ای مرد ،هر که باشی و از هر کجا بیایی ،زیرا که
میدانم خواهی آمد .من کوروش پسر کمبوجیه که
این امپراتوری را برای پارسیها بنا کردم تو به این
!!!...پاره خاک که پیکر مرا در بر گرفتهاست رشک مبر

330
رایگان
FREE
در جنوب کالیفرنیا

بهای تکنسخه :جنوب کالیفرنیا :رایگان  -شمال کالیفرنیا و سایر ایالتهای آمریکا$2.00 :
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در صفحات دیگر:

رونمایی از کتاب

گلشیفته فراهانی و
قلم فرسایی «تصویر پارسه»

خانم هما سرشار

کورش سلیمانی (زم) صفحه ۲
برداشت یهودیان از روایت کشتی نوح
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روایت ماندگاری،
 ۱۱و  ۱۸سپتامبر
جزییات در صفحه 6

داریوش فاخری صفحه 5

معاون سابق کوالکام به مخفی کردن
نقش خود در استارت آپ
میکروچیپ متهم شد

Beverly
Hills
Financial
Beverly Hills
Financial
Planners
Planners
LLC LLC

صفحه 8

شکایت از  3استاد دانشگاه
 UCLAبرای درخواست شهریه
بیشتراز دانشجویان خاورمیانه

Angelo
Talebi
Angelo
Talebi
RIA, RIA,
MBA MBA

تشکیل شورای ویژه رسیدگی به
خواستهای کارکنان Fastfood

دوران
ﻣﺎﻟﯽ را
ﻫﺎی
دوران
ﻣﺎﻟﯽدررا در
ﺣﻞ ﻫﺎی
ﻣﺎ راه ﺣﻞﻣﺎ راه
داﻧﯿﻢ
ﺳﺨﺖ ﻣﯽ
داﻧﯿﻢ
ﺳﺨﺖ ﻣﯽ

هشدار به پزشکان
در مورد فلج کودکان

Think
about
Income
Think
about
Income
for Life for Life

در طبقه بندیهای مراکز آموزش
عالی Caltech ،رتبه نخست را به
دست آورد

ﻣﺎدام
درآﻣﺪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﺮای
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ
درآﻣﺪ
رﯾﺰی ﺑﺮای
Over
اﻟﻌﻤﺮ Over4040
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
Years
Yearsofof
ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ
Experience
Experience

کشیش زندان فدرال
و رابطه جنسی با زندانیان زن
گرمای هوا در کالیفرنیا،
آتش سوزیها و قطع برق

ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
رﯾﺰیرﯾﺰی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭘﯿﺶ ﭘﯿﺶ

(capital
)gains
ﺳﻮد
اﻓﺰاﯾﺶ
راﻫﮑﺎرﻫﺎی
(capital
ﺑﺮﺳﺮﻣﺎﯾﻪ)gains
ﺳﻮد ﺑﺮﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﺎﻟﯿﺎتﻣﺎﻟﯿﺎت
راﻫﮑﺎرﻫﺎی

کناره گیری نانسی پلوسی
و پایان قدرت کالیفرنیا

WWW.BHFPINVEST.COM
WWW.BHFPINVEST.COM

310-205-9000
310-205-9000

برای عباس معروفی
م حکایتی دیگر از یک ایرانی که خارج از محدوده جغرافیای کشور
و این ه 
با همه وجود تلاش کرد تا در آثارش ،میهنی شبیه بسازد ،نسخه برابر اصل.
اصلا نه خودش را ،حس آن را .آن هم آثاری که نه از رنج سفر که باز تابی
از آنچه که پشت سر جا گذاشته .و اینگونه است که برای جسم ویزا گرفته،
ی نوازد .و این چنین است که عباس (ها) معروف می
ســمفونی مردگان م 
شوند اما روح سرگردان و نادیدنی درجدایی ریشه …
کز نیستان تا مرا ببریده اند
در نفیرم مرد و زن نالیده اند
سینه خواهم شرحه شرحه از فراق
ح درد اشتیاق…
تا بگویم شر 
آثارش ماندگار و یادش گرامی باد
و شرح مختصری از زندگی و آثار او:
عباس معروفی رماننویس ،شاعر ،نمایشنامه نویس ،ناشر و روزنامهنگار
شناخته شده معاصر ایران در سن  ۶۵سالگی در آلمان درگذشت.
آقای معروفی در سالهای اخیر در حال مبارزه با سرطان بود.
خبر مرگ این نویسنده شهیر ایرانی را اولین بار صفحه «خانه هدایت برلین»
در اینستاگرام که صفحه رســمی معرفی و انتشار آثار اوست ،منتشر کرده
است.
عباس معروفی فعالیت ادبی خود را زیر نظر هوشنگ گلشیری و محمدعلی
سپانلو آغاز کرد و در دهه شصت با چاپ رمان سمفونی مردگان در عرصه
ادبیات ایران به شهرت رسید.
آقای معروفی مدیرمسئول و سردبیر مجله «گردون» بود که محل انتشار آثار
روشنفکران ایرانی در ســالهای بین  ۱۳۶۹تا زمان توقیف در سال ۱۳۷۴

پیرایه شبان

بود.
وی در زمان زندگی در ایران بارها بخاطر رویکرد روشــنفکرانه و منتقدانه
تحت فشار سیاسی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفت و سرانجام
پس از توقیف مجله گردون برای همیشه از ایران مهاجرت کرد.
عباس معروفی همچنین بنیانگذار ســه جایزه ادبی قلم زرین گردون ،قلم
زرین زمانه و جایزه ادبی تیرگان بود.
نخستین مجموعه داستان او با نام «روبروی آفتاب» در سال  ۱۳۵۹در تهران
منتشر شد .از دیگر آثار ماندگار وی میتوان به «سمفونی مردگان»« ،سال
بلوا»« ،فریدون سه پسر داشت»« ،آخرین نسل برتر» و «پیکر فرهاد» اشاره
کرد.
آقای معروفی در مطلبی در ژانویه  ۲۰۲۲در صفحه اینستاگرام خود شرح
حالی از ابتلایش به سرطان نوشت« :گفتی از حال خودم بنویسم .حالا دیگر
هجده ماه اســت که از نان ،عدس پلو با پنیر و نیمرو ،پسته ،و  ...فقط یک
خاطره در ذهنم مانده .هجده ماه اســت به قول ُپل سلان صبح مینوشم و
عصر مینوشــم .یک ســوپ آبکی که توش دو تا قارچ معلق میزند ،یا
شیرموزی که برام میفرستند .فقط مینوشم و مینوشم».
آقای معروفی نوشته بود« :وجود فرشتگان به من میگوید تو خوشاقبالترین
آدم این شهری ،و زندگی سرشــار از امید و زیبایی ست .میخواهم زنده
بمانم ،شهرزاد درونم را بههوش نگه دارم ،داستان بنویسم و بلا از فرزندان
مردم بگردانم دیروز سورملینا بالهاش را گشود ،بغلش کردم .دستهای
کوچولوش را دور صورتم کاسه کرد« :عباس! تو کی خوب میشی؟» گفتم
خیلی زود».
ادامه مطلب در صفحه 2

کردیت مالیاتی برای حفظ کارمندان
در دوران کرونا
Employee Retention Credit
Up to $10,000.00 per employer for 2020
and 26,000 per employee for 2021

424-385-2981
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تصویر هفته:

کورش سلیمانی (زم)

گلشیفته فراهانی و قلم فرسایی «تصویر پارسه»
در انگلیسی «تورچر» معنی «شــکنجه» میدهد( .من بیشتر از ۴۰
سال است در امریکا هستم و انگلیسیام بد نیست ،بالاخره منظور
خودم را میتوانم برسانم!) در ایران ما ،شکنجه یعنی صحنهای که
شــخصی به غل و زنجیر بسته شــده و یک جلاد بیرحم با شلاق و
کارد و وسائل دیگر بکار شکنجه مشغول است.
در کشورهای دیگر «شــکنجه» میتواند طور دیگری تعبیر شود،
یعنی اگر شخص در گرمای تابستان در ترافیک گیر کند ،یا مدتها
به حرفهای بیســروته ســخنرانی به اجبار و اکــراه گوش کند
،میتواند این کار را شکنجه بنامد.
وقتی صحبت از شکنجه شدن گلشــیفته فراهانی توسط کارگردان
صاحب نام ایرانی اصغر فرهادی شــد  ،بیاختیار یاد شکنجهگران
عصر قاجار افتادم و بعد از خواندن مطلب متوجه شدم که گوینده
محترم «تصویر پارسه» انسانی است که با اغراق در بیان واقعیتها،
تصویری اشــتباه و نامطلوبی از آنهایی که احتمال ًا خرده حسابی با
آنها دارد ارائه میدهد که کاری اســت اشــتباه ،ناصواب و دور از
خصوصیات والای اخلاقی!
جریان «شــکنجه» گلشــیفته این بوده اســت کــه او (یعنی همون
گلشــیفته) در مصاحبهای با یک رسانه فرانســوی (گمونم به زبان
فرانسه ،چون نامبرده (یعنی شــیفته ،زبانهای فارسی – فرانسه و
انگلیسی را مثل بلبل حرف میزند) ،بله ،از سختی کار در فیلم «در
بار ه الی) سخن گفته و اضافه کرده بود که اصغر فرهادی او را وادار
به خوردن آرد نخــود برای طبیعی بودن صدای او در صحنهای از
فیلم «در باره الی» کرده است.
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ادامه مطلب « :برای عباس معروفی»
منحصر به فرد است .راوی داستان چندین بار در طول داستان تغییر می کند
شرح آثار:
و هر بار داستان از دید شخصی متفاوت بیان می شود .فضای داستان مدام
کتاب ســمفونی مردگان در مورد خانواده ای  6نفره اســت که در اردبیل در حال تغییر است و نویسنده مدام ما را از گذشته به آینده می برد.
سکونت دارند و تمام داســتان در این شهر اتفاق می افتد .جابر اورخانی
یک بازاری متمول و بسیار سخت گیر و متعصب است که صاحب سه پسر در کتاب ســمفونی مردگان داســتان های مختلفی همچون برادرکشــی،
و یک دختر است .پسر ارشد او که یوسف نام دارد در خلال جنگ جهانی فروپاشــی خانواده ،عشق ،مذهب و غیره به طرز بسیار زیبایی روایت می
دوم فکر پرواز به سرش می زند و خود را از پشت بام به پایین می اندازد و شــود .این کتاب تا کنون بیش از نیم میلیون نسخه به فروش رفته است و
فلج می شود .پس از یوسف چشم امید پدر به آیدین دومین فرزند خانواده تا به حال به زبان های مختلفی همچون آلمانی ،انگلیســی ،ترکی و کردی
اســت ،اما آیدین فردی روشنفکر است .شب ها کتاب می خواند و گاهی ترجمه شده است.
شعر می نویسد و علاقه مند به ادامه تحصیل است و نمی خواهد شغل پدر
را ادامه دهد ،اما پدر همواره سد راه او قرار می گیرد و به او فشار وارد می ســمفونی مردگان که در اواخر دهه  1360به چاپ رســید از آثار بســیار
کند تا جایی که آیدین مجبور به ترک خانه می شود .آیدا قل دیگر آیدین شاخص غباس معروفی اســت که از آن زمان تا کنون مورد استقبال افراد
اســت که مانند تمام زنان آن دوران در حاشیه قرار دارد و دیده نمی شود .زیادی قرار گرفته و همچنان طرفداران زیادی دارد.
در هفده ســالگی ازدواج می کند و به آبادان می رود اما چند سال بعد خبر
خودســوزی او در روزنامه ها پخش می شود .اورهان فرزند آخر خانواده سمفونی مردگان عنوان رمانی نوشته عباس معروفی است .این رمان برند ٔه
با سیاهی و سردی دوران کنار آمده و شیوه پدر را در پیش گرفته است و به جایزه سال  ۲۰۰۱از بنیاد انتشارات ادبی فلسفی سورکامپ شدهاست.
دلیل حرص و طمع بیش از حد می خواهد تنها وارث پدر باشد ،پس بعد از
فوت پدر و مادرش تصمیم به کشتن یوسف و دیوانه کردن آیدین می گیرد.
سمفونی مردگان به ظاهر یک رمان عادی است اما درون خود زندگی تک از دیگر آثار این نویســنده می توان به کتاب های سال بلوا ،پیکر فرهاد،
تک ما را با اندکی تغییر به تصویر کشــیده است .به ما می گوید که مواظب تماما مخصوص و فریدون سه پسر داشت اشاره کرد.
آیدین درون خود و آیدین های اطرافمان باشیم ،شخصی که هنرمند است،
همواره کتاب می خواند ،خفقان جامعه را نمی پذیرد و می خواهد خودش چند خط از سال بلوا:
را پیدا کند .این خانواده که در زمان جنگ جهانی دوم در اردبیل زندگی می
کنند ،نمادی از خفقان جامعه آن زمان هستند که روشنفکری به ندرت در …گرســنگی بیداد می کرد ،به خاطر یک ران گوشت  ،همدیگر را جر می
دادند .در یک روزنامه خواندم که در زابل مردی ســر برادرش را به خاطر
آن پیدا می شود.
سه تومان و چهار قران بریده است.
این کتاب یکی از آثار برجسته عباس معروفی و از ماندگارترین کتاب های پاسبان ها دزد شده بودند ،هم هوای یاغی ها را داشتند و هم هوای حکومت
ادبیات ایران است که در سال  2001برنده جایزه بنیاد انتشارات ادبی فلسفی را .از در خانه که رد می شدند  ،سرک می کشیدند و اگر چیزی چشمشان را
سورکامپ شد .همچنین سمفونی مردگان در هفته نامه دیولت سوییس نیز می گرفت  ،می آمدند توو…
مورد تقیر قرار گرفته و از آن به عنوان یک شاهکار یاد شده است.
.
…قیمت ها روز به روز می رفت بالاتر ،مردم همه ی وقتشــان را پشــت
سمفونی مردگان یک کتاب تراژیک و غم انگیز است که بسیار زیبا روایت درهای بسته ی نانوایی ها می گذراندند ،با کارت جیره بندی قرمز در دست
شده و تاثیر آن تا مدت ها در ذهن خواننده باقی می ماند .نوع روایت کتاب و چشم های منتظر تا یکی بیاید و یک نان سیاه بدهد دستشان...

در کانون خبر:

گرمای هوا در کالیفرنیا ،آتش سوزیها و قطع برق

گرمای هوا در کالیفرنیا ،نه تنها به آتش ســوزیها دامن میزند ،به ســبب
اســتفاده بیش از اندازه از خنک کنندههای هــوای درون خانه و ادارهها،
ممکن است با قطع برق و نبود انرژی روبرو شویم.
آتش سوزی که  Route Fireخوانده میشود از شب گذشته تا ساعت ۱۰
بامداد روز پنجشنبه  ۵۲۰۸ ،اکر را سوزانده و تنها  ۱۲درصد آن مهار شده
است .در این آتشسوزی یک ساختمان نابود شده است و موجب کندی
رفت و آمد در بزرگراه  ۵شده است.
آتش ســوزی دیگری که  Border Fireخوانده میشود نیز از شب گذشته
تا ساعت  ۱۰بامداد روزپنچشنبه  ۴۲۴۶اکر را خاکستر کرده و تنها  ۵درصد
آن مهار شده است.
ایالت کالیفرنیا روز گذشته نخستین هشدار خود را برای کاهش از مصرف
داوطلبانه برق صادر نمود که تا روز ششــم سپتامبر به سبب گرمای هوا و
استفاده از برق بیش از حد ادامه خواهد داشت.

موافقت قانون گذاران با وام  ۱/۴میلیارد دالری برای شرکت PG&E

بله ،گلشــیفته ،خوردن گرد نخود را با اشــاره به ســختی و تکرار
آن «شــکنجه» خوانده بود و در این جا «تصویر پارســه» از اصغر
فرهادی کارگردان فیلم یک شــکنجهگر بیرحم شلاق و زنجیر به
دست ،در ذهن شما مجسم میکند.
محض گل روی آقای «تصویر پارسه» باید عرض کنم که بسیاری از
کارگردانهای صاحب نام از ترفندهایی برای گرفتن عکسالعملها
و نقشهای طبیعــی ،خلاقیت و ابتکار بخرج داده اند ،برای نمونه
الفــرد هیچکاک در صحنهای که (جنت لی) در پشــت پرده حمام
قرار اســت با کارد مورد حمله قرار گیرد ،دســتور میدهد که یک
سطل اب یخ پشت او بریزند ،بدون اینکه خود هنرپیشه خبر داشته
باشــد و این یک صحنه استثنایی بود که جایزه اسکار را برایش به
ارمغان آورد.
قانونگذاران با وام  ۱/۴میلیارد دلاری برای شرکت  PG&Eموافقت کردند  Luis Obispoو نزدیک بودن به گســل زمین لرزه ،فشار گروههای هوادار
یا اینکه عباس کیارستمی برای طبیعی نشان گریه کردن یک دانش
تا نیروگاه هستهای  Diablo Canyonرا تا  ۵سال دیگر باز نگه دارند.
محیط زیست را بیشتر کند و انرژی سبز را جایگزین آن نمایند ،اما به نظر
اموز ،از عکاس میخواهد که از او عکسهایی بگیرد بعد خودش این تصمیم جنجالی که گفته میشود با تلفن گوین نیوسام ،میسر شده است میرسد که نیاز کالیفرنیا به تامین برق ،و پیشگیری از خاموشی ،این پروژه
بــه بهانه اینکه این کار بدون اجازه بوده ،همه آنها را پاره میکند و در حالی عملی میشــود که قرار بود ،این نیروگاه هستهای تا سال  ۲۰۲۵را تا  ۵سال دیگر به عقب انداخته است.
برچیده شود ،زیرا قرار داشتن این نیروگاه در کرانههای ساحلی کانتی San
عکسالعمل هنرمند خردسال بسیار حرفهای جلوه میکند.

بهرروی «تصویر پارسه» تصویری جز تصفیهحسابهای مغرضانه
و کینــه و بغض بدســت نمیدهد ،این موضوع در مورد مســعود
کیمیایی ،شهره آغداشــلو نیز تکرار شده است و جالب اینجاست
این بزرگوار که قصد روشــنگری دارد ،خودش در تاریکی مطلق
بســر میبرد و براســتی اگر قصد افشــای واقعیتها را دارد بهتر
اســت از پشت پرده بیاید و فرصت دفاع را به کسی که مورد ترور
شــخصیت قرار گرفتهاند ،به آنها بدهد .ایــن روش از عدالت و
انصاف فاصله بسیاری دارد.
و حالا اگر برنامهساز «تصویر پارسه» با ساختن این برنامهها قصد
جلــب بیننده و دریافــت «کلیک» برای به چنــگ آوردن مختصر
دلاری از کمپانــی گــوگل را دارد ،بحث دیگری اســت که چون
درست نمیدانم لاجرم چیزی در بارهاش نمینویسم.
کورش سلیمانی (زم)

Kourosh454@gmail.com
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شکایت از  3استاد دانشگاه
 UCLAبرای درخواست شهریه بیشتراز دانشجویان خاورمیانه
 3اســتاد دانشــگاه  UCLAکه از دانشــجویان خاورمیانه درخواست
شهریه بیشتر برای دوره فوق تخصصی ارتودنسی کرده بودند از دادگاه
خواستند که نامشان محرمانه بماند.
این  ۳اســتاد دانشکده دندانپزشکی دانشــگاه  UCLAاز دانشجویان
فوق دکترای تخصصی ارتودنســی که از خاورمیانه میآمدند در سال
 ۲۰۱۸خواست ه بودند که هزینه بیشتری بپردازند و آن را از خانوادههای
ثروتمند خود بگیرند.
قاضــی دادگاه عالی لوس انجلس کانتی پذیرفت که نام این اســتادان
فاش نشود و در برابر کمیته انضباطی دانشگاه قرار بگیرند.
دانشجویان شــاکی می گویند که جامعه حق دارد که بداند چه کسانی
با رفتار و عملکرد نادرســت ،خطر بزرگی را برای شــهرت دانشــگاه
میآفرینند.

تشکیل شورای ویژه رسیدگی به خواستهای کارکنان Fastfood

ســنای کالیفرنیــا با رای  ۲۱ – ۱۲تشــکیل شــورای ویژه رســیدگی به
خواستهای کارکنان رستورانهای موسوم به  Fast-foodرا تصویب کرد
و ساعتی پس از آن نیز با رای  ۴۱ – ۱۶در مجلس نمایندگان تصویب شده
بود برای امضا به دفتر گوین نیوسام فرستاده شد.
ایــن ورا به موضوع نیازهای بیش از نیم میلیــون از کارکنان این بخش در

زمینههای دستمزد و افزایش آن رسیدگی خواهد نمود.
این شــورا که  ۱۰نفر عضو خواهد داشت ،در نخستین گام به درخواست
افزایش حقوق کارکنان از ساعتی  ۱۵/۵دلار به  ۲۲دلار در ساعت رسیدگی
خواهد نمود .صاحبان این رســتورانها میگویند ایــن افزایش حقوق،
افزایش بهای خوراک را به همراه خواهد داشت.
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کشیش زندان فدرال و رابطه جنسی با زندانیان زن

جیمز تئودور ها یهاس ( )James Theodore High Houseکشیش ویژه
زندان فدرال در شمال کالیفرنیا ،در دادگاه به جرم وادار کردن زنان زندانی
برای رابطه جنسی با او ،به  ۷سال زندان محکوم شد.
این مدت زندان ،بیش از  ۲برابر میزان محکومیتی است که راهنمای قانونی
پیشــنهاد میکند ،اما قاضی دادگاه فدرال منطقه گفــت دوران زندان کم،
پاسخگوی جدی بودن جرمی که او انجام داده نیست.
او یکی از  ۵نفری اســت که در  ۱۴ماه گذشــته ،در زندان فدرال ،زنان را

کناره گیری نانسی پلوسی
و پایان قدرت کالیفرنیا
با کنارهگیری احتمالی نانسی پلوسی ،کالیفرنیا میتواند قدرت خود را در
کنگره و بسیاری از بودجههای فدرال از دست بدهد.
گر چه نانسی پلوسی  ۸۲ساله در نوامبر  ۲۰۲۰اعلام کرد که این آخرین دور
او برای ریاســت کنگره خواهد بود اما نگفت که در انتخابات سال ۲۰۲۲
شرکت نخواهد کرد.
اگر نانســی پلوسی به سبب از دســت دادن اکثریت دموکراتها در خانه
نمایندگان ،مقام خود را از دســت بدهد ،کوین مک کارتی نماینده بیکرز
فیلد کالیفرنیا از حزب جمهوریخواه ،جای او را خواهد گرفت این گزینش
گرچه هنوز قدرت رهبری را در دســت کالیفرنیا نگه خواهد داشت ،اما به
سبب گرایش کوین مک کارتی به دانالد ترامپ و مخالفت با جو بایدن ،او
را به وسیلهای برای حزب جمهوریخواه بدل خواهد کرد نه یک قدرتمند
سیاسی از کالیفرنیا.
حزب دموکرات با از دست دادن  ۶کرسی میتواند اکثریت خود را در خانه
نمایندگان از دست بدهد.

213-573-9635

وادار به رابطه جنسی کردهاند.
گرچه از در ژآنویه دســتگیر و در فوریه به جرم خــود اعتراف کرده بود،
از تخفیف برخوردار نشــد .او به زنان زندانی که برای راهنمایی مذهبی و
آرامش روانی به او مراجعه میکردند ،در حالی که در دستش کتاب مقدس
داشــت ،میگفته خداوند میخواهد ما برای یگانه بودن با هم باشــیم .او
دست کم با  ۶زن رابطه جنسی داشته است.
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دوست فرهیخته ام  ,بیژن خلیلی عزیز،
مقاله «کشتی نوح و شگفتی های روایت نویسان !» که در شماره  ۳۲۸ایرانشهر در تاریخ  ۹آگوست  ۲۰۲۲چاپ شده بود  ،مرا بر آن داشت که توسط نوشته ضمیمه  ،دست به ابهام زدایی
در این روایت بزنم .
امیدم  ،راهگشایی  ،بازسازی دوستیها و مهرسازی بوده و است .
داریوش

برداشت یهودیان از روایت کشتی نوح
شباهتهاینامشابه
تا آنجا که آثار باقی مانده از ان دوران نشان میدهد ،در روایت های باستانی
ســیل خاور نزدیک ،خدایان قصد دارند بشریت را به دلیل خشم از سر و
صدای بشریت یا صرف ًا از روی هوس الهی محو کنند .اما روایت نوح در
تورات حاکی از آن است که بشریت به شدت از پتانسیل اخلاقی و معنوی
خود کوتاهی کرده و در نتیجه بداخلاقی افسار گسیخته خودش نابود شده
است  -و حتی در آن زمان نیز روایت به ما می گوید که ضرورت این عمل
 ،دل خدا را میشکند.
بنا به گفته «اریک ون دنیکن» در «ارابه های خدایان « داستان های عامیانه
سرخپوستان آمریکایی حاکی از رهبری است که دریا را برایشان می شکافد
و آنان را از میان آن رد میکند.
فصل پیدایش تورات ممکن است شباهتهای خاصی با دیگر اسطورههای
خلقت باستانی داشته باشد
اما این شباهتها به این معنی نیست که لزوما روایات معنای یکسانی دارند.
برخلاف خدایان ،خداوند در تورات ،آگاهانه بشریت را به شکل خود خلق
کرده است.
***
نیمه یا کم دانســتن خطرناک تر از ندانستن است .و پرسیدن بهتر است از
زیر سوال بردن .ما یهودیان این مورد را خوب میفهمیم .ابراهیم در زمانه
خود کافر بود .رومی ها یهودیان را بخاطر عدم پرستش خدایانشان ملحد
می نامیدند.
یاد گرفته ایم که روایات چیزی نیستند که می نمایند .معنی عمیق روایات
زیر لایه هایی که عارفان جهان به پوست های پیاز تشبیه کرده اند پنهانند.
یاد گرفته ایم که به افواه عمومی ،قصه و داســتان ،احادیث پراکنده توسط
نویسندگان بی هویت و گاه مغرض یا شعر و ادبیات دیگران برای شناخت
ادیان و آیینها تکیه نکنیم.
این مهم محتاج صاحب نظرانی ســت که با تفکری آکادمیک که لازمه آن
دیدگاهی بی طرف،عاری از پیش داوری و همراه با فروتنی اندیشــمندانه
است دست به بررسیهای عمیق همه جانبه در تمامی شاخه های مطالعاتی
آن آیین و مطالعات تطبیقی در علوم تاریخ شناسی،روانکاوی  ،اجتماعی
 ،مردم شناسی و زبانشناسی بزنند .این پژوهش خطیر ،صداقت و عدالت
فکری و عملی و تواضع روشنفکرانه میخواهد.
جایی که اســکیموها  ۱۸۰واژه برای بــرف و مربوط به یخ و بیش از ۳۰۰
کلمات گوناگون در انواع برف ،مسیر رد پا  ،و شرایط استفاده از برف دارند
و زبان عربــی بیش از  ۱۰۰واژه برای شــتر دارد  ،که زمانی تعداد آنها به
 ۱۰۰۰نوع میرسید ،امکان سردرگمی در میان معنای لغوی و مجازی  -عینی
و انتزاعی در روایات ناگزیر است.
رمز و راز
هزار نکت ٔه باریکتر ز مو اینجاست نه هر که سر بتراشد قلندری داند
حافظ
 Alan Wattsمفسر و مروج سنت های ژاپنی ،چینی و هندی فلسفه بودایی،
تائوئیستی و هندو برای مخاطبان غربی میگوید:
نقاشــی پرنده ای را می بینید و به کاغذ سفید زیر آن توجه نمی کنید  .یک
کتاب چاپ شــده می بینید  ،اما برایتان صفحه مهم نیست .چگونه ممکن

داریوش فاخری

اســت چاپ قابل مشاهده بدون صفحه زیر آن وجود داشته باشد؟ اساس
«بودن» به معنای «زیربنای بودن» است برای اینکه پایه و اساس جهان دار
باشد ،علم و دست نامرئی بی نهایتی در مقابل خرد محدود ما وجود دارد.
تورات نه ســیاه و سفید یا حتی خاکستری است بلکه طیف گسترده ای از
رنگ ها را نقاشی می کند.
تورات دارای شــخصیت هایی با نام های متعدد است که گاه برای خدا ،و
گاهی هم برای شخصیت های انسانی بکار میبرد.
نام های مختلف نشان دهنده ریشه های متنی متفاوتی اند.
«الوهیم» که کامل بودن منسجم معنی میدهد ،در دوم قرنتیان  ۴:۴انجیل،
«خدای این جهان» و معنی ضد خدا میدهد .در مزامیر داوود  ۸۲:۶به انسان
خطاب میشود .در سفر پیدایش  ،آفریننده هستی و در سفر خروج  ،خدای
مصریان است که خداوند او را تنبیه میکند.
زمین در فصل آفرینش هم خاک معنی میدهد و هم تمامی سیاره زمین.
محققی در علوم دینی بنام پگی کَتز،به نکته مهمی در متن عبری واقعه نوح
اشاره میکند .
اولین اشاره به نقشه خداوند برای از بین بردن حیات حیوانی :
«و خداوند گفت من آدمی را که آفریده ام از روی زمین «آداما» محو خواهم
کرد ،اعم از انسان و حیوان و خزنده و پرندگان آسمان( .پیدایش )۶:۷
برای روایت ســیل ،تخریب و از بین بردن زندگی از روی زمین  ،از کلمه
«آهارتز» استفاده میشود  ،نه «آداما».
اگرچه «آداما» و «آهارتز» ممکن است هر دو به عنوان زمین ترجمه شوند،
اما می توانند به معنای اطراف محلی باشند و نه کل زمین.
به عنوان مثــال« :و قحطی بر روی همه»آهارتز»بود» (پیدایش  .)۴۱:۵۶و
«در تمام «آهارتز» نان نبود» (پیدایش  .)۴۷:۱۳قابیل «از روی آداما» رانده
شــد (پیدایش  .)۴:۱۴او نه به دریا رفت و نه زمین را به سمت مریخ ترک
کرد!
می بینیم که ایــن اصطلاحات« ،آداما» و «آهارتــز» ،اغلب دارای مفاهیم
محدودی از گستره زمین شناسی هستند .
تغییر در اصطلاح از «آداما» به «آهارتز» ممکن است نشان دهنده نیت الهی
باشد که تنها نابودی زندگی در منطقه فاسد بین النهرین را در بر میگیرد.

صدور جواز قانونی بین آدم زنده و مرده  ،فعالیت مغز را اندازه میگیرند.
«پا» مســیر انتقال تقدس از مکتب زمینی به بدن انســان است .از این رو
به موسی دســتور داده شد که صندل های خود را در نزدیکی بوته سوزان
درآورد.
کشتی چوبی شــناور بر روی آب ها نشان دهنده مکتبی از دانش است که
مبتنی بر آموزه های انسان  ،اما در سطح بالاتری وجود دارد.
در زبان عبری کشــتی نوح به عنوان «راه رفتن» روی آب ها توصیف می
شود و البته «راه رفتن روی آب» یکی از «معجزات» حضرت عیسی هم به
همین معنا ست ،نه راه رفتن روی آب.
اصولا «معجزه» در فلسفه یهود معنی نمیدهد« .معجزه» بخشی از سلسله
وقایع عادیســت که جذب آن در حد توانایی فکرمان در لحظه رویداد و
شاید پس از آن نیست.
شــکافتن دریا برای عبور یهودیان  ،راه رفتن حضرت عیسی روی آب ،
تبدیل آب ( صورت ظاهری متن مذهبی) به شراب (راز عمیق تر فرمانهای
الهی  -عرفا و شاعران ایرانی نیز از این تفسیر استفاده کرده اند)  ،زنده کردن
مردگان ( بیخبران و ناآگاهان) توســط او یا الیشــع  ،پیامبر یهودی  ،دارای
معانی عمیق تری اند.
که بقول مولوی :

َربای کوک ،رنگین کمان را نشان دهنده روشنایی الهی میداند که به دنیای
فیزیکی ما نفوذ می کند.
ابرها را جنبههای احساســی و فیزیکی ما .پیمان خداوند توسط «رنگین
کمان در ابرها» نورالهی را به شــکل فیزیکی تری درآورد و با احکام داده
شده به نوح  ،شکاف بین عقل و عمل ،بین مابعدالطبیعه و دنیای فیزیکی
کاهش میابد.

درسهای کشتی نوح

بنا به نوشته محقق اسرائیلی  ,DROR BEN AMIکشتی نوح استعاره ای
از یک مدرسه دینی است.
داستان نوح به ما نشان می دهد که میزان اطلاعاتی که یک انسان می تواند
با تلاش خود به دست آورد محدودیتی دارد.
آب باید با آموزه های مربوط به کلام خدا همراه باشد.
(کوه) سطح بالاتری از درک را نشان می دهد.
در روایات  ،ســلیمان پادشــاه  ،و مسیح موعود ســوار بر الاغ وارد شهر
میشــوند .به این معنی که الاغ وسیله ای است که از طریق آن روشنایی به
مردم می رسد.
کلمه «زندگی» استعاره ای از درک است.همانطور که در دوران ما نیز ،برای

 -۱کلمه عبری  ark) teivaیا کشــتی ) نیز به معنای «کلمه» هم استَ .ربای
ب َ َعل ِشم ُتو یاد میداد که زمانی که خداوند می گوید « :وارد کشتی شو  ،یعنی
به کلام وارد شــو « ،یعنی وارد کلمات دعا و مطالعه تورات شو  .در آنجا،
پناهگاهی از خرد ،معنا و تقدس را در میان ســیلاب های خروشان زندگی
پیدا می کنی.
 R› Levi Yitzchak -۲اهل شــهر بردیچــف (در کتاب خود Kedushat
 :)Leviاندازه های دقیق یاد شــده در ســاخت کشتی را برای شاگردانش
اینچنین تعبیر میکرد.
«آدم بایــد قبــل از حــرف زدن حرفش را خوب
بسنجد .وقتی کسی حرف میزند (در عبری «توا»،
ادامه مطلب در صفحه 6

ای منجم اگرت شق قمر باور شد بایدت بر خود و بر شمس و قمر خندیدن

6

هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  - 330آدینه  2سپتامبر 2022

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 330 SEPTEMBER ,2 , 2022

ادامه مطلب « برداشت یهودیان از روایت کشتی نوح »

یعنی «کلمه») ،باید کلمات خود را به درستی اندازه گیری کند.
می کند اشتباه بزرگی مرتکب می شود .صادقانه بپرسیم  ،تا کنون ارزشها یاد نگیریم و سهم خود را به انسانیت و فضیلتهای متعالی و آمالهای بشریت
است.
هم
 -۳مسئولیت زندگی ما ایجاد تعادل عوالم لاهوتی و ناسوتی با
بشر
ارمغان
را
برادری
و
برابری
و
آســایش
،
زمینی
رهبر
کدام
فضیلتهای
و
نپردازیم ؟ که فلسفه بودا ،جهان ما را در « بودن ،فراگرفتن و عمل کردمان»
پیمان خدا و نوح ،نمایانگر هماهنگی محل نقطه تلقی بین خالق و تصویر کرده است؟
میداند.
خلقت است .به همین دلیل است که دکمه تنظیم مجدد باید فشار داده می
شد.
یادم نیست کدام عارف مسیحی در پاسخ به کافری گفته بود «من به خدای اذعان کنیم که ما چیزی را که نمی دانیم  ،نمی دانیم.
»tzohar« -۴را که معمول ًا به عنوان نورگیر یا پنجره ترجمه میشود میبایست خدای تو معتقدم».
چگونه ممکن است بدون مطالعه اصل تورات ،تلمود ،میدراش ها ،میشنا
بالای کشتی نصب شود Reb. Elimelech .از  Lizhenskمی گوید این به خدا را نمیتوان گفت که چیســت .تنها می تــوان گفت خداوند چه چیزی و کابالا،کنش ها و واکنش ها فکری فلاسفه و مناظرات هزاران ساله علمای
ما می آموزد که هر کلمه ای که یک نفر به زبان می آورد باید نور بزرگی را نیســت .صفاتی که هر کدام از ما به او نسبت میدهیم درک ما از آن صفت یهود  ،بررســی تاریخ و تحولات جامعه یهودی در سراســر دنیا در مورد
به جهان بیاورد و از این راه ،تاریکی تبعید را از بین ببرد.
بر اساس تعریف رایج و قابل درک ما از آن واژه و یا کلمه را نشان میدهد ،اعتقادات و برداشت یهودیان رای داد؟
 -۵کشتی چیزی است که ما آن را در قلب و ذهن خود درست و خوب نگه کــه حتی این مورد از زبان به زبــان و فرهنگ به فرهنگ نیز معانی و درک بهتر نیست بجای مسخره کردن ساده لوحانه و بی پایه داستانی از تورات که
می داریم.
گوناگونی دارد.
یا از اینترنت گرفته شــده یا در کودکی برایمان گفته اند  ،راز بقا و پیشرفت
ِ
 -۶بنابه درســی از معلم عرفانم  ،مارک ســی یِت :کشتی  ،نمادی از َرحم
خارج از اندازه یهودیان را در رشــته های علمــی ،ادبی ،هنری،انقلابات
آفرینش است ،البته در سطح دیگری .همانطور که در اول خلقت ،تاریکی برای من خدا شیفته یهودی ،خداوندی که من میشناسم  ،نیازی به دفاع ما از انســانی و دست آورد های بشردوستانه و جان سختی شان در طی هزاران
(ر ِحم آفرینش) بود .کشتی ساخته دست بشر وسیله خودش ندارد .از او گفتن  ،حدیث خواب نیست  ،از آفتاب گویی است.
بر پوششی بر اعماق َ
سال دربدری و رفتارهای ناجوانمردانه انسانها و تاریخ انسانی پیدا کنیم ،
ای برای یک حاملگی جدید است.
خداوند ی که پادشــاه و پدر من اســت ،در کتاب دانیال نبی او را پیر مرد
یاد بگیریم و به آنها عمل کنیم؟
پس از آن کشتی برای همیشه در درون انسان قرار می گیرد تا ارتباط نهایی خردمندی میبینم  ،در زمان فرار از مصر سلحشوری جنگجو که برای من و
ایران و تاریخ آینده آن نظاره گر این رویداد استثنایی و بی صبرانه چشم براه
را با خداوند داشته باشد.
قوم من می جنگد ،در غزل غزلهای سلیمان ،جوانی خوشرو و عاشقیست
فراورده های «پندار ،گفتار و کردار نیک « ماست.
 -۷در مورد نوح ،جهان که در واقع در ظاهری مادی دارای آگاهی اســت ،که من به او و او به من عشــق میورزد ،در دوران تبعید هزاران ســاله مان
ایدههای معکوســی برای عمل داشــت .رابطــه «دادن» و «گرفتن» به هم مادری گریان و دلســوز اســت  ،و بالاتر از همه  ،الگوی هر روزه و هنوز
اذعان کنیم که دیدگاه ها فرق میکنند .بنا به اعتقاد برادری مسیحی  ،زمانی
خورده بود .برای همین دزدی گناه کبیره انســان ها بود ،که می بایست این زندگی من است.
که عیســی بر صلیب گفت « :پدر!  ،پدر! چرا مرا رها کردی ؟» (جمله اول
رابطه ترمیم شود.
خدایی که در زمان تصمیم گیری برای طوفان نوح به گفته تورات « ،دلش
مزمور  ۲۲داوود)  ،شــکایت نمیکند .او در حالیکه با ریختن خون خود ،
 -۸در اینجا سیل یک جلوه عرفانی از حرکت «آگاهی» است .این حرکت شکسته است» .
گناه دیگران را میشــوید  ،موقعیت هر انسان در عذابی را توصیف میکند.
آگاهی دو دنیای لاهوتی و ناسوتی را با هم یکی می کند.
 -۹سیل نمایانگر پاکسازی است  ،وقتی از دنیای هرج و مرج روی به باور بقول میستر اکهارت ،فیلســوف و خدا شیفته مسیحی آلمانی «تقریب ًا تمام با خواندن باقی این مزمور که مراحل رستگاری مسیح را تشریح و مزمور
بعدی شماره  ، ۲۳از این واقعه ،باورمندتر میشود.
بی چون و چرای خداوند می آوریم.
مفاهیم انسانی از خدا بیشتر از خدا درباره خودمان به ما می گویند».
شــاید تاریخ نویسی یا ســرداری جنگی موافق عملکرد او نباشد اما این
واقعه سپس از نسلهای نوح نام میبرد که نشاندهنده انسان عادل و کاملی خداباور معتقد است که دنیا برای این آفریده نشده که نشان دهد خدا کیست برداشت از زندگی امام حسین هم درست است .او در تصوف که فنای نفس
و رنج در راه خدا از اصول اولیه است ،به عنوان یک صوفی نمونه تلقی می
بود.
و قادر به چه کاری است ،بلکه ما چیستیم و چه می توانیم انجام دهیم.
بشــر  ،حداقل در اصل آفرینش ادیــان توحیــدی  ،دارای بالاترین حد شود .از نظر ژوزف کمبل قهرمانی اسطوره ای  ،انگاره مقاومت یک بابی ،و
و تعهد به این پیمان مسئولیت ماست.
شخصیت و کرامت انسانی و شایسته دستیابی به خرد زمینی و الهی است .پرنس شهادت در راه انسانیت یک بهایی و الگوی مقاومت گلسرخی است.
***
مدرنیته امروزه با مرگ خدا پیوندی تنگاتنگ دارد و بُنمایه و هدف فرهنگ
مدرنیته ایست که با آگاهی و خودآگاهی انسان شکل گرفته و عواقب مخرب
آن را در رابطه انبوه انسانهای با دلهای پراکنده  ،فروپاشی خانواده ها ،جنگها
 ،قتل عامها،دربدریها  ،لاابالی گری ها و آنارشیسم اجتماعی میبینیم.
جهان غرب وقتی رهایی از تفکر الهی را به عنوان آزادی از چیزی تعریف

تمامی انسانها در رویارویی با «شر» که برای «بهتر شدن  ،آنچه خوب است
« و «حق انتخاب بشــر» در این دنیا تعبیه شــده مراحلی می گذرانند که ما آیه ای در مزامیر وجود دارد که می گوید :جهان بر اســاس طرح مهربانی
ساخته خواهد شد.
امتحانش می نامیم.
کلمات می توانند التیام بخشیده و آرامش دهند ،باعث تقویت من و ما شوند
فوران تنوع و آسانی در چاپ و ارتباطات دیجیتالی  ،دنیای بیکران اطلاعات  ،ما را بسازند و یا نابود کنند.
تاریخ 22 :آگست 2022
امروزه به چه کار می آید اگر دست به تبادل افکار با همه دنیا نزنیم  ،از هم

یکشنبه ۱۱ ،سپتامبر و یکشنبه  ۱۸سپتامبر فرهنگی خانم سرشــار مینشینیم .هر دو
 ،۲۰۲۲بههمت «بنیــاد کیمیا» ،در دو برنامهٔ برنامــه با کتابخوانی نویســنده و امضای
مستقل ،رونمایی از کتاب جدید هما سرشار ،کتاب برای عالقهمنــدان همراه خواهد بود.
روایت مانــدگاری ،را جشــن میگیریم و روایــت مانــدگاری گزیــدهٔ یادداشــتها و
در محضر پژوهشگران و نویســندگان ،به گفتارهــای رادیویی هما سرشــار ،در ادامهٔ در
بازخوانی این کتاب ،نکوداشت حرمت کلمه کوچهپسکوچههای غربت است؛ روایت زندگی
ش و دســتاورد ما و تاریخ اجتماعی زمانهمان ،از نگاه پرسشها
و مرور بیش از چهار دهه تال 

و دریافتهای یک روزنامهنگار کنجکاو ،آگاه و
باتجربه.
ثبت روایتهای متکثــر از تاریخ اجتماعی هر
دوران ،در جامعــهای مانند ایران ،که ســاخت
قدرت کلماتش را آزاد نمیگذارد و تاریخش را با
تالشهای سازمانیافته مخدوش میکند ،ارزش
افزوده دارد .حضور معنادار شــما این ارزش را
تبیین و کامل میکند.

روند برنامه و عناوین گفتارها:
ی هیلتون ،سالن ویلشیر
یکشنبه  ۱۱سپتامبر ۴ ،تا  ۷بعد از ظهر؛ هتل بورل 
 ۴:۰۰تا  ۴:۳۰پذیرایی و امضای کتاب
 ۴:۳۰تا  ۶:۰۰سخنرانی:
دکتر پرسیس کریم:
The Possibility of Digital Archives: Journalism and Social
Media as Tools for Excavating and Sharing a History of
Iranian Americans
بیژن خلیلی

دکتر عباس میالنی :هما سرشار و ایرانیت مبرم زمان ما

دکتر فرزانه میالنی :روایت ماندگاری و ماندگاری روایت

دکتر مهدی آقازمانی :هما سرشار ،روزنامهنگاری که تسلیم رسانه نشد
شهره آغداشلو :دوست خوب من
هما سرشار :کتابخوانی

 ۶:۰۰تا  :۷:۰۰پذیرایی و امضای کتاب

یکشنبه  ۱۸سپتامبر ۴ ،تا  ۷بعد از ظهر؛ مرکز ایرانشناسی ساموئل
جردن ،دانشگاه ارواین
 ۴:۰۰تا  ۴:۳۰پذیرایی و امضای کتاب
 ۴:۳۰تا  ۶:۰۰سخنرانی
دکتر تورج دریایی :چه کســی داســتان ما را روایت خواهد کرد؟ حافظ ٔه
تاریخی شهر فرشتگان
مهرانگیز کار  :ترویج گفتمان حقوق بشری در نشریات برونمرزی
دکتر احمد کریمی ّ
حکاک :ماهیت ماندگاری و روایتهای آن
دکتر ماندانا زندیان :مطبوعات و حافظ ٔه جمعی ما ،بازخوانی یک روایت
علیرضا میبدی :باشه و پوپک
هما سرشار :کتابخوانی
هر دو برنامه ساعت  ۴:۳۰با معرفی کوتاه خانم سرشار و بنیاد کیمیا باز ،و به
نخستین سخنران سپرده میشوند .دکتر هومن سرشار میزبان برنامههاست.
دکتر پرسیس کریم به انگلیسی صحبت خواهد کرد .باقی گفتارها به زبان
فارسی است.

«پوستر برنامه کار کورش بیگپور است»
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بنگاه خبری ایرانشهروند

سرمقاله ایرانشهروند :می خواهم زنده بمانم!

این اخبار مرگ لعنتی دست از ســرمون ور نمیداره  ...این هفته یکی از بهترین
نویسنده های ادبیات فارسی رو از دست دادیم  ...عباس معروفی  ...روانش شاد
و در آرامش ابدی  ...اولین باری که معروفی را شناختم سیزده-چهارده ساله بودم
و خوره کتاب و نوشــتن .بیشتر وقتم توی کتابفروشی ها میگذشت .تازه صادق
هدایت ،هوشنگ گلشیری و سیمین دانشور و چندتا دیگه از نویسنده های رمان و
ادبیات ایران رو شناخته بودم و توی اون جو خفقان دهه شصت منحوس دربدر
کتاب های بدون سانسور و چاپ قدیم بودم  ...یه روزی توی خیابون ستارخان
داشــتم ویترین یه کتابفروشی رو نگاه می کردم که یکهو چشمم افتاد به عنوان یه
کتاب جدید ،ســمفونی مردگان ،و رفتم توی کتابفروشی و کتاب رو ورداشتم و
پشتش رو نگاه کردم  ...خلاصه داستان و زندگی نامه نویسنده جوان اون موقع،
عباس معروفی ،رو خوندم و یه جورایی از قلمش خوشم اومد  ...قیمت کتاب
بیســت و پنج تومن بود  ...چندوقتی پولامو جمع کردم و خریدمش و در عرض
چند روز خوندم و پی نویسش کردم  ...از اون موقع عباس معروفی جای خاصی
در ادبیات معاصر ذهنم پیدا کرد و تا امروز که هیچ وقت فکرش رو نمی کردم که
بعنوان یه نویسنده از عباس معروفی عزیز بنویسم ،اونم در یادبود مرگش ...
عباس معروفی برخلاف بعضی از نوشــته هایش که در آن از پوچی و فانی بودن
زندگی می نوشــت ،خود آدمی بســیار امیدوار به زندگی بود و علی رغم جنگ
چند ساله با سرطان ،می خواست زنده بماند  ...در اینجا به یادبود رهبر سمفونی

پاورقی :نمایشنامه دروغ های بزرگ! (قسمت نهم)

این نمایشنامه مواضع رسمی خبرگزاری ایرانشهر را منعکس نمی کند و فقط نظرات
شخصی نویسنده است .هرگونه تشابه اسمی در این نمایشنامه اصلا تصادفی نیست
و شباهت به افراد حقیقی و حقوقی کاملا عمدی می باشد!
خلاصه قسمت های گذشته :جعفر منشی و کارچاق کن رییس جون همه جا دنبال
رتق و فتق امور دولت فخیمــه دهات غیرمتحده اس و دایم با رییس جون و بقیه
رییــس دولت ها در حال مذاکره و چونــه زدنه  ... ...یه ماموریت دیگه و جعفر
با گروه مذاکره کننده کشورهای پنج و سه صدم منهای دو و سه دهم .اعضای این
گروه :دکتر پورپکان به عنوان رییس گروه خاورمیانه ای مذاکره کننده ،رییس گروه
جناح شرق دور آقای ژوژو  ،رییس گروه جناح غربی مذاکره کننده دکتر واتسون
و رییس کشور فدراتیو یخ زده عالیجناب دمپایی! بین آقایون مذاکره چیا و جعفر
بحث در گرفت و رییس جون جعفر هم با زوم کال به جلسه پیوست و شروع کرد به
کل کل با عالیجناب دمپایی  ...ژوژو و دمپایی می خواستن تحریم سپاه رو لغو کنن
و به کار و کاسبی شون توی خاور میانه رو سر و سامون بدن  ...عالیجناب دمپایی و
رییس جون شروع به کل کل میکنن و دمپایی یه تلفن میزنه و بلافاصله به جعفر خبر
میرسه که ارتش دمپایی اومده تا دم مرزای ولایت ولاد اینا  ...کل کل رییس جون و
دمپایی باعث شد تا دوباره دمپایی یه زنگ دیگه بزنه به بچه ها و  ،پروژه مبارزه با
تعمیرات اقلیمی به گاو فنا رفت!  ...ژوژو :آقا نمیدونم چرا یهویی یادمون افتاد که
کرونا برگشته و افتصادمون خوابیده و شرکت های حمل و نقل مون کار نمی کنن
و قیمت سوخت بالا رفته و شماهام که کلی تعرفه به فلان جنسای ما بستین و  ...ما
دیگه نمیتونیم به تعمیرات اقلیمی ادامه بدیم ،الان به بچه ها میگم دیگه دنبال انرژی
های سبز نباشن  ...درضمن دیگه خبری از جنسای مفت چینی هم تو بازاراتون
نیست  ...تورم جهانیه دیگه! جعفر میپره وسط ماجرا و میگه :فرقی نمیکنه انقدر
بیخودی کل کل نکنین ،انقدر اقتصادامون تو هم فرو رفتن که هر کدوممون به گاو
فنا بریم ،همه مون رفتیم به فنا  ...همه مون باس با هم بخوریم  ...ژوژو جون من
بهت تضمین میدم که دشمنی دولت فخیمه ما با شما در حد همین محکوم کردن و
تحریمای آبکی باشه و حمایت از تایوانم همینجوری دل خوش کنکه ،شما جدی
نگیر  ...ژوژو :خب این شد حالا حرف حساب  ...مام از اینور به کره خر شمالی
مون میگیم زیاد اذیتتون نکنه و فقط فحشتون بده ...
پرده نهم :یه جایی ،یه زمانی ،خلیج عجم!
جعفر طبق معمول داشــت توی راهروهای کاخ صورتی قدم میزد و دنبال رییس
جون می گشت و با خودش می گفت :باز این رییس جون آلزایمرش زده بالا معلوم
نیست کجا گم و گور شده  ...موبایلشم که در دسترس نیست  ...اه!
یهویی موبایل جعفر زنگ میخوره ،اسم روی گوشی نوشته فرمانده «سنت کامران»:
بلهبفرمایید؟
اونور خط :جعفر ،این دوستای سپاهی تون توی خلیج عجم دارن به یه پهپاد ما نخ
میبندن تا بدزدنش!
ج :چی؟! پهپاد ما رو نخ بستن؟ یعنی چی؟ یعنی رفتن روی هوا به پهپاد نخ بستن؟
مگه بادبادک بازیه؟
اونور :والا منم پشــمام ریخته ،این جونورا دارن چیــکار میکنن  ...به بچه های

مردگان که به زندگی عشق می ورزید ،یکی از آخرین توییت هایش را با هم مرور
می کنیم  ...می خواهم زنده بمانم!

واکنش ســریع گفتم برن و پهپاد رو نجات بــدن  ...چنتا رزمناو و چرخبال و اینا
فرستادم برن ببینن چه خبره ...
ج :چی؟ واسه یه پهپاد فکسنی ،ارتش فرستادین؟
اونور خط :آره دیگه مگه یادت رفته ده دوازده سال پیش زمان رییس رییس جون،
حســن آقا ،یه  170-RQما رو توی ایران گرفتن و از روش مثه پیکان تولید انبوه
کردن و کلی صنایع پهپاد سازی شون پیشرفت کرد ...
جعفــر :آره یادمــه ،اتفاقا من خودم توی داســتان فرســتادن اون پهپاد به خاک
عجمستان اسلامی بودم  ...اون موقع داشتیم باهاشون سر قرارداد انرژی بسته ای
و فرجام و ســرجام و بقیه جام ها یواشــکی مذاکره می کردیم و واسه اینکه سپاه
پاسداران عجمستان بتونه نیروهای نیابتی شو علیه دشمن های مشترک مون یعنی
ولایات نامتحده اسلامی خاورمیانه بســیج کنه و نیروی پهپادی هم پیدا کنه که ما
بتونیم سیستم دفاع ضد پهپادیمونو به کشورای منطقه فرو کنیم ،این آرکیو کوچولو
رو فرستادیم وسط عجمستان تا بچه های هوافضا بگیرن و از روش کپی بزنن ...
تلویزیون بزرگ سالن کاخ صورتی روشن بود و گزارشگر گفت :به خبری که هم
اکنون بدستم رســید توجه فرمایید  ...دقایقی قبل ارتش ایالات فخیمه توانست
یک قایق دریایی بدون سرنشین خود ،معروف به  ،Marine Droneرا از دستبرد
نیروهای سپاه پاسدارن جمهوری عجمستان اسلامی نجات دهد .نیروهای سپاه با
بســتن سیم بکسل به این پهپاد دریایی سعی در ســرقت آن داشتند که با به موقع
رسیدن نیروهای ارتش ما از منطقه متواری شدند.
جعفر که از عصبانیت قرمز شده بود گوشی شو ورداشت و به فرمانده سنت کامران
مستقر در خلیج عجم زنگ زد :ببین یارو ،خودم میام اونجا از طرف رییس جون
تمام ستاره ها و قپه هاتو میکنم!
اونور خط :جعفرآقا چی شده؟
جعفر :مرد حسابی چی شده؟ هنوز فرق پهپاد دریایی و هوایی رو نمیدونی اومدی
به من خبر فیک نیوز میدی؟ منو گذاشتی سر کار؟ هی فکر می کنم مگه میشه پهپادو
توی آســمون گرفت و بهش نخ بست و با قایق بردش؟ نگو توی احمق اشتباهی
داری میگی  ...همین کارا رو کردین که موقع خروج از ولایات افاغنه آبرو حیثیت
مونو بردین و هفتاد هشــتاد میلیارد سلاح و تجهیزات جا گذاشتین و اومدین ...
خاک تو سر بی شعورتون کنن ...
اونور خط :جعفرآقا بخشش از بزرگترونه ،شما ببخش ما رو ،جوونی کردم ،غلط
کردم  ...من کلی توی امور غیرنظامی به کارتون میام ...
جعفر :اوکی ،خیلی خوب ،اگه میگفتی قایق بدون سرنشینه میگفتم بذارین ببرن
از روش کپی کنن و مام سیستم دفاع ضدشو میکردیم تو پاچه کشورای منطقه ...
حالا دیگه دفعه بعد ...
اونور خط :چشــم جعفرآقا ،اصن الان یکی براشــون کادوپیچ می کنم مبفرستم
پیشکش شون ...
جعفــر :نه آقاجون قرار نشــد دیگه تابلو بکنی  ...همه چیز باید طبیعی باشــه،
ناسلامتی دولت فخیمه و عجمستان با هم ظاهرا دشمنن  ...موقعش که شد خودم
بهتون خبر میدم  ...کاری نداری؟ بای!
***پایان قسمت نهم***

گزیده های بنگاه خبری ایرانشهروند از شبکه های اجتماعی:
رفتم داروخونه گفتم یه شــامپو واسه شوره ســر میخوام .گفت این نمونه
۱۲تومنه این یکی ۱۲۰تومن.
قشنگ معلومه اون ۱۲تومنیه قراره به شوره ها فوش بده در بره
*********
پسرا اصلا آداب غیبت کردن بلد نیستن.
مثلا بهشون میگی دیدی فلانی به فلانی چی گفت؟؟ که با شوق و شور بپرسه
وااای نه چی گفت؟
یهو میگه گور بابای جفتشون.
*********
نود درصد مواقعی که مامانم میگه بابات اجازه نمیده خودش اجازه نمیده ):
*********
دویس تومن ارز دیجیتال خریدم صبح به صبح مثل نیویورکیا میشینم قهوه
میخورم نمودار نگاه میکنم
*********

شما تو ایران در حال رانندگی اگه بخواهی فاصله ایمنی رو با ماشین جلویی
رعایت کنی قطعا یکی پیدا میشــه خودشــو تو اون حدفاصل جا کنه .تو
روابط انسانی هم روال دقیقا همینه
*********
سال پیش دم عید فطر ما گوسفند قربونی کردیم همه با تعجب نگا میکردن
بعد فهمیدیم این حرکت واس عید قربانه .هیچی دیگه کلا ازون محل رفتیم
...
*********
من واسه همون چخبر اولیه جوابی ندارم ،بعد تو میپرسی دیگه چخبر؟ برو
دیوث
*********
میگن اگه  ۶روز با جنس مخالف رابطه نداشته باشی افسرده میشی،
با این حساب من افسردگی ندارم ،افسردگی منو داره |||:
*********

8

هفته نامه خبری ،فرهنگی ،سیاسی ایرانشهر -شماره  - 330آدینه  2سپتامبر 2022

IRANSHAHR WEEKLY NEWSPAPER - NO: 330 SEPTEMBER ,2 , 2022

در کانون خبر:

معاون سابق کوالکام به مخفی کردن نقش خود
در استارت آپ میکروچیپ متهم شد

معاون سابق کوالکام به دلیل مخفی کردن نقش
خود در اســتارتآپ میکروچیپ(ریزتراشه)
که غول فناوری آن را بــه قیمت  150میلیون
دلار خریده بود؛ متهم به کلاهبرداری شد.
در قرارداد کریم اعرابی قید شــده اســت هر
چیــزی که او هنگام کار بــرای کوالکام ایجاد
کرده ،متعلق به این شرکت است.
ن فــدرال میگوید که طبق شــرایط
دادســتا 
قرارداد کریم اعرابی با کوالکام ،هر چیزی که
او در حیــن کار برای کوالــکام ایجاد و تولید
کرده اســت متعلق به این شرکت می باشد .به
این معنی که این شرکت بدلیل عدم آگاهی ،در
قبال هر چیزی که قبل ًا متعلق به خود آن شرکت
بوده ،هزینه پرداخت کرده است.
کریم اعرابی 56 ،ساله ،اهل سن دیگو ،ظاهراً
در توســعه فنــاوری ریزتراشــه جدید برای
«شرکت آبریزو» ( ) Abreezio LLCکه توجه
کوالکام را جلب کرده بود ،نقش مهمی داشته
امــا ظاهراً او اقدامات مفصلــی را برای پنهان
کــردن نقش خود در این تجــارت انجام داده
است .او یکی از چهار نفری است که طی هفته
اخیر به اتهام کلاهبرداری و پولشــویی در این
پرونده دستگیر شده است.
دادســتان می گوید که مدیر اجرایی «شرکت
آبریزو» به نام ســانجیو تانجیا  59ساله ،اهل
کوپرتینو کالیفرنیا ،در ســال  2015با کوالکام
تماس گرفته و ادعا کرده که فناوری شرکت او
توسط شــیدا آلن دانشجوی کارشناسی ارشد
در کانادا ،که خواهر کوچکتر اعرابی اســت،
اختراع شده است .از این رو ،کوالکام در اکتبر
 2015با خرید «شرکت آبریزو» موافقت کرد.
در حقیقت ،دادســتان می گوید که اعرابی در
توسعه شرکت « شرکت آبریزو» ،از جمله حق
ثبت اختراع برای فناوری آن که به نام آلن ثبت

شده و نیزانتصاب تانجیا به عنوان مدیرعامل و
حتی تعیین نام شرکت نقش مهمی را ایفا کرده
است.
کوالکام در بیانیــهای از اتهامات وارده اظهار
خوشــنودی کرد و گفت«:حفاظت از مالکیت
فکر و اندیشــه ،ســنگ بنای نوآوری است.
من از وزارت دادگســتری ایالات متحده برای
پیگیری این پرونده سپاسگزارم».
دادســتان می گوید اعرابی تا آنجا پیش رفت
کــه ایمیل هایی را به نام خواهرش نوشــته به
طوری که همدســتانش مرتب ًا او را با نام او یاد
می کردند.
علی اکبر شکوهی 63 ،ساله ،اهل سن دیگو،
که مســوولیت تأمین بودجه «شرکت آبریزیو»
را به عهده داشته ،در این پرونده متهم به پنهان
کردن نقش خود دراین ســرمایهگذاری شــده
اســت ،زیرا او قبل ًا کارمند کوالکام بوده و این
شرکت را معرفی کرده بود.
دادستان می گوید اعرابی ،شکوهی و تنجا روز
سه شنبه در کالیفرنیا دستگیر شدند ،شیدا آلن
در کانادا دستگیر شــد و در انتظار استرداد به
ایالات متحده برای رسیدگی به اتهامات است.
در نتیجه کلاهبرداری ادعا شــده ،دادستان می
گویــد که کوالکام نزدیک به  92میلیون دلار به
آلن ،بیش از  10میلیون دلار به تنجا و بیش از
 24میلیون دلار به دو نهاد تحت کنترل شکوهی
پرداخت کرده اســت .بر اساس اسناد دادگاه،
متهمــان از طریق خریدهــای مختلف املاک
خارجی و وام بدون بهره اقدام به پولشــویی
کردند.
توماس تیان ،مامور ویژه مســئول دفتر شعبه
 FBIدر ســن دیگو گفــت« :کلاهبرداری در
مواردی که در شــرکتها صورت می گیرد ،یک
جرم با عواقب جدی اســت که نه تنها به افراد
به تنهایی آسیب میزند ،بلکه بر سهامداران و
همچنین کل جوامع تأثیر میگذارد».

SOLAR ENERGY

نصب سوالر  -مسکونی و تجاری
تایید شده از سوی ایالت کالیفرنیا
 26در صد کردیت مالیاتی
بدون پیش پرداخت  -مشاوره و برآورد رایگان
بازرسی رایگان از پشت بام و
مقاومت آن برای سالهای آینده در برابر باران

424 - 385 - 2981

جشن رادیو همراه

310-441-5111
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روزشمار تاریخ ،فرهنگ و هنر ایران
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 26آگست تا  1سپتامبر (  4شهریور تا  10شهریور )
استفاده از این منبع برای کلیه همکاران رسانهای با ذکر ماخذ آزاد است
آدینه  11شهریور  2سپتامبر

 1325خورشیدی (1946میلادی)

 1383خورشیدی (2004میلادی)

 1327خورشیدی (1948میلادی)

برگزاری میتینگ بزرگ حزب دمكرات ایران در میدان توپخانه با حضور قوام

درگذشت عصمت باقرپور بابلی ،مشهور به دلکش خواننده و بازیگر

برقراری روابط سیاسی ایران با عربستان سعودی ،و آزاد شدن زیارت مكه برای ایرانیان

شنبه  12شهریور  3سپتامبر

تحریم خرید نفت ایران ازسوی دولت انگلستان

 1307خورشیدی ( 1928میلادی)

تأسیس ادار ه اطلاعات در ستاد ارتش

ساختمان مقبره فردوسی آغاز شد
 1314خورشیدی (1935میلادی)

تأسیس شركت سهامی بیمه ایران با سرمایه20میلیون ریال

 1318خورشیدی (1939میلادی)

اعلام بی طرفی دولت ایران در جنگ دوم جهانی
 1324خورشیدی (1945میلادی)

ِ
مختاری آذربایجان با زبان رسمی تركی ،توسط سیدجعفرپیشه وری
اعلام خود

 1342خورشیدی (1963میلادی)

درگذشت سپهبد فضل الله زاهدی -نخست وزیر پس از کودتای  28مرداد -درژنو
 1348خورشیدی (1969میلادی)

درگذشت پروفسور آرتور پوپ -ایرانشناس و پژوهنده آمریكایی  -درشیراز
 1371خورشیدی (1992میلادی)

درگذشت پروفسور محمود حسابی -بنیانگذار فیزیك نوین ایران

یکشنبه  13شهریور  4سپتامبر
 1286خورشیدی (1907میلادی)

انتشار روزنامه «روح القدس» به مدیریت سلطان العلمای
خراسانی در تهران

 1355خورشیدی ()1976

كنفرانس انقلاب آموزشی رامسر گشایش یافت

 1381خورشیدی (2002میلادی)

َشیمشی» در
درگذشت فرهاد مهراد،خواننده «گنجشگك ا َ
پاریس

1398خورشیدی (2019میلادی)

درگذشت مهدی علیمحمدی پیشکسوت گویندگی  ،دوبلاژ و هنرپیشگی تئاتر در سن ۹۵

سالگی در ایران ( زاده  ۴فروردین  ۱۳۰۳خورشیدی)

دوشنبه  14شهریور  5سپتامبر
 1306خورشیدی (1927میلادی)

اجباری شدن قانون ورزش درمدارس كشور
 1355خورشیدی (1976میلادی)

درگذشت پروفسور محسن هشترودی – ریاضی دان ،شاعر و استادممتاز دانشگاه
 1375خورشیدی (1996میلادی)

درگذشت ولی الله خاكدان -از پیشگامان طراحی صحنه درسینمای ایران
 1385خورشیدی (2006میلادی)

درگذشــت مهدی بهار دانشــمند و جامعه شــناس و خالق
كتاب«میراث خوار استعمار» بر اثر سكته قلبی در كانادا.

 1391خورشیدی ( 2012میلادی)

درگذشــت نورالدین ثابت ایمانی در ســن  71سالگی بر اثر
تومور مغزی در لوسآنجلس

سه شنبه  15شهریور  6سپتامبر
 1295خورشیدی (1916میلادی)

انتشار روزنامه «كاوه» به مدیریت سیدحسن تقیزاده در برلین
 1310خورشیدی (1931میلادی)

سفرمحمدرضا پهلوی ولیعهد به سوییس برای تحصیل

مهرداد بحری

نامی آشنا و مورد اعتماد در معاملات ملکی در
جنوبکالیفرنیا
با همراهی یک تیم مجهز و حرفه ای که شما را
در تمامی مراحل خرید و فروش ملک از آغاز
تا پایان  ،پشتیبانی می کند

 1330خورشیدی (1951میلادی)

 1334خورشیدی (1955میلادی)

 1357خورشیدی ( 1978میلادی)

انتشار اعلام جرم محمدعلی سفری – دبیر سندیكای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات-

علیه داریوش همایون وزیر سابق اطلاعات

 1397خورشیدی ( 2018میلادی)

درگذشــت لیلی ایمن آهی  -آخرین بازمانده پایهگذاران شورای کتاب کودک ،مترجم و
مدرس ادبیات کودکان در سن  ۸۹سالگی در شیکاگر  -ایالت ایلینوی  -آمریکا

 1397خورشیدی ( 2018میلادی)

درگذشــت ژیلبر لازار ،زبانشناس ،ایرانشناس ،فرهنگنویس و مترجم بزرگ فرانسوی

CA DRE # 01035809

ZILLOW 5 STAR AGENT

Mathew “Mehrdad” Bahri, REALTOR
)(As Heard on 670 AM KIRN
Residential & Residential Income Specialist
NS ERA BEVERLY HILLS, CA
Direct: 310 - 447 - 7777 | Mobile:

310-259-0506

پس از نزدیک به یک قرن زندگی در زادگاهش پاریس درگذشت( متولد  ۴فوریه )۱۹۲۰

چهارشنبه  16شهریور  7سپتامبر
 1300خورشیدی (1921میلادی)
انتشار روزنام ه «سیاست» به مدیریت شاهزاده عباس
میرزا (عباس اسكندری) در تهران
 1308خورشیدی ()1929
تصویب قانون تابعیت ایران در پانزده ماده در مجلس
 1314خورشیدی (1935میلادی)
زادروز پرویز یاحقی (صدیقی پارسی) ،آهنگساز و
نوازندهی ویولون
 1333خورشیدی (1954میلادی)
زادروز هوشنگ مرادی كرمانی ،نویسنده
 1351خورشیدی (1972میلادی)
اعدام مهدی رضایی به حكم دادگاه نظامی
 1353خورشیدی (1974میلادی)
بمباران نوار مرزی ایران توسط عراق
 1357خورشیدی (1978میلادی)
انتصاب ارتشبد غلامعلی اویســی به فرمانداری نظامی تهران و برقراری
حكومت نظامی درتهران و یازده شهر دیگر
 1359خورشیدی ( 1980میلادی)
انتشار روزنامهی «میزان» به مدیریت مهندس مهدی بازرگان
 1360خورشیدی ( 1981میلادی)
کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در لندن ،مورد حمله قرار گرفت و ۵۴
نفر توسط پلیس لندن بازداشت شدند
 1397خورشیدی ( 2018میلادی)
درگذشت محســن وزیری مقدم ،طراح ،نقاش ،مجسمهساز و استاد هنر
معاصر ،در پــی یک دوره بیماری طولانی و به دلیل کهولت ســن در ۹۴
سالگی ،در خانهاش در رم پایتخت ایتالیا

پنجشنبه  17شهریور  8سپتامبر
 1349خورشیدی (1970میلادی)
درگذشت سیدمحمد هاشمی -نماینده مجلس ،روزنامهنگار و مدیرروزنامه
«اتحاد ملی»
درگذشت دكتر رضازاده شفق  -نویسنده و سیاستمدار
 1357خورشیدی ()1978
تیراندازی و درگیری مردم وارتش شاهنشاهی در میدان ژاله و كشته شدن
 86نفر از مردم طبق مدارك دولتی آن زمان(جمع ه سیاه)

Bookkeeper/Accountant
years experience needed. 5-3 with

If you know
Payrolls is a plus
Place of work
San Fernando Valley

Ketab1@ketab.com

نه به یهودستیزی

330

از کانال یک

 6بعدازظهر
روزهای دوشنبه

رایگان
FREE

در جنوب کالیفرنیا
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هشدار به پزشکان در مورد فلج کودکان

اداره بهداشت عمومی لوس آنجلس کانتی به پزشکان و دیگر بخشهای
تندرستی در بیمارســتان ها و کلینیکها در مورد هشیاری در مورد فلج
کودکان ،که پس از یک دهه دوباره در نیویورک مشــاهده شــده اســت
هشدار داد.
گرچه بیماری فلج کودکان ،از یک ویروس قابل انتشار میآید و سالهاست
به ســبب واکسیناســیون کودکان از انتشار آن پیشــگیری شده است اما
میتواند هر زمان به سبب مسافرتها از کشور به امریکا منتقل شود .این

Iranian InformationCenter

08Global.net

(818) 9 - 08 08 08

ویروس میتواند موجب فلج شود و از نشانههای آن ضعف بدن است که
همانند فلو ظاهر میشود ،اما پاها را از توان میاندازد.
اعلام شــده است اگر افرادی در زمان کودکی با واکسن خوراکی در برابر
این ویروس مصونیت نیافته باشند ،حتی تا سن  ۲۰سالگی نیز میتوانند
دچار آن شوند.
گرچه احتمال این بیماری در لوس انجلس کانتی بســیار نادر اســت اما
هشیاری ضروری است.

