میراث فرهنگی

زلزلهکمربهتخریببناهایتاریخیکرمانبسته

دوزلزلهحدودپنجریشتری
در «هجدک» در ظاهر آسیبی
به بناهای تاریخی وارد نکرده
است ،اما مستمر بودن لرزشها
پایههای بناهــای تاریخی را
سست کرده و به مرور باعث
تخریب میشــود .در این شرایط به نظر میرسد زمینلرزهها
کمر به تخریب بناهای تاریخی کرمان به خصوص در منطقه
کوهساران بستهاند.
یک جستوجوی کوتاه با واژه«هجدک» در فضای مجازی،
بیشترین درصد اخبار و وقایعی که به روزرسانی میکند را براساس
«زلزله هجدک» طبقهبندی کرده است.
اما بعد از نخستین زلزله که با قدرت شش و یک ریشتر در
 ۱۰آذر امسال ثبت شد ،اعداد پنج ،چهار و سه باالترین درصد
ریشترهایی هستند که تا امروز برای این نقطه از کرمان به عنوان
یک مرکز زلزلهخیز ثبت شده است.
در همان نخستین زلزله مسووالن میراث فرهنگی کرمان اعالم
کردند چیزی حدود  ۳۰درصد از بناهای تاریخی منطقه هجدک
و روستاهای اطراف آن آسیب دیدهاند و البته پس از آن اعالم
اولیه ،دیگر میراثفرهنگی نتوانست میزان آسیبهای وارد شده
به بناهای تاریخی این منطقه را تخمین بزند ،چون پسلرزهها
هنوز نه تنها به کارشناسان میراث فرهنگی که به بناهای تاریخی
و مردم منطقه نیز اجازه نفس کشیدن نداده است.
در  ۱۰آذر و بعد از وقوع نخستین زمینلرزه ،محمد مهدی
افضلی ،مدیر روابط عمومــی و امور فرهنگی اداره کل میراث
فرهنگی اســتان کرمان درباره میزان آسیبهای وارد شده به
بناهای تاریخی این منطقه اعالم کرده بود« :در بخش کوهساران
شهرســتان «راور کرمان» که عمق زلزله و پسلرزههای آن تا
کرمان نیز احساس شده است  ۱۰۰قنات قدیمی ۵۰ ،درصد
خانههای روستایی ۱۰ ،تا  ۲۰درصد بافت تاریخی روستاها ،برج
تاریخی «گزک» و کاروانسراهای قدیمی قرارگرفته در این مسیر
آسیب دیدهاند .همچنین یکی ،دو روستا مانند «گروک» نسبت
به کانون زلزله آسیب بیشتری دیدهاند».
اما از آن زمان تا -جمعه  ۲۲دی -که آخرین زلزله به بزرگی
 4/2در مقیاس امواج درونی زمین ،حوالی هجدک(کرمان) را
لرزاند ،هنوز مسووالن میراث فرهنگی اعالم میکنند که «در
حالت عادی هیچ گزارشی مبنی بر آسیب به بناهای تاریخی
بر آثار این زلزله وارد نشــده است،اما قطعا استمرار روزانه این
پسلرزهها ،به مرور باعث آسیبهای فراوانی در پی این بناهای
تاریخی و به مرور سست شدن آنها میشود».
افضلی بار دیگر -جمعه  ۲۲دی -به ایسنا گفته است« :زلزله
ی و جمعه با قدرت بیش
بیش از پنج ریشتری پنجشنبه  ۲۱د 
از چهار ریشتر ،ظاهرا آسیبی به بناهای تاریخی وارد نکرده است
اما قطعا زمینلرزههایی که در طول حدود  ۴۰روز گذشته در این
روستا رخ داده است ،به مرور باعث سست شدن بافتهای قدیمی
این روستاها شده و باعث میشود به مرور این بناها به تخریب
نزدیکتر شوند و تا پایان کامل پسلرزهها نیز نمیتوانیم اطالعات
تکمیلی در مورد وضعیت بناهای تاریخی اعالم کنیم».
تنظیف

استاد «بلت» نیست!

هومن جعفری-1 -قرار اســت تلگرام
رفع فیلتر شــود .با در نظر گرفتن اینکه قرار
بود با فســاد و تبعیض و بیکاری هم برخورد
شــود پیشبینی میکنیم حاالحاالها تلگرام
فیلتر بماند .عجالتا به ویچت مراجعه کرده،
ن قدیمی احساس شادی
از پیدا کردن دوستا 

و رضایت کنید.
 -2با دســتگیری بیســت و یک خواننــده زیرزمینی در
بندرعباس ،حاال مردم احســاس امنیت بیشتری میکنند .در
همین مورد با تنی چند نفر از مردم صحبت کردیم .یکی اعتقاد
داشت با دستگیری این خوانندگان او وقت بیشتری برای سر
زدن به پدر خود دارد .یکی دیگر از مصاحبهشوندگان که خیاط
بودگفت از وقتی این خوانندگان دستگیر شدهاند ،او و مشتریانش
دیگر برای انتخاب درست پارچه مشکلی ندارند و عکسهای
پارچههای مختلف را از طریق نرمافزارهای فیلترشده برای هم
ارسال میکنند .یکی دیگر از سیاستمداران بنام نیز تاکید کرد:
برادرزن یکی از شاهزادههای عربستان از این بیست و یک خواننده
در بندرعباس حمایت مالی میکرده!
 -3یک مقامی که اسمش را نمیبریم دستور داده کنکور تا
سال  98متوقف شود! قیافه ایشان بعد از اعالم اسامی برندگان
کنکور  99دیدنی است!
 -4یک شیرپاک خوردهای در هیات دولت ،یا آقای نوبخت را
از برق بکشد یا دستکم دکمه به روزرسانی را بزند ایشان آپدیت
شوند! خودروی هیبریدی را نمیشناسی بگو نمیشناسم! چرا
آماری میدهی تن ادیسون در گور بلرزد برادرمن؟ بگو «بلت»
نیستم تا خودت و دولت را عذاب ندهی!
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   صاحب امتیاز و مدیر مسوول  :محمدرضا سعدی
   قائم مقام مدیر مسوول :محمدرضا عدل
   سردبیر :مسعود سليمي
   تلفن ویژه مدیر مسوول88766151  :
   تلفن تحریریه88731916  ،  88731952 ، 88731981 :

مادر

مهمان امروز :شهریار

سید محمدحسین بهجت تبریزی ،فرزند آقا سید اسماعیل موسوی معروف به حاج میر
آقا خشکنابی در سال  ۱۲۸۶شمسی در بازارچه میرزا نصراهلل تبریزی واقع در چایکنار
به دنیا آمد.پـدرش حاجی میرآقا خشکنابی ،از سادات خشکناب و از وکـالی دادگستری
تبریز و مردی فاضل و خوش محاوره و از خوشنویسان دوره خود و با ایمان و کریمالطبع
بوده که در سال 1313مرحوم و در قـم به خاک سپرده شده است.
ایام کودکی شهریار با جنبش آزادیخواهان مشروطه به رهبری ستارخان و باقرخان
همراه بود .او در کودکی با قرآن و دیوان حافظ آشنا شد و پس از تحصیالت مقدماتی
حوزوی به تهران رفت و وارد مدرسه دارالفنون شد.
شهریار سپس وارد مدرسه طب شد ،ولی در پی حادثهای پس از  5سال تحصیل ،بدون
اخذ مدرک دکترا ،تهران و دانشکده را ترک کرد و در خراسان وارد خدمت دولتی شد.
شهریار در نیشــابور به دیدار کمالالملک ،نقاش مشهور رفت و شعری درباره وی
سرود و از آن پس مدتی در تهران سکونت کرد و از سال  1319در تبریز اقامت گزید.
از دوستان شهریار در این دوره میتـوان مرحوم شهیار ،مرحوم صبا ،نـیما ،فیروزکوهی،
تفضلی ،سایه و چند نفر دیگر را نام بـرد.
او غزلهای دلنشین بسیاری سروده که زیباترین آنها غزلی است با مطلع «آمدى
جانم به قربانت ولى حاال چرا» .منظومه «حیدر بابا» از زیباترین اشــعار شهریار است.
حیدربابا در واقع نام کوهى است در زادگاه او.تـلخترین خاطره زندگی شهریار ،به قلم
خودش ،مرگ مادرش بود که در منظومه «وای مادرم» به خوبی نمایان شــده است.
شهریار در روزهای آخر عمر به دلیل بیماری در بیمارستان مهر تهران بستری شد و در
سال  1367درگذشت و در مقبرهالشعرای تبریز دفن شد.
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   شماره پيامك30008388 :

کافه شعر

نه ،او نمرده است .
نه او نمرده است که من زندهام هنوز
او زنده است در غم و شعر و خیال من
میراث شاعرانه من هرچه هست از اوست
کانون مهر و ماه مگر میشود خموش
آن شیرزن بمیرد؟ او شهریار زاد
هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق
او با ترانههای محلی که میسرود
با قصههای دلکش و زیبا که یاد داشت
از عهد گاهواره که بندش کشید و بست
اعصاب من بساز و نوا کوک کرده بود
او شعر و نغمه در دل و جانم به خنده کاشت
وانگه با اشکهای خود آن کشته آب داد
لرزید و برق زد به من آن اهتزاز روح
وز اهتزاز روح گرفتم هوای ناز
تا ساختم برای خود از عشق عالمی
او پنج سال کرد پرستاری مریض
در اشک و خون نشست و پسر را نجات داد
اما پسر چه کرد برای تو؟ هیچ ،هیچ
تنها مریضخانه ،به امید دیگران
یکروز هم خبر :که بیا او تمام کرد .

در راه قم به هرچه گذشتم عبوس بود
پیچید کوه و فحش به من داد و دور شد
صحرا همه خطوط کج و کوله و سیاه
طومار سرنوشت و خبرهای سهمگین
دریاچه هم به حال من از دور میگریست
تنها طواف دور ضریح و یکی نماز
یک اشک هم به سوره یاسین چکید
مادر به خاک رفت .

گردشگری

نتیجه اعتبارسنجی «نوماد کاپیتالیست» در سال2017؛

گذرنامه ایرانی ،در قعر جدول

موسسه مشاورهای «نوماد کاپیتالیست»
در ماههای پایانی ســال  ۲۰۱۷گزارشــی
از اعتبارســنجی گذرنامهها که در حقیقت
نشاندهنده ارزش حقیقی شهروندی است،
منتشر کرد که در آن رتبه ایران در بین ۱۹۹
کشــور ۱۹۱ ،تعیین شد .البته این گزارش
تنها معرف ارزش گذرنامه یک کشور نیست؛
چراکه برای رتبهبندی ،شاخصهایی چون
مالیات ،آزادیهای عمومی ،امکان داشتن
تابعیت دوگانه و حســن شهرت جهانی را
ت اما پرسش اصلی این
نیز درنظر گرفته اس 
اســت؛ ایرانیها با این گذرنامه که قوانین
مهاجرتی برخی کشورها در سالهای اخیر
نیز چالشهای جدیدتری را برای آنها ایجاد
کرده ،چقدر دستشــان برای جهانگردی
باز است؟
صفهای طوالنی پشت در سفارتخانههای
کشورهای اروپایی ،پیدا نکردن نوبت سفارت
برای مصاحبه ،بازار سیاه ویزا ،انبوه مدارک
بــرای گرفتن یک ویزا ،صــرف هزینههای
هنگفت و دســتآخر ریجکت شدن و ثبت
ُمهر قرمز در پاســپورت ،فوبیای بیشــتر

ایرانیها برای سفر شده است.
رضا پاکروان ،ماجراجو و مستندسازی که
جزو  ۲۰مرد پر سفر دنیا شناخته شده ،اما
پیشنهاد دیگری برای مردمی دارد که فکر
میکنند همه دنیا ،یعنی اروپا و آمریکا.
او چالش ویزا یــا اعتبار پایین گذرنامه
ایــران را بهانــه خوبی برای ســفر نکردن
نمیدانــد و میگوید« :چــرا فکر میکنید
ویزا مشکل سفر است ،چه کسانی مسافرت
نمیروند و یا فقط ترکیه میروند ،چون فکر
میکنند فقط ترکیه ویــزا نمیخواهد ،در
حالیکه کشــورهای زیادی هستند که به
راحتی به ایرانیها ویزا میدهند و کشورهایی
هم هستند که بهترین فرهنگ را دارند ،اما
کمتر مقصد ایرانیها برای ســفر هستند.
نزدیک به  ۳۵کشور وجود دارد که ایرانیها
بدون ویزا میتوانند به آنها سفر کنند».
 کشورهایی که بدون ویزا میتوانید
وارد آنها شوید
صربستان ،ترکیه ،ارمنستان ،گرجستان،
مالــزی ،ونزوئــا ،اکــوادور ،نیکاراگوئــه،
میکرونــزی ،دومینیــکا ،بولیوی،هائیتی و

گویان از جمله کشــورهایی هســتند که
ســفر به آنها بدون ویزا ممکن است .البته
باید به ضوابــط دیپلماتیک هر یک از این
کشورها توجه کرد ،چون اقامت بدون ویزا
در آنها بســته به نوع قوانین هر یک ،متغیر
بین  ۱۴تا  ۹۰روز امکانپذیر اســت .به جز
اینها لبنان ،تاجیکســتان ،ایاالت مستقل
ســاموآ ،نپال ،ماداگاســکار ،کامبوج ،کیپ
ورد ،کومور ،جیبوتی ،گینه بیسائو ،گویان،
الئــوس ،موریتانی ،موزامبیک ،ســومالی،
تانزانیا ،جزایر سیشل ،کنیا ،توگو ،سوریه،
سریالنکا و مالدیو ،کشورهایی هستند که در
مرز ،ویزا صادر میکنند ،فقط کافی اســت
مدارک کامل را همراه داشته باشید تا جواز
ورود را دریافت کنید.
البته بین ایران و بیشــتر این کشــورها
پرواز مســتقیم وجود نــدارد ،برای همین
الزم اســت پیش از هر اقدامی ،به کشــور
ترانزیــت و مدت توقف در آن توجه کرد تا
این میان ،به خاطر گرفتن ویزای کشــوری
که قرار است فقط چند ساعت در آن توقف
داشته باشید ،برنامه سفرتان دچار اختالل
و یا دردسر نشود.
پاکروان که رکورد جهانی «عبور از ساهارا
در آفریقا با دوچرخه» و «سریعترین مسافرت
با دوچرخه از دایره قطب شمال تا کیپتاون
(حدود  ۱۸هزار کیلومتر سفر بدون پشتیبان
در  ۱۰۱روز)» را در کارنامه خود ثبت کرده و
طول صحرای پاتاگونیا در آمریکای جنوبی را
پیاده طی کرده و از مدار آناپوریا در هیمالیای
ی که دوچرخهاش را
نپال گذشته و در حال 
حمل میکرده ،قله ســبالن در ایران را هم
فتح کرده ،معتقد است؛ دنیا فقط آمریکا و
اروپا نیست و میگوید :کشورهای اروپایی و
آمریکایی مثل راه آســفالت میمانند ،اصل
قضیه در آســیا و آفریقا است که با کشف
آنها ،به نســلهای آینده میتوانیم بگوییم
مثال من آمازون رفتهام ،چون با روند سریع
تخریبهــا ،فرزندان ما دیگــر جایی مثل
آمازون را نخواهند دید.
پاکروان که تجربه ســفر به داغستان را
هم داشته ،اعتقاد دارد؛ ناامنی ،بهانهای برای

خط زدن نام یک کشور از فهرست مناطقی
که میخواهیم به آنها سفر کنیم ،نیست و
در ادامه بیان میکند :واقعیت این است که
بیشــتر نقاط دنیا امن است ،اگر اتفاقی هم
رخ دهــد ،با توریســت کاری ندارند ،چون
بیشتر جنگها داخلی و بین قبیلههاست،
این تجربهای بود که در ســفر به داغستان
به دســت آوردم ،منطقهای که ناامنی آن
معروف است ،تا حدی که همسفرم از ادامه
مسیری که ماهها با هم آمده بودیم ،منصرف
شــد و من تنها به داغستان رفتم ،آن موقع
بود که متوجه شدم برخالف همه تعریفها
و تصورهــا ،دنیا از ایــن منطقه هیچ چیز
نمیداند و من یکی از امنترین ســفرهای
زندگیام را تجربه کردم.
 قدم اول برای سفر ،جسارت و خطر
کردن است
او برای آنهایی که خیلی اهل ماجراجویی
نیستند و اروپا و آمریکا را بیشتر میپسندند،
نیز با توجه به قوانین سختگیرانه این مناطق
برای ایرانیها ،سماجت ورزیدن را پیشنهاد
میدهد و میگوید :یکســری کشــورها
هســتند که باید برای گرفتــن ویزای آنها
سماجت نشان داد ،ماجراجوییهای من هم
با گذرنامه ایرانی شروع شد ،آن موقع هنوز
تابع کشور دیگری نشده بودم ،آنقدر وقت
در صف گذرانــدم و ُمهر قرمز گرفتم تا به
نتیجه میرسیدم.
به باور پاکــروان ،قدم اول برای ســفر
کردن ،جســارت و خطر کردن است و در
اینباره میگوید :مطمئن باشید در خیابان
و یا گرســنه نمیمانید .دنیا جاهای کثیف
زیــاد دارد ،اگر مقداری به آینده فکر کنید،
واکسیناسیون را درست انجام دهید ،مشکلی
پیش نمیآید .بیشــتر مردم هند نمیروند
چون فکر میکنند اسهال میگیرند ،حتی
برای این مشکل هم میتوان راهحل داشت؛
یا غذا را همراه خود ببرید یا غذای ســاده
بخوریــد ،یا حواستان باشــد غذای پخته
شده بخورید .مملکتهای به این باحالی را
نمیبینید ،چون همچین چیزهایی مانعتان
شده است.
سودوکو 3826
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پاسخ

بررسی نرخ بلیتهای هواپیما برای سفرهای خارجی نشان
میدهد ،نرخ سفرهای هوایی برای گردشگران ایرانی که قصد
سفر به خارج از کشــور در ایام نوروز  ۹۷را دارند میلیونی باال
رفته است.
تعطیالت ژانویه در کل اروپا برگزار شد و برخی از ایرانیها
برای دیدن این جشن راهی کشورهای دیگر شدند .در این میان
پروازهای خارجی و حتی ایرالینهای ایرانی که به مقصد خارج
از کشور پرواز دارند نرخ خود را در این ایام باال بردند؛ نرخی که
گاهی تا دو و یا سه برابر قیمت نیز افزایش داشت.
بعد از تعطیالت ژانویه اما تعطیالت عید نوروز نیز در پیش
است و در این میان باز هم نه تنها ایرالینهای داخلی افزایش
نرخ خواهند داشت بلکه ایرالینهای خارجی که دیگر تا آن زمان
تعطیالت دیگری تا قبل از عید پاک ندارند بازهم نرخ پرواز خود
را برای ایرانیها باال میبرند .اما چرا این اتفاق میافتد؟ چرا وقتی
کشورهای دیگر تعطیالت ندارند این نرخ برای ایرانیها افزایش
پیدا میکند؟اکنون برخی از ایرالینها نه تنها برای ایام ژانویه
قیمت پروازهای خود را باال بردهاند بلکه نرخ بلیت خود را برای
مقاصدی که سفر به آن کشورها در ایام نوروز از سوی ایرانیان زیاد
است نیز افزایش دادهاند .این افزایش نرخ درست تا روزهای قبل
از کریسمس به روال عادی بود و افراد اگر زودتر برای ایام نوروز
اقدام به خرید بلیت میکردند میتوانستند با نرخ مناسبتری
بلیت تهیه کنند اما اکنون این نرخها برای برخی از مسیرها حتی
تا سه برابر افزایش یافته است.
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پس از كشتار خونين  13آبان  57تهران ،محمدرضا پهلوي
رســما به شنيدن صداي انقالب ملت ايران اعتراف كرد .در اين
حال بود كه در حقيقت شمارش معكوس سقوط رژيم پهلوي آغاز
شد .شاه تني چند از مهرههاي سياسي مورد اعتماد خود را مامور
تشكيل شوراي سلطنت كرد تا به تصور خود ،امواج اعتراضهاي
مردمي را فرو بنشاند .اين شورا قرار بود مقدمات انتقال قدرت را از
ب مردم ايران را به ادامه
شاه به فرزندش فراهم كند و به این ترتي 
ي متقاعد سازد .امام خمینی در همين روز
حيات رژيم ستمشاه 
در پاريس اعالم کرد به زودي يك دولت جديد انقالبي تشكيل
ي براي
خواهد داد .پس از انتشار اين خبر ،سيدجاللالدين تهران 
ديدار با امام ،راهي فرانسه شد .امام دو شرط براي پذيرفتن او معين
كردند؛ استعفاي او از رياست شوراي سلطنت و اعال ِم غيرقانوني
بودن اين شــورا از جانب او .سرانجام رييس شوراي سلطنت در
اول بهمن از سمت خود استعفا داد و شوراي سلطنت بدون هيچ
اقدامي در راستاي اهداف شاه پس از فعاليتي يك هفتهاي ،عمال
منحل شد.
جعبه سیاه

آزمون روحانیشناسی!

 -1چرا روحانی در مراسم آیتاهللهاشمی
در سالن سران اجالس شرکت نکرد؟
الف) خواب ماند
ب) داخل ترافیک گیر کرد
ج) کارهای مهمتری داشت
د) حال نداشت
 -2چرا آرمانهای آیتاهللهاشــمی برای روحانی کمرنگ
شده است؟
الف) آرمانهای آیتاهللهاشمی از اول هم کمرنگ بود
ب) روحانی از آرمانهای آیتاهللهاشمی زیاد استفاده کرده
و در اثر استفاده زیاد آنها کمرنگ شدهاند.
ج) ....روحانی از پل گذشته است
د) همه موارد
 -3چرا دختران آیت اهللهاشمی از روحانی دلخورند؟
الف) روحانی از آنها به عنوان ابزار استفاده کرده است
ب) تصور میکنند آنها ابزار روحانی شدهاند
ج) نگاه ابزاری روحانی آنها را اذیت میکند
د) روحانی از آنها استفاده ابزاری کرده
 -4چرا مردم از دست روحانی ناراحت هستند؟
الف) چون روحانی به مراسم آیت اهللهاشمی نرفت
ب) چون فائزه هاشمی از دست روحانی دلخور است
ج) چون روحانی به وعدههایش عمل نمیکند
د) چون روحانی آدمی است که آدم را ناراحت میکند.
 -5با روحانی باید چگونه برخورد کنیم؟
الف) بسوزیم و بسازیم
ب) نسوزیم و نسازیم
ج) عبور کنیم
د) کمپین حمایت از مصطفی میرسلیم راهاندازی کنیم.
محمدرضا ستوده

رویداد

روایت جالب یک استرالیایی از سفر به ایران

یک گزارشــگر اســترالیایی که اخیرا به ایران ســفر کرده،
خاطرات خود را از این سفر منتشر کرد.به گزارش ایسنا ،به نقل
از نیوزیلندهرالد ،روهان اسمیت گزارشگر وبگاه خبری نیوز دات
کامای یو که در حال قدمزدن در خیابانی در یک شهری که قبال
هرگز به آنجا نرفته بود ،ناگهان توسط یک غریبه کنار کشیده شد.
چند ساعت بع د دیدگاه او درباره ایران تغییر یافت.اسمیت درباره
سفرش به ایران نوشت :هوا تاریک شده بود .در کنار یک خیابان
شلوغ بودم که دستی آستین مرا گرفت .من در جستوجوی غذا
در یکی از مناطق مرکزی ایران ،بیهدف در حال قدمزدن بودم؛
شهری که هرگز قبال به آن نرفته بودم؛ جایی که پیدا کردن یک
وعده غذای ساده در آن غیرممکن به نظر میرسید .حتما شبیه
گمشدهها بودم.مردی که در دهه هفتم عمرش بود مرا کنار کشید
و غافلگیرانه با زبان سلیس انگلیسی از من پرسید اهل کجا هستم،
دنبال چه میگردم و آیا او میتواند به من کمک کند؟ او مشتاق
کمککردن بود و من مشتاقتر بودم که به او اجازه دهم کمک
کند .ما در کوچهپسکوچهها پرسه زدیم تا اینکه به یک ساختمان
خاموش رسیدیم .شامی در کار نبود .رستوران در شب بسته بود
اما چند حرف سریع به زبان فارسی آن را باز کرد .من جوجه و
سبزیجات خوردم .سعی کردم یک نوشیدنی محلی را هضم کنم؛
یک نوشیدنی که از ماست و چیزهای دیگر ساخته شده که فقط
خدا میداند چیست! سپس صورتحساب را دریافت کردم .چیزی
ل او پیشنهاد کرد که (به جای
کمتر از هشت دالر بود .با این حا 
من) پرداخت کند .سخاوتمندی او غیرمنتظره بود.چیزهای زیادی
درباره ایران غیرمنتظره است .ایران یک محیط خصمانه نیست
آنطور که اغلب استرالیاییها تصور میکنند .چندی بع د در منزل
او به اتفاق همسر و پسرش چای نوشیدیم .من شوکه شده بودم که
این چقدر «غیرایرانی» است .همسر او با لبخند ،میوه و شیرینی
تعارف کرد .طی چند هفته که در ایران بودم ،این اولین زنی بود
که او را بدون روسری دیدم .او در کنار خانواده راحت بود .پسرش
به نوعی حامی دونالد ترامپ است (او از ذکاوت تجاری این مرد
تجلیل میکند)؛ پسری که با وجود ممنوعیت قانونی موسیقی
زنده ،آهنگهای دانس الکترونیک میسازد و با اینکه فیسبوک
و توئیتر فیلتر هستند ،از آنها استفاده میکند.جنتلمن پیر که در
خیابان به من پیشنهاد کمک کرد ،اکنون بر اجرای آهنگ فرانک
سیناترا خواننده آمریکایی روی دستگاه قدیمیاش برای من اصرار
میکند .او هوادار پروپاقرص آهنگ مایوی از فرانک سیناتراست.
همزمان با اجرای این آهنگ به طور مکرر حرکات موزون از خود
نشان میدهد.او و خانوادهاش به من درباره ایران گفتند؛ کشوری
که عاشق آن هستن د اما دارای مشکالت عمیقی است .گویی آنها
منتظر بودند چیزی را از سینههایشان خارج کنند؛ مکالمهای که
آنها نمیتوانستند علنا با همسایگانشان داشته باشند.
اسمیت در ادامه با اشاره به گلهمندی این خانواده نوشته این
چیزی نبوده که فکر میکرده در ایران پیدا کند .با این حال به او
کمک کرده تا بفهمد چرا اکنون اوضاع در حالتی که آن را نزاع
توصیف کرده قرار دارد.

