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  شب یلدا یکي از کهن ترین جشن هاي ایراني است که هر ساله با آخرین شب از فصل پاییز، خانواده ها با کنار هم بودن آن  را جشن مي گیرند.
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حبیب احســنی پور: قدیم ها وقتی صحبت از رفاه می شد، 
ذهن ما سراغ آســایش می رفت؛ اما حاال رفاه را نمی توان 
با یک مفهوم تفســیر کرد. برای عده ای، داشتن یک زندگی 
الکچری اســت؛ اما برای برخی، یک لقمه نان خالی بردن 
سر سفره زن و بچه است. شاید شب یلدا بهترین بهانه برای 
نمایان شدن تشدید اختالف طبقاتی و فقر در جامعه باشد. 
جایی که عده ای از شکم سیری، دور هم می نشینند و برخی 

هم از گرسنگی خواب به چشمان شان نمی آید.
تصویر  اول- یک خیابان در شمال شهر

هوا حســابی سرد شــده. دوس نداری از ماشین گرم و 
نرم بیــرون بیایی؛ اما خب چاره ای نــداری، باید خریدهای 

مهمونی امشب رو انجام بدی.
یــه جای پــارک پیــدا می کنــی. خیلــی ســریع وارد 
شیرینی فروشی می شی. بوی شیرینی های داغ، هوش از سر 
آدم می بره. یه نگاه به ویترین ها می کنی. انتخابت ســخت 
می شه. به یکی از چند فروشنده جوان که همگی لباس های 
فرم شــیک به تن دارند و ماسک های قرمز به دهان زده اند، 

می گی: لطفا چند کیلو شیرینی خوب جمع کن.
بعد ادامه می دی: این کیک هم بی زحمت واســه من 
بزار تا برگردم. ســریع می ری سمت غرفه خشکبار و آجیل 

و...
یه کیلو پسته، یه کیلو بادام، یه کیلو فندق و تخمه ژاپنی 

و مسقطی و...
ســفارش ها آماده می شــه و صندوق دار بعــد از کلی 
تعارفــات مرســوم، می گه قابلی نداشــت: دو و ششــصد 
(دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان). کارت که می کشــی، یکی از 
فروشنده ها سفارشــات رو میذاره داخل ماشین. یه نگاه به 
باال و پایین خیابون می ندازی ببینی اون اطراف میوه فروشی 
پیدا می شه که دیگه ماشین رو جابه جا نکنی. ۲۰ متر پایین تر 
یه میوه فروشی می بینی. خیلی هم شلوغ نیست. تا چشم 
کار می کنــد، میوه های رنگارنگ همــه فصل ها را می توان 
دید، با قیمت های باورنکردنی که بعضی ها را در جا خشک 
می کند. وارد میوه فروشی می شــود و سفارش جمع کردن 

چنــد کیلو پرتقال، انار، ســیب، موز، نارنگی، لیموشــیرین، 
هندوانه، توت فرنگی و ازگیل می دهد. یکی از فروشــندگان 
مشــغول جمع کردن ســفارش ها می شــود و او به سمت 

صندوق می رود که حساب کند.
۹۵۰ هزار تومان کارت می کشد و از میوه فروشی خارج 
می شود. در مسیر برگشــت به خانه، به یادش می افتد که 
ســفارش غذا نداده. شماره رســتوران را می گیرد و بعد از 
خوش وبش با مدیر بخش ســفارش غذا، می گوید هشــت 
ُپرس شیشــلیک، چلوگوشــت، ماهی ســفید، با مخلفات 
بفرســتید. پول غذاها را انتقال می دهد. چهار میلیون و ۶۰۰ 

هزار تومان.
یک مکث کوتاه

با توجه به بررســی صورت گرفته، هزینــه مواد غذایی 
صبحانه، ناهار و شــام یــک خانوار ســه نفره در ماه بدون 
احتســاب مواردی نظیر ادویه جات و ســایر ملزومات تهیه 
غذا مانند هزینه انرژی و... مبلغی معادل پنج میلیون و ۱۱۰ 
هزار تومان خواهد بود. این رقم شــهریور سال ۱۴۰۰ رقمی 
معادل دو میلیون و ۸۵۹ هزار تومان بوده است؛ ضمن اینکه 
تعیین مبلغ فوق با توجه به حداقل الزم مواد غذایی اولیه، 

پایین ترین نرخ ها و ارزان ترین برندها محاسبه شده است.
این نشــان می دهد حداقل هزینه خــورد و خوراک یک 
خانواده ســه نفره تهرانی در ماه چیزی حــدود ۸۱ درصد 
دســتمزد مصوب یک کارگر متأهل با فرزند در سال ۱۴۰۱ را 
در بر می گیرد. در صورتی که یک خانواده چهارنفره بخواهند 
یک وعده زرشک پلو با مرغ بخورند، باید برای یک کیلو برنج 
ایرانی ۱۳۰ هزار تومان و برای چهار تکه ران مرغ ۱۶۲ هزار 
تومان و برای صد گرم روغن ۹ هزار تومان و برای یک پیاله 
ماســت حدود ۲۰۰ گرم هشــت هزار تومان هزینه کنند که 

جمعا برای این ناهار باید ۳۰۹ هزار تومان هزینه کنند.
تصویر دوم- یک محله  در جنوب شهر

هوا داره تاریک می شــه. هی این دســت و اون دست 
می کنه که به همکارش بگه یا نه. آخه قراره امشب داماد و 
دخترش که تازه عروسی کردند، بیان خونه پدر شب نشینی.

موجودی کارت بانکی نشــون می ده حــدود ۱۵۰ هزار 
تومان پــول داره. دل به دریا می زنه بــه همکارش می گه 
داری ۵۰۰ تومــن قرض بدی. جــواب همکارش مثل ُپتک 
می خوره فرق سرش. شــرمنده آقا جواد، خودمم خالی ام. 
آهسته آهسته از محل کار بیرون می زنه. عقربه های ساعت 
به ۷ شب نزدیک شده. موبایلش زنگ می خوره. همسرش 
می پرسه کجایی چرا نمیایی. وقتی می گه تا یه ساعت دیگه 
می رســم، خانمش با صدای بلند می گه چــرا این قدر دیر. 
مگه نگفتــم مرغ بگیر بیار زودتر شــام رو آماده کنم. پس 
من کی شــام بپزم. نمی دونه چی بگه فقط می گه چشــم 
زودتر می رســم. دخترمون غریبه نیست که حاال دیرتر شام 
می خوریم. اما خانم، ول کن ماجرا نیســت. میگه: زشته به 
خــدا اولین باره که دارن میان. حاال بجنب زودتر خریدها رو 
انجام بده بیا. با خودش می گه مرغ به جایی نمی رسه آخه.
با داماد و دخترش می شــن شش نفر. باید حداقل دو تا 

مرغ بخره که می شه حدود ۲۵۰ هزار تومن.
حاال مرغ رو بخره. بقیه ســفارش ها رو چه جوری خرید 
کنه. زنــگ می زنه به خواهرش، شــاید بتونه مقداری پول 

قرض کنه. موبایل خواهرش خاموش بود.
میره سمت محل شاید بتونه نسیه خرید کنه.

میره مرغ فروشی
یخچال تقریبا خالی بود. چند تا بیشتر مرغ نمونده بود. 

چند تایی هم ماهی قزل آال داشت.
میره نزدیک فروشــنده می گه: عباس آقا می تونم دو 
تا مرغ بگیرم تا آخر هفته پولش رو میارم. با کیســه مرغ 
میاد بیرون میره سمت میوه فروشی. یه کیلو پرتقال و یه 
کیلو ســیب و دو کیلو انار می خره، ســریع می ره سمت 
خونه. وقتی وارد خونه می شــه، خانمش بدون سالم و 
علیک. میگه: پس شیرینی کو. این میوه ها چیه چقدر کم. 
آجیلت کو... . مرد یه نفســی می گیره و بعد خیلی آروم 

می گه: پول نداشتم خانم. 
شب نشــینی و دورهمی فقرا در روزهایی که گرانی و 

تورم در جامعه بیداد می کند، طعم تلخ نداری دارد.

افراســیاب پس از شکســتی دردنــاك از نواده 
خویش و آگاهی از اینکه رستم از سویی دیگر بر 
او تازش گرفته و دور نیست که در میان دو سپاه 
ایران گرفتار آید، راه گنــگ دژ را در پیش گرفت 
با این آرزو که شــاید دیگر خســرو از کین جویی 
دســت بشــوید و او را در پیران سالگی به خود 
وارهاند. راســتی که خسرو را سر آشــتی نبود و پس از هفته اى چند، خسرو به شارستان گنگ 
راه یافت و دژى را که افراســیاب در آنجا پناه گرفته بود، پیرامون گرفت. افراسیاب در استوارى 
دژ بســیار کوشیده بود، گرچه می دانست هر دژى زمانی فروخواهد ریخت به همین روى فرزند 
خویش، جهن را به آشتی جویی نزد خسرو روانه کرد با این پیام که نبرد کافی است و خون بس 
باشد و در پایاِن نامه نیز افزود خسرو مپندارد که این آشتی جویی از بیم است که هرگاه او جنگ 

جوید و کینه ورزد، سپاهی می آراید که چشم ها را خیره خواهد گرداند.
وگر کینه از مغز بیرون کنی/ به مهر اندرین کشــور افســون کنی/ گشایم در گنج تاج و کمر/ 
همان تخت و دینار و جام و گهر/ که تور فریدون به ایرج نداد/ تو بردار و از کین مکن هیچ یاد/ 

چو زین بازگردى بیاراى جنگ/ منم ساخته جنگ را چون پلنگ.
خسرو چون پیام افراسیاب را از زبان دایی خود، جهن بشنید، خنده اى زد و پاسخ گفت: «اى 
رزمجوى همه آنچه گفتی سراسر بنیوشــیدم، نخست آنکه مرا آفرین گفتی و شایسته این تاج 
و تخت؛ دوم گفتی از پدرى یزدان شــناس، فرزندى یزدان شناس برآید و مرا برتر از همه شاهان 
گیتی پنداشتی؛ تا کی چرب زبانی می کنی که خود به دل، پاك نیستی و با یزدان پرستان بیگانه اى؛ 
آن که به راســتی از دانش توان و نیرو گرفته، در کردار بهتر از گفتار است. نمی دانم چگونه این 
سخنان را بی شرمانه می گویی و زبان به نیرنگ می گشایی که آرزومندى بر سپهر سرورى جویم. 
چگونه کسی را که پدرش را کشته اى، شاه گیتی می خوانی و اکنون که از سیاوش جز استخوانی 
به جاى نمانده، چگونه از یاد برم که مادرم را از پس پرده بیرون کشیدى و او را بزدى تا فرزندى 
که در درون خویش داشــت، بیفکند و آتشی بر سرم افکندى و چنان رفتار کردى که هرکس در 
پیرامونت بود، تو را براى این زشــت کردارى ها نفرین کرد که زنی را کشان کشان آورند و او را به 
مردم ُکشان بسپارند و آن چنان تازیانه زنند که بچه افکنده شود و اگر پیران خردمند از راه نرسیده 
بود، من در درون مادر خویش جان ســپرده بودم و می دانم، نیك نیز می دانم که فرمان یزدان 

چنین بود که بمانم و بر هر انجمنی ســرافراز باشم. مرا نزد شــبانان فرستادى تا در ناآگاهی و 
نابخردى بمانم و این گونه روزگار من ســپرى شد و چون به فرمان تو پیران مرا از نزد شبانان به 
درگاهت آورد تا اگر شایســته تاج و تخت باشم همانند ســیاوش سر از تنم جدا گردانی، در آن 
تب و تاب زبان مرا یزدان پاك ببســت و چون پریشان سخن  گفتم، شادمان گشته، مرا نزد پیران 
بازگرداندى. به یاد دارى با ســیاوش چه کردى؟ او بر همه گیتی پشــت کرد و به تو روى آورد، 
با این امید که او را پدر باشــی، وفا کرد و هرگز پیمان نشکســت و چون بزرگی و شکوه و گوهر 
پاك او را بدیدى، آن گوهر ناپاکی که در تو نهاده شــده، بجنبید و آن پاکدل را از پاى درآوردى و 
ســر تاجدارى چنان ارجمند را همانند ســر گوسپند ببریدى. و به راستی که از روزگار منوچهر تا 
به امروز مگر ناپاك دلی، بدتنی و بدگمانی از تو برنخاســته است. نیاى تو، تور نیز این چنین بود، 
چه ناپاك تنی از پسر به پســر به یادگار می رسد. نوذر، شهریار ایران، فرزند منوچهر را با شمشیر 
کین به دست خویش گردن زدى؛ اغریرث، برادر خود را که تنها نیك نامی آرزویش بود، با همان 
شمشیر کین از پاى درآوردى و همه نیك مردان را بکشتی و تا بوده است و تا توانسته اى، بدتنی 
کرده اى؛ تو نه از پشت آدمیان که از اهریمنان هستی. کسی اگر بدى هاى تو را برشمرد، گردش 
روزگار پایان گیرد و شمارش ها را پایانی نباشد. دیگر گفتی که دیو پلید، دل و اندیشه مرا به سوى 
زشتی کشانده است، شگفتا که همین سخن را ضحاك به فریدون گفت، آن گاه که از بد روزگار، 
روزگار ضحاکیان برگشــت و کسی که سر از راســتی برتابد، راه ناراستی در پیش گیرد. در جنگ 
پشــن نیز پیران از خاندان گودرز بسیار بکشت که زمین از خون آن جوانان پاك نهاد، گل آلود شد 
و تو نجویی مگر رنج و راه زیان را. اکنون نیز هزاران هزار سوار به این سوى آموى به خاك ایران 
روانه کرده اى تا سر از تن من جدا گردانده، ایران را ویران کنند و یزدان جهاندار مرا یار بود و بخِت 
دشمنم نگون سار. با این همه کین ورزى، آرزوى شادمانی براى من می کنی، چون رفتارهاى تو را 
به یاد می آورم چگونه تو را باور کنم و از این پس سخن من با تو، تنها و تنها شمشیر تیز است و 

تا رستخیز با همین زبان با تو سخن گویم.
نگه کن که تا چون بود باورم/ چو کردارهاى تو یاد آورم/ از این پس مرا جز به شمشیر تیز/ 

نباشد سخن با تو تا رستخیز.
و برآنم تا بداندیشی چون تو را از میان بردارم و افسر از سر بدنشانت برگیرم». آن گاه جهن را 
گفت همه آنچه را گفتم، نیاى مرا بازگوى و او را یادآور شو براى پشت کردن به جنگ این همه 

بهانه جویی نکند. سپس جهن را پیشکشی هاى گران بها بخشید و او را نزد افراسیاب بازگرداند.

شاهنامه خوانى

ژولیوس سزار - جوزف ال. منکیه ویچ - ۱۹۵۳
مارک آنتونی (مارلون براندو): آمده ام در مراســم تدفین سزار سخن بگویم. او دوست من بود و به من صادق و وفادار و بروتوس می گوید او جاه طلب بود. در 
ســخنان بروتوس شک نمی کنم. سزار اسرای زیادی به ُرم آورد و از خون بهای آنان، خزانه عمومی را ُپر کرد. این کار دلیل جاه طلبی اوست؟ زمانی که دیگران 
می گریستند، ســزار دریایی از اشک می ریخت، جاه طلبی باید از عنصری سخت تر از این ساخته شده باشــد. من در رِد آنچه بروتوس برای شما گفت، سخن 
نمی گویــم بلکه می خواهم آنچه را که می دانم، بگویم. همه ما بی دلیل او را می ســتودیم. به چه دلیل برای مرگش عزاداری نکنیم؟ همین دیروز کالم ســزار 

می توانست با دنیایی مقابله کند. اکنون اینجا افتاده و حتی بیچاره ای هم به او احترام نمی گذارد.

دیـالـوگ روز

بازرســان  و  منتخبــان جدیــد هیئت مدیره  
انجمن صنفی روزنامه نگاران اســتان تهران با 

رأی اعضا انتخاب شدند.
در مجمــع عمومی نوبــت دوم فوق العاده 
و عادی روزنامه نگاران اســتان تهران که صبح 
دیروز ۳۰ آذر ۱۴۰۱ در دفتر انجمن برگزار شــد، 
به ترتیب آرا آقایان و خانم ها مینا شــهنی ۱۲۲ 
رأی، محمد (آرمین منتظری) ۱۱۳ رأی، مرتضی 
کاردر ۱۰۱ رأی، نغمه دانش آشــتیانی ۱۰۱ رأی، 
اکبر منتجبی ۸۵ رأی، امین  شول ســیرجانی ۸۴ 
رأی و فیاض زاهــد با ۷۹ رأی به عنوان اعضای 
اصلی و قادر باســتانی ۷۴ رأی، مجید صیادی 
به عنــوان  رأی   ۴۳ حشــمتی  داود  و  رأی   ۶۹

اعضای علی البدل انتخاب شدند.

 از ســوی دیگر حامد شــفیعی با ۹۹ رأی و 
فرزام شــیرزادی با ۶۴ رأی به عنوان بازرســان 

اصلی و احســان قلم چی بــا ۶۲ رأی به عنوان 
بازرس علی البدل انتخاب شدند.

همچنیــن تبصره هــای مــاده ۱۰ و ماده ۳۱ 
اساسنامه در این نشست اصالح شد. 

تبصــره پنج ماده ۱۰ می گفت: وکیل و موکل 
بایــد یک هفته قبل از برگزاری مجمع توأمان با 
حضور در محل اقامتگاه قانونی انجمن صنفی، 
فــرم مخصوص وکالت نامه را تکمیل کنند و به 

مقامات دعوت کننده تحویل بدهند. 
همچنیــن تبصره مــاده ۳۱ از فصل چهارم 
اساســنامه می گفت کاندیداهای هیئت مدیره و 
بازرســان باید ۲۰ روز پیــش از برگزاری مجمع، 
درخواســت کاندیداتــوری خــود را به صورت 

مکتوب ارائه دهند.

رفاه؛ واژه ای با دو مفهوم!
شب نشینی فقرا در یخبندان نداری اعضای جدید هیئت مدیره  و  بازرسان  انجمن

انتخاب شدند

پاسخ کیخسرو به آشتی جویی افراسیاب

شاهنامه پژوه
مهدى افشار 


