .مــن بعــد از او حتــی دوربیــن
عکاســیام را لمــس هــم نکــرده بــودم و او از شــوق روزهــای نوجوانی
مــن عــکاس هــم شــده بــود.
وقتــی در کنــار منارههــای آن مســجد زیبــا و تاریخــی از مــن عکــس
میگرفــت لحظــه ای مبهــوت نگاهــم کــرد و گفــت چشــمانت گیراتــر
از قبــل شــده ،عشــق کار خــودش را خــوب انجــام داده اســت ،نــگاه
کــن چــه درخششــی دارد! بیشــتر دلــم را لرزانــد و در حالــی کــه در
رواق مســجد نشســته بودیــم و بــه حــوض بــزرگ بــا کنگــره هایــی در
اثــر زمــان فرتــوت شــده بودنــد نــگاه میکردیــم ،چشــمهایش را
بــه مقابــل دوخــت و آرام و شــمرده گفــت :نهایــت بــی شــرمی اســت
کــه بخواهــد بــا داشــتن خانــواده مــن را بــرای خــودش بدانــد،
گفــت تقدیــر نخواســت مــرد راهــم باشــد و بایــد بــا احتــرام تقدیــر
را پذیرفــت! گفــت گاهــی زندگــی بــا آدم بــازی هایــی میکنــد
کــه حکمتــش را نمیفهمیــم! راحــت بــه جــای مــن هــم تصمیــم
گرفــت! دل مــن بــه دوری اش عــادت داشــت و پذیرفــت آنچــه را او
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خواســته بــود و اصــرار داشــت بگویــد سرنوشــت مقــدر کــرده اســت!
مــن بــه احتــرام او پذیرفتــم آنچــه را میخواســت .آهســته از کنــارم
بلنــد شــد و دســته ای کاغــذ از کیفــش بیــرون آورد و گفــت بــرای
احتــرام بــه عشــق و حرمــت بــه خانــواده از آن بیمارســتان مـیرود
تــا مــن بــا آرامــش بهتــر کار کنــم .گفــت عکــس هــا میمانــد در
دوربیــن عکاســی اش تــا فرامــوش نکنــد عهــد و پیمانــی را کــه
بیســت و دو ســال قبــل او شکســت و مــن بــر ســر عهــد مانــدم.
آهســته از کنــارم رفــت و مــن در ســکوت بــه حــرف هایــش
اندیشــیدم و ســعی میکــردم لحظــات را در ذهنــم ضبــط کنــم.در
ابتــدا ،همیــن قــدر کــه در شــهری بــودم کــه عطــر نفســهای او در
هــوا پخــش میشــد برایــم کفایــت میکــرد .در ایــن اندیشــه بــودم
کــه شــاید روزی سرنوشــت او را برایــم بخواهــد.
تقاضــای اســتعفای او بــه بیمارســتان قلــب را نــزد خــود نــگاه
داشــتم تــا یــادگاری از او نــزد مــن بمانــد حتــی یــک دســت خــط
ســاده !ســپس مــن رفتــن را بــر مانــدن ترجیــح دادم رفتــن بــرای
مــن ســاده تــر بــود مــن گذاشــتن و گذشــتن را بلــد بــودم! بــه یــاد
حــرف پــدرم افتــادم کــه میگفــت گاهــی دل کنــدن رو بــه راهــت
میکنــد! چمدانــم را بســتم و دلخــوش بــه آن کــه در ســرزمینم
قلبــی عاشــقانه برایــم میتپــد ،مهــم نیســت در کنــارش نیســتم
مهــم آن اســت هــر دو در قلــب یکدیگریــم و مــن او را حــس میکنــم
در قلبــم همیــن کافــی اســت .هواپیمــا اوج گرفــت و بــاز بــا وطنــم
وداع کــردم تــا کــی دوبــاره بــه ســرزمینم ســام کنــم نمیدانــم.
شــاید روزی دیگــر جایــی دیگــر بــاز او را ببینــم.
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هنر آشپزی
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طرز تهیه قیمه نثار مجلسی قزوینی )به روش قزوینیهای قدیمی(

گردآورنده:سحر قلیزاده

“قیمــه نثــار” یکــی از محبوبتریــن غذاهــای ایرانــی و مشــهورترین
غــذای قزوینــی اســت .اســمش قیمــه نثــار اســت امــا قیمه نیســت.
یــک پلــوی خوشــمزه و خــوش آب و رنــگ و معطــر کــه هــم حــظ
بصــری دارد و هــم طعمــی لذیــذ و بــه یــاد ماندنــی .قزوینیهــای
اصیــل قیمــه نثــار را بــا گوشــت گوســفند درســت میکننــد و هنــوز
هــم گاهــی در مجالــس عروســی ،نــذری و شــب ســال تحویــل مثــل
زمانهــای قدیــم ســرو میشــود .امــا قیمــه نثــار بــا مــرغ هــم
بســیار خوشطعــم اســت.
مواد الزم برای  ۶نفر
گوشت گوسفند ۶۰۰ :گرم
پیاز ۱ :عدد بزرگ
برنج ۴ :پیمانه
رب گوجه فرنگی ۳ :قاشق غذاخوری
زعفران دم کرده ۴ :قاشق غذاخوری
پودر دارچین ۱ :قاشق غذاخوری
پودر هل ۱ :قاشق غذاخوری
خالل پسته ۴ :قاشق غذاخوری
خالل بادام ۴ :قاشق غذاخوری
گالب ۱ :فنجان
روغن مایع :به مقدار الزم
زرشک ۵ :قاشق غذاخوری
شکر ۱ :قاشق غذاخوری
کره ۵۰ :گرم
آب ۴ :پیمانه
خالل پوست پرتقال ۲ :قاشق غذاخوری
نمک و زردچوبه :به مقدار الزم
ادویه مخصوص قیمه نثار ۱ :قاشق چایخوری

ترکیب ادویه پلویی برای قیمه نثار قزوینی مجلسی
این ادویه پلویی را برای سایر پلوها مثل عدس پلو هم میتوانید
استفاده کنید .بعد از آسیاب کردن تمام مواد ،ترکیب ادویه را در
یک ماهیتابه به مدت  ۱دقیق روی شعله مالیم تفت دهید و بعد
از اینکه سرد شد در یک شیشه در بسته در جای خشک و خنک
نگهداری کنید.
مواد الزم
پودر گل سرخ ۴ :قاشق غذاخوری
پودر دارچین ۱ :قاشق غذاخوری
زیره سیاه ۱ :قاشق غذاخوری
پودر زنجبیل ۱ :قاشق غذاخوری
هل سبز ۲۰ :عدد
میخک ۲ :عدد
جوز هندی :نصف یک عدد

طرز تهیه
بــرای درســت کــردن قیمــه نثــار قزوینــی مجلســی ابتــدا گوشــت
شســته شــده و خشــک شــده را بــه صــورت قیمهــای خــرد کنیــد.
خــال پســته و بــادام را در یــک فنجــان گالب خیــس کنیــد .بهتــر
اســت قطعــات گوشــت قیمــه نثــار زیــاد درشــت نباشــند .پیــاز را بــه
صــورت نــازک خــال کنیــد و پیــاز داغ فراوان درســت کنیــد .اگــر
فکــر میکنیــد یــک عــدد پیــاز دیگــر الزم اســت ،یــک پیــاز متوســط
دیگــر اضافــه کنیــد تــا یــک پیــاز داغ پــر و پیمــان داشــته باشــید.
بعــد از اینکــه پیازهــا ســبک و کاراملــی شــدند ،گوشــت قیمــه شــده
را اضافــه کنیــد و خــوب بــا پیــاز تفــت دهیــد .بعــد از اینکــه رنــگ
گوشــت تغییــر کــرد و کمــی تفــت خــورد ،رب گوجــه فرنگــی را هــم
اضافــه کنیــد و تفــت دهیــد تــا طعــم خامــی رب گرفتــه شــود.
ادویــه پلویــی را بــه گوشــت اضافــه کنیــد و بــاز هــم تفــت دهیــد.
گوشــت بایــد روی شــعله بســیار مالیــم گاز تفــت داده شــود تــا تــرد و
آبــدار باقــی بمانــد ۴ .پیمانــه آب را بــه ترکیــب گوشــت و رب اضافــه
کنیــد و اجــازه دهیــد روی شــعله مالیــم گاز خــوب جــا بیفتــد.
خورشــی کــه بــرای قیمــه نثــار درســت میکنیــد بایــد حســابی
غلیــظ و جــا افتــاده باشــد.
در ایــن فاصلــه برنــج را طبــق دســتور تمــام پلوهــا در آب جــوش
بپزیــد و آبکــش کنیــد .ســپس برنــج را بــا زعفــران دم کــرده ،بــه
مقــدار دلخــواه دم کنیــد .زمانــی کــه برنــج در حــال دم کشــیدن
اســت خــال پوســت پرتقــال را آمــاده کنیــد .اگــر میخواهیــد یــک
قیمــه نثــار بــه روش قزوینــی
هــای اصیــل را داشــته باشــید
حتمــا بایــد خــال پوســت
پرتقــال داشــته باشــید .بــرای
آمــاده کــردن خــال پوســت
پرتقــال ابتــدا پوســت پرتقــال
تــازه را شســته و نــازک خــال
کنیــد .بــرای گرفتــن تلخــی
پوســت پرتقــال آن را مقــداری
در آب جــوش قــرار دهیــد تــا
چنــد جــوش بزنــد و ســپس
آبکــش کنیــد.
حــاال نوبــت تفــت دادن
زرشــک اســت .در ایــن مرحلــه
زرشــکهای شســته شــده را بــا
 ۵۰گــرم کــره و یــک قاشــق
غذاخــوری شــکر کمــی تفــت
دهیــد ســپس خــال پوســت
پرتقــال ،خــال پســته و خــال
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بــادام را هــم اضافــه کنیــد و کمــی تفــت دهیــد .بعــد از اینکــه
خاللهــا بــه همــراه زرشــک کمــی تفــت خوردنــد بــه مقــدار دلخــواه
زعفــران آب کــرده اضافــه کنیــد و صبــر کنیــد تــا آب تمــام مــواد
کشــیده شــود ســپس زیــر شــعله گاز را خامــوش کنیــد.
زمانــی کــه برنــج دم کشــید مقــداری از برنــج را از روی قابلمــه
برداریــد و در یــک بشــقاب بریزیــد .برنــج را در ظــرف مــورد
نظرتــان ســرو کنیــد ،روی آن مقــداری کــره آب شــده بریزیــد و
مخلــوط گوشــت و خورشــت قیمــه نثــار کــه حســابی غلیــظ و جــا
افتــاده شــده را دقیقــا وســط برنــج بریزیــد .یــک بشــقاب برنــج
را کــه جــدا کــرده بودیــد بــا خــال هــا و زرشــک تفــت داده شــده
مخلــوط کنیــد و روی قیمــه نثــار قزوینــی حرفــه ای و مجلســی را
بــا آن تزییــن کنیــد.
نوش جان.
نکات مهم
* در برخــی دســتور پخــت قیمــه نثــار در مرحلــه دم کــردن برنــج
خــورش قیمــه نثــار را البــه الی برنــج میریزنــد و بــا آن دم
میکننــد .
*قزوینــی هــای قدیمــی قیمــه نثــار را بــا ســبزی خــوردن میــل
میکننــد .
*طــرز تهیــه قیمــه نثــار یــزدی دقیقــ ًا شــبیه همــان قیمــه نثــار
مجلســی اســت و گاهــی بــه جــای پــودر دارچیــن و هــل از عــرق
دارچیــن و عــرق هــل اســتفاده میکننــد
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جدول 189

افقی
-1اثری از احمد محمود نویسنده نامدار و فقید معاصر ایرانی –
آدرس
 -2خوب – بیماری سگی – دندان شوی
 -3پشیمانی – جمع نفس – نغمه خوانی
 -4درجه در ورزش های رزمی – از حروف یونانی – اتحادیه شرکت
های هواپیمایی – دوست و همدم
 -5نفس خسته – جامعه ها – غروب کردن
 -6پایگاه اجتماعی – از دین برگشته – شهر مذهبی
 -7ستاره – کهن ترین دانشگاه جهان در مصر – خراسان قدیم
 -8شهری در سودان – کلمه پرسشی – اوالد بنی اسرائیل از این
فرزند ابراهیم هستند
 -9پرنده ایی است – چای تلخ – شادمانی
 -10مرطوب – منسوب به نبی – ضرب شمشیر
 -11از گازها – لقب عارف قزوینی – ورم و آماس
منظره سطح بیرونی بنا – رودی در آلمان – فاقد نیروی شنوایی –
از جنس نی!
 -13رفت و آمد – سمبل – آشوب و ازدحام
 -14نصرت و مدد – فرمان توقف – دوستی
 -15مرطوب – از خوشنویسان خط نسخ
عمودی
 -1ضارب – نوشته ویرژیل گیورگیو ادیب اهل رومانی
 -2عرصه نبرد – میل خانم باردار – عقیده و مسلک
 -3آحاد – حیله گر – زیر دست
 -4خواب عرب – با جادو می آید – تذکره – رنگ کردن چهارپا
 -5تابستان – بدبختی – طلیعه اعداد
 -6کلمه شگفتی – بلند مرتبه – کشور اروپایی
 -7رئیس و امیر – از هم پاشیده – کبوتر صحرایی
 -8باال بردن – طایفه – پدر شعر عرفانی
 -9فیلم رسول مالقلی پور – سرودهای حضرت داود – پس غذا
 -10کوکب – مردن در اثر حادثه – پایان نامه ،نظریه
 -11رطوبت – بهتان زدن – درجه بندی شده
 -12قالب ماهیگیری – دوستی – از هفت سین ها – طریقه و نوع
 -13ماه میالدی – نیکوکار – گفت و گوی درگوشی
 -14کتاب امیل زوال – سکون پیمان – سوار نیست
 -15اثری از فرانچسکو یوونیه – صافی یا پاالیه
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اینجور نمی ماند
کاوه مقدم

اینجور نمی ماند بد جور نمی ماند

شب می رود و دیگر دیجور نمی ماند

خورشید برآرد سر آغاز شود آخر

چشمان غمین ما بی نور نمی ماند

باران بزند بر ما بر تشنگی غم ها

لبخند و گالب و گل مهجور نمی ماند

خندان بشود خانه از وسعت پروانه

این بسط بساط ما ناجور نمی ماند

شادان بشود شادی آزاد چو آزادی

غم میرود و دیگر رنجور نمی ماند

رنگی بشود رنگم ز آواز خوش آهنگم

بر گردن و دست ما ساطور نمی ماند
 20مارچ 2020
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از جمله مزایای عضویت در کانون:

 دریافت نسخه چاپی ماهنامه گلبانگ به صورت رایگان

 دریافت دعوتنامه ویژه برای مراسم چهارشنبه سوری
و سیزدهبهدر

 اولویت خرید بلیط جشن نوروز و سایر برنامههای
کانون

 بهرهمندی از تخفیف ویژه اعضا در قیمت بلیط برنامهها

 اولویت ثبتنام در سمینارهای تخصصی

پــــس از ارتقــــاء ســــایت کنــــون و افزایــــش امکانــــات متنــــوع بــــه آن ،عضویــــت بــــه روش ســــنتی جایگزیــــن عضویــــت آنالین
گردیــــد .زیــــن پــــس بــــرای عضویــــت در کانــــون کافــــی اســــت بــــه وب ســــایت کانــــون بــــه آدرس www.aisov.org.au
مراجعه یا با ایمیل  membership@aisov.org.auتماس حاصل فرمایید.
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محل تبلیغ شـما

For all changes call 03 9894 2644 or email membership@aisov.org.au

عکس از منیژه دالئلی

