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بازتاب توهین تتلو در شبکههای اجتماعی

استاد شجریان!  شرمندهایم
~

رای دادن بهن

وش طباطبایی در جمهوری چک

رای دادن اصغر

~

فرهادی در محل جشنواره کن

تلو در مورد ربنای شجریان

پست امیر ت

ديگري نوش�ته است« :تتلو وقاحت را از حد گذرانده است ،توهين به يک عمر خاطره ،يک عمر
انتظار افطار به عشق شنيدن ربناي استاد شجريان».
کاربر ديگري نوشته است«:توهين به شجريان نابخشودنيه».
ش�خصي نيز اظهارکرده اس�ت« :امير تتل�و واقعا چه فکري ميکنه ک�ه به ربناي
شجريان توهين کنه و بگه تکراري شده و به خود شجريان هم همچنين .»...
فردي نيز عنوان داش�ته اس�ت« :زير پست اينس�تاگرامي همايون شجريان
وزير بهداشت و گوهرخيرانديش ميان کامنت ميذارن ،اما زير پست تتلو هم
بچههاي پانزده ساله ميان .»...
کاربر ديگري نيز به طنز در اين خصوص نوش�ته است« :جاي ربّنا ،امسال
تتلو مياد ميخونه.»... :
يکي ديگر از کاربران در اين مورد نوش�ت« :جناب تتلو شما هنوز معني
متفاوتب�ودن و اخالق و آزادي را نفهميدي ش�ما ح�ق داري هر روز هم
ورژن سياس�ت رو عوض کنيد و آزادي از هرکسي که ميخواهيد حمايت
کنيد .ولي بياحترامي به استاد شجريان بياحترامي به فرهنگ و اصالت ايران
و هنر ايران است .ايشون براي مردم ايران عزته شما سعي کن سرت به خوندن و
هنر خودت باشه و سعي کن مردمداري کني .مطمئن باش مردم اين بياحترامي
تو را نميبخشند».
کاربران ديگري نوشتهاند« :متوجه نميش�م چطور اميرتتلو خودش رو با استاد
ش�جريان مقايسه کرده و توهين کردن را س�ليقه ميدونه .تتلو خيلي راه داري
هنوز»« ،يه طوري نشه کهماه رمضون سال ديگه ربناي تتلو رو بشنويم!»« ،آقاى
بغبغو ،هر موقع اين ملت از اذان موذنزاده خستهشدن از ربناى شجريانم خسته
ميشن»« ،فکر کن بعد از  ۱۷ساعت روزهگرفتن با ربناي تتلو بخواي افطارکني بهنظرم
از گشنگي بميري بهتره».
البت�ه در اي�ن مي�ان علي دايي فوتباليس�ت کش�ورمان ني�ز در خطاب به تتل�و در صفحه
اينس�تاگرامش اين چنين نوش�ت« :راه رو خيلي داري اش�تباه ميري جوون .قدر خودت رو
بيشتر بدون ،هيچکسي تو دنيا با توهين به بقيه بزرگ نشد .حرمت نگهدار رفيق .سرت سالمت
استاد شجريان .شرمندهايم».هرچند یک صفحه جعلی
به اسم علی دایی این چنین نوشته بود اما با این وجود
تتلو این خواننده زیر زمینی در واکنش به این اظهارات
گفت «:علی دایی منتظر بودم بهم گیر بدی .من همیشه
پش�تت بودم و همیشه بهت احترام گذاشتم و تو ده تا
مصاحبه گفتم احترامت حفظ نشده!! تو آهنگ اسمتو
بردم یه تشکر نکردی! انگار نشنیدی! اما حرفم راجع
به فریدونو ش�نیدی با اینکه به تو ربطی نداشت! حاال
میفهم�م چرا آقای گل دنیا ش�دی و
اندازه س�لطان ما آقا وحی�د عزت و
احترام نداری! چون بی معرفتی.
هرکی هس�تی واس�ه خودت هس�تی.
حق نداری راجع به سلیقه من نظر بدی
پیرمرد!!»

پست همایون شجریان در فیسبوک

آفتابي�زد – گروهش�بکه :هنوزم مردم از اينکه خس�رو آواز ايران از س�وي ابوالقاس�م طالبي،
کارگردان «قالدههاي طال» مورد ناس�زا قرارگرفته اس�ت ،عصباني هستند .همان کارگرداني که
در مورد اس�تاد شجريان ،هنرمند محبوب اين مرز و بوم گفته بود« :ما امروز بايد دعا کنيم حال
محمدرضا ش�جريان خوب ش�ود ،زيرا دولت يازدهم دستش خالي اس�ت و آويزان يک هنرمند
س�رطاني شده است ».هنوز اين عصبانيتشان فروکش نکرده که بار ديگر ميشنوند ،خوانندهاي
که خود لقب پُرحاشيه را يدک ميکشد ،اثر بزرگ استاد شجريان يعني «ربنا» را به استهزا گرفته
است .امير تتلو که چند وقتي است ،يکي از پرحاشيهترين روزهاي زندگي خود را ميگذراند ،طي
سخنان سخيفي در صفحه اينستاگرامش در اين مورد نوشته است« :هي ميخوام تواضع کنم ،اما
نميذارن! ولي من باز تواضع ميکنم .مردم سي تاماه رمضون يه ربناي تکراري شنيدن اونم با صد
تا منت و اس�تاد استاد .يادشون رفت سالها ،هفتهاي يک بار از ما تو غمها و شاديها و مهمونيا
و باش�گاهها و ماشيناش�ون گوش دادن اونم مجاني و با فحش و زندان! يه ربنا انقدر فرق داره ،از
فردا بزنم تو کار ربنا!هان؟! چقدر ماشاال ما با معرفتيم و آگاه» .اين سخنان تتلو که رنگ و بويي از
گستاخي دارد با واکنشهاي بسياري از کاربران شبکههاي اجتماعي روبهرو شده است.
توهين به يک عمر خاطره

يکي از کاربران در اين مورد نوشته است« :همه انتخابات و حجم زياد جهالت و حتى وقاحتى كه
ديدم به كنار ،اما توهين به شجريان بارى از غم شد رو دلم».

شجاعت کارگران در عکس روز
نشنال جئوگرافیک

اقدامتحسینبرانگیز
بانوان ایرانی در باکو

عک��س روز نش��نال جئوگرافی��ک ب��ه
تصوی��ر کارگرانی در ویتن��ام اختصاص
یافته که ش��غل آنها تمیزکردن شیش��ه
ساختمانهای بلند است .آنها گاهی باید
شیشه طبقه  ۵۰تا  ۶۰ساختمانها را زیر
آفتاب داغ تمیز کنند.

عک��س اقام��ه نم��از بانوان ورزش��کار
کشورمان در باکو مورد توجه بسیاری
از رسانههای خارجی قرار گرفت.

{{

رای دادن

حضور

~

والیبالیستها در اردوی لهستان

~

مادربزرگ  ۹۹ساله در انتخابات!

||

کامنت امروز

چرا باتجربهها
خوب نیستند؟!
محمدماکویی

ایران از نادر کشورهایی است که در آن یک شرکت
کوچک و تازه تاسیس میتواند به مراتب بهتر از یک
شرکت استخوان خُ رد کرده و دارای سالها سابقه
کاری فعالیت کرده و مش��تریها را از خود راضی
کند ،هرچند انجام این «مهم» بهدالیلی که در ادامه
خواهد آمد چندان هم ساده اتفاق نخواهد افتاد!

برای درک چرایی موضوع بهتر است به تعریفی که
از «تجربه» شده است نیمنگاهی بیندازیم:
انجام کار درس��ت نش��أت گرفته از تجربه است و
تجربه از انجام غلط کار بهدست میآید.
متاس��فانه باید اذعان کرد که در کشور ما «هرگز
چنین نیست» و بسیاری از شخصیتهای حقیقی
و حقوقی عم��ری را در راه غلط انج��ام دادن کار
سپری کردهاند.
میگویندشخصیبرایتزریقپنیسیلینواردمطب
شده و در پاسخ سوال «تا به حال تزریق کردهای؟!»
جواب «همین هفته پیش زدم» را میدهد.

وقتی تزریق پنیس��یلین حال بیمار را بد کرده و
او را تا آس��تانه مرگ میبرد کادر درمانی به تکاپو
افتاده و با زحمات بس��یار ح��ال رو به فوت را جا
میآورد.
با به خیر گذشتن ماجرا از فرد یادشده سوال میشود
که «مگر نگفتی هفته پیش تزریق کردهای؟!»
جواب بیمار جالب و در عین حال عبرتآموز است:
«هفته پیش هم که تزری��ق کردم همین جوری
شدم!»
با این حس��اب کامال طبیعی اس��ت اف��رادی که
از «کارش��ان درست نیس��ت» کوچکترین بویی

نبردهاند هر خرابکاری خود را به حساب پیداکردن
تجربه به حس��اب بیاورند بیآنک��ه کوچکترین
تغییری در شیوه انجام کار بدهند:
آن کس که نداند و نداند که نداند درجهل مرکب
ابدالدهربماند.
میدانیم که متاسفانه اوضاع و احوال دانشگاههای
ما بهگونهای نیست که فارغالتحصیالن «کار بلد»
بار بیایند .از طرف دیگر مردم ما مردم ژاپن نیستند
که با قریب  1/5ساعت مطالعه در روز شیوه درست
انج��ام دادن کارها یا درک اینکه کجای کارش��ان
غلط اس��ت را بیاموزند (ساعات کاری متوسط هر

ایرانی از ساعات مطالعه هر ژاپنی کمتر است!)
اگر موض��وع را در کنار ای��ن واقعیت بگذاریم که
بیش��تر مردم ترجیح میدهند در عوض مطالعه و
مراجعه به منابع و مراجع معتبر ،شیوه انجام کار را
از طریق حس سامعه و از دیگرانی که بیشترشان
متخصص نیستند فرا بگیرند متوجه خواهیم شد
که چرا بسیاری از کارها آنطور که باید و شاید جلو
نمیروند.
کوتاه سخن اینکه وقتی همه از هم یاد میگیرند
و غلط هم یاد میگیرند اگر شخصیتی حقیقی یا
حقوقی پیدا ش��ود که کار درست را بلد باشد باید

ش��نونده «کی اینجور کار میکند که تو دومیش
باش��ی؟!» بوده ،لذا خیلی زود با سرشکس��تگی و
ورشکستگی بازار کار را به رقبا واگذار کند.
به زبان س��اده مردم ما در ش��ناخت کار درست و
نادرست شبیه کسانی شدهاند که یک عمر «رادیو»
و «تلویزی��ون» را اش��تباه گرفته و به آنچه تصویر
پخش نمیکند «تلویزیون» گفتهاند.
حال اگر ش��یر پاک خوردهای پیدا شود و «رادیو
تصویر نشان نمیدهد» بگوید واقعا چند نفر یافت
میشوند که جز «همه اشتباه میکنند و تو یکی
درست میگویی؟!» بر زبان بیاورند؟!

