سال بیست و پنجم شماره 7060
سردبیر :جواد دلیری
تلفن 88761720 :نمابر88761254 :
ارتباط مردمی88769075 :
پیامک - 3000451213 :روابط عمومی
نشانی :تهران خیابان خرمشهر -شماره 208
صندوق پستی15875-5388 :
امور مشترکین88748800 :
چاپ :سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی
شرکت چاپ جام جم

چهارشنبه

 25اردیبهشت 1398

صاحب امتیاز :خبرگزاري جمهوري اسالمي

سازمان آگهیهاي روزنامه ايران:

دعــــــای
روز نهــم

دارنده گواهينامه ايزو 9001از شركت NISCERT

تهران خیابان خرمشهر شماره 16
پذيرش سازمان آگهيها)021( 1877 :

w w w. i r a n - n e w s p a p e r. c o m

اذان ظهر 13/01

اذان مغرب 20/23

انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران:
88548892-5

28

29

29

41

35

31

30

27

تبریز

تهران

مشهد

اهواز

بندرعباس

یزد

شیراز

رشت

میثاقنامه اخــاق روزنامه نگاران ایران:

16

16

13

24

25

20

14

18

www.ion.ir/news/19949.html

نیمه شب شرعی 00/11

اذان صبح فردا 4/20

طلوع آفتاب فردا 5/59

اس َعه َو ْ
اللَّ ُه َّم ْ
اه ِدنِی فِی ِه
اج َع ْل لِی فِی ِه َن ِصیبا ِم ْن َر ْح َمتِک ْالَو ِ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
اصیتِی إِلی مرْضاتِــک الجا ِمعه
الس ِ
ــاطعه و خــذ بِن ِ
لَِب َراهِینِک َّ
بِ َم َحبَّتِک یا اَ َم َل ْال ُم ْشَتاقِینَ
خدایــا بــرای مــن در این مــاه بهــره ای از رحمت گســترده ات
قرار ده و به جانب دالیل درخشــانت راهنمایی کن و به ســوی
خشنودی فراگیرت متوجه کن ،به مهرت ای آرزوی مشتاقان.

رمضان ،فصل دگرگونی و دگرسانی
نــــگاره

بهزاد شیشه گران

چو ایران نباشد تن من مباد

هــر یــک از مناســک عبــادی اســام از جمله
«نمــاز ،روزه ،زکات ،حــج و جهاد» که در زمره
عبادات مهم و برجســته بهشمار میآیند ،اگر
چــه با هدف مشــترکی که همانا کمال انســان
از طریق تقوای الهی اســت ،تشــریع شــدهاند،
ضیافت
جهــت دســتیابی بــه هــدف ،روش خاصی را
پیش روی انســان میگشــایند .درهمین راستا
«نمــاز» از طریــق تقویــت ارتبــاط بیواســطه
انســان بــا خالــق هســتی« ،زکات»بــا تقویــت
رابطــه انســان بــا ســایر انســانها« ،حــج» به
ماموستا
شیوه تقویت رابطه انسان با خالق و مخلوق و
مسلم خدری
«جهاد» به شیوه محافظت و مراقبت از همه
ط اســت ،بــه این معنی که اگر کســی
ایــن رواب 
مانع روابط صحیح انسان با خدا یا خلق خدا بود پای فریضه جهاد
به میان میآید .دراین میان مناســک مــاه مبارک رمضان از جمله
«صــوم وصیام» نقش خطیــری در تقویت بنیه معنوی و گســترش
رابط ه انسان با خویشتن خویش است .به تعبیر دیگر فلسف ه وجودی

روزه ماه مبارک رمضان ،بازگشــت انسان به خود در راستای اصالح
خویش است که میتوان آن را اساس اصالح جامعه دانست.
از این منظر ماه مبارک رمضان فرصت مبارک و مناســبی است
کــه روزه دار بــه مدت یک ماه بــا خود به خلوت رفته و به محاســبه
نفس به معنای شرعی آن میپردازد و به نقاط ضعف خود ازکلیه
جهات فکری ،اخالقی و رفتار اجتماعی چشم گشوده و پس از آن با
عزمی راسخ و بردباری و توکل بر خدا ،به رفع آنها با برنام ه عملی
اهتمــام مــیورزد و اقدامــات الزم جهت ســد راههای نفــوذ دوباره
رذائــل را پیشبینــی مینمایــد .براین اســاس ماه مبــارک رمضان
فرصت شــناخت نقاط آسیب و قوت انســان است تا با ترمیم اولی
و تقویــت آن دیگری راه ســعادت و کمال را یافتــه و با تکیه بر نقاط
قوت ایمانی مسیر رشد و ترقی را پیش گیرد و ضمن جبران مافات
از داشتههای خود برای آیندهای روشن و هدفمند بهر ه برد.
آنچه مســلم و قطعی اســت اینکــه روزه دار زمانــی میتواند به
چنین نتیجهای دســت یابد که در راســتای تعالیم الهی و رســولش
یعنی قرآن و ســنت گام بردارد و به تعبیری دیگر بازگشتی حقیقی
به قرآن و ســنت داشــته باشد .چنین به نظر میرسد که نزول قرآن

کریم در ماه مبارک رمضان نیز ناظربه همین مســأله باشــد .بدین
معنا که شــاید نــزول قرآن در مــاه مبارک رمضان حامــل این پیام
باشــد کــه اگــر میخواهیــد از طریــق عبــادت روزه ،به تقــوای الهی
دســتیابید ،چارهای ندارید جز اینکه همراه با روزه داری ،بازگشتی
قطعی و حقیقی به قرآن داشته باشید!
با چنین نگرشــی قطعاً مناســک مــاه مبارک رمضــان میتواند
منشــأ تحوالت نیک و ســتودنی و همچنین تصمیمات خوبی شده
و مبنای اصالح بســیاری از بدرفتاریهای فردی و جمعی باشد و با
ایجــاد فضای معنوی به کاهش انــواع بیماریهای روحی و روانی و
ناهنجاریهای فکری و اخالقی در اجتماع منجر شود.
لــذا بــر ما بندگان خــدا ضروری اســت که ماه مبــارک رمضان را
نقطــه عطفی جهت تغییر و تحــول در نظرآورده و بهترین فرصت
بــرای این مهم تلقــی کنیم و چه ب ه صورت فــردی و چه ب ه صورت
ی و شفابخش برای امراض روحی
جمعی از این موقعیت اســتثنای 
و برطرف کردن موانع پیشــرفت و ترقی خود بهره ببریم و عالوه بر
کسب رضا و خشنودی خداوند متعال ،سعادت دنیا و آخرت را نیز
به دست آوریم.

به بهانه  25اردیبهشت ،روز بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان فارسی

کتاب سرشت و سرنوشت ایران
ِ

«دوریس دی» بازیگر و خواننده نامدار هالیوود در  97سالگی درگذشت

پایان کار زن شاد و موفق هالیوود
نکوداشت

وصال روحانی
خبرنگار

دوریس دی ،بازیگر سرشناس هالیوود و زنی که در دهههای
 1950و  1960بــه عنــوان یکــی از محبوبتریــن بازیگــران
امریکایــی در فیلمهــای کمــدی -اجتماعــی مشــهور بازی
کرد ،در ســن  97ســالگی بــر اثر برونشــیت مزمــن در منزل
مســکونیاش در ایالت کالیفرنیای امریکا جان ســپرد .او که
دســتی در خوانندگی هم داشــت و آواز اکثــر فیلمهای خود
را شــخصاً میخواند ،در عصری چهره شــد که در فیلمهای
ســینمایی خبری از جلوههای ویژه امروزی نبودو هالیوود به
زندگیهای واقعی و مردم عادی بیشتر بها میداد .دوریس
دی همچــون ملکــهای معمولی و آدمــی از جنس مردم در
این فیلمها هنرنمایی میکرد.
مشــهورترین فیلمهای دوریــس دی در آن ایــام «Pillow
« ،»talkآن احســاس مینکــی» و «هرچــه میخواهــد بشــود،
میشــود» بودند و او در ســه فیلم شــاد و سرخوش اجتماعی
در کنــار «راک هادســون» زوج هنــری موفق را ســاخت که در
ســالهای پایانی دهه  1950و نیمه اول دهه  1960چشمهای
بســیاری را به سمت خود معطوف کرد« .دی» اگرچه در این
فیلمهــا مظهــر یــک زن عــادی و مثبــت و موفق و سرشــار از
احساسات انسانی بود ،اما بعدها در کتاب خاطراتش نوشت
که در تمام آن سال ها با انواع مشکالت بویژه کمبودهای مالی

دست بهگریبان بوده است«:مرا سمبل زنان خوشبخت و شاد
جهان میدانند و کسی که دنیا و زمانه با اوست و خورشید فقط
بر وی میتابد و دقیقاً بههمین سبب است که باید این تصویر
را به هر زحمتی حفظ کنم و نگویم که شــراکتهای انسانی و
تجاری در جهان امروز تا چه میزان بد و بیعاقبت هســتند».
بــه دوریــس دی هرگز یــک جایزه اســکار ندادنــد زیرا جنس
فیلمهــای او عمیق و از آن دســت کارها نبود که اســکار ببرد،
ی که حتی مجموعهای از کارهای پیشــتر منتشــر نشدهاش
د 
در ســال  2011به یکی از پرفروشترین آلبومهای موسیقی در
امریکای شمالی تبدیل شد ،از کودکی عشق به کارهای هنری
داشــت و با گویندگی در یک شــبکه رادیویی در سینســیناتی
بــه این عرص ه ورود کــرد .دی در ســال  1955با توفیق تجاری
فیلم «دوستم بدار یا ترکم کن» تبدیل به یک نو ستاره در هنر
ســینما شد و چنان پیشرفت کرد که حتی در فیلم «مردی که
زیاد میدانست» کار ماندگار آلفرد هیچکاک نیز که مضمونی
به کلی متفاوت با فیلمهای اجتماعی و خانوادگی او داشت،
حضوری موفق به نمایش گذاشت.
دوریس دی پس از ترک سینما در تلویزیون با «شو»های
اختصاصــی خــود همچنــان درخشــید ،هرچنــد کــه در 35
ســال اخیــر کمترین حضــور را در عرصههای هنری داشــت
و هوادارانــش را بــا خاطرات پیشــین خود تنها گذاشــته بود؛
دوران ســپری شــده ای کــه دوریــس دی چهار بار بــه عنوان
پولسازترین هنرپیشه زن امریکا معرفی شد.

گالیه جلیل فرجاد از تلویزیونیها

یســت
لهای 
«برادرجان»یکــی از سریا 
کــه این شــبها بــه بهانه مــاه رمضان
خبر آخر
شــاهد پخش آن از شبکه سه تلویزیون
هســتیم .ســریالی کــه بعــد از ســالها جلیــل فرجــاد را به
قاب ســیما بازگردانده است .این بازیگر سینما و تلویزیون
توگویی که با ایسنا داشته در پاسخ بهدلیل
دربخشی از گف 
کــم کاری ایــن ســالهایش گفتــه« :متأســفانه زمانــی در
ده ههــای  ۶۰و  ۷۰کار ایــن گونــه بود که از مــا برای حضور
در یــک پروژه دعوت میشــد ،امــا حاال فرق کرده اســت و
ما خودمان باید دنبال کار باشــیم»! او که در این ســریال با
دخترش و همچنین علی نصیریان همبازی است ،ضمن
گالیه از مســئوالن ســیما ادامه داده است«:شــاید مدیران
تلویزیــون از مــن خوششــان نمیآیــد ،یــا آنقــدر اطــراف
دوســتان تهیهکننده و کارگردان آدم زیاد هســت که امثال
من دیگر دیده نمیشویم؛ من نمیدانم».فرجاد که شش
سالی میشود از تلویزیون دور مانده یا به قول خودش کنار

گذاشــته شــده ،بهانه حضورش در این سریال را جملهای
عنوان کرده که از ســعید نعمتاهلل ،کارگردان این ســریال
شــنیده ،کــه« :مدتهاســت نیســتی!» .او حتــی از برخــی
همکارانش هم گالیه دارد ،اینکه شنیده برخی بازیگران از
کارگردانان خواهش میکنند به آنان نقش بدهند یا حتی
با پــول آنان را راضی میکنند! فرجــاد البته تأکید کرده که
نمیدانــد ایــن مســأله حقیقــت دارد یا نه ،امــا در صورت
واقعی بودن آن را مستندی غمانگیز میداند چراکه تأکید
دارد نقش فروختنی نیســت و کارگردان و تهیهکننده فیلم
بایــد ببینند کــدام بازیگر از پس نقشهای مورد نظرشــان
برمیآیــد .به گفتــه فرجاد ماجــرای ســریال «برادرجان»
مناســب حال امروز جامعهمان اســت چراکه پیام آن یک
یادآوری اســت تا حواســمان باشد انســان به خاطر طمع،
حــرص و آز ممکن اســت خیلی چیزا را فرامــوش کند .به
گفتــه این بازیگــر ســینما و تلویزیون یکــی از گرفتاریهای
فعلی رنگ باختن رعایت حقالناس است.

ایسنا

بهــزاد شیشــهگران  /نقــاش و طــراح گرافیــک:
 25اردیبهشــت روز بزرگداشــت ابوالقاســم فردوسی
پدیدآورنــده بزرگترین رزمنامه جهان اســت که همه
ســاله در ایــن روز آیینهــای بزرگداشــت فردوســی و
شــاهنامه در دانشــگاهها و نهادهای پژوهشــی کشــور
برگزار میشــود .نام و آوازه فردوسی در سراسر جهان
ســتوده شــده اســت؛ تا جایی که ســعدی شــیرازی به
نیکــی و احتــرام از فردوســی یــاد میکنــد و بارهــا از
قهرمانان کتاب شاهنامه در آثار خود نام برده و بیتی
از شاهنامه را در کتاب بوستان عیناً نقل میکند« :چـه
خـــوش گفت فـردوسی پاکـــزاد /کـه رحـمـــت بــر آن

تربـــت پــاک بـاد  /میـــازار مـوری که دانـه کـش است/
که جان دارد و جان شــیرین خوش اســت .فردوســی
در شــعری دیگر میسراید« :چو ایــــران نباشــــد تـــن
من مبـــاد /بدیــــن بوم و بر زنـــــده یک تن مبـــاد  /بیا
تا همـــــه تــــن به کشتن دهیم /مبـــــادا که کشـــــور به
دشمـــــن دهیم  /دریـــــغ است ایـــران که ویران شود/
کنــــــام پلنگـــــــان و شیــــــــران شود» من نیز به پاس
امــروز و تقدیــر از آفرینشهــای ســتودنی این شــاعر
بــزرگ ،پوســتری از ســیمای او را کــه در ســال 1380
طراحی شده و از مجموعۀ مشاهیر ایران و جهان من
است با نگاهی دیگر در سال  98اجرا کردهام.

در میــان شــاعران و
نویســندگان ُپرتــوان
قند پارسی
جهــان کمتر شــاعر
و نویســندهای یافت
میشــود کــه همــه
زندگی خود را بر سر
سرودن و تألیف یک
کتــاب صــرف کــرده
کامیار عابدی
پژوهشگر و منتقد
باشــد :ذوق انســانی
حوزه شعر
اغلــب از اینکــه
سراســر حیــات را متمرکز بر یــک موضوع
و کتــاب کنــد ،گریــزان اســت.اما شــاعر
برجســته و حکیم بزرگی بهنام ابوالقاســم
فردوســی بخش اعظم عمر خود را بر ســر
ســرودن «شاهنامه» گذاشــته است .کتابی
کــه فردوســی پدیــد آورده ،از حــد طاقــت
انســان به معنای متعارفی که بشر تاکنون
شــناخته فراتر رفته اســت.او در کتاب خود
کوشــیده اســت تــا سرگذشــت یک قــوم و
سرزمین را از ابتدا تا زمان نزدیک به خود،
بر اســاس منابعــی که در اختیــارش بوده،
بهصورتــی منظــوم و منتظم در دســترس
دیگران قرار دهد .نام این قوم ،قوم ایرانی
است و نام این سرزمین ،سرزمین ایران .او
برای این کار از جهان اســطورهای به عصر
قهرمانــی و از عصــر قهرمانــی بــه دوران
تاریخی قدم گذاشــته است .البته ،منابع او
در بخش نخست در میانه حد الزم و کافی
در نوسان است و در بخش سوم ،نه .اما آن
چه اهمیت بیشــتری دارد این اســت که او
در کار خود چنان ظرافت و مهارتی نشــان
داده که پس از گذشــت بیش از یک هزاره،
خواننــده کتابــش هنــوز در روایتــی ادبــی،
اســطورهها و قهرمانان این قوم و سرزمین
را در ذهــن خــود بــه صورتــی مجمــوع و
ملمــوس حــس و با آنهــا زندگــی میکند.
روایــت فردوســی از زایــش و شــکلگیری
جهــان ایرانی دلپذیر و اســتوار اســت :نوع
توانایی و کار او در حوزه شــعر داســتانی به
مرحله نبوغ رسیده است.
باایــن همــه« ،شــاهنامه» فردوســی در
حــوزه زبان هــم اهمیت خاصــی دارد.این
کتــاب بازآفرینی و تثبیت زبانی بهنام زبان
فارســی دری اســت که در سدههای چهارم
و پنجــم ه.ق ،یعنی زمانه فردوســی ،هنوز
دوره جوانــی خــود را از لحــاظ ادبیات طی
میکرد.فردوســی بــا کنــش خالقانــه ،بــه
فارســی دانان بخشــی از طعــم و لذت این
زبــان را با َمجاز و تشــبیه و اســتعاره و کنایه

تیتر دردسرساز

خاص خویش چشانده است.کاربرد سهل
و ممتنــع زبــان در بیان سرگذشــت جهان
ایرانی  -کــه در مواردی درخور توجه اوجی
حماســی پیدا میکند -به این کتاب عظیم
تشــخص میبخشــد .عــاوه برایــن ،نباید
از یــک ویژگی بســیارعمده «شــاهنامه» به
غفلت گذشت:این کتاب عالوه بر اینکه به
تعبیر محمدعلی اســامی ندوشن«کتاب
سرنوشــت ایــران اســت» ،بایــد کتــاب
سرشــت انســان هم شمرده شــود.اهمیت
«مــن ایرانی» مــا را از توجه
آن یــک نبایــد ِ
«من انســانی»مان -مشــترک بــا همه
بــه ِ
جهــان -دور کند.داســتانهای مختلفــی
کــه در«شــاهنامه» روایــت میشــود ،از
لحاظ تنــوع واقعهها و رابطههای انســانی
واجتماعی و ویژگی روحی شــخصیتهای
اصلــی و فرعی در جهان ادب و هنر بســیار
ممتــاز و متمایــز است.شــاید در ادبیــات
جهان فقط مجموعه آثار نمایشــی ویلیام
شکسپیر درخور مقایسه با آن باشد.
«شاهنامه» کتابی است که از همان آغاز
تألیف ،با آنکه به هیچ نیروی رسمی آشکار
و پنهانی متکی نبود ،به ســرعت جای خود
را در میان ایرانیان و همسایگانشان باز کرد.
دامنه این توجه بتدریج در ســدههای بعد
به کشورها ،فرهنگها و زبانهای مختلفی
در شرق و غرب کشیده شده است .قسمتی
از بازتابهــای درونــی و بیرونــی این کتاب
را میتــوان در دو تألیــف «سرچشــمههای
فردوســی شناســی»(محمدامین ریاحــی)
و «کتابشناســی فردوســی»(ایرج افشــار)
یافت.البته ،شمار قلمزنان و محققانی که
به «شــاهنامه» پرداختهاند ،بســیار است و
یادکردن از همه آنان در یک نوشــته کوتاه،
ناممکــن.از ایــن رو ،اجــازه میخواهــم از
میان همــه فرهیختــگان درخــور احترامی

کــه در دوره متأخر ،یعنی دهه های-1390
 1340در ایــن زمینه آثاری پدیــد آوردهاند،
محض نمونه فقط به پنج نفر اشاره کنم.
.1شــاهرخ مســکوب()1304-1384
تحلیلگــر و جســتارنویس ادبــی توانمندی
که با گرایشــی اســطورهای و مــدرن در چند
کتاب خود پیشگامانه به واکاوی داستانها
و بخشهــا و موضوعهایــی از «شــاهنامه»
پرداخته است.
 .2اسالمی ندوشــن(متولد)1304ادیب
نکتهپردازی که با نگاهی نو ،روان شناختی
و تاریخــی در شناخت«شــاهنامه» چندین
کتاب خواندنی و راهگشا تألیف کرده است.
در آثــار او جهــان نگــری ایرانــی -انســانی
نمــودی خوشــایند ،ســنجیده و تأثیرگــذار
دارد.
.3جــال خالقی مطلــق (متولد )1316
استاد ســابق دانشــگاه هامبورگ آلمان که
پراهمیتترین تصحیح «شاهنامه» در این
دوره با کوشــش علمی و پیگیرانه او فراهم
آمــده اســت(البته ،وی در کار تصحیــح دو
دفتــر از یاری دو پژوهشــگر ادبــی :محمود
امیــد ســاالر و ابوالفضل خطیبــی بهرهمند
بوده است).
لالدین کزازی(متولد)1327
.4میرجال 
اســتاد دانشــگاه عالمه طباطبایی که عالوه
بر تشــریح و تدریس اســتادانه «شاهنامه»
در نــوع ســخنوری گــرم و ُپرشــور خــود نیز
متأثــر از زبــان کهــن فارســی بویــژه زبــان
فردوسی است.
 .5ســجاد آیدِنلــو (متولد )1359اســتاد
دانشــگاه پیــام نــور ارومیــه کــه بــا تألیــف
مقالههــا و کتابهــای متعــدد بویــژه در
حــوزه متن پژوهــی «شــاهنامه» ،بهعنوان
پژوهشــگری متخصصُ ،پراطالع و بســیار
ُزبده در این رشته شناخته شده است.

دانشگاههای ما و نسبتشان با شاهنامه و زبان فارسی

جای فرهنگنامهها خالی است

اولیــن نکتــهای کــه بایــد در چنیــن روزی از
بیانش غافــل نماند ،این اســت که با وجود
تکمــله
تمــام تالشهــا و برنامههــا و همایشهایی
که با هزینههای آنچنانی در کشــور ما انجام
میشــود ،هنــوز کار درســت و بزرگــی کــه در
خــور شــاهنامه باشــد بهصــورت مکتــوب یا
صــورت نگرفته اســت یا بســیار بســیار کم و
محدود و بدون پشتیبانی نهادهای فرهنگی
علی رواقی
شاهنامهپژوه و
بــوده اســت .از طــرف دیگــر ،تصحیحهایی
استاد دانشگاه
کــه از شــاهنامه وجــود دارد اصوالً بســیار پر
غلــط هســتند و نیــاز بــه بازنگــری و مداقــه
بهتــر و متفاوتتری دارند که متأســفانه این مهم یــا اصوالً انجام
نمیشــود ،یا دســت کم ،بدرســتی انجام نمیشــود .پس اگر ما با
ایــن ادعــا میخواهیم خدمات فردوســی بــه زبان فارســی را ارج
بگذاریــم بایــد حداقــل در دانشــگا ه بــرای دانشــجویان کتابها و
فرهنگهــای مختلفــی درباره شــاهنامه تدوین کنیم که دانشــجو
بتواند با مراجعه به آنها به شــناخت درستی برسد و این شناخت
را بــه دیگــران منتقــل کنــد .همایشهایی کــه در چنیــن روزهایی
برگــزار میشــود کار و اتفاق بدی نیســت اما باید بــه این نکته هم

توجه داشت که هزینه چنین همایشها و مراسمهایی را میتوان
به نحــوه بهتر و ارزندهتری که در خدمت عموم قرار بگیرد انجام
داد اما متأســفانه همانطور که گفتم در این زمینه ضعف بســیار
است .برای زبان فارسی کار ضروری و مهمی که بتواند تأثیری در
این حوزه بگذارد انجام نشــده اســت .حتی در کشورهای ضعیف
جهان ســوم نیز برای زبان فارســی کارهای خوبی انجام شــده اما
متأســفانه در کشــور مــا ایــن اتفاق آنگونه کــه باید و شــاید انجام
نگرفته اســت .حتی در خود دانشــگاه فردوســی مشــهد که قطب
فردوســی شناســی دارد هــم کار درخوری صــورت نپذیرفته و این
باعث تأســف است .فرهنگســتان و نهادهای دیگر نیز عملکردی
غیر از این نداشتهاند که این خوشایند نیست .منظور از کار درست
و اصولی و در خو ر شــأن شــاهنامه آن است که چیزی تدوین شود
که دانشــجو بتوانــد آن را بهعنوان درس بخوانــد و از فرهنگهای
مختلــف درباره شــاهنامه فردوســی مرجــع قابل توجهی داشــته
باشد که نیازها را برطرف کند .من در پایان امیدوارم که نهادهای
فرهنگــی چه دولتی و چه غیردولتی ،به این مســأله توجه بیش از
پیش نشــان دهند و کاری کنند تا نتیجه آن توجه بیش از پیش به
شــاهنامه و زبان فارســی باشــد که این روزها بــا مخاطرات زیادی
روبهروست.

تیتــر اول شــماره دیــروز روزنامــه کیهان
شهروند از آن تیترهایــی بــود کــه نظــر کاربران را
مجــازی جلــب کرد«.انفجارهای فجیره خواب از
یگانهخدامی سر شــیوخ مرتجع پراند!» تیتری بود که
دربــارهاش بحث شــد و بهنظر بســیاری
از کاربــران از تیترهایی بــود که میتواند
سوژه روز برای ایران مشکل ایجاد کند.
دربــاره ایــن موضــوع نظراتــی مثــل
اینهــا را خواندیــم :رد داده« :امریــکا میخــواد انفجــار
کشــتیهای تجاری رو بندازه گردن ایران .حاال شما صفحه
ارزشــیها و روزنامه کیهــان رو ببین عمالً گــردن گرفتن که
کار ماســت ،».نیما« :تیترها ،مواضــع و همه چی کیهان در
مواقع حســاس به نفع اسرائیل بوده تا ایران» ،ماهی سیاه:
«هماهنگــی نــدارن ،از هر تریبون هر کــی حرف خودش رو
میزنه ،یکی از جنگ میگه ،یکی از داســتان فجیره شادی
میکنــه .کیهــان کــه بارهــا تیترهــاش تو عربســتان دســت
به دســت شــده و تیتــر تحریکآمیــز میزنه ،یکــی تکذیب
میکنه ،».شــاهرخ ابراهیمی« :کدام تیتر علیه امنیت ملی
ماســت؟ نشــریه صدا با اون تیتر و عکس توقیف میشــه و
کیهــان بــا این تیتر و عکــس ،»...رضا مشــیری« :تیتر امروز
روزنامه کیهان برای آغاز جنگ کافیست».

بدهی من چقدر بوده؟!

حرفهــای هــادی رضــوی
جملههای یکــی از متهمــان وام گیرنــده
روز
از بانــک ســرمایه در دادگاه
دیــروز آنقــدر عجیــب و غریب بود که نمیشــد از
آن گذشــت« :ظاهــراً خیلی دوســت دارند بگویند
محمدهــادی رضوی داماد شــریعتمداری اســت
ولــی من که دامــاد نتانیاهو نیســتم .با زبــان روزه
درخواســت دارم مــرا خــارج از این عنــوان [داماد
شــریعتمداری] محاکمه کنید« ،».بانک ســرمایه
۳۱بدهکار کالن دارد ،مگــر بدهی من چقدر بوده
است؟ فقط ۸۰میلیارد!»
در کنار این جملهها آنچــه مورد توجه کاربران
قــرار گرفت حضور او در دادگاه با لباس شــخصی
و حرفهای دادســتان درباره رضوی بود که اعالم
کــرد ،او مبلــغ  ۱۰۷میلیــارد تومــن از ایــن بانک را
صرف عیش و نوش ،سفر خارجی ،خودرو لوکس
و خرید ملک کرده است.
کاربــران شــبکههای اجتماعــی بــه همــه ایــن
مــوارد اینطور پرداختند :امیرحســین اســدبیگی:
«حاال امروز شــاهد این هســتیم که هــادی رضوی
داماد جناب آقای شریعتمداری بیهیچ ضامنی
 ۱۰۷میلیــارد تومــان ناقابل از سیســتم بانکی وام
گرفتــن ،»...محمــد مالــی« :نماینــده دادســتان:
«ســیدهادی رضــوی  ۱۰۷میلیارد تومان از شــبکه
بانکــی خــارج و صــرف عیــش و نــوش کــرده».
متهم« :داماد شــریعتمداری ،وزیر کار هســتم نه
نتانیاهــو ».آیــا این جملــه تهدیدآمیز اســت؟ آیا
ایــن یــک دفاعیه اســت؟ آیا این جملــه توصیفی
اســت؟» ،میثــم بــیزر« :مــی گــه منــو بهعنــوان
دامــاد شــریعتمداری محاکمــه نکنیــد ولــی مثل
بقیــه لبــاس زنــدان هــم نمیپوشــم» ،احســان
گل محمــدی« :دو اظهارنظــر عجیب شــاه داماد
ســیدهادی رضــوی :ظاهــراً خیلــی دوســت دارند
بگویند محمد هادی رضوی داماد شــریعتمداری
اســت ،مــن کــه دامــاد نتانیاهــو نیســتم .اصــل
بدهــی من  ۸۰میلیارد اســت ،امیــدوارم مبارزه با
نزول خواری از این به بعد شــروع شــود ،».روحوو:
«هــادی رضــوی تــو دادگاه گفتــه مــن رو به اســم
خــودم محاکمه کنید نــه داماد وزیر .یکی نیســت
بگــه خودت اگــر داماد وزیــر نبودی که کســی یک
ریال هم بهت پــول نمیداد ،».مصطفی دهقان:
«شــیرینکاری دامــاد 107/5 :میلیــارد وام گرفته،
بــا  ۱۹میلیاردش یه ملــک خریده تو اندرزگو ،بعد
رفته برای تســویه وام ۳۰۰ .میلیون به کارشــناس
«هدیــه» داده همــون ملک  ۱۹میلیــاردی رو ۱۲۵
میلیارد ارزشگذاری کرده ،با بانک تسویه حساب
و یــک چــک  ۵میلیــاردی دیگــه هــم گرفتــه .زیبا
نیســت؟» ،»!« ،اشــکان مجللی« :دو نفر اول هم
باید در کسوت زندان میبودند!»

