
ساعتی با همسایگان آرامگاه حکیم توس  

ماجرای 4سالی  که فردوسی در قبرش نبود
خبر

سرور هادیان: درباره فردوسی بسیار نوشته اند 
و بســیارتر شــنیده ایم. اینکه زبان پارسی را 
مدیون شب بیداری های چند دهه او هستیم و 
در وصف او همین بس که فرهنگ ایران پیش 
از اسالم را با فرهنگ ایران پس از اسالم پیوند 
داد. سالروز فردوسی اســت و می دانم درباره 
اشــعارش، بزرگی و منش او فراوان شنیده ایم. 
از بلوار شــاهنامه که می گذرم، بــه آرامگاه او 
نزدیک می شوم. کارگران زیادی را می بینم که 
در جلوخان مشغول تالش هستند تا بخشی از 
زیباســازی در سالروز بزرگداشت او مهیا شود. 
به اطراف آرامگاه می روم. همانجایی که در بدو 
ورود، توجه گردشــگر داخلی و خارجی به آن 
جلب می شود؛ اما از وجود بازارها، رستوران ها، 
اقامتگاه های زیبای سنتی و هنرهای دستی و 
یا غرفه های گوهر سنگ ها در جوار این شاعر 

بلندآوازه هیچ خبری نیست.

   همجواران قدیم و جدید 
به سراغ همسایه های فردوسی می روم تا بدانم 
چقدر او را می شناســند و درباره مجاورت با او 
چه می گوینــد. ابتدا ســراغ قدیمی ترین ها و 

را  مطلع ترین هــا 
به  کــه  می گیــرم 
پشــتی  کوچه های 
و کنــاری آرامــگاه 
می کنند.  راهنماییم 
یی  چه هـــا کو ز ا
می گــذرم کــه نام 

شهر توس را یدک می کشند، اما بافت روستایی 
نه قدیم و نه مدرن آن چشــمنواز که نیست، 
بماند، تعجب هر تازه واردی را هم به خود جلب 

می کند.

   آمار نامتناسب با ارزش ها 
به خانه »ابوالقاســم بیداری« می روم. متولد 
1328 و اهــل توس که به قول خودش کار را 
از کارگری در آرامگاه شروع کرده است و بعد ها 
کارمند میراث فرهنگی شــده و در نهایت در 
ســال 86 با عنوان معاونت آرامگاه بازنشسته 

شده است.

   از بازسازی بنای 36 متری تا 7 هکتار 
امروز

حرف از حکیم سخن که به میان می آید، با روی 
بــاز مرا می پذیرد و از بنای اولیه آرامگاه که در 
سال 43 توسط شرکت ساختمانی »کا، ژ،ت« 
که تصمیم برعملیات ساخت بنای جدید آرامگاه 
حکیم توس می شود، می گوید: آرامگاه را خراب 
و مجدد بازســای کردند. نمای بیرونی آرامگاه 
همان نمای قبلی بود. مســاحت نمای داخلی 
قبلی آن 6 در 6 و قبر در وســط  قرار داشت و 

مساحت کل آرامگاه فقط 36متر بود.
وی می افزاید: ســال 43 عملیات گودبرداری 
انجام شد. گودبرداری کردند و آرامگاه را دوباره 
ســاختند، اما نمای بیرونی را به همان سبک 
قدیم ساخته و ســال 47 بنای تاریخی جدید 

افتتاح شد.

   بقایای پیکر فردوسی
ســپس از هنگام گودبــرداری و بقایای پیکر 
فردوســی می پرســم و می گویــد: عملیات 
بازسازی آرامگاه که شروع شد، قبر را شکافتند 
و اســتخوان های فردوســی درون یک کیسه 
گذاشــته ومهر وموم شد و پس از  چهار سال 
همان استخوان ها را طی مراسم باشکوهی دفن 
کردند.»بیداری« از مجسمه های درون آرامگاه 
که شخصی به نام ابوالحسن صدیقی تراشیده 
شــده، برایــم تعریف می کند و خاطرنشــان 

دارم  به یاد  می سازد: 
که 16 ســاله بودم 
و فضــای آرامــگاه 
حــدود چهار هکتار 
بود و همــان زمان 
آرامــگاه  کنــار  در 
یــک غذاخــوری و 

یک چایخوری ساخته شد که روزانه مسافران 
می آمدند. فضای آنجا حجره 
حجره بــود و هــر خانواده 
از صبــح که می آمــد، آنجا 
می نشســت و بســاطش را 
پهن می کرد. اما سال ها بعد 
این قسمت به فضای آرامگاه 
اضافه شــد و در حال حاضر 
همان قسمتی است که موزه 

قرار دارد.

   22 هزار بازدید در 
یک روز 

و  کاری  دوران  دربــاره  او 
استقبال گردشگران در بازدید 
از آرامگاه هم بیان می کند: به 

یاد دارم، سال82 روز دوم عید، 22 هزار بلیت 
فروختیم، یعنی در این حد استقبال از بازدید 
آرامگاه این بزرگمرد ادب پارســی زیاد بود، اما 

حاال... .
از او دربــاره تعداد بازدیدکننــدگان روزانه از 
آرامگاه می پرســم. تلفنی اســتعالم آمار را از 
همکاران قدیم برایم می گیرد و می گوید: آمار 

بازدیدکنندگان بین 800 تا 1200 نفر است.

   شاهنامه و احترام به فردوسی
وی می افزاید: در دوران خدمت من توریست ها 
احترام زیادی برای فردوسی قائل بودند و حتی 
بارها از توریست های تاجیکستانی شنیدم هنگام 
تنهایی در خانه، شاهنامه را برای حس آرامش 
در اتاق قرار می دهند.او خاطرنشان می سازد: اما 
در همسایگی این بزرگمرد ادب پارسی امکانات 
وجود ندارد؛ فضای سبز، آسفالت، محل بازی 
برای بچه ها و حتی فشار آب در این ماه بسیار 
کم است، اینجا حداقل امکانات را داریم که در 

همسایگی فردوسی عجیب است.

   از تدفین تا نگهبانی 
از کوچه های قدیمی می گذرم و به دنبال نشانی 
از مردی که متولد 1313 و همنام حکیم توس 

اســت می گردم. در 
آهنــی قدیمــی را 
که  مردی  می کوبم؛ 
پایش آسیب دیده در 
را به سختی به رویم 
باز می کند. »قاســم 
ارفع« کارمند آرامگاه 

فردوسی که در هنگام خاکسپاری استخوان های 
باقی مانده پیکر فردوسی این 
کار توســط او انجام گرفت.

برایم از خاطرات دور تعریف 
می کند و می گوید: سال 43 
پروژه بازسازی آرامگاه شروع 
شد و با آن ها مشغول به کار 
شدم و تا زمان بازنشستگی 
هم نگهبان فردوســی بزرگ 

شدم.
توضیح می دهد: آرامگاه قرار 
بود بازســازی شــود. 6 متر 
گودبرداری کردند و بعد بتن 
آرمه و ســیمان ریختند و با 
قرقره ســنگ را برداشتیم و 
بعدها با همان قرقره سنگ ها 
را دوباره سر جایش قرار دادیم.ارفع درباره دفن 
تنها بقایای فردوسی هم بیان می کند: قبر را که 
باز کردند، فقط چند تکه استخوان بود. عده ای 
می گویند به وصیت خــودش در باغ خودش 
دفن شده است. وی خاطرنشان می سازد: پس 
از چهار سال همان استخوان ها را آوردند و من 
استخوان های فردوسی را داخل قبر گذاشتم و 
همان سنگ مرمرین را هم روی آن قرار دادیم.

بعدها هم من نگهبان آرامگاه شدم و تا زمانی 
که بازنشسته شدم کنار فردوسی بودم و حاال 
حدود 20 سال است بازنشسته شدم و همچنان 

همجوار و در همسایگی او هستم.

   از قاسم آباد تا ابوالقاسم فردوسی 
او با گالیــه از طوالنی شــدن تعیین تکلیف 
محله های اطراف آرامگاه تصریح می کند: به نظر 
من هیچ  مسئولی به اندازه ارادتش به این شاعر 
پرآوازه قدمی برای او برنداشــته و کاری نکرده 
اســت. همان قدر می دانم آن زمان که منطقه 
قاسم آباد در مشهد نبود، فردوسی بود، چرا این 
منطقه یک دهم آنجا رشد نکرده و زیباسازی 

نشده است.
این مرد عاشق فردوسی تأکید می کند: مغازه ها 
و بافت روســتایی اطراف آرامــگاه نه زیبنده 

نه  و  است  فردوسی 
این  همســایه های 
بزرگمرد. چند سالی 
است مدام می گویند 
ایــن جــا را خراب 
خواهند کرد و مردم 
و  بالتکلیفــی  در 

اضطراب به سر می برند. 

   بافت روستایی؛ نرخ ها شهری
»امیــر قنبری« 45 ســاله که متولــد زادگاه 
فردوسی اســت هم می گوید: هنوز بافت این 
منطقه، روستایی اســت اما امکانات و دریافت 

قبوض به نرخ شهری است.
او تأکید می کند: پارک و لوازم ورزشی نداریم، 
زمین داریم اما پروانه ساخت در اختیارمان قرار 
نمی دهنــد و همین بالتکلیفی این منطقه را 

سال ها به این شکل نگه داشته است.
»محسن قنبری« 35 ساله که در کار تعویض 

روغن و آپارات است هم یادآور می شود: 
چیز زیادی درباره فردوسی نمی دانم، اما می دانم 
بزرگمرد و شاعر پرآوازه ای است که این منطقه 

با این وضعیت در شأن جایگاه او نیست.

   او را باور داریم، مسئوالن چطور؟
»زهرا خســروی« یکی دیگر از ســاکنان این 
منطقه است و درباره فردوسی و همسایگی با 
او می گوید: سواد چندانی ندارم اما فردوسی مرد 
بزرگی بوده است که زبان فارسی را او برای ما 

نگه داشته است.
وی تأکید می کند: مردم با هرسواد و جایگاهی 
به او احتــرام می گذارند و می دانند که اوچه 
خدمت بزرگی به ادبیات ما کرده اســت و از 
راه دور و نزدیک و از همه کشــورها و شهرها 
برای دیدنش می آیند، اما مســئوالن ما این 
بزرگی فردوســی را هنوز باور ندارند؛ در غیر 
این صورت پس از این همه ســال اطراف این 
آرامگاه مرد بزرگ ادبیات فارسی این وضعیت 

را نداشت. 
دلمان می خواهد همسایه هایی در شأن او باشیم. 
در ایران روزی به نام روز بزرگداشت فردوسی 
نام گذاری شده  است که در این روز آیین  های 
بزرگداشت فردوسی و شاهنامه برگزار می شود.

اما به راستی در همسایگی با او برای بزرگ ترین 
خدمت فردوسی، یعنی مهم ترین ابزار ارتباط 
جمعی -زبان فارسی را می گویم- که برای من و 

شما فراهم کرده است، چه کرده ایم؟

در حوالی امروز2

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی:
  »خداپرستی« گرایش مشترک همه 

انسان هاست

تســنیم: نماینده ولی فقیه در خراســان رضــوی گفت: 
»خداپرستی« گرایش مشترک همه انسان هاست. 

آیت اهلل سیداحمد علم الهدی ظهر دیروز در سلسله جلسات 
تفســیر قرآن کریم در مهدیه مشــهد اظهار داشت: هر چه 
افراد و عناصر و موجودات به خدا نزدیک تر باشند تکلیفشان 
نیز سنگین تر اســت. افراد در برابر منکرات شرعیه غضبناک 
می شوند و اوقاتشان تلخ می شود و این برای ما و شمای بنده 
فضیلت اســت، اما این خشمگین شــدن برای انبیا براساس 

فرموده قرآن تبدیل به گناه می شود.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: گرایش به خدا در 
همه انسان ها و حتی در کفار وجود دارد. عالوه بر خداگرایی، 
آگاهی فطری نیز داریم؛ برای مثال آگاهی فطری شــما این 
است که از دروغ بدتان می آید و از نظر شما دروغ قبیح است. 
آگاهی فطری دیگر این است که می دانیم خداوند ما را خلق 
کرده و وجودمان به جایی وابسته است و این در فطرت همه 
انســان ها وجود دارد.آیت اهلل علم الهدی گفت: بشر به دنبال 
عبادت خداســت و این نیز در فطرت انســان اســت؛ اگر به 
انسان بگویند خدا نداری و به جایی وابسته نیستی و تنها باید 
به قدرت خودت وابسته باشــی، در زندگی دچار سردرگمی 
می شود.وی خاطرنشان کرد: گرایش باطنی و احساسی که در 
باطن هر انسانی است در میان همه مشترک است و به جایی 
وابسته هستند و آن، خداست. انسان در مقابل خدا مکلف و 
وظیفه مند اســت و باید او را عبادت کند. در فطرت، خداوند 
با همه انسان ها عهد بســته است و این میثاق با انبیا نیز در 

سطحی باالتر بسته شده است.

 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی
 استانداری خراسان رضوی:

  کتابخانه ها ابزار تحقق گام دوم انقالب 
هستند

قدس: معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان 
رضوی در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی خراسان رضوی 
از کتابخانه ها به عنوان ابزار فرهنگی تحقق گام دوم انقالب یاد 
کرد.حسن جعفری اظهار کرد: برای برداشتن گام های استوار 

در آینده، باید گذشته را شناخت و از تجربه ها درس گرفت.
وی با تأکید بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت های حوزه نشر 
کتاب برای معرفی دستاوردهای انقالب اسالمی افزود: انتظار 
می رود با برنامه ریــزی دقیق انجمن کتابخانه های عمومی و 
به کارگیری ظرفیت های موجود، در سال 98 شاهد تبیین بیش 
از پیش فرهنگ ایثار و شــهادت در جامعه باشیم. جعفری با 
تأکید بر ضرورت به کارگیری ظرفیت فضای  آی تی و دیجیتال 
در حوزه کتاب و کتابخوانی گفت: شــاید تصور افکار عمومی 
این باشد که کتابخانه ها سالن های مطالعه برای درس خواندن 
هستند؛ این مسئله هم می تواند یک تهدید و هم یک فرصت 
به شمار آید، بنابراین این مسئله باید آسیب شناسی شود. در 
ابتدای این جلسه حجت االسالم علی اکبر سبزیان، مدیر کل 
کتابخانه های اســتان گفت: در حال حاضر نهمین جشنواره 
کتابخوانی رضوی در کتابخانه های عمومی استان همزمان با 
سراسر کشور در حال برگزاری است و اداره کل کتابخانه های 
عمومی استان در برگزاری این جشنواره همکاری و همراهی 90 
دستگاه اجرایی و سمن های حوزه فرهنگ، مطالعه ،کتابخوانی 
و مشارکت خیران و نیک اندیشان را دارد.در پایان این جلسه 
از پوستر نهمین جشــنواره کتابخوانی رضوی رونمایی شد.

  برگزاری 55 پاتوق فیلم کوتاه در نیشابور

نیشابور- خبرنگار قدس: انجمن سینمای جوان نیشابور از 
سال 97 تا پایان فروردین 98 توانسته 55 پاتوق فیلم کوتاه 
در نیشابور برگزار کند.مسعود سلیمانی سپهر، مسئول انجمن 
ســینمای جوان اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نیشابور گفت: 
20 هزار و 600 دقیقه نمایش فیلم کوتاه در قالب 275 فیلم 
کوتاه برگزیده کشور و جهان ارسالی از ستاد مرکزی و نمایش 
آن برای عالقه مندان و فیلمسازان نشان از حمایت فیلم کوتاه 
و ارج نهادن به مقوله ســینمای کوتاه است.وی خاطرنشان 
کرد: فیلم های به نمایش درآمده در قالب داســتانی، مستند، 
انیمیشن و تجربه گرا، از فیلم های تولیدی و شاخص در حوزه 
ســینمای کوتاه بودند که در 55 پاتوق به نمایش درآمده اند.

سلیمانی سپهر یادآورشد: نمایش فیلم ها همچنان ادامه دارد 
و انجمن سینمای جوان نیشابور عالوه بر نمایش فیلم کوتاه؛ 
فیلم های بلند و نیمه بلند تولیدی فیلمسازان جوان نیشابوری 
را در چندین پاتوق در پردیس ســینمای فیروزه به نمایش 
گذاشــت که با استقبال عالقه مندان روبه رو شد. در پایان هر 
نمایش، فیلم های به نمایش درآمده توسط منتقدان دفتر نقد 

و بررسی می شوند.

همچنان منتظر اتفاق جدیدی هستیم 
  مشکالت تصفیه نشده

 شهرک چرمشهر!

هاشم رسایی فر: مرداد 96 بود که کلنگ ساخت تصفیه خانه 
جدید شهرک چرمشهر مشــهد توسط معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت به زمین زده شــد تا با بهره بــرداری از این 
تصفیه خانه، فاضالب بسیار خطرناک شهرک چرمشهر پس از 

تصفیه در بستر رودخانه کشف رود رهاسازی شود.
همان زمان بود کــه زمان بهره برداری از فاز یک تصفیه خانه 
جدید اواخر ســال 96 عنوان شــد و قرار بود شــهریور 97 
پروژه تصفیه خانه فاضالب شهرک چرمشهر به طور کامل به 

بهره برداری برسد.
بــا این پیش زمینه نظر شــما مخاطبان عزیز را به سلســله 
گزارش های منتشر شده روزنامه قدس در یک سال گذشته 
درخصوص وضعیت فاضالب رها شــده در بستر کشف رود و 
مراحل آماده سازی تصفیه خانه مذکور جلب می کنیم. چکیده 
آنچه در گزارش های قدس منتشر شد به اینجا ختم می شد 
که با وجود خطرات ناشــی از فاضــالب فوق العاده خطرناک 
چرمشــهر، همچنان این زهرآب در بستر رود رها می شود و 
هنوز هیچ کــدام از فازهای یک و دو تصفیه خانه بهره برداری 
نشده است؛ با اینکه سازه های مورد نیاز دست کم در فاز یک از 

مدت ها پیش توسط پیمانکار آماده شده بود!
در این بین البته مسئوالن مربوط، هر بار بهانه بودن تجهیزات 
در گمــرک و گاه نبود ارز الزم برای خرید وســایل مورد نیاز 
را بــرای تأخیر در بهره برداری حداقــل فاز یک تصفیه خانه 
چرمشهر اعالم کردند به طوری که هنوز که هنوز است پس از 
تأخیر 14 ماهه حتی فاز یک  این تصفیه خانه به بهره برداری 
نرســیده و فاضالب چرمشهر همچنان با همان شرایط راهی 

کشف رود می شود!
گرچــه چندی پیش بــا پیگیری های قضایی، بســیاری از 
واحدهای تولیدی چرمشــهر موظف به راه اندازی واحدهای 
ســپتیک و تصفیه اولیه در محل شدند و واحدهای متخلف 
هم شناسایی، اما از افتتاح و بهره برداری تصفیه خانه همچنان 

خبری نیست.
تنها خبری که در این مدت از تصفیه خانه چرمشهر به بیرون 
درز کــرده، اخراج نماینده پیمانکار پروژه اســت که پس از 
همکاری با روزنامه قدس و ارائه برخی اطالعات به خبرنگار این 
روزنامه، هر بار به اشکال مختلفی از سوی برخی از مسئوالن 
دســت اندرکار در شرکت شهرک های استان بازخواست شده 
اســت، ابتدا برای مدتی از کار تعلیق شــده و سرانجام عذر 
سرپرســت کارگاه و نماینده پیمانکار خواسته شده و از کار 
برکنار می شود؛ اتفاقی که تنها دلیل توجیه آن پوشیده ماندن 
جریان هایی است که در روند آماده سازی تصفیه خانه چرمشهر 

رخ می دهد!
اما شنیدیم امروز قرار است مسئوالن استانداری، فرمانداری 
مشهد و جمعی از دســت اندرکاران حوزه قضایی بازدیدی از 
شــهرک چرمشهر و تأسیسات آن بخصوص تصفیه خانه این 

شهرک داشته باشند. 
این اتفاق در صورت وقوع به فال نیک گرفته می شود، چرا که 
یک بار دیگر آنچه در زمینه این شــهرک پر حرف و حدیث 
وجود دارد از دیدگاه مستقیم مسئوالن اجرایی استان و شهر 
مشهد می گذرد، بخصوص اینکه علیرضا رزم حسینی به عنوان 
استاندار خراسان رضوی نخستین بار است که راهی چرمشهر 
می شود. در همین راستا نکاتی مدنظر است که عنوان کردن 
آن خالی از لطف نیســت. نخســت اینکــه باوجود حمایت 
همه جانبه ای که از مبحث تولید و رونق تولید داخلی داریم، اما 
تولید به هر قیمتی و بویژه با به خطر انداختن جان مردم به 
هیچ وجه مورد قبول هیچ فرد یا شخصیتی نیست. بیان این 
موضوع در این راستاســت که اگر واحد تولیدی متخلفی در 
شهرک چرمشهر وجود دارد -که قطعاً وجود دارد- پس از این 
همه اولتیماتوم تعیین تکلیف شوند تا دست کم مردم این بار با 

شعار دادن ها مواجه نباشند.
مورد بعدی تصفیه خانه پر حرف و حدیثی است که با وجود 
اقدامات انجام شده، هنوز که هنوز است به بهره برداری نرسیده 
و فاضالبی از چرمشــهر راهی کشــف رود می شود که مولد 
بیماری های کشنده اســت. برای اطمینان خاطر درخواست 
می شــود سری به لوله خروجی فاضالب چرمشهر بزنید تا از 
نزدیک شــاهد آنچه راهی کشــف رود می شود باشید. این بار 
انتظار می رود برای همیشه تکلیف این تصفیه خانه مشخص 
شــود تا خاطر مردم بخصوص حاشیه نشــینان چرمشهر و 

کشف رود از این بابت راحت شود. 
و نکته آخر اینکه شاید بررســی عملکرد دست اندرکاران در 
پروژه تصفیه خانه حداقل در مباحث تخصصی و تجربیاتی که 
از گذشته داشته اند و میزان مهارتشان برای پستی که دارند 
خالی از لطف نباشــد؛ شاید با همین یک کار بتوان به پاسخ 

بسیاری از پرسش های موجود در این پروژه رسید.

چشم سوم
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یادداشت

بهروز فرهمند    یکم. اجازه بدهید روایت 
خودم را از ماجرای یک مصاحبه شــروع کنم. 
شاید ســال 82 خورشــیدی )حدود 2003 
میالدی( بود که گفت وگوی مطبوعاتی داشتم با 
احمد جاللی شاهرودی، نماینده ارشد ایران در 
سازمان یونسکو در پاریس. موضوع گفت وگوی 
ما بیشــتر درباره فرهنگ بود، اما در جایی از 
گفت وگو، من گریزی زدم به اُشُتلم خوانی های 
آن روزهای »جرج بوش پســر« علیه کشورم 
که به همراه تیم جنگ طلب خودش، شــامِل 
آدم های پاچــه ورمالی ماننــِد دیک چنی و 
رامســفلد و پل ولفوویتز- که در رســانه ها به 
»نئوکان«ها یا »باز«ها ُشهره بودند- شبانه روز 
چنگ و دندان نشــان می دادند و از یورش به 
ایران سخن می گفتند. در آن روزها بحِث حمله 
آن جماعت تندرو خیلی داغ بود و خیلی ها در 
خارج و داخل می گفتند که پس از افغانستان و 
عراق، حاال دیگر نوبت ایران است... پاسِخ دکتر 
جاللی شــاهرودی اما درخورِ درنگ بود. او در 
پاسخ به این پرســش، با اشاره به نقش افکار 
عمومی در غرب، گفت: اگر برای مردم آمریکا- 
هم نخبه ها و هم تــوده ها- برنامه یا تورهای 
ســفر به ایران گذاشته شود و آن ها بیایند و از 
نزدیک، سی و سه پل و مسجد امام در اصفهان 
و آرامگاه فردوســی در تــوس و مزارِ حافظ و 
سعدی را در شیراز ببینند و دریابند که ایرانیان 
چه سهِم سترگی در تاریخ و تمدن و فرهنگ 
داشــته اند، هرگز به حاکمان جنگ طلبشان 
اجازه نمی دهند که ســِر جنگ افزارشــان را 

به سوی ســرزمین ایران و مردمانش بگیرند. 
وی از ایــن دیــدگاه، به عنــواِن نظریه »زره 
فرهنگی در رویارویی با دشمنان« یاد می کرد. 
دوم. چندی پیش در یادداشــتی با موضوع 
»صنعت ســرگرمی« نوشــتم: خدا بیامرزد، 
»محمدحســین توســی ونــد« بنیان گذار 
بنیاد ِ فردوســی را که تا واپســین روزهای 
زندگــی اش امید داشــت بتواند »شــهرِک 
شــاهنامه« را در روســتای پــاژ راه بیندازد. 
او می گفت: چرا آمریکایی هــا »دیزنی لند« 
را برپایــه حکایــِت موش و گربــه که اصِل 
آن در ادبیــات ِ کهن ِ ما آمده، ســاخته اند و 
سال هاســت از آن بهره ها بُــرده و می برند، 
اما خودمان نمی توانیم شــهرک ِ شــاهنامه 
را براساس ِ اســطوره های شاهنامه بسازیم؟ 
سوم. مرحوم توســی وند - در سال 92- در 
جایی گفته بود: در حالی کــه زادگاهِ گوته در 
آلمان، شکســپیر در انگلســتان یا دانته در 
ایتالیا به مراکز فرهنگی و گردشگری تبدیل 
شده، اما متأســفانه »پاژ«- زادگاه فردوسی- 
ویرانه ای بیش نیست. وی با یادآورِی حمایِت 
رهبر فرزانه انقالب و اختصاص چند میلیارد 
تومان از سوی ایشان برای پروژه احیای توس، 
ابراز امیدواری می کرد که مسئوالن استان در 
بازسازی زادگاه حکیم توس و ساخت مجتمع 
فرهنگی پاژ همکاری کنند. آن مرحوم بیش 
از 15 ســال برای ساخت شهرک شاهنامه به 
این سو و آن سو دوید اما به »درِ« بسته خورد. 
تلخکامانه است اما باید گفت او آرزوی بزرگ 

خودش را به زیِر خاِک سرد برد. افسوس! 
چهارم. فردوســی در گذر زمان با اتهام های 
گوناگــون روبه رو بوده اســت. ماننــِد اتهاِم 
امیدساالر در  مهرپرستی اش... دکتر محمود 
مصاحبه ای دراین باره می گوید: »برخی اصرار 
دارند در شــاهنامه رّد پای مهر، مهرپرستی 
و آیین مــزدک را بجویند کــه به نظر بنده 
این کار ها هیچ نیســت، به جــز اتالف وقت. 
فردوسی شیعه اثناعشری بود و هیچ اطالعی 
از مهرپرستی نداشت، پدر و پدرجدش هم از 
این قضایا بی اطــالع بودند«. )قدس آنالین/ 

اردیبهشت 92( 
پنجم. جناب فردوسی آیا »زن ستیز« بوده؟ 
ســال ها این بند از »شاهنامه« به عنوان گواه 
زن ستیزی فردوسی در نزِد ایرانیان دهان به 
دهان چرخیده اســت: »زن و اژدها هر دو در 
خاک بــه / جهان پاک از ایــن هر دو ناپاک 
به«... اما واقعیت چیست؟ این بیت در روایت 
فردوســی از داستان ســیاوش و کیکاووس 
و سودابه آمده اســت. در این داستان، عشق 
کاووس به زن پلیدی ماننِد سودابه، چشمان 
او را بر حقیقِت پاکِی پسرش سیاوش می بندد 
و فردوســی در بیت پیش از این بیت مشهور 
می گوید: »به گیتی به جز پارسازن مجوی/ زن 
بدکنش خواری آرد به روی«. این بیت و روایت 
فردوسی از زنان نیک، ماننِد فرانک، تهمینه 
و رودابه که در آن ها زنان را ســتوده، نادیده 
گرفته می شــود و حکیم توس به زن ستیزی 
متهم می شــود. ) مقاله/ نظر فردوسی درباره  

زنان/ به قلِم محمدجعفر جعفری( 
ششم. »شاهنامه، کتاب مشترک حوزه تمدنی 
و فرهنگی ایران، افغانســتان و تاجیکستان 
اســت«... این را امیر امیری، رایزن فرهنگی 
افغانستان در سازمان اکو می گوید. )هشتمین 
کنگــره بزرگداشــت فردوســی/ 1392 (...

 به نظر شما آیا جای »دیپلماسِی شاهنامه« 
-دســت کم در روابِط کشور ما با چند کشوِر 

آسیای مرکزی- خالی نیست؟
هفتم. شاهکار فردوسی-شاهنامه- حدود 60 
هزار بیت دارد که به سه دوره اساطیری، عهد 
پهلوانی و دوره تاریخی می پردازد. شــاهنامه 
روایِت نبــرد خوبی و بدی اســت. پهلوانان، 
جنگجویاِن نبرد همیشــگی در هســتی اند. 
فریدون، ســیاوش، کیخسرو، رستم، گودرز و 
توس از دسته پهلوانان هستند و ضحاک و سلم 
و تور وجودشان آکنده از شرارت و بدخویی و 
فساد است... وقتی مجموعه تاریخی-تخیلِی 
»بازِی تاج و تخت« و یا ســریاِل آبکی ماننِد 
»حریم ســلطان« ده ها میلیون بیننده را در 
سراســر دنیا بر سِر جای خودشان میخکوب 
می کنند، آیا باور کردنش سخت و محال است 
که شاهکارِ شاهنامه نیز بتواند دستمایه ده ها 
و صدها رمان و نمایشــنامه و فیلم سینمایی 
و سریال تلویزیونی شــود؟ ... به راستی، هنر 
معاصر و هنرمنداِن هــم روزگار ما چقدر به 
فردوسی و شــاهنامه ارجمندش بدهکارند؟ 
هشتم. بدهکارِی بزرِگ همه ما به عالیجناب 

فردوسی چقدر است؟ 

بدهکاری بزرِگ همه ما به »عالیجناب فردوسی«
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عملیات بازسازی 
آرامگاه که شروع شد، 

قبر را شکافتند 
و استخوان های 

فردوسی درون یک 
کیسه گذاشته شد

 آن را مهر و موم کردند
 و پس از  چهار سال 
همان استخوان ها را 

طی مراسم باشکوهی
 دفن کردند
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هی
دال
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سوژه از شما / پیگیری از ما

 قـدس ویـژه خـراسان
در راستای رسالت مطبوعاتی 

وظیفه خود می داند در 
جهت رفع مشکالت مردمی،  

سوژه های ارسالی از 
سوی خوانندگان  عزیز در 

حوزه های شهری، اجتماعی، 
اقتصادی و ...  را پیگیری و 

منعکس کند .
منتظر سوژه های شما از طریق 

سامانه پیامکی  هستیم.
لطفًا ابتداي پیام کلمه »سوژه« را قید نمایید.

شماره پیامک:   300072305


