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در همين حوالي
اول شهريور ،به مناسبت زادروز حسين عليزاده

بدون او چيزي از روزگار ما كم بود

برخ��ي زادروزها خير و فرخندهان��د ،از آن ميان
زادروز هنرمند موس��يقي ،حس��ين عليزاده كه
اگر «هست» نشده بود چيزي كم ميبود در اين
روزگار كه ميگذرانيم ما.
مصداق سخن من درباره حسين عليزاده آثاري
است كه او آفريده و همچنان در تكاپوي آفريدن
محموددولتآبادي
اس��ت .امتياز حس��ين عليزاده آن اس��ت كه با
س��اختن آثاري چون حصار و سواران دش��ت اميد و ني نوا به ما گفت

آيين نامه اخالقحرفهاي روزنامه اعتماد را در سايت بخوانيد

صاحب امتياز و مديرمسوول :الياس حضرتي
جانشين مدير مسوول و رييس شوراي سياستگذاري :بهروز بهزادي
سردبير  :سيدعلي ميرفتاح
معاون اجرايي :حجت طهماسبي
مشاور مدير مسوول :محمد حضرتي
رئيس سازمان آگهي ها :علي حضرتي
نشاني:خيابان ستارخان ،خيابان كوثر دوم ،بن بست مينو
تلفنخانه 66124024 - 66124025:نمابر66124021:
توزيع :نشر گستر امروز تلفن61933000 :
چاپ:نشر روزتاب تلفن 44545076:

زندهجوشي زندگي اجتماعي به چه ميزان و اندازه ميتواند اثربخش
بر خالقيت هنري باشد ،همچنين گفت چه ظرفيت و قابليتهايي در
موسيقي ميتوان كشف و ارايه كرد بسيار دور و دورتر از نغمه نواهاي
خمود و دلگير كه موس��يقي به اصطالح ملي و عمال «مجلسي» ما را
مغلوب كرده است.
پس با س��رافرازي زادروز حس��ين عليزاده را فرخنده باد ميفرستم و
آرزومند بهترينها براي وي هستم.
تهران ،پايانه مرداد  1397خورشيدي

خارج از قاعده
فروزان آصف نخعي

دمي با قدما
رضاضيا

نوستالژي بربادرفته

نامخيام
شع ِرعبيد،به ِ

 6ابر مش��كل در كش��ور،
دوب��اره ب��ه بحثهايي از
اين منظر كه كش��ور براي
برونرفت از اين وضعيت به
چه راهحلهايي نياز دارد،
دام��ن زده اس��ت .تجربه
كش��ورهاي در حال گذار از س��نت به مدرنيته،
حاكي از آن است كه توسعه سياسي يعني تكامل
دولت ،حاكميت قانون و انتخابات آزاد و پاسخگو
ب��ودن ،تنها آن زم��ان قابل تحقق اس��ت كه در
چارچوب گفتمان عدالت و مش��روعيت ،بسيج
اجتماعي و رش��د اقتصاي درآي��د و در نهادهاي
عموم��ي و خصوصي قاب��ل تك��رار و نهادينگي
باش��ند؛به عبارت ديگر بخش دوم بستر رشد در
حوزه عمومي بخش اول به شمار ميرود.
به نظر ميرسد اين اصول در دوره اصالحات با تكيه
برمحوريتتوسعهسياسيبهفراموشيسپردهشد
و غفلت از آن باعث ايجاد بحران مالي عظيمي در
ايران شد .اين بحران مالي كه در دوره دولتهاي
نهم و دهم نطفهاش در ايران گذاشته شد به رشد
قارچگونه بانكها و موسس��ات اعتباري به نوعي
سرمايه ساالري بي س��ابقه در كشور منجر شد.
سرمايهساالري همه آرمانها و تحركات انقالب
اسالمي  57را به سخره گرفت و اكنون نيز در برابر
پيوستن ايران به كنوانسيون پالرمو فارغ از اينكه
شوراي نگهبان بايد موشكافي الزم براي انطباق با
شرع را مد نظر قرار دهد ،مقاومت ميكند.
بحران مالياي كه مالباختگان را روانه كف خيابان
كرد ،حاكي از آن اس��ت كه سرمايهس��االري در
ايران وارد فاز نويني از انس��جاميافتگي و فس��اد
ش��ده به نحوي كه حل آن نيازمند برنامه علمي
و بسيج اجتماعي است .فس��اد سرمايهساالري
در اواخر قرن نوزدهم كه اروپا به تدريج صنعتي
ميشد ،كارگران را در قالب اتحاديههاي كارگري
به حركت درآورد .آنان براي افزايش دستمزد و
ايمني هنگام كار ،خواهان حق سخنراني در مالء
عام ،حق سازماندهي و حق راي و تامين عدالت
بودند تا بتوانند از طريق آن به توس��عه سياسي
نيز تحقق ببخش��ند .اي��ن دوره با به س��رعقل
آمدن سرمايهداري و تحقق حقوق سنديكاهاي
كارگري همراه بود.
اين وضعيت ب��ا قدرت گرفتن سرمايهس��االري
مالي و سركوب كارگران و سنديكاهاي كارگري
به ويژه در دوره تاچر و ريگان توانست يك مرحله
تاريخي جهان را از اهداف انساني خودش به دور
ساخته و بنيادگرايي بازار را وارد مرحله نويني كند.
اشغالجهانيوالاستريت،پاسخيبودبهسركوب
گس��تردهاي كه اصحاب سياس��ت و جناحهاي
مختلف آن ،با همكاري رسانهها اعمال ميكردند.
از اين منظر جنبش اشغال والاستريت بازگشتي
است محتوايي و نه ش��كلي ،به بسيج اجتماعي،
بحث عدالت و رش��د اقتصادي ك��ه در اواخر قرن
نوزدهم مي��ان كارگران و س��نديكاها رواج پيدا
كرده بود .جنبش اشغال وال استريت ميخواست
دوباره جامع��ه را از پايين به باال س��ازمان بدهد،
فضاهاي خودمختاري ب��راي زندگي را تقويت و
با تامين استقالل خود بر اشكال مختلف كنترل
ايدئولوژيكي و سياس��ي نظام س��رمايه ساالرانه
غلبهكند.
در ايران نيز مش��روعيت مدني در مركز ساختار
گفتمانمشروطيتقرارداشت.ازاجزاياصلياين
گفتمان به گفته آبراهاميان استقالل ،مليگرايي،
مشروطسازيقدرتپادشاهبهقانوناساسياست.
در اين گفتمان بسيج سياسي به منظور اصالحات
سياس��ي صورت ميگرفت .در دوره نهضت ملي
هرچند اقتصاد كشور در محاصره شكوفا شد ،ولي
استراتژي گفتمان نهضت بر تقويت دموكراسي
پارلماني ،استقالل و مشروطسازي قدرت پادشاه
به قانون اساسي مبتني بود.
در گفتمان جمهوريخواهي در انقالب اس�لامي
 ،57آزادي ،استقالل ،نفي نظام سلطنتي ،برقراري
نظام مردمس��االر دمكراتيك ،محور حركت بود.
در دوم خرداد  76نيز توسعه سياسي بر محوريت
قانونگرايي ،مشروطس��ازي ق��درت حاكمان
و حق��وق مدني ش��هروندان تاكيد ميك��رد .از
چكيده فوق برنميآيد كه گفتمان عدالت ،بسيج
اجتماعي براي تامين حقوق افراد و رشد اقتصادي
مبتني بر تامين پاسخگويي به نياز اقشار مختلف
و احياي زندگي آنان ،از جايگاه ويژهاي برخوردار
شده باشد.
اكنون كه به س��خنان مالباختگان و فرودستان
گوش ميدهيم مشخص ميشود كه عبور از دو
جناح اصالحطلب و اصولگ��را ،به معناي عبور از
اصالحات نيس��ت .بلكه به معناي اين است كه از
نظر آن��ان هر يك از دو جناح براي تحقق طرحي
كه به طور نسبي عدالت را در زندگي آنان معنا و
تحقق كند و اجازه دهد تا حوزههاي خودمختار
س��لوك شخصيش��ان را غني و معنوي سازند،
آنگونه كه انق�لاب  57در ابتدا چنين تجربهاي
را ميس��ر كرده بود ،منتفي اس��ت ،ضمن آنكه از
منظر آنان توس��عه سياس��ي نيز در اين وانفسا
وجهالمصالحهاي براي س��كوت بيش��تر و تداوم
سرمايهساالري شده است.
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دوران جهان بيميو ساقي
هيچ است
بي زمزم س��ا ِز عراقي هيچ
است
اح��وال جهان
هرچن��د در
ِ
مينگرم
حاصل همه عشرت است و باقي هيچ است
تصحيح
اين رباع��ي در چاپهاي خيام ،تنه��ا در
ِ
هدايت آمده است و در طبعهاي معتبر نيست و در
منابع كهن نيز به اسم خيام نيامده است.
ِ
ِ
صورت زير
البته با
ي و ساقي حشو است
دوران بقا بيم 
ِ
بي زمزم ناي عراقي حشو است
چندانكه فذالك جهان مينگرم
بارز همه عشرت است و باقي حشو است
در ص  138ديوان عبيد زاكان��ي (به نقل از هفت
بياض
نسخه خطي) و نيز در ص 219چاپ عكسي ِ
عال مرندي به نا ِم «رشي ِد وطواط» آمده است كه به
داليلي كه اينجا مجال ذكرش نيست ،اين انتساب
درستنيستوشعربايدازهمانعبيدزاكانيباشد.
ِ
صورت اخير ،وجهي اصيلتر و كهنتر
پيداست كه
است .ش��املو (به نقل از هدايت) «دوران جهان»
خوانده ،كه هر چند دوران /جهان ،نوعي موسيقي
دارد ولي «دوران بقا» معني س��ر راستتري دارد.
«فذالك» يعني «باقي و بقيه چيزي ،حاصل و»...
كسي كه «حشو اس��ت» را به «هيچ است» و ِ
بيت
ِ
صورت مش��هور فعلي برگردانده ،خيلي
دوم را به
خوش ذوقتر از عبيد بوده و ب��ه رباعي جاني تازه
بخشيده است .عبيد ميخواسته با «حاصل و باقي
ِ
اصطالحات
و فذالك و حش��و و بارز» (كه جملگي
ِ
تناسبات
استيفاء/حسابداري است) مجموعهاي از
اقتصادي بس��ازد .كاري كه «حرفهايها»ي زمان
خودش را به تحسين وا ميداشته ،ولي آنكه شعر
ِ
ِ
معروف فعلي تحريف كرده ،چشمانداز
صورت
را به
وسيعتري از زيبايي در نظر داشته .البته ،گويا «ساز
عراقي» كار خود شاملوست وگرنه در همهجا «ناي
عراقي» آمده است.
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زير ذرهبين
مهديغبرايي

نگاه آخر
عليرضانياكان

ترجمه وامدار نجف دريابندري است

اسماعيلت را قربانيكن

نجف دريابن��دري بيش��تر روي ادبيات
امريكاي��ي و نه حتي انگليس��ي متمركز
ش��ده اس��ت و رم��ان «بازمان��ده روز»
نوش��ته كازوئو ايشيگورو كه انگليسي-
ژاپن��ي اس��ت،از جمل��ه اس��تثناها در
كار اين مترجم محس��وب ميش��ود .از
برجستهترين آثار منتشر ش��ده از او ميتوان به «سرگذشت
هكلبري فين» نوشته مارك تواين و «بازمانده روز» اشاره كرد.
او از اولين مترجمان ايراني است كه در كار خود سبك و لحن
نويسنده را لحاظ كرده و در ترجمههاي خود تنها رنگ و بوي
مترجم را به اثر نداده است.
«پيرمرد و دريا» با ترجمه نجف دريابندري بهترين برگردان
آثار همينگوي به فارسي محسوب ميشود( .ميدانيد كه من
دو اثر «اين ناقوس مرگ كيس��ت؟» و «داش��تن و نداشتن»
اين نويس��نده را ترجمه كردهام و البته نميتوانم كار خودم و
ديگران را با كار ايش��ان قياس كنم -ديگران بايد اين قضاوت
را انجام دهند -زيرا من و بسياري از مترجمان شاگرد محمد
قاضي ،نجف دريابندري و احمد ش��املو ،رضا سيدحس��يني
و ...هستيم).
با اين حال ش��خصا درباره «پيرمرد و دريا» از نظر س��ليقهاي
برخي موارد را نپسنديدهام .به عنوان مثال دريابندري در اين
رمان از لفظ بمبك به جاي كوس��ه استفاده كرده كه از ذهن
خواننده غيرجنوبي اين اصطالح و برخي مشابه آن دور است.
نجف دريابندري از شخصيتهاي اثرگذار در مترجمان عصر
ما كه يك نسل پس از ايشان هستند ،به حساب ميآيد و همه
ما به نوعي وامدار او هستيم.
كاوه ميرعباسي ،منوچهر بديعي ،عبداهلل كوثري ،من و ساير
مترجمان حتما در كارهايمان از دريابندي تاثير گرفتهايم،
چنانچه از ديگران نيز در ترجمه آموختهايم .براي من بهويژه
برخي آثار ترجمه ش��املو در نگارش و ترجمه بسيار آموزنده
است.
او در مقام مترجم گاه خود را به متن تحميل ميكرد اما برخي
ترجمههاي شاملو تاثير زيادي روي كارهاي من داشته است.
محمد قاضي از ديگر كساني است كه از او در كنار دريابندري
در آثاري كه منتش��ر كردهام ،وام گرفت��هام .پس از اين افراد،
ابوالحسن نجفي و سيدرضا حسيني به عنوان كساني كه روي
من اثرگذار بودهاند ،قرار ميگيرند.

متن در حاشيه

براي اوكه با آبرو ُمرد
 ۲۱ا ر د يبهش��ت ۱۳۹۲
ب��ود؛ آخري��ن روز ثبتن��ام
د ا و طلبه��ا ي ا نتخا ب��ا ت
رياستجمهوري.
ي��اد آن روز ش��ايد در ذه��ن
جوانتره��ا هي��چ تصويري را
كاوه فوالدينسب
زنده نكند.
ام��ا م��ن و همنس��لهايم -ك��ه هن��وز ب��ه چهل
انسان
نرسيده با اين چش��مهايمان كلي بدايع از
ِ
عجايبالمخلوق��ات ديدهاي��م -از آن روز تصويري
در ذهنمان حك ش��ده كه بعيد اس��ت هرگز آن را
فراموش كنيم.
در اين تصوير ،آقاي بازيگر ،عزتاهلل انتظامي فقيد،
نشس��ته روي صندلياي و رييسجمه��ور وقت و
مشاور ارش��دش دو طرف ايشان نشستهاند .تصوير
گروتس��كي بود؛ آن هم در آن روزهاي ملتهب ،در
ك��وران اولين انتخاب��ات رياس��تجمهوري بعد از
انتخابات پرمناقش��ه  .۸۸هشت سال از كشورداري
دولت بهار ميگذشت و كشور حالو روزي خزاني
داشت.
اصالحطلبان هنوز نتوانسته بودند تجديد قوا كنند
و جري��ان اعتدال هنوز ش��كل نگرفته ب��ود .ديدن
تصوير اس��تاد انتظامي ،ميان آن دو نفر بسياري از
ما را ش��وكه كرد .بعضيها بيتامل و مدارا شروع به
نقد كردند و بعضيهاي ديگرمان ،بهت و بغض را در
گلو نگه داشتيم تا خود استاد توضيحي در اين باره

بدهند؛ هر چه باش��د ،عزتاهلل انتظامي كم كسي
نبود و به اين س��ادگيها نميش��د به هر تيغ نقدي
صورتش را خراشيد.
به يك هفته نكشيد كه نامه آقاي بازيگر رفت روي
خروجي خبرگزاريه��ا .در آن نامه آقاي انتظامي
توضيح ميدادند كه براي كارهاي «بنياد فرهنگي
و هنري عزتاهلل انتظامي» مكاتبات و رايزنيهايي
ك��رده بودن��د و در آن روز كذايي با ايش��ان تماس
ميگيرن��د كه به دفت��ر رياس��تجمهوري بروند و
طبعا ايشان فكر ميكنند موضوع ديدار و گفتوگو
بنياد است.
به اين ه��وا ايش��ان را از خانه بيرون ميكش��ند و
ميبرند وزارت كش��ور .آقاي انتظام��ي در آن نامه
خطاب به مل��ت ايران توضيح داده بودند كه «درب
س��الن ناگهان باز شد و جمعيت حمله كرد داخل...
ناگهان ديدم آقاي مش��ايي و آق��اي رييسجمهور
و چند نفر ديگر كه همراه آنه��ا بودند ،از روبهرو به
طرف من ميآيند.
آقاي مش��ايي طرف چپ من و آقاي رييسجمهور
طرف راست من نشستند.
ناگهان اطرافمان پر ش��د از دوربينهاي عكاسي.
آقاي مش��ايي گفت« :چي ش��ده؟ يه خرده ش��اد
باشين!» من حرفي نداشتم كه بزنم.
عكاسها تند و تند عكس ميگرفتند .عكسشان را
كه گرفتند ،محل را ترك كردند و من باز همان جا
بهتزده وسط آن صندلي سهنفره تنها ماندم( ».به

هشتگ روز

نقل از خبرگزاري مهر) آن نامه آب س��ردي بود بر
آتش پوپوليسم زمانه؛ جلوي سوءاستفاده تبليغاتي
از نام و اعتبار استاد را تا حد زيادي گرفت و به خيلي
از رفق��اي ما هم يادآوري كرد اين قدر زود به خاطر
يك دس��تمال قيصريه را به آتش نكشند و آبرويي
را كه در طول س��اليان به دست آمده ،به لحظه زير
سوال نبرند.
 #نادر فتورهچي

اذان صبح فردا4/58 :

طلوع آفتاب فردا 6/28 :

ام��ا اين هم بود ك��ه در تاريخ سياس��ي معاصر اين
سرزمين برگ زرين ديگري از ماكياوليسم بازيگران
عرصه سياس��ت و نگاه ابزاريش��ان ب��ه فرهنگ و
هنر رقم خ��ورد؛ اينب��ار چنان آب��روي پيرمردي
هشتادونهساله را به بازي گرفته بودند كه در پايان
نامهاش دردمندانه نوش��ته بود« :پ��روردگارا مرا با
آبرو بميران».

حج در لغت به معني اراده و آهنگ است .اراده از خود
فراتررفتنودراينراه،اولينگام،قدمنهادندرميقات
است .لباس احرام ،لباس نيست ،كندن لباس است و
آزاد و رها شدن از قفس آزادي .از قفسي كه خود براي
خود بافتهايم .لب��اس در باب افتعال (التباس) يعني
ش��بهه و فريب .بايد آن را از تن درآوريم .چرا كه قرار
استازخودفراتررويمولباسهمخوديكمانعاست.
لباسهاچونتفاخردارند،بايدكندهشوند.شايعترين
روش فريب شيطان ،غرور است .غرور هم به معناي
تكبروهمدرمعنيفريبآمدهاست.
در ميقات كه وقت و محل حضور اس��ت ،بايد منيت
را وانهيم تا اليق ش��ويم .منيت و غروري كه در لباس
اس��ت ...احرام كفن اس��ت نه لباس« .موتوا قبل ان
تموتوا».
همه متحدالشكل و به س��وي يك هدف .بايد منيت
را در ميقات وانهيم تا سبكبار گرديم و نماز احرام در
ميقاتبهشكرانهسبكبارياست.درآنجاحتينبايد
به آينه هم نگاه كنيم يا عطري بزنيم و ...هر چه رنگي
از منيت دارد ،بايد بگذاريم و بگذريم كه ما از اين عالم
خاكينيستيم.آينهمظهرجمالاست.بايددرآينهدل
بنگريموخدا رادر آينهدلببينيمو احساس كنيمدر
هرقدمازخوددورميشويموبهاونزديكتر؛چهاينكه
عالم محضر خداست .بايد به اين يقين برسيم كه در
فروتني و خشوع است كه به شكوه و جالل ميرسيم.
راه پرپيچ و خمي را طي ميكنيم و اينك كعبه! مظهر
شكوه،عظمتوسادگي،سنگنشانيكهراهگمنشود.
اگردرميقاتخسيشويم،دراينجاكسيميگرديمو
آنگاهطوافوبهدوردوستگشتنواينكاينخداي
مهربان و خالق زيباييها است كه تو را نظاره ميكند
و فرياد لبيكت را ميشنود كه او سميع و بصير است.
درطوافبايدازخودبيخودشويم،مانندپروانهايكه
بيپروابرگردشمعميگرددتاعاشقانهدرآتشبسوزد
و عشقش را ثابت كند .اينجا خدا نزديكتر از هميشه
و همه جا احساس ميشود .آنگاه در مقام ابراهيم او
را ياد ميكنيم كه خدا چه سخت و سنگين امتحان و
ابتاليشكرد.بايدابراهيمواردرونآتشبرويمويقين
داشته باشيم كه آتش براي ما نيز همچون گلستان
ميشود .سعي صفا و مروه با تاسي به هاجر است كه
بايد از خود هجرت كني و تا زماني كه از خود هجرت
نكني به وصال او نائل نميش��وي و اين بايد با هروله
باشد .تا بداني كه راه س��كون و توقف نيست .تالش
استوحركت.
وقوف در عرفات و مش��عر براي آگاهي و شعور است.
بايد به اين آگاهي رسيد .عرفات محل شناخت است
و ايمان فراتر از شناخت كه البته از رهگذر آن حاصل
ميشود.بايددرشبمجهزشويوسالحجمعكني.
ريگهايي نه درش��ت و نه ريز .فردا روز نبرد و پيكار
است .حمله به نماد ش��يطان و البته شيطاني كه در
درون توست .رمز رمي جمرات مبارزه با نفس و اميال
دروني است .مني طوالنيترين وقوف و آخرين منزل
است.منيوتمنابهمعنيآرزوست؛نبايدهيچآرزويي
جزخدادردلداشتهباشيمودهمذيحجهحجبهاتمام
نزديكميشودوتنهاقربانيماندهاست.نمادقرباني،
اسماعيلذبيحاهللاست.
توكهازمقامابراهيمگذشتي،بايدببينياسماعيلتو
كيست؟مهمترينسرمايهوداراييابراهيمخليلاهلل
درسنپيريفرزندشاسماعيلبودكهاورابهقربانگاه
برد .تو نيز بايد نيك بنگري كه اسماعيل تو كيست
يا چيس��ت؟ آنچه مورد عالقهات ،است هر چه فكر
و ذهنت را به خود مش��غول كرده بايد قرباني ش��ود.
شايد آن چيز فرزند ،همسر ،پدر ،مادر يا اموالت باشد.
خالصه هر چه و هر كه را بيشتر دوست داري ،بايد به
مسلخبياوريشايد،اسماعيلتموقعيتاجتماعييا
علميات باشد .هيچ چيز نبايد در دلت وجود داشته
باشد.تامصداقاينبيتشاعرنگرديكه:
حتيخيالناياسماعيلخودرا
همسايهباتصويريازخنجرنكرديم
بايدبهمعنيواقعيكلمهسبكبارشويتاپربگيريو
پروازكنيوتنهاخداراببيني.اسماعيلتراقربانيكن.

عكسنوشت

وقتي ميخواهي همدرديكني ،اما بالك شدي

ن��ادر فتورهچي يكي از س��لبريتيهاي دنياي مجازي اس��ت كه
طرفداران زيادي ن��دارد .فتورهچي به اظهارنظره��اي تند و تيز
معروف است و هميشه مخالف جريان اهالي دنياي مجازي .بارها
با چهرههاي مختلف در دنياي مجازي دعوا كرده و البته هيچوقت
هم از مواضع تند و تيزش پايين نيامده.
اهالي مجازي كه در س��الهاي گذشته درگير دعواي او با عوامل
مجموعه «شهرزاد» بودند ،روز يكشنبه شنيدند كه دستگير شده
و به زندان رفته .ماجرا از اين قرار اس��ت كه تهيهكننده ش��هرزاد
از فتورهچي ش��كايت ميكند و دادگاه به نف��ع تهيهكننده حكم
ميدهد و فتورهچي بهدليل ع��دم پرداخت وثيقه ،حكمش اجرا
ميشود.
در دو روز گذش��ته هش��تگ «نادر فتورهچي» در توييتر فارسي
باال آمده و توييت محمود صادقي نماينده مجلس كه تهيهكننده
س��ريال را تهديد كرد اگر فتورهچي را آزاد نكن��د ابعاد تازهاي از
پرونده صن��دوق فرهنگيان را منتش��ر ميكند ،اين هش��تگ را
داغتر كرد.
فارغ از ه��ر قض��اوت و جهتگي��ري خاص��ي ،توييتهايي كه
ميخوانيد منتخبي از نوش��تههاي اهالي توييتر فارسي است كه
در هشتگ «نادر فتورهچي» ديده شده است:
«آمدي��م و اين آقا فردا قب��ل از ظهر به قيد وثيقه آزاد ش��د ،ما از

دسترس��ي به مدرك محروم ميش��ويم؟ اين چه خط و نش��ان
كشيدني اس��ت آقاي صادقي؟ از ش��ما متعجبم»« ،دو سال داد
و هوار كرد كه پول س��رمايهگذاري ش��هرزاد مشكوكه و همه هم
بهش فحش دادن .حاال كانون كارگردانان س��ينماي ايران بيانيه
داده كه س��رمايهگذاري يه سري فيلم مشكوكه ...خسته نباشين
واقعا»« ،آقاي صادقي شما فتورهچي هم آزاد نشه بايد مدركي كه
داري رو افشا كني»« ،مگه سرمايهگذار شهرزاد متهم نبود؟االن
كجاست؟»« ،خب اين آقا هم دنبال سابقه هزينه و زندان و اينها
بود كه به دس��ت آورد»« ،منم دل خوش��ي از اين آقا ندارم ،اما يه
كمپي��ن راه انداخته ديگه ،چرا بايد زنداني ش��ه؟!»« ،فتورهچي
رو آزاد كنين ،براي خودش نميگم ،واس��ه خاطر بقيه زندانيها
ميگم».
«چه كينهاي دارن همه به اين فتورهچي»« ،االن ميخوام باهاش
همدردي كنمها ،اما نميشه چون بالكم كرده»« ،شخصا دلم براي
آدمهاي اين مدلي نميس��وزه ،هر مدل حرف زدن و فحش دادن
كه مبارزه مدني نيست ،براش متاسفم كه عاقبتش زندان شده»،
«مثل نادر نباش��يد ،اول پول وثيقهتون رو جور كنين بعد و اتهام
بزنين»« ،اين آقا خودش تحمل نظر مخالف نداشت» و «درست
است كه هيچكدوم از ما دلخوشي ازش نداريم ،اما قرار نيست بره
زندان كه»...
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