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نخستین هفته

تابلْی تبلیغاتیای
کَ فقظ صًاى
هیتْاًٌذ آى سا
ببیٌٌذ!

نامه ویژه
همسران
ّقتی صحبت اص خاًَ هی ضْد هکاًی آسام ّ
خلْت بشای دسًگ ّ آسایص ّ...بَ رُي
اًساى خطْس هی یابذ ّ .بی ضک ُش یک اص
اػضای خاًَ ّ خاًْادٍ حقْقی دس آى داسًذ.
اها ُش خاًَ ای ًطاى اص یک اجتواع است کَ
تطکیل ضذٍ اص چٌذ ًفش کَ اّلیي ّ سادٍ
تشیٌص ُواى صى ّ ضُْش ُستٌذ ،بؼذ بَ
هشّس بچَ ّ بچَ ُا ّ بؼذ ػشّط ّ داهاد ّ
ًٍْ ُا ّفاهیل ّ ...بلَ ایي گًَْ ُستَ اّلیَ
یک اجتوا ع دسهکاًی بَ ًام خاًَ ضکل هی
گیشد.اها ایٌکَ اهشّص ها هتأسفاًَ ضاُذ اص ُن
پاضیذگی بیطتش خاًَ ّ خاًْادٍ ُا دس بذّ
تطکیل ُستین چیست؟
اص هطکالت سّص هشٍ ّاقتصادی ،اجتواػی کَ
بگزسین اػن اصتشبیت دسست دس اجتواع قبلی یا
ُواى خاًَ پذسی بایذ لحاظ ضْد.جالب ایٌکَ
بیطتش هْاقغ افشاد هؼتقذ ُستٌذ آًِا دس خاًَ
پذسی خْد هطکلی ًذاضتَ اًذ ّ هطکل اص
طشف خاًَ پذسی طشف هقابل است !البتَ هی
ضْد آى سا ًیض یک دلیل دسست داًست چشاکَ
اگش دسست تشبیت هی ضذًذ هی داًستٌذ کَ
قشاس است فشدا دس جاهؼَ دیگشی ًیض صًذگی سا
اداهَ دٌُذ ّ ُوْاسٍ دس هٌضل پذس ّ هادس با
خْاُش ّ یا بشادسضاى صًذگی ًوی کٌٌذ کَ آًِا
ًیض بَ ًاچاس ایطاى سا با توام ضشایظ سّحی ّ
سّاًی پزیشا باضٌذ.
پشّسش دسست تْسظ ّالذیي بَ فشد ،اجتواػی
بْدى ّ دس کٌاس دیگشاى صیستي سا هی آهْصد .
گشچَ فاکتْسُایی هاًٌذ هذسسَ ّ اجتواع سا
ًبایذ فشاهْش کشد .اها ُویطَ خاًْادٍ هیتْاًذ
الگْی دسست پشّسضی باضذ ّ.ایي الگْی
دسست ُ،واى خاًَ اّلیَّ است ّ ُستَ اّلیَّ
یؼٌی پذس ّ هادس،اگش ایي دّ دسُواى ابتذا
بپزیشًذ کَ بؼضی هْاسد ،هطتشک ُستٌذ کَ
اضکالی ًذاسد هخالف ًظشیکی ضاى باضذ
قْاًیي هٌطقی ضکل هی گیشد ّ بَ
هشّس،خاًْادٍ اص ثبات ّاستحکام ّ دّام
بشخْسداس هی ضْد .احتشام بَ ًظش یکذیگش
تفاُن دس هْاسد هطتشک ،احتشام بَ حقْق
طشفیي ،حفع حشین خصْصی ،سػایت هْاسد
خاًْادگی ّ دّسی جستي اص گزضتَ کَ گزضتَ
،هْاسد سادٍ ،اها کلیذی است کَ بَ استحکام
خاًْادٍ کوک هی کٌذ.گاُی ّقتِا ًْع لباط
پْضیذى ً،یض دیگش ضخصی ًیست ّ ًظش طشف
هقابل ُن بسیاس ضشط است ّ احتشام بَ
خْاستَ یکذیگش هی تْاًذ اص تطٌج ُای بؼذی
کن ًوایذ .خٌذٍ داس ًیست کَ خاًْادٍ ُایی بش
سش بْی ػطش ّ یا تؼْیض کاًل تلْیضیْى اص
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استا د مرتضی احمدی و همسرش

اختالف دس
بیي افشاد ّ
بَ ّیژٍ صى
ّ ضُْشُا -
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بَ بِاًَ  12آرسهاٍ سّص هؼلْل

یکی اص اساتیذ داًطگاٍ هیگفت دس دّسٍ تحصیالتن دس آهشیکا دس
یک کاس گشُّی با یک دختش آهشیکایی بَ ًام کاتشیٌا ُّویٌطْس
فیلیپ ،کَ ًوی ضٌاختوص ُن گشٍّ ضذم.
اص کاتشیٌا پشسیذم فیلیپ سّ هی ضٌاسی ! .؟
کاتشیٌا گفت آسٍُ ،وْى پسشی کَ هُْای بلًْذ قطٌگی داسٍ
ّ سدیف جلْ هیطیٌَ ! گفتن ًوی دًّن کیْ هیگی !
گفت ُوْى پسش خْش تیپ کَ هؼوْال پیشاُي ّ ضلْاس سّضي
ضیکی تٌص هیکٌَ !
گفتن ًوی دًّن هٌظْست کیَ؟
گفت ُوْى پسشی کَ کیف ّ کفطص ُویطَ با ُن ستَ !
باصم ًفِویذم هٌظْسش کی بْد !
کاتشیٌا تْى صذاضْ یکن پاییي آّسد ّ گفت فیلیپ دیگَُ ،وْى
پسش هِشبًْی کَ سّی ّیلچیش هیطیٌَ…
ایي باس دقیقا فِویذم کیْ هیگَ ّلی بَ طشص غیش قابل باّسی سفتن
تْ فکش…
آدم چقذس بایذ ًگاُص بَ اطشاف هثبت باضَ
کَ بتًَْ اص ّیژگی ُای هٌفی ّ ًقص ُا چطن پْضی کٌَ…
چقذس خْبَ هثبت دیذى اگش کاتشیٌا اص هي دس هْسد فیلیپ هی
پشسیذ چی هیگفتن ؟
حتوا سشیغ هیگفتن ُوْى هؼلْلَ دیگَ !!
ّقتی ًگاٍ کاتشیٌا سّ با دیذ خْدم هقایسَ کشدم خیلی خجالت
کطیذم …
چقذس ػالی هیطَ اگَ ّیژگی ُای هثبت افشاد سّ بیطتش ببیٌین ّ
بتًْین اص ًقص ُاضْى چطن پْضی کٌین..

در گذشت هنر مند فقید کشور مان مرحوم جناب آقای انوشیروان ارجمند را به خانواده ی محترم
ایشان و مردم هنر دوست کشور مان تسلیت می گو ئیم.
روابط عمومی هفته نامه بین المللی همسر...

