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میثاقنامه اخالق روزنامه نگاران ایرانwww.ion.ir/news/19949.html :

امامصادقعليهالسالم:
جانَب ُه ُ
َم ْن اَ ْح َس َن ُخ ْل َق ُه اَ َحب ُه االَْ ْخياُر َو َ
الف ّجاُر.
َّ

انسان خوش اخالق ،از دوستى مردمان خوب برخوردار
است و از تعّرض آدمهاى نابكار در امان.
[مستدرك الوسائل ،ج ، ۸ص]۴۴۹

پوکرفیس

دکههایت را برای گریه کردن
دوست دارم

امروز که برای خرید یکی از روزنامههای مورد عالقهام به
دکه رفتم ناگهان سکوت عجیبی حاکم شد و صاحب دکه
گفت :نداریم برادر .گفتم :یعنی چی ندارید ،یه بغلش رو
عزیز من ،میگم نیســت.
بردار بیار ،گیرم .گفت :نیســت ِ
اینجــا متوجــه گرفتگی فروشــنده و پچپچهای مشــکوک
محمدامین فرشادمهر مردم جلوی دکه شدم .قلبم تند تند میزد .گفتم :آقا تو
رو خدا اگه چیزی شده بگید .گفت :نه فقط رفته مسافرت.
یقه پیراهنم را تا نصفه داخل دهانم کرده بودم و میجویدمش .گفتم :راســتش رو
بگید لطفاً ،دقیقاً چی شــده؟ گفت :راستش دو روز ...گفتم :دو روزه غذا نخوردی اما
هنوز نمردی؟ گفت :نه مســخره ،دو روز ،...گفتم :دیروز؟ گفت :نه .گفتم :سیروس؟
گفت :نه .گفتم :جورج سوروس؟ گفت :استثنائا نه ،دو روز ،...گفتم :خب کشتی ،بگو
تا یقه پیراهنم تموم نشده ،گفت :دو روز توقی ...و گریهاش امان نداد تا کلمه توقیف
را کامــل کنــد .تمام آدمهــای اطراف در حالــی که زار میزدند چشــم به صورت من
دوخته بودند تا واکنش من را ببینند .صدا و تصویرشان را حرکت آهسته میدیدیم.
یکی میگفت گریه بکن مرد نریز تو خودت ،یکی تحریر میزد که گلچین مطبوعات
عجب خوشسلیقه است .در واقع آن لحظه داشتم فکر میکردم چرا صحنه آهسته
اینجا هم دست از سر ما بر نمیدارد اما واقعاً از توقیف هم عمیقاً متأثر شده بودم.
بــا خودم میگفتــم تا کی تبعیض و ظلم؟! مگر خودتان بارها و بارها از رســانه ملی
نمیگویید که بهترین دفاع ،حمله است؟ خب چرا به حمالت مظلومانه این عزیزان
به صلح و آرامش و امنیت گیر میدهید؟! در همین فکرها بودم که یکی از دوستانم
عکســی را تلگرامی برایم فرستاد .بازش که کردم با دیدن جمله «وحشت در ُدبی»
گفتم ایول فیلم ترسناک جدید هم رسید .کمی که دقت کردم ،با دیدن یکی دو تیتر
ضد دولت ،مجدداً بذر امید در دلم جوانه زد؛ جمع زیادی از هواداران آن عزیز رفته
ســفر ،نیــم صفحه اول روزنامه را به همان کیفیت اصلــیاش تهیه کرده بودند .قبالً
هم طرفداران یکی از هفتهنامههای مورد عالقهام که با توقیف مواجه شده بود ،تمام
روزهای توقیف ،هفتهنامه را به صورت تمام و کمال تهیه و چاپ و راهی دکهها کردند
و یادش را گرامی داشــتند! کاش این دو روز هم همین اتفاق بیفتد .دو روز یک عمر
است .بنده خودم روزنامهچی هستم .این همه توهین و بیحرمتی میکنیم و کشور
را دچار بحران میکنیم ،اما کســی کاریمان نــدارد .مثالً عذرخواهی میکنم ،یک بار
مطلبم را بدون سالم و احوالپرسی شروع کردم یا حتی یکبار موقع نوشتن متنم پایم
دراز بود .بزرگترهای مجلس بنده را ببخشند ،اینبار هم میخواهم پا را فراتر از گلیمم
دراز کرده و با بیادبی تمام بپرسم «چرا؟!» .به هرحال اگر خاطر عزیزی مکدر شد،
بنده باز هم عذرخواهی میکنم جسارتاً گالب به رویتان.

کیوسک

<صدا>
با چهار پرونده
تاز ه ترین شــماره هفتــه نامه «صــدا» به
مدیرمســئولی علــی راعــی و ســردبیری
اکبر منتجبی منتشــر شــد؛ این شماره که
بــا تصویری از علی اکبر ناطــق نوری روی
گیشه نشسته است ،یادداشتی اختصاصی از ابراهیم گلستان درباره  80سالگی بوف
کور دارد .رویدادهای بینالمللی هفتهای که گذشت از جمله استعفای سعد حریری
با عنوان «گروگانگیری در ریاض» مورد توجه این شماره قرار گرفته و در پروندهای به
آن پرداخته شده است« .سرمایهای که به باد میرود» عنوان دیگر پرونده این شماره
از بخش اقتصادی است که به نقش دولت در بنگا ه داری میپردازد .شماره 137صدا
در  100صفحه و با قیمت  8هزارتومان در دسترس است.

بابت زیاده خواهی یک پزشک ،همه بدهکاریم؟

روز سهشــنبه ( 16آبــان  )1396مطلبی از ســفیر اســبق ایران در
بازتاب
جمهــوری آذربایجــان؛ آقای افشــار ســلیمانی ،مبنــی بر عدم
رسیدگی مناسب یکی از بیمارســتانهای تهران جهت درمان
محمد خانمیرزایی
ناراحتی قلبی او چاپ شــده بود .در گزارش اینگونه آمده است
مسئول خسارت درمان
که معرفینامه بیمه تعاون از ســوی بیمارســتان مورد پذیرش
نبوده و به همین علت ،خللی در روند درمان او ایجاد شــده اســت .پس از تماســی که
با پذیرش بیمارســتان گرفته شد ،چند نکته روشــن گردید که الزم است مطرح شود.
جناب آقای سلیمانی ،وقتی روز یکشنبه به بیمارستان مراجعه کردهاند ،بیمارستان
پــس از اخذ کارت درمانی ایشــان ،درخواســت صدور معرفی نامــه را به بیمه تعاون
ارســال و در کمتر از نیم ســاعت معرفی نامه صادر و بیمارســتان آن را دریافت کرده
است؛ اما متأسفانه پزشک معالج به علت درخواست مبالغی بیش ازتعرفه پزشکی
مصوب وزارت بهداشت ،از دریافت معرفی نامه سرباز زده و مبلغ را طی چند مرحله
نقداًاز بیمار دریافت کرده اســت .بی شک وضعیت رسیدگی به بیماران ،در بسیاری
از بیمارســتانهای ایران نامناســب بوده و جای نقد دارد و ما هم از این مسأله تأسف
میخوریم ،اما اینکه به بهانه زیاده خواهی یک پزشک و رفتار نامناسب کادردرمانی
بیمارستان ،بقیه را بیدلیل مقصر بدانیم ،به آنها تهمت بزنیم و زحمات چند ماهه
و خدمات یک شــرکت بیمه را نادیده بگیریم ،یک حرکت غیراخالقی اســت و دقیقاً
مانند تحقیر هموطن خود است که به آن اشاره کرده اید ،و بر خالف کالم دین و اصول
قانوناساسیجمهوریاسالمیاست.درقسمتپایانیگزارشخودبهشکایتاعالم
کردهاند«برایشانفرقینمیکندشماعباسکیارستمیباشی،خبرنگارباشییاکارمند
و کارگــر» و خــب قطعاً باید همینطور باشــد! نباید میان بیماران فرق گذاشــت .حق
درمان،بایدمیانتمامافرادیکسانباشد،چهشماکهنمایندهاسبقایراندرجمهوری
آذربایجــان بــوده اید و چه کارگری که گاه حتی نماینده خودش هم نیســت .حقوق و
رســیدگی باید برای همه یکســان باشــد و نباید انتظاری غیرازاین وجود داشته باشد.
جنابآقایافشارسلیمانی،مراتباعتراضشمامیبایستبهسازماننظامپزشکیو
وزارت بهداشت سپرده شود تا از بروز چنین رفتارهایی در آینده جلوگیری گردد .در این
واقعه،بیمهتعاونبههیچعنوانمقصرنیست.
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سخن روز

نگاره

حاشیههایی که متن را میخورند
عکسنوشت
الهه خسروی یگانه

تاریــخ را از پــای ایــن عکــس بــرداری ،میبینــی
چیزی عوض نشــده اســت .اهــواز ،همــان اهواز
دوران جنــگ اســت و حاشــیههای شــهر همــان
حاشــیه .انگار که ویرانی جوری بســاطش را روی
خوزســتان پهن کرده که هیچ کس نمیتواند آن

را جمع کند.
«منبع آب» اســم یکی از محلههای حاشــیهای شــهر اهواز است.
شــهری کــه زمانی با نخلهای ســربریدهاش برای مــا نماد مقاومت
بود و حاال اما در جهان با یک نام شناخته میشود« :آلودهترین شهر
جهــان ».جنــگ تمام شــده اما برای مردم خوزســتان هنــوز نه .آنها
هنــوز از خیلــی چیزهــا بینصیبند .از لوله کشــی گاز ،از آب شــرب ،از
هوای تمیز ،از امکانات شــهری .در این میان حال و روز حاشــیههای
شــهر بدتــر اســت؛ غمناکتــر .اینجــا از هیچ چیــز خبری نیســت .نه
خیابان کشــی ،نه فضای ســبز ،نه امکانات معمول برای یک زندگی
ساده و معمولی.
اینجــا فرقــی نمیکند در کــدام دهه به دنیا آمده باشــی ،شــصت؟
هفتاد؟ یا نود .چشم اندازت جز خرابهها و فالکت چیز دیگری نیست.
زمانــی بــود کــه دشــمن خانههایشــان را ویــران میکــرد ،آوارهشــان
میکرد و میشــدند «جنگ زده» ،حاال هم نامشــان از «جنگ زده» به
«حاشیه نشین» تغییر کرده است .فرقی نمیکند ،صدای هواپیماهای
عراقی خوابت را آشــفته کند یا صدای گریههای مادر از دســت روزگار،
فرقــی نمیکند صدام خانه ات را ویران کرده باشــد یا فقر ،اینجا زمان
نگذشته است ،نمیگذرد .اینجا حاشیهای است که هرگز به متن تبدیل
نمیشود .بچهها در نداری بزرگ میشوند ،در نداری ،ازدواج میکنند
و پیر میشــوند و در نداری میمیرند .کاش چشــمهایمان را ببندیم و
بــاز کنیم و ببینیم هیچ خبری نیســت ،نه از منبــع آب ،نه از کوچههای
خاکی خرابش ،نه از صدای گریههای بچه ها .کاش ببینیم خوزســتان،
دوبــاره همان خوزســتان قدیمی شــود ،پــر آب ،پر از آواز جاشــوانی که
دریا را میخواندند ،پر از نعمت و فراوانی .هوا خوب است ،گرد و غبار
نیســت ،بیکاری قیامت نمیکند و ســهم آدمهــا از زندگی لبخندی به
وسعت قلبشان است.
«شوایک،سربازسادهدل»«،شاعرانزندگی»و«هجوم»

پیشنهاد

سادهدالنی که شکل ما هستند

طی هفته گذشــته به تماشای نمایش «شوایک،
ســرباز ســاده دل» نشســتم .نمایشــی که از روی
رمان معروف «شوایک» برداشته شده و در تاالر
وحدت بــه روی صحنــه رفته اســت .نمایش به
زبان طنز بازنویســی شــده و به نظــرم به فضای
احمد طالبینژاد
اجتماعی کشور ما بسیار نزدیک است.
نویسنده و منتقد
اثــر ،از طنزی بســیار تلــخ بهره میبــرد و ما را با
واقعیتــی عجیب روبــهرو میکند :ایــن واقعیت
که چه فرصتهایی برای جلوگیری از وقوع یک
جنگ در اختیار بشــر بوده و آن را از دســت داده اســت .البته در طول
تاریــخ میبینیــم که این اتفــاق به ندرت رخ داده و کمتر کســی موفق
شده تا از جنگ جلوگیری کند.
اما پیشنهاد بعدی من درحوزه تئاتر تماشای نمایش «سهروردی»
است .متأسفانه در سالهای اخیر آشنایی با بزرگان فرهنگ و هنر چه
درعرصه تئاتر وچه عرصه سینما بشدت نادیده گرفته میشود.
در ایــن نمایــش گوشــههایی از زندگــی یکــی از مهمتریــن
شــخصیتهای ایران؛ شیخ شهابالدین سهروردی به تصویر کشیده
میشود و دیدن آن خالی از لطف نیست .در زمینه ادبیات هم بعد از
ســالها یک رمان عجیب خواندم.
رمانــی از مهدی افــروز منش بهنام
«ســالتو» کــه نشــر چشــمه آن را
منتشر کرده است .این رمان فضای
تلخــی دارد و بــه اعمــاق جامعــه
مــیرود و به آدمهایــی که در عمق
جامعه زندگی میکنند ،میپردازد.
پیشــنهاد دیگــرم تماشــای
مجموعــه فیلمهــای مســتند
«کارســتان» ،بخصــوص فیلــم
«شــاعران زندگــی» اســت.در ایــن
حــوزه همچنیــن میتوانــم فیلــم
ســینمایی «هجــوم» بــه کارگردانی
شــهرام مکــری را پیشــنهاد کنــم.
شــهرام مکــری مســیر جدیــدی را
در ســینمای ایــران آغــاز کــرده و
امیــدوارم بــا حمایتهایی کــه از او
میشــود ،بتواند این مســیر را ادامه
دهد.
«هجــوم» چــه از جهــت فــرم
و چــه از جهــت موضــوع از دایــره
ســینمای ایــران خارج شــده اســت
و ظرفیتهــای نامکشــوف ســینما
را بیــان میکنــد .ایــن کارهــا ماننــد
موجــی نو در دنیای ســینمای ایران
هســتند و باید حمایت شــوند ،چرا
کــه شکســت آنهــا باعث دلســردی
شــده و ممکــن اســت از نــوآوری و
تولیــد کارهــای بدیــع در ســینمای
ایران جلوگیری کند.

حقیقتیکه
سرانجام گفته شد

صبــح روز گذشــته
فضــای مجــازی مملو
از توییــت ســید عباس
صالحــی ،وزیر فرهنگ
و ارشــاد اســامی شــد
منوچهر دین پرست
کــه گفتــه بــود« :کپــی
غیرمجــاز محصــوالت
روزنامهنگار
فرهنگــی ،غیراخالقــی
و نامشــروع اســت .ملت با فرهنگ را سارق جلوه
ندهیم و در اصالح قوانین و تغییر رفتار بکوشیم».
این گفتــه وزیر را میتوان از چند منظر نگریســت.
یکــی آنکه وزیر محترم خــود اذعان دارد که چنین
پدیــد ه غیراخالقــی و نامشــروع در جامعــه وجود
دارد و کتمــان آن بیمعنی اســت .اگر از این منظر
نگاه کنیم باید به زمینههای به وجود آمدن چنین
رفتار غیر اخالقی و نامشروع توجه کنیم .به عبارتی
چرا چنین پدیدهای در حوزه فرهنگ که باید الگوی
اخالق باشــد بــه وجود آمده اســت؟ از منظر دیگر
ایــن گفتــه وزیر پیــش درآمد یــا آغازی بــر اصالح
قوانین و تغییر رفتار در حوزه آثار فرهنگی میتواند
باشد .اگر هر دو این منظر را قبول داشته باشیم ما
در فضایی تنفس میکنیم که آلودگی غیر اخالقی
و بیقانونی ،وضعیتی شــوم برای بحران فرهنگی
در کشــور اســت .فضایی که در گذشــته زمینههای
تمدنســازی را مهیــا میکــرد اما اکنون نــه تنها با
رویشــی رو بــه رو نشــده بلکه ریزشهــای اخالقی
ســبقت گرفتــه اســت .سالهاســت کــه بســیاری از
اصحــاب فرهنگ بخصوص در حوزه نشــر و فیلم
با کپی غیر قانونی و غیر اخالقی رو به رو هســتند و
حتی قوانینــی که در این زمینه وجــود دارد نه تنها
مانعی نیســت بلکه گویا ناکارآمد هم شده است.
ادامــه چنیــن وضعیتی با ظهــور فضــای مجازی
شــتاب جــدی یافــت و فضایی بــرای تاخــت و تاز
آنها شــد .اصحاب فرهنــگ با ضررهایــی رو به رو
شدند که ادامه کار را برای بسیاری از آنها با مشکل
رو به رو کرده اســت .وقتی که بســادگی و ســهولت
شــما میتوانیــد کتابــی را کــه با صــرف وقت چند
ســاله مؤلف یــا مترجــم و هزینهای که ناشــر برای
تولید آن صرف کرده تهیه کنید و یا فیلمی که چند
میلیارد تومــان هزینه آن شــده براحتی میتوانید
دانلود کنید بیگمان فضای مشوشی را در جامعه
بــه وجود مــیآورد کــه گویی فعالیــت فرهنگی نه
تنها اجر مادی ندارد بلکــه اجر معنوی آن هم در
دست سوداگرانی اســت که بیوجه و همت ،آن را
در بــازار مکاره بــه حراج گذاشــتهاند .اگر بخواهیم
وارد جزئیات این واقعه دردناک شــویم ساعتها
میتوانیم صحبت کنیم .اما باید توجه داشــت که
این اتفاق نامبارک در فضای فرهنگی سالهاست
که در کشور جریان دارد و هنوز اقدام جدی و عملی
بــرای آن صورت نگرفته اســت .قانــون کپی رایت
آثــار فرهنگی در بســیاری از کشــورهای دنیا اکنون
جزو ملزومات فعالیت فرهنگی است و ما ایرانیان
بدون توجه به چنین قانونی بســیاری از کتابها را
بدون اجازه مؤلف و ناشر ترجمه و منتشر میکنیم.
گفته وزیر ارشــاد در صورتی که اقدامی عملی و نه
شــعاری و نمادین باشــد نه تنها قدری دیر اســت
بلکه باید به ســرعت به این وضعیت غیر اخالقی
و نامشــروع پایــان داده شــود .بــه طــور مثــال ،اگر
قانون کپی رایت در کشــور اجرا میشد ما با پدیده
ناهنجار پایاننامه نویســی در مقابل دانشــگاهها و
جعــل مقاالت رو بــه رو نبودیم .ظهــور این پدیده
مولود همان بیقانونی اســت که در کشــور ما با آن
رو به رو هستیم .باید بپذیریم و با خود رودربایستی
نداشــته باشــیم که اکنون تبدیل به سارقی شدیم
که بدون هیچ واهمهای ســرقت فرهنگی میکند.
جای خوشــوقتی اســت که وزیــر محترم ارشــاد در
جمالت کوتاه خود این پدیده شوم را آشکارا طرح
کرده و جای امیدواری است که ایشان در مدتی که
زمــام وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی را بر عهده
دارد ســریعتر به این وضعیت بــا حضور اصحاب
فرهنگ و حقوقدانان رسیدگی کند و به جمعبندی
برســد .اگرچه با کار عجیبی رو به رو نیستیم و طرد
این رفتــار غیر اخالقی میتواند زمینههای بیشــتر
خالقیت فرهنگی را در کشور فراهم سازد.
ëëپیــش فــروش بلیــت
یکشنبه
شجریانوپورناظریها
بازار
بلیتهای کنسرت «همایون
فرهنگ
شــجریان و ســهراب و
تهمــورس پورناظــری»
ت «دلآواز» و «بارانــا» برگزار
کــه توســط دو شــرک 
میشــود از فردا ســاعت  ١٩پیش فروش میشود؛
این کنسرت از یازدهم آذر ماه به مدت چهار شب
در تاالر وزارت کشور برگزار میشود.
ëëنمایشگاهکتبکاربردیودانشگاهی
پانزدهمیننمایشگاهبینالمللیکتبکاربردی
و دانشــگاهی بــا شــعار «نه به افســت» توســط
انجمــن فرهنگی ناشــران بینالمللــی ایرانیان
از امــروز تا  24آبان در دانشــگاه تهران ،کتابخانه
مرکزی ،تاالر عالمه امینی برگزار میشود.
ëëهمایشیپیرامونتجاربزنانتوانمند
همایش «تجربه زیســته زنان توانمند» توســط
گــروه پژوهشــی مطالعــات زنــان پژوهشــکده
مطالعات اجتماهی و دفتر مشاور شهرداری در
امــور بانوان امروز ســاعت  14الــی  18در بزرگراه
کردســتان ،خیابان دکتر آیینه ونــد ( 64غربی)،
پژوهشگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی،
سالن حکمت برگزار میشود.

عدد

۳

مجموعه کتاب کانون
در آستانه رونمایی

مراسم رونمایی و نقد سه مجموعه
کتاب از کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانــان با حضور نویســندگان،مترجمان ،تصویرگران و
کارشناسان روز یکشنبه ۲۱آبان برگزار میشود .در این مراسم
ی نابغ ه عصر حجر» به
از مجموعه شــشجلدی «ماجراها 
قلــم جــری بایلی و فلیســیا الو و با ترجم ه مجیــد عمیق در
مراســمی رونمایی میشود .این مجموعه در زمینه آشنایی
کودکان با دنیای شــکلهای هندســی اســت؛ همچنین قرار
اســت در حاشــی ه این رونمایی ،منتقدان به بحث دربار ه دو
مجموعهکتاب«اسمتچیه؟»سرود هشرارهوظیفهشناس،
تصویرگری حدیثه قربان و طراحی میترا مسیحا و مجموعه
«قصههایماومامانمان»نوشت هنیکوزرافشانباتصویرگری
زهره پریرخ بپردازند .این مراســم ساعت  10صبح درسالن
کنفرانــس مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون واقع در
خیابان حجاب تهران برگزار میشود.
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عضو گروه خاکستری
در گفتوگو با سایه نیمروزی خود

نمایشــگاه نقاشــی «ســایههای بیســایه» شــامل
 5عضــو گــروه «خاکســتریها» از جملــه فریمــاه
فرهتنیــا ،فرزانه خانعمو ،نســرین هادیــان ،مانا
صدر ایرانی و علی شــجاع در گالــری «آس تهران»
در حــال برگــزاری اســت .ایــن نمایشــگاه کــه از روز
جمعــه  12آبانماه جاری افتتاح شــده اســت امروز
نیز از ســاعت  11تا  23پذیرای عالقهمندان به حوزه
نقاشــی خواهد بود .در یادداشــت کوتاهــی در مورد
نقاشــی گروهی «ســایههای بیســایه» نوشته شده
اســت« :قامت آفتاب را شــاید بلندای سایهها معنا
تواند کــرد .ســایههای خاکســتری ،خاکســتریهای
گرم و ســرد چشیده هزاران رنگ .قامت تجربههای
انســان را اما سایههای نیمروز معنا میکنند انگار...
نمایشگاهپیشرو،گفتوگویخاکستریهاییاست
با سایه نیمروزی خود و دیگری».

از دست گوگل!

به زبان
دو جهانگرد با کولهپشــتیهای سنگین ،لباسهای رنگین و صورتهای گشاده زیر بازاری
دیگر
مســقف با دیوارهای کاهگلی ،جلوی یک مغاز ه آبمیوهفروشی ایستاده بودند ،گاه با هم
پچپچ میکردند و گاه بلندبلند میخندیدند .آمده بودم تا نوشیدنی خنکی سفارش بدهم
خش صامتهای پرتکرار
و همانجا در خنکای سرپناهی چندصدسال ه گلویی تازه کنم .از ِ
صحبتهاشــان حدس زدم که باید هلندی باشــند .نگاهشان به فهرست نوشیدنیهای
مغازه بود که به انگلیسی و فارسی روی دیوار کاشیکاریشد ه مغاز ه خودنمایی میکرد .در
عرفان مجیب
فهرســت روی دیوار و هنوز به
جســتوجوی نوشیدنی دلخواهم ،شروع کردم به خواندن
ِ
مترجم
مورد دوم نرسیده ،علت پچپچها و خندههای میهمانان هلندی شهرمان را کشف کردم.
ناخودآگاه خندهام گرفت و تصادفاً نگاهم به نگاه آن دو جهانگرد خندان گره خورد :حاال
سوژ ه مشترکی برای خندیدن پیدا شده بود و البته بهانهای برای گفتوگو .ماجرا از این قرار
بود که ترجم ه انگلیســی دچار اشــتباهات فاحشــی بود که هر زباندانی را به خنده وامیداشــت .برای مثال «شربت
تن گل سرخ[»]1
گالب» طوری ترجمه شده بود که اگر دوباره به فارسی برگردانده میشد چیزی شبیه به «شیر ه عرق ِ
درمیآمد ،یا «عرق بیدمشــک» به انگلیســی جوری نوشته شــده بود که بازگو کردنش از ادب به دور است ،یا ترجمه
عرق عرق[ »]2از آب درآمده بود .صاحب مغازه ،مشکوک به خندههای
«عرق بید و شاطره» عبارت مضحک «پشم و ِ
مشترکمان ،پیش آمد و سبب را جویا شد .قضیه را که برایش توضیح دادم موضعی تدافعی گرفت و مدعی شد که
نام نوشیدنیها را خودش توی گوگل زده ،ترجمهها را شخصاً و با کمال دقت روی کاغذ نوشته و برای برادرش که در
یک دفتر تایپ و تکثیر کار میکند فرستاده تا در طراحی بگنجاند .چنان از شیو ه کارش مطمئن بود که در مخیلهاش
هم نمیگنجید در این رهگذر خطایی بروز کرده باشد.
از مغاز ه آبمیوهفروشی که بیرون آمدم ،به اعتبار آن کشفیات مفرح و خندههای مشترک با جهانگردها همقدم
شــدم .در مســیر کوتاهمان تا بنایی تاریخی در همان حوالی یکی دو غلط دیگر هم در تابلوهای شهری پیدا کردیم و
صحبتمان راجع به خدمت و خیانت ترجمه ُگل انداخت .دوستان جهانگردم که حاال دیگر به نام میشناختمشان
از تجربیات مشترکشان در چین گفتند و بالیی که سرویس ترجم ه گوگل بر سر تابلوهای شهری این کشور آورده است.
لوکاس از تابلوی یک پارکینگ عمومی میگفت که رویش ،به عنوان ترجم ه یک دستور ترافیکی ،عین پیام خطای
سایت گوگل را درج کرده بودند و جولیا از پارکی که در فرآیند ترجمه «پارک نژادپرست[ »]3از آب درآمده بود.
در ایران شــر ماشــین ترجم ه گوگل تنها گریبان منوی رســتورانها و تابلوهای اماکن توریســتی را نمیگیرد .گاهی
پارچهنوشــتههایی که در راهپیماییهای رســمی افراشــته میشــوند با کمک مترجم گوگل تبدیل به دستمایههایی
گاز یکی
برای طنز میگردند و نتیجتاً کارکرد معکوس پیدا میکنند .همین چند وقت پیش ،روابط عمومی شــرکت ِ
از شهرستانهای کشور ،در اعالنی به مناسبت روز قدس ،عبارت «گرامی باد» را به «نسیم عزیز[ »]4ترجمه کرده بود
و اســباب تفریح مردم را در شــبکههای اجتماعی فراهم آورده بود .چنین اشتباهاتی که گاه حتی در ترجم ه احادیث
و آیات هم دیده میشــود ،متأســفانه ،در بین دســتاندرکاران امر توجه کمی برمیانگیزد .این در حالیســت که راه
رفع مشــکل ســاده و سرراست است :دســت شســتن از مترجم گوگل (تا رفع معایب موجود) و سپردن کار به دست
مترجمهای کاردانی از جنس گوشت و پوست؛ وگرنه با این نبوغی که ماشین گوگل ــ دستکم در ترجم ه فارسی به
انگلیسیــ نشان میدهد باید همچنان شاهد «نوشاب ه»هایی باشیم که در منوی انگلیسی ساندویچیها «خروس[»]5
میشوند« ،عدسی»هایی که در غذاخوریها به «لنز[ »]6ترجمه میشوند و «صافکاری»هایی که در سیر و سلوک خود
در زبان بیگانه به درج ه «خوراک کاری نرم[ »]7نایل میآیند.
[1] Rose Sweat Syrup [2] Wool and Sweat Sweat [3] Racist Park [4] Dear Wind [5] Cock
[6] Lens [7] Smooth Curry

مجموعه وزیر حجتآباد؛ مجتمع خدماتی بین راهی عصر ناصری
مجموع ه وزیر حجتآباد شهرستان اشکذر ،یک مجتمع خدماتی بین راهی مربوط
ایران ما
به دوران ناصرالدین شاه است که توسط میرزا محمد مستوفی حاکم وقت یزد برای
خدمات دهی به مسافران تشنه کویر ایجاد شده است.این مجموعه ثبت ملی شده
رضا سلیمان نوری
بــا زیر بنــای بیش از  10هزار مترمربع در  30کیلومتری شــمال غربی شــهر یزد واقع
شده و از بخشهایی چون باغ ،عمارت ،حمام ،آب انبار ،ساباط و کاروانسرا تشکیل
شــده است.ســاختمان اصلی مجموع ه باغ وزیر که حدود  130ســال قدمت دارد ،در ســه طبقه به مساحت
 ۱۴۰۰مترمربع بنا شــده و شــامل سرســرا ،ایوان ،راهروهای چهارگانه گنبدی ،هشــتی ،اتاقها و پیش بخاری
آجرکاری شده است .خشت ،گل و آجر مصالح به کار رفته در ساخت بناهای این باغ است.حمام مجموعه
حجتآباد وزیر که بهتازگی از زیر شــنهای روان خارج شــده ،دارای دو صحن هشــت ضلعی با نورگیرهای
ســقفی است.کاروانســرای مجموعــه وعــد هگاه کاروانهــای متعــدد عبــوری از کویر بــوده و بــه همین دلیل
بازارچ های با دکانهای آهنگری ،عالفی و آب انباری در کنار داشته است.

