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گرینویچ

تقدير از مشتری باوجدان

 

آدم هایی کــه با ماشــين وارد باجه های خودرویی 
فروش فست فود در آمریکا می شوند، مشخصا انتظار 
دارند در کيسه ای که به آنها داده می شود، غذا باشد. 
آنها غذا را می گيرند، و با ماشــين دور می شــوند. 
برای یک مشــتری اما، اتفاق عجيبی افتاد که حاال 
در شبکه های اجتماعی حسابی ســر و صدا کرده 
است. این مرد، وقتی سفارش اش را گرفت، با خودرو 
حرکت کرد و بعد از مدتی که کيسه اش را باز کرد، 
با عجيب ترین صحنه ممکن مواجه شد؛ او به جای 
همبرگر، چند دسته پول در کيسه اش پيدا کرد. یک 
کارگر بيچاره، حدود 5هزار دالر پول نقد فروشگاه 
را در این کيسه گذاشــته بود و به اشتباه، به جای 
سفارش این مرد، به او داده بود. مشتری می توانست 
پول ها را بردارد و به جيب بزند امــا تمام پول را به 
فروشگاه برمی گرداند. مالکان فروشگاه هم 200دالر 
مژدگانی و البته یک ماه غذای رایگان به او می دهند.

نجات بومی های گرسنه برزيل

قبيله های بومــی در برزیل، تا جایی کــه می توانند از جوامع 
شهری دور می مانند و خودشان را در عمق جنگل های آمازون 
پنهان می کنند. این ســبک زندگی، به حفظ سنت های آنها 
کمک می کند اما گاهی، جان آنها را به خطر می اندازد. کمک 
نگرفتن از دنيای بيرون، در شــرایطی که شکار کم می شود 
و تهيه غذا دشــوار، می تواند پيامدهای جانی داشــته باشد. 
مردم قبيله یانومامی، دقيقا در چنين وضعيتی بودند و چنان 
شرایط شــان بحرانی بود که دولت، طی یک عمليات هوایی، 
16نفر از آنها را منتقل کرد تا تحت درمان قرار بگيرند و آنها را 
از خطر مرگ به خاطر گرســنگی نجات داد. یک دليل کمبود 
غذا در منطقه روراریما در عمق جنگل های استوایی، جایی که 
مردم این قبيله در آن زندگی می کنند، معدن کاری بی  رویه ای 
است که باعث آلوده شدن آب در منطقه شده. خبر سوءتغذیه 
در ميان مردم قبيله یانومامی، توســط رسانه ها منتشر شد و 
رئيس جمهور برزیل اعالم کرد که از شنيدن گرسنگی بچه ها 
در این قبيله، شوکه شده است. او شخصا دستور انتقال مردم 
این قبيله را داده و بر کار انتقال آنها نظارت کرده است. حدود 
28هزار نفر از مردم قبيله یانومامی در شــمال برزیل زندگی 
می کنند و از طریق شکارو کشــاورزی های مقطعی و ساده، 

گذران زندگی می کنند.

نجات آهو از کدو 
 

جشن هالووین، چند هفته پيش در آمریکا برگزار شد اما یک 
آهوی بيچاره، تا 2روز پيش از تبعــات آن رنج می برد تا اینکه 
توسط مردم مهربان شهر، نجات پيدا کرد. ماجرا این بود که این 
آهو، به شهر النسينگ در ميشيگان سرکشی کرده بود و همان 
روزها، سرش را درون یک ماســک بزرگ کدو تنبل کرده بود. 
کدو تنبل نماد هالووین است و در این جشن، مردم ماسک های 
کوچک و بزرگی به شکل آن را جلوی خانه هایشان می گذارند 
و درونشان شمع روشن می کنند. این آهوی جوان هم، احتماال 
از سر کنجکاوی سرش را داخل یکی از همين ماسک های گرد 
کرده و گرفتار شده بود. مردم بارها حيوان بيچاره را دیده بودند 
که مستاصل و گرفتار، این طرف و آن طرف می پلکيد تا چند 
داوطلب، سرانجام به دادش رســيدند. در ویدئویی که یکی از 
ساکنان محلی منتشر کرده، چند داوطلب، یک تور بزرگ روی 
این حيوان می اندازند و او را ابتدا زمينگير می کنند و بعد ماسک 
را از ســرش برمی دارند و او را آزاد می کنند که برود و باالخره 

کمی غذا بخورد.

حافظ

در اين زمانه رفیقی که خالی از ِخَلل است
ُصراحی می  ناب و سفینه غزل است
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خوش خرب

شخم ويالها برای زراعت
ساخت و ســازهای غيرمجاز یکی از آن 
دردسرهای هميشــگی تهران و توابع 
آن بوده اســت اما خبر برخورد با این 
ساخت و سازهای خارج از ضابطه برای 
هر شــهروندی که دلش برای شهرش 
می ســوزد از آن خبرهــای خــوش و 
مطلوب است که این دفعه به همت شهرداری منطقه18 به سامان 
رسيده اســت. ماجرا از این قرار است که شــهرداری منطقه18 
پایتخت براساس ضوابط شهرســازی، بيش از 23هزار مترمربع 
از ابنيه اعيانی غيرمجــاز واقع در اراضی زراعــی را تخریب و به 
حالت اوليه بازگردانده است. شــهردار منطقه هم گفته که بنا بر 
رصدهای هوایی از اراضی زراعی بخش حریم با کوادکوپتر و درپی 
هنجارشــکنی برخی افراد فرصت طلب در سنوات گذشته برای 
احداث مستحدثات و ابنيه اعيانی در این فضاها، بالفاصله اقدامات 
قضایی و حقوقی در مراجع ذی ربط صورت گرفته و مجوز تخریب 
این اماکن را اخذ کرده است. شهرداری بعد از اخذ مجوزهای الزم و 
هماهنگی با مراجع قضایی، انتظامی و جهادکشاورزی با تجهيزات 
کامل به اراضی واقع در شهرک های شمس آباد و فيروز بهرام نيرو 
اعزام کرده و مساحتی نزدیک به 23هزارو300مترمربع از ابنيه 
اعيانی غيرمجاز را تخریب کرده است. در این اقدام تعداد 9باغ ویال، 
4مورد دیوارکشی، 3مورد استخر و 2مورد محوطه سازی  و سکو 
تخریب شده است. مدیران شهری مصر هستند در بخش حریم با 
هيچ کسی چه در جایگاه حقيقی و چه در جایگاه حقوقی مماشات 
نداشــته باشــند و بر حفظ ماهيت اراضی زراعی و فضای سبز 

به عنوان تنفس گاه پایتخت اصرار دارند.

بهمن با برف
هفته اول بهمن ماه رو به پایان اســت و 
ما هم تا دلتان بخواهد در انتظار بارش 
و کيفور شدن از زمستان برفی و بارانی 
هســتيم. حاال خبر خوب را ســازمان 
هواشناسی منتشر کرده و گفته فعاليت 
سامانه بارشــی و بارش برف و باران و 
وزش باد و رعد و برق و البته احتمال آب گرفتگی معابر وجود دارد 
اما اگر از این هشدار سطح زرد ســازمان هواشناسی با احتياط و 
اقدام درست عبور کنيم اوضاع بارش ها برای جان تشنه ایران کمی 
آرامش به همراه خواهد داشــت تا الاقل از حالت اضطرار کم آبی 
اندکی و فقط اندکی فاصله بگيریم. ســازمان هواشناسی کشور 
اعالم کرده: در ارتفاعات و مناطق سردسير بارش برف از امروز تا 
شنبه برقرار است و این شرایط جوی امروز در نيمه  غربی کرمان، 
جمعه در شــرق و جنوب فارس، هرمزگان، کرمان، نيمه جنوبی 
یزد، خراســان جنوبی و شــنبه در شــمال کرمان، نيمه شمالی 
سيستان و بلوچستان پيش بينی می شود. البته فراموش نکنيد که 
کاهش دید، لغزندگی جاده ها، احتمال اختالل در تردد، احتمال 
آب گرفتگی معابر، جاری شــدن رواناب در مســيل ها، احتمال 
خسارت به صنعت کشاورزی و احتمال افت فشار گاز و قطعی برق 
ممکن است بروز کند، پس لطفا در ســفرها تجهيزات کافی را به 
همراه داشته باشيد، حواستان به اتخاذ تمهيدات الزم در کشاورزی 
برای جلوگيری از خسارات باشــد و در فعاليت های کوهنوردی 
مراقب باشــيد. توصيه به آمادگی دستگاه های اجرایی و امدادی، 
الیروبی کانال ها و آب روها و مدیریت در مصرف منابع انرژی به ویژه 

گاز و برق هم که طبعا توصيه می شود.

دخل مالیاتی، خرج جوانی
خبر خوب آخر ویژه جوانان است. چرا؟ 
چون مطابق با الیحه بودجه1402، دولت 
مکلف اســت بخشــی از منابع درآمدی 
خود در حوزه ماليات های دریافتی را به 
»ازدواج« و »اشتغال جوانان« اختصاص 
دهد. مطابق با ماده68 قانون حمایت از 
خانواده و جوانی جمعيت، بانک مرکزی هم مکلف شــده به منظور 
حمایت از ازدواج جوانان از محل پس  انداز و جاری قرض  الحسنه نظام 
بانکی، تسهيالت قرض  الحســنه ازدواج به کليه زوج هایی که بيشتر 
از 4سال از تاریخ عقدشان نگذشته باشد و تاکنون تسهيالت ازدواج 
دریافت نکرده  اند، با اولویت نخست پرداخت کند. همچنين تبصره4 
همين ماده قانونی نيز تصریح می کند که از سال1401 به بعد حداقل 
به اندازه نرخ تورم ساالنه به مبالغ موضوع این ماده و تبصره های آن 
اضافه می شود. ازاین رو قاعدتا وام ازدواج برای سال1402 باید بيشتر 
از مبلغ این وام در ســال1401 )150ميليون تومان برای دختران 
زیر 23سال و پسران زیر 25ســال و 120ميليون تومان برای سایر 

زوجين( باشد.

وام بگیر، کتاب بخوان

فاطمه عباسی

تورم سهمگين در 
مصر، عرصه را بر 
کتاب فروشــان و کتابخوانان حسابی تنگ 
کرده و یــار مهربان را بــه کاالیی تجمالتی 
تبدیل کرده، اما تا زمانی که کتابخوانی وجود 
داشــته، راهی برای خرید و فــروش آن هم 
پيدا می شــود؛ ناشــران در مصر، برای زنده 
نگه داشتن ســنت خرید و فروش کتاب، به 

خوانندگان وام می دهند.
مردم در مصر به خرید قسطی چيزهایی مثل 
خودرو و ماشين لباسشــویی عادت دارند اما 
شــرایط، حاال کتاب را هم در کنار این اقالم 
قرار داده است. محمد البالی یکی از ناشران 
مصری دربــاره وضعيــت نگران کننده بازار 
کتاب به بی بی سی گفته است: »کتاب به یک 
کاالی لوکس در مصر تبدیل شده است. کتاب 
کاالیی ضروری مثل غذا نيست و مردم هم در 
خرید کاالهای لوکس صرفه جویی می کنند.«
انتشاراتی او امسال در نمایشگاه بين المللی 
کتاب مصر شــرکت کرده است؛ بزرگ ترین 
نمایشــگاه کتاب در دنيای عــرب و یکی از 
معروف ترین ها در دنيا. سال گذشته، 2ميليون 

نفر از این نمایشگاه بازدید کردند.
اما امســال، قيمت ها دو برابر و بيشتر شده 
است و عرضه کتاب را سخت تر کرده، تا حدی 
که نویســندگان، شــخصيت ها و ماجراها و 
توصيف هــای داستان هایشــان را حــذف 

می کنند تا در نوشتن، اقتصادی باشند.

البالی گفته اســت: »قيمت کاغــذ و جوهر 
به صورت وحشتناکی باال رفته است. قيمت 
هر تن کاغذ نســبت به ابتدای سال )حدود 

3هفته پيش( 4 برابر شده است.«
 یکی از راهکارهای ناشــران برای زنده نگه 
داشتن کسب وکارشــان، چاپ کتاب ها در 
چاپخانه هایی در خارج از کشور و کاهش تيراژ 

کتاب ها بوده است.
این البته یکــی از ابتکارات اســت و انجمن 
ناشــران کتاب مصر، عرضه وام را هم شروع 
کرده اســت. وامی که آنها بــه کتابخوان ها 
می دهند، در 9 ماه باید بازپرداخت شــود و 

1.5درصد بهره دارد.
دینا عفيفی، نویســنده رمان هــای تخيلي 
نوجوانان، اميدوار اســت این ابتکار، فروش 
کتــاب را تقویت کنــد. او گفته اســت که 
کتاب های اخيرش  به خاطر شرایط اقتصادی، 
از 100صفحــه به 60 صفحــه کاهش داده 
شده اند. نویســندگان مصری به شدت از این 
سياست انتشــاراتی ها گله دارند و مجبورند 
داستان هایشان را ساده تر و کوتاه تر بنویسند 
و شخصيت های فرعی را تا جایی که می توانند 
حذف کنند. گله دیگر آنهــا، از خوانندگان 
مصری است که کتاب های تقلبی و به اصطالح 
افستی که کيفيت پایين تری دارند را با قيمت 
پایين تر می خرند. این کتاب ها در خيابان ها 
به قيمت 50 تا 100پونــد مصری )1.67 تا 

3.35دالر آمریکا( خرید و فروش می شوند.

ســال92 بــود که 
برای نخســتين بار 
قانون جدیدی با عنوان »مجــازات جایگزین 
حبس« در قانون مجازات اسالمی تصویب شد 
که درصورت وجود شرایط خاص، مجازات های 
حبس بــه مجازات های دیگری تبدیل شــود. 
 نخســتين بار هم کــه بحث هایــی در زمينه 
کم کردن مجازات هــای جایگزین حبس جرم 
اولی ها و تبدیــل مجازات هایی مانند حبس به 
خدمات عام المنفعه مطرح شــد، بيشتر برای 
قضات شوخی به نظر می رســيد اما این کار از 
همان سال92 به صورت وحدت رویه در قانون 
مجازات اســالمی، الزامی شــد. مجازات های 
جایگزینی مانند رونویسی از احادیث، فراگيری 
حدیث با مضامين مهربانی با حيوانات یا بخشش 

محکوم به شرط ترک اعتياد و... .
ســال های زیادی نيســت کــه مجازات های 
جایگزین در نظام قضایی ایران باب شده است اما 
قضات معتقدند که در کاهش یا تکرار نشدن جرم 
نقش مؤثری ایفا می کند و حبس های کوتاه مدت 
آثار مخربی برای فرد دارد و ضرر آن از سودش 
بيشتر اســت. احتماال در خبرها خوانده اید که 
همين چند وقت پيش دادگاه اشنویه در اقدامی 
جالب و در راســتای مجازات هــای جایگزین 
حبس، حکمی به نفع پيــروز توله یوز معروف 
ایرانی صادر کرد و 3نفر از دامدارانی که به علت 
چرای غيرمجاز در منطقه دستگير شده بودند را 
محکوم به تهيه غذای 3 ماه پيروز، توله یوزپلنگ 
ایرانی به ارزش 220ميليون ریــال کرد. حاال 

هم یکی از جدیدترین مجازات های جایگزین 
حبس در استان خراســان جنوبی اتفاق افتاده 
اســت. آنطور که رئيس جمعيــت هالل احمر 
شهرســتان بشــرویه گفته، مجرمی که برای 
نگهداری مواد مخدر دستگير شده بود و مجازات 
حبس، شــالق و جزای نقدی داشت، با حکم 
جایگزین حبس به تهيه و تامين لوازم گرمایشی 
برای زلزله زدگان شهرســتان بشرویه محکوم 
شــد. همانطور که احتماال می دانيد 2زلزله به 
بزرگی 5.4ریشــتر 22آذر و 5.1ریشتر 3دی 
امسال مناطقی از خراسان جنوبی را لرزاند که 
کانون آن شهرستان بشــرویه بود و خسارات 
مالی زیادی برجای گذاشــت. به همين دليل 
هم، از آنجا که این مجرم سابقه کيفری نداشته 
و در دادگاه ابراز پشيمانی کرده، قاضی ترجيح 
داده به جای حبس به حکــم جایگزین برایش 
صادر کند و او را مکلف به تهيه لوازم گرمایشی و 
تحویل آن به هالل احمر شهرستان بشرویه برای 
توزیع بين زلزله زدگان کرده است. مجرم حکم را 
اجرا کرده و وسایل گرمایشی را با حضور نماینده 
دادستانی، هالل احمر، بهزیســتی، دهياران و 
مســئوالن خانه های هالل در روستاهای رقه، 
باغدهک، موردســتان، یگــی و خداآفرید این 
شهرستان توزیع کرده است. به هر حال آنطور که 
مسئوالن قضایی می گویند، صدور اینگونه احکام 
در راستای افزایش احســاس نوع دوستی که 
نوعی آموزش اخالقی برای ارتقا و ترویج روش 
صحيح زندگی در اجتماع است، گام مؤثری برای 

سالمت جامعه محسوب می شود.

 مجرمانی که
 مهربانی یاد می گیرند

خیلی ها اين يکــی، دو روز تعطیلی آخر 
هفته را در خانه می مانند و خودشان را با 
فیلم ها و سريال های تلويزيون، گشتن 
در فضای مجازی و کتاب خواندن سرگرم 
می کنند. اما پیشنهاد ما اين است که بعد از 
يک هفته مشغله، يک روز را بیرون از خانه 
بگذرانید. مثال به جای ديدن فیلم در يک 
تلويزيون چند اينچی، برويد سینما و فیلم 
 را روی پرده نقره ای ببینید. به تازگی هم
 2 فیلــم »مالقات خصوصــی« و »چپ 
راست« اکران شده که می تواند نظرتان 
را جلب کند. فیلــم مالقات خصوصی، 
نخستین تجربه کارگردانی امید شمس 
است و يکی از پر بازيگرترين فیلم های 
جشنواره چهلم فیلم فجر بود. چپ راست 
هم چهارمین فیلم حامد محمدی به عنوان 
کارگردان و محصول سال1398 است. اين 
فیلم ژانری کمدی دارد و در آن بازيگرانی 
همچون رامبد جوان، پیمان قاسم خانی، 
ويشکا آسايش، ســارا بهرامی و سروش 

صحت ايفای نقش کرده اند.
   

همانطور که احتماال در جريان هســتید، 
جشنواره تئاتر فجر در حال برگزاری است 
و اين آخر هفته، فرصت خوبی اســت که 
برخی از نمايش هايی که در اين 2روز اجرا 
می شــود را ببینید. خوبی اين جشنواره 
اين است که می توانید تئاترها را به صورت 
رايگان ببینید و الزم نیست برای تماشای 

هر نمايش، هزينه بلیت بدهید. نمايش های 
صحنه ای مکبــث زار، مطرب آقا، موکت 
 بر، رستم و ســهراب، آالء، پهلوان قلیچ، 
کاله قرمزی، بیگانه در خانه، آســمان پا 
به  ماه و دختران در روزهای پنجشنبه و 
جمعه در تهران اجرا می شوند و برای اطالع 
از ساعت و مکان برگزاری اين نمايش ها، 
می توانید به سايت جشنواره تئاتر فجر 
مراجعه کرده و جدول برگــزاری آن را 
ببینید. تئاتر های خیابانی هم در اين ايام 
در مکان های مختلف مثال مقابل ساختمان 
تئاتر شهر برگزار می شوند که ديدن اين 

نمايش ها هم خالی از لطف نیست.
   

اگر هم اهل هنر و گالری گردی هستید، 
ســايت گالری های تهــران را ببینید 
و نمايشــگاه مورد نظرتان را پیدا کنید 
تا در اين تعطیالت کوتاه، ســری هم به 
نمايشــگاه های در حال برگزاری بزنید. 
پیشنهادمان بازديد از نمايشگاه گروهی 
»مشاهده و دريافت: روزنه نور« است که 
در گالری باوان واقع در خیابان مطهری 
برپاست. »مشــاهده و دريافت« عنوان 
مجموعه نمايشگاه ســاالنه گالری باوان 
اســت که در دومین دوره اين مجموعه 
آثاری از پونه اوشیدری، شبنم جانشاهی، 
آهو حامدی، ثريا شرقی، مهسا طهرانی 
و الله معمار اردستانی به نمايش درآمده 

است.

   
نمايشگاه شهر خانواده قرار است از امروز تا 
12بهمن در کوشک باغ هنر منطقه فرهنگی 
و گردشگری عباس آباد تهران برگزار شود 
که بد نیست ســری به آن بزنید، مخصوصا 
اگر فرزند کوچک داريد. اين نمايشــگاه 
شبیه ســازی  نســبتا واقعی از چگونگی 
به کارگیری محصــوالت فرهنگی درون 
خانه اســت. ۶0 نوع محصول فرهنگی در 
اين نمايشگاه عرضه می شــود که شامل 
 محصوالتــی در حوزه هــای پويانمايی، 
اسباب بازی، عروسک، بازی رو میزی، نوشت 
افزار، بازی های ويدئويــی، کتاب تعاملی، 
کتاب تصويری کودك و کتــاب پی نما در 
زندگی واقعی فرزنــدان در اتاق های درون 

منزل و در تعامل با محله زندگی است.
   

 در هر کجايی از شهر که زندگی کنید، حتما 
مناطق زيبا و جاهای ديدنی و سرگرم کننده 
در محــل زندگی تان يا اطــراف آن پیدا 
می کنید. کافی است در اينترنت جست وجو 
کنید و برنامه يــک صبحانه يا ناهار را برای 
تعطیالت آخر هفته، در دل طبیعت بچینید. 
تهران پر از جاهای ديدنی است؛ از دربند و پل 
طبیعت و روستاهای اطراف آن مثل روستای 
زيبای زرين دشت بگیريد تا جاهای تاريخی 
مثل کاخ های گلستان، سعدآباد و نیاوران. 
همه اين مکان های ديدنی می توانند يک آخر 

هفته جذابی را برايتان رقم بزنند.

»مجتبی ميُنوی طهرانی« که امروز )ششم 
بهمن(، چهل وششمين ســال  یادش است، 
آدم خوش ُخلقی نبود. سِر کالس و در کار با 
اطرافيانش تندی می کرد؛ اما هرچه تحریر کرد، جملگی مرجع و منبع 
شدند. یکی از آنها و شاید درست تر باشد بگویيم، نخستين شان، »نامه 
تَنَسر به ُگشَنسب« است که وقتی تصحيح کرد، اگرچه 30سال بيشتر 
نداشت و در اوج جوانی بود اما مداقه اش در این اثر بر بلندای پختگی بود.
او این کتاب را که اکنون و امسال، از انتشار آن 90سال گذشت، وقتی 
منتج به نشر کرد که پس از مأموریت سيدحسن تقی زاده به او مبنی بر 
سرپرستی محصالن اعزامی به لندن، در تهران گذران عمر می کرد و 
به همراه صادق هدایت، بزرگ علوی و مسعود فرزاد، یکی از اصحاب ربعه 
بود و اگرچه تابستان 41سال بعد، مقدمه ای محققانه در 37صفحه بر آن 
نوشت و این بار _البته با همکاری محمداسماعيل رضوانی _ در هيأتی 
وزین در زمستان، همان سال از سوی شرکت سهامی انتشارات خوارزمی 

نشر یافت اما هيچ از ارزش آن طبع نخست کم نمی شود.
به شهادت مصحح، آغاز آشــنایی اش با »نامه تنسر« 

به 24ســالگی اش و »طی مجالــس درس پهلوی 
در محضر مرحوم پروفســور ارنســت هرتزفلد« 
برمی گردد که »نسخه ای از چاپ ]جيمز[ دارِمسِتِتر 
]شرق شناس فرانسوی[ را که با مقدمه و ترجمه آن 

از دوره ساالنه مجله آســيایی )سال1894( مجزا و 
جلد کرده بودند به اینجانب بــه امانت دادند.« عالقه 

به این اثر زمانی افزون شد که سرگرم ترجمه کتاب »وضع 
ملت و دولت و دربار در دوره شاهنشاهی ساســانيان« بود که »دیدم 
پروفسور آرتور کریستن سن، مؤلف آن کتاب از این نامه استفاده بسيار 
کرده است.« پس او ترغيب و تشویق شد تا آن را انتشار دهد چنان که 
خود نوشــته اســت؛ »همواره درصدد بودم که این سند معتبر و مهم 
تاریخی بازمانده از روزگار ساســانيان را به طبع رسانيده در دسترس 

هموطنان بگذارم.«
نامه تنسر رساله کوچکی است به  پهلوی که ابن مقّفع آن را به عربی 
ترجمه  کرد و سپس در سده هفتم هجری و به طور مشخص، آن طورکه 
مينوی گفته در حوالی سال های 611 تا 612 به دست ابن اسفندیار به 
فارسی برگردانده و در کتاب تاریخ طبرستان گنجانده  شد »اما تا حدی 
که ما اطالع داریم امروزه نه ترجمه عربی این رساله در دست است و 
نه اصل پهلوی آن« اما »در اینکه نامه تنسر باید بعد از آمدن مجموعه 

کليله و دمنه به ایران انشاء شده باشد شکی نيست.« 

تنسر که »در همراهی با اعمال اردشير ]مؤسس دودمان 
ساسانيان[ و به کرسی نشاندن منظور او سهم مهمی 
داشت زاهدی بود تنســر نام که از زادگان ملوک 
طوایف بود و افالطونی مذهــب« البته خالق این 
اثر نيســت و به اعتقاد مينوی، اینکه »شخصی 
در زمان انوشيروان خسرو اول و در سنوات مابين 
557 و 570 ميالدی به قصد آشنا ساختن معاصرین 
خویش با مسائل سياسی و اداری و اجتماعی و دینی 
دوره زندگانی خویش این رساله را به وجود آورده... در کمال 
صحت اســت و جنبه مجعوليت و موضوعيت آن فقط در اِسناد دادن 
تأليف به تنسر و نسبت دادن چگونگی اوضاع به دوره اردشير پاپکان 
است و قطعاً مصنف برای نضج مواد رساله خویش از رساله وصيتنامه 

اردشير پاپکان استفاده بسيار کرده است.«
این مصحح، مــورخ و مترجم فقيد، این رســاله را از »مســتحدثات 
اسالمی« دانســته اســت؛ زیرا »ابن مقّفع برخی مطالب جدید که با 
موضوع تأليفات او مناســبت داشــته در اصل گنجانده است و طبعاً 
برای آنکه این متن زردشتی را مطبوع طبع خوانندگان مسلمان خود 
 سازد... خوِد او آنها را از متن جدا می کند« و افزون بر این نباید الحاقات 
ابن اسفندیار همچون »شعرهای عربی و فارسی و بعضی آیات قرآنی« 
را هم از نظر دور کرد که »گاهی دنبال عبارت پردازی رفته و به تفصيل 
مجمل و آراســتن کالم پرداخته و نامه را از آنچه بوده اســت اندکی 

بزرگ تر ساخته است.« 

حمیدرضا محمدی

کتاب خوب

90سال از انتشار »نامه تَنَسر« 
تصحیح مجتبی میُنوی گذشت
نامه مینو

آخر هفته ها، فرصتی دوباره برای کسب انرژی و رهايی از 
روزمرگی ها و دغدغه های کاری است. هر چند تعطیالت 
آخر هفته کوتاه اســت، اما با يک برنامه ريزی مناســب 
می توان از آن بیشترين اســتفاده را کرد. اگر تمام آخر 
هفته ها در فکر اين هستید که کجا برويد و يا چه سرگرمی 

داشته باشید، تا انتهای اين مطلب همراه ما باشید.

حال خوب

فاطمه عباسی

جواد نصرتی

همين االن 7تا سيب گندیده دیدم 
و می خواهم با آنها داستان بنویسم. 
من نویسنده ام، اما سال هاست داستان ننوشته ام. حاال که سر 
کوچه محل کارم منتظر دوستم هســتم و این 7تا سيب را در 
باغچه خشکيده کنار جوی آب دیده ام ناگهان ميل نوشتن در 
من بيدار شده است. سيب ها به شــکلی اتفاقی شکل ماری را 
درست کرده اند که با پيچ و تاب در حال حرکت است. 5تاشان 
یکدست قهوه ای شده اند، 2تاشان هنوز زرد هستند، با لک های 

قهوه ای... .

زندگــی ما بــا فرصت هــا تعریف 
می شــود، حتی فرصت هایی که از 

دست می دهيم.

محسن فرجی

دیوید فینچر

جغرافیای اموات

دیالوگ

بوک  مارک

مورد عجیب بنیامین باتن

پنجشنبهها


