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تیغ کین بر فرق معجزه آفرینش
قلم متبرک میشود به نام علی(ع) ،زبان و دهان
و کام جان متبرک میشود به نام علی(ع) ،هر
آینه عشق متجلی میشود به نام و یاد علی(ع)،
هر غزلی را «بیت الغزلی» است و امیر مومنان
علی(ع) بیت الغزل هستی ،هر جانی را جانانی
و جانان حضرت مصطفی ،علی مرتضی است،
هر مریدی را مرادی و مراد اولین گرونده به آیین
پــاک خاتم االنبیا ،حبیب خداست .علی(ع)
شاگرد ممتاز مکتب حضرت مصطفی ،ابوتراب
بعد از رسول اعظم ،ازهد و اتقی ،اعدل و اشجع،
امیر بیان ،ساالر کالم و امیر مومنان است .آن
جان فدای رسول خدا در «لیلة المبیت» و «بدر» و
«احد» و دیگر هنگامه ها ،آن که به فرموده حبیب
خدا ضربت «یوم الخندق» اش افضل از عبادت
جن و انس است ،همو که به اذن خدا و رسول در
کعبه بر شانه پیامبر جا گرفت و «بت شکن» شد.

یادداشت
جوادنوائیان رودسری

Culture@khorasannews.com

دغدغهامروزیفردوسیرادریابیم
امــروز ،روز بزرگداشت فردوسی و پاسداشت
زبان و ادبیات فارسی است .شاهنامه ،شاهکار
حکیم توس را باید شناسنامه ایرانیان و بلکه تمام
فارسی زبانان جهان بدانیم؛ میراثی بس گران قدر
که صرف نظر از محتوای حکمت آمیز و تاریخی
آن ،گنجینه ای سترگ از واژگان اصیل فارسی
محسوب میشود .فردوسی بــزرگ با ســرودن
شاهنامه ،رونقی دوباره به زبان مادری خود داد و
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خدایش در آیه مباهله «جان پیامبر» خواندش!
و همان خدا ،رسول اکرم پیامبر خاتم را وحی و
«امر» فرمود به ابالغ والیت و وصایت امیرمومنان
علی(ع) در غدیر خــم .ایــن علی(ع) که حیدر
است و ابوتراب و مرتضی ،شوی زهــرای اطهر
است و پسرعم ،برادر و وصی حضرت مصطفی،
نماد ایمان است و اخالص و صدق و صفا ،قرآن
ناطق و ترجمان وحی خدا ،اما قسم به خدا که
خدا نیست و بنده خداست ولی بی گمان همچو
معجزه پیامبران ،او «معجزه آفرینش» است .برای
اثبات جایگاه و تــوان و قابلیت انسان از سوی
حضرت رحمان که عبد صالح خدا میتواند با
ایمان و علم و اخالص و زهد و تقوا و حرکت بر
مدار حق و حقیقت و برافراشتن پرچم حق طلبی
و قسط و عدالت و مقابله با ظلم و فساد و جهالت و
پیروی محض از خالق هستی و مریدی حضرت
مصطفی ،نمونه انسان کامل و نماد اتم انسانیت
و عبودیت و آینه تمام نمای حق و حقیقت و جلوه
صفات الهی باشد .امیر مومنان ،این بزرگ شده
دامان حبیب خدا و شاگرد ممتاز مکتب اسالم
ناب محمدی(ص) چنان زیست و ساده خورد و
ساده پوشید و چنان ورع و زهد و تقوا و پارسایی
ورزید و آن چنان عارفانه و عاشقانه به اقامه نماز
و عدل و انصاف و دستگیری از مردمان و نوازش

یتیمان همت گمارد و به گواه قرآن ،به گاه رکوع
نماز ،انگشتری به سائل بخشید و آن چنان در
طریق حق و عدالت و حاکمیت احکام الهی و
تحقق اسالم ناب ،تبیین آیین عبودیت و بندگی
و روشــن کــردن مسیر تکامل و سعادت انسان
کوشید که خدای ارحم الراحمین ،مقام «ساقی
کوثر» و «قسیم نار و جنت» اش عطا فرمود و قبول
والیتش را ضامن ایمان و رستگاری و اما برخی با
«جان پیامبر» خاتم ،پسر عم و برادر و وصی رسول
اکرم چهها کردند؟ و چه ظلمها که نکردند؟!
برخی از سر عمد و عناد ،برخی از سر حقد و
حسادت ،برخی از سر عقده گشایی و عداوت،
برخی از سر کینه و حب ریاست ،برخی از سر
ناجوانمردی و پیمان شکنی و برخی از سر خشک
مغزی و تحجر و جهالت در قالب «ناکثین» و
«قاسطین» و «مارقین» خون حجت حق ،ولی خدا
و وصی رسول ا ...را آن چنان در شیشه کردند و
بر سینه قرآنی حضرت اش چنان فشردند که
به گاه اصابت ضربت شمشیر کینه و جهالت بر
فرق مبارکش در محراب عبادت ،ندای پر «رمز و
راز» امیرالمومنین در گوش جهان جاودانه شد و
عشق و مودت امیر مومنان ،این «معجزه آفرینش»
همچنان و تا ابد ،عشق و ایمان و عبودیت و کمال و
سعادت میآفریند.

در رنج  30ساله ای که برای سراییدن آن کشید،
مهجوریت آن را به پایان رساند و فارسی را به زبانی
در تراز جهانی تبدیل کرد .با این حال ،ستایش
از کار او و برشمردن ویژگی های اثر ماندگارش،
حقی را که فردوسی بر گردن ما دارد ،ادا نمی کند.
او قلم به دست گرفت تا زبان فارسی را از فراموشی
برهاند و تهاجم عناصر بیگانه که ساحتش را به
زنگار غیر میآلودند ،دفع کند .با این حال ،امروز
در حالی به مدح فردوسی و تقدیر از اثر بزرگ او
میپردازیم که بی محابا ،زبان مادری را به عناصر
غریبه آلوده ایم .فضای مجازی ما و جمالتی که
در آن رد و بدل میشود ،مصداقی اسف انگیز از
این رویکرد ناشایست است .برخی از ما عادت
کــرده ایــم که درســت نوشتن را سخت بدانیم و
الابالی وار بنویسیم و خوش باشیم که نوشته ایم!

حتی این نادرست نوشتن و نادرست سرودن را
میتوان در مدیحه سرایی برای فردوسی بزرگ
هم دید .اگر قرار است روزی را به پاسداشت زبان
و ادب فارسی اختصاص دهیم و یاد حکیم توس را
گرامی بداریم ،به دور از خرد است که دغدغه آن
دهقان زاده خردمند را نادیده بینگاریم؛ دغدغه
زنده کردن و زنده نگه داشتن زبان شیرین فارسی
را .پاسداری از زبان مادری ،تنها وظیفه حاکمیت
نیست؛ مواظبت از زبان فردوسی بزرگ ،از خانه
آغاز میشود؛ از نخستین واژگانی که با اشتیاق به
فرزندانمان میآموزیم .بی تردید دغدغه امروزی
آن حکیم فرزانه ،چیزی جز این نیست که فارسی
زنــده بماند و نسل های بعد نیز ،به همین زبان
شیرین ،بگویند و بنویسند و بسرایند .بیایید
دغدغه امروزی فردوسی را دریابیم.

الیک براوو برای بیرو ،نجفی یا طارمی و انتقاد دوروف از  4درصدی ها!
* «براوو» دروازهبان شیلیایی تیم منچسترسیتی
در دوره قرنطینه تمرینات شخصی سفت و سختی
راانجاممیدهدوویدئوهایآنرادراینستاگرامش
به اشتراک میگذارد .پیشتر یکی از این ویدئوها
به شدت مورد توجه کاربران شبکههای اجتماعی
قــرار گرفت .این گلر مطرح این بار در استوری
اینستاگرامش تصاویری از تمرینات را قرار داد که
با واکنش دروازه بان تیم ملی ایران مواجه شد.
بیرانوند به این استوری واکنش مثبت نشان داد و
برایبراوو،ایموجیدستزدنوتشویقفرستادکه
همین موضوع به گپ و گفت دوستانه ای ختم شد.

مشروح مکالمات بیرانوند و دروازه بان منچستر
سیتی را در خراسان ورزشی بخوانید.
* دعوای  4درصدیها و  96درصدیها به خارج
از مرزها کشیده شده است! مدیرعامل تلگرام
اعــام کــرده که با وجــود تالشها بعد از دو سال
و نیم فعالیت برای ایجاد بستر بالکچین تلگرام
با نام  ،TONفعالیت تلگرام در حــوزه بالکچین
به دلیل موانع قانونی ایجاد شده از سوی دولت
ایاالت متحده آمریکا متوقف شده و بدین ترتیب ارز
دیجیتال گرام هیچ گاه منتشر نخواهد شد .پاول
دوروف در پستی که در کانال خود به اشتراک

گذاشته  ،نوشته است :کشورهای دیگر حاکمیت
کامل روی قلمروی خودشان ندارند .متأسفانه
ما 96 ،درصد جمعیت جهان ،در نقطه دیگری
از جهان زندگی میکنیم و وابسته به تصمیم
گیرندگانی هستیم که توسط  4درصــدی که در
آمریکا زندگی میکنند ،انتخاب شدهاند .مشروح
این خبر را در صفحه 10بخوانید .
*مصاحبهوکیلنجفیومطرحکردنشوخیهای
شبکه های اجتماعی پای طارمی را به قتل همسر
شهردار سابق تهران باز کرد .در ابتدای گفت و گو
خبرنگار یکی از شوخی هایی را که در شبکه های
اجتماعی دربــاره پرونده نجفی میشود ،برای
وکیل پرونده تعریف کرد .او گفت در شبکه های
اجتماعی مطرح شده که اگر نجفی فوروارد تیم
ملی بود ،میشد یکی مثل طارمی .چون پنج تا
گلوله از فاصله نزدیک شلیک کرده اما هیچ کدوم
به هدف نخورده و اونی هم که خورده تو برگشت
خورده .این مطلب و دیگر مطالب ترند شده فضای
مجازی را در ستون بازتاب صفحه  4بخوانید.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

••دقیقا داره همان اتفاق هواپیمای مسافربری
اوکــرایــنــی تــکــرار م ـیشــه.اون قــدر در ارائــه
اطالعات مربوط به حادثه ناو کنارک تعلل
میکنند تا روز به روز اخبار ضد و نقیض از
داخــل و خــارج از کشور به خــورد مــردم داده
شود.
•• آمار تلفات کرونا در مقابل تلفات ساالنه
سایپاوایران خــودرو عــددی نیست .کاش
مسئوالن ه ــرروز مثل کــرونــا آمارفوتیها
و نقص عــضــوهــای پــرایــد و ۴۰۵رواع ــام
میکردند تا به عمق فاجعه پی ببریم.
•• ســهــام عــدالــت؟ چــرا بــه عــدالــت توهین
میکنید؟ اگــر اســمــش عــدالــت هست به
همه باید تعلق بگیره .بعضیها که آن زمان
از صبح تا شب دنبال یک لقمه نان بودند
پیگیری نکردند و االن هــم هیچ سهامی
ندارند .بیزحمت اسمش رو بگذارید سهام
برگزیدگان یا سهام از ما بهتران!
••برای گرانی اجــاره خانهها ما مستاجرها
این همه حرف زدیــم ،گله کردیم .این همه
تقاضای کمک کردیم امــا چی شــد؟ کدام
مسئول یا نهادی ناراحت شــد؟ فقط پول
پیامک از جیب مــون رفــت .وای به حــال ما
مستاجرها.
•• یادش به خیر .رئیس جمهور که آمد تا چهار
پنج سال اول هرمشکلی وجود داشت گردن
رئیس جمهور قبلی میانداخت .باز خدا آن
قبلی را خیر بدهد .هرچه مــردم را بدبخت
کرد حداقل سهام عدالت داد و مسکن مهر را
راه انداخت .اینها که خجالت برایشان معنا
ندارد .فقط لب و دهن هستند و حرف میزنند!
•• مسئوالن محترم ایــن روزه ــا کــه درگیر
قیمت پراید هستند سری هم به بازار اجاره
خانه بزنند که صاحبخانه های بی انصاف
در نبود هیچ قانون و نظارتی چه پول پیش و
اجاره های وحشتناکی از مستاجران طلب
من مستاجر توان پرداخت این
میکنند .اگه ِ
مقدار پول را داشتم که مستاجر نمی شدم.
••هنوز کفن عزیزانمون در حادثه هواپیمای
اوکــرایــن خشک نشده باید داغ ــدار جوان

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

های رشیدمون در حادثه کنارک باشیم.این
اتفاق یک حادثه نبود یک اشتباه غیر قابل
گذشت بود.
•• شمارا به خدا به فکر بازگشایی باشگاههای
ورزشــــی هــم بــاشــیــد.ســه مــاهــه تعطیله
ودرمــعــرض ورشکستگی قــرار گرفته ایم.
ازکجا اجاره های سنگین را پرداخت کنیم؟
••به خدا قسم فشار زیادی بر گلوی زن وبچه
ما رانندگان اینترنتی اســت .مخصوصا ما
که ماشین بنزین سوز داریــم .دولت همان
روزهای اول که بنزین را۳۰۰۰تومان کرد
وعده داد با ثبت نام در سامانه گاز سوز خودرو
به رایگان ماشینها گازسوز شوند .کافی
نتها مبلغ  15هزار تومان از مردم گرفتند
و ثبت نــام کردند .خــدا میداند ایــن حرف
دولت جنبه تبلیغاتی داشت یا برای ساکت
کردن مردم به خاطر گران شدن بنزین بود!
•• واقعا جایی هست که صــدای مظلومان
را بشنوه؟ ســال  ۹۳از موسسه فرشتگان
۸۰مــیــلــیــون وام گرفتم تــا وقتی دایــر بود
۳۵میلیون پــرداخــت ک ــردم بعد هــم این
موسسه تعطیل شد .حاال بعد از چند سال
خونه پدرم را به اجرا گذاشته اند و تقاضای
 ۲۹۳میلیون دیرکرد و اصل وام دارند .واقعا
کدوم نزول خوری این طور حساب میکنه؟
همه زندگیام به هم ریخته.
••خواهشـمندم یک بـار هم کـه شـده روزنامه
خراسـان از قیمـت سـازی اینترنتـی املاک
گزارشـی تهیـه کنـه کـه چـرا مبـدأ اسـتعالم
قیمـت املاک ایـن سـایتها و نـرم افزارهـا
شـده اسـت؟
••اگــــر کــنــتــرل قــیــمــت خــــــودرو مــانــنــد
قیمتگذاری لیموترش اســت که عزیزان
خودشون رو اذیت نکنند .امروز از چند میوه
فروشی لیمو رو قیمت کردم از ۴۰هزار تومان
بود تا ۵۰هزارتومان!
•• قــوانــیــن مــا خیلی بــاحــالــه .مــثــا بــرای
ساخت ملک قانون گذاشته اند اما خیلی
قانونی میگویند اگــر میخواهید خالف
بسازید اشکالی نــدارد فقط خالفی اش را

نمابر05137009129 :

بدهید! همین قوانین شل و ول است که این
اختالسها و فسادها را درست میکند.
•• چ ــرا هــیــچ کمکی بــه معلمان م ــدارس
غیرانتفاعی نمی شود؟ ماهانه حقوق های
 ۴۰۰هزار تومان تا یک میلیون میگیرند
و االن چند ماه است که به خاطر تعطیالت
کرونایی بدون حقوق زندگی میکنیم .آخه
چطور هم اجــاره خانه بدهیم و هم زندگی
کنیم؟ باعث تاسف است.
•• شما که ایــن همه اطــاعــات دربـــاره این
ماشین هــای نوستالژیک دادیــــن ،باید
میگفتینکه این پیکان سال  ،70تقریبا یک
میلیون تومان قیمت داشت اما االن ،قیمت
کف ماشینها شده  100میلیون!
•• دولــت محترم خیلی دیــر متوجه شد که
وزیر صمت اش این کاره نبود و فقط حامی و
طرفدار و سهامدار دو خودرو ساز بود .کاری
که جناب رحمانی با بازار خودرو و باال بردن
قیمتها و بی ارزش کردن پول ملی کشور
کرد دشمنان کشور نکردند .کاش مجلس و
قوه قضایی کشور پیگیری کنند و با برکناری
جریان را تمام شده نگذارند.
•• درجواب مخاطبی که گفته بود کرونا هم
چــاقهــا رو دوســت نـــداره! خــب رژیــم بگیر
داداش .یــک کمی کمتر بــخــور ،ایــن قدر
افسوس نخور!
••آقــای روحــانــی! جناب نوبخت! پس چه
شد کمک معیشتی تان؟ همین یکی دو بار
بود؟ دستتان درد نکند .یک وقت ورشکسته
نشوید .واقــعــا تــوان کمک بــه همین چند
میلیون معیشت بگیر را که از د ههــا فیلتر
شناسایی گذشتند ،ندارید؟ معیشت بگیران
در گذران زندگی مانده اند .تا کی از مردم و
کمک مردم مایه میگذارید؟
••آقای شهردار! بیشتر ساختمانهای مشهد
در خیابان های کم عرض ساخته شده اند
که عبور خودروها از آ نهــا مشکله .بعضی
خانواد هها دو خــودرو دارنــد که همه برای
بیرون آمــدن بحث دارنــد لطفا شما اجــازه
ساخت ندهید!

 5درخواست بدون پاسخ ایران از مرزبانی افغانستان
فرمانده هنگ مرزی تایباد از پنج درخواست
بدون پاسخ ایران از مرزبانی افغانستان برای
بررسی حادثه اخیر و ادعاهای کابل در این باره
خبرداد و گفت :انتشار خبری مبنی بر غرق
شدن تعدادی از اتباع افغانستانی در رودخانه
مرزی و حواشی آن در  13اردیبهشت در حالی
که در آن روز ،اتفاق خاصی را در مرز نداشتیم،
برایم تعجب آور بود .وی بیان کرد :در تحقیقات
اولیه مشخص شد هیچ مــورد خاصی در مرز

رخ نــداده اســت .برهمین اســاس بــرای روشن
شــدن بیشتر ایــن ماجرا ،عــاوه بر ارســال سه
مکاتبه رسمی مرزی ،دو مرحله تقاضای مالقات
اضطراری مرزی را کردم اما همچنان منتظر
پاسخ گویی طرف مقابل هستیم .درهمین حال
به گــزارش تسنیم ،سخنگوی وزارت خارجه
در بخشی از پاسخ خود به برخی پرسش ها،
ابهامات و فضاسازیهای رسانههای بیگانه ،از
ورود حدود ۱۲۰هزار تبعه غیرمجاز افغانستانی

به ایران خبر داد و گفت :در سه سال اخیر ظاهرا
به خاطر تهدیدات ناشی از حضور داعــش و
طالبان در آن منطقه ،نیروهای افغان حداقل
 54پاسگاه مرزی افغانستان را که حتی هزینه
احداث بسیاری از آ نها در سا لهای گذشته
از سوی دولت ایران در اختیار کشور دوست و
همسایه قرار گرفته ،تخلیه کردهاند و این مناطق
مرزی همجوا ِر خاک جمهوری اسالمی ایران
کامال در اختیار نیروهای تروریستی قرار دارد.

