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سیدعباس صالحی :رونق کسب و کارهای فرهنگی اولویت است
یکی از برنامههای من رونق و ساماندهی کسب و کارهای
فرهنگی و هنری بوده و به همین سبب این مهم با جدیت
دنبال شده و خواهد شد .معتقدیم بدون حضور و همراهی
مردم کارها و امور پیش نخواهد رفت و پیوند دولت و ملت
مستحکم نخواهد شد
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عبدالصالح پاک :ضرورت حفظ الالییها امری بدیهی است
اکثرنسلجوانبرخالفنسلگذشتهازاینالالییهابیبهرهاند.پدرومادرها
بچههایشانراباتلویزیونوبازیسرگرممیکنندوبهجایاینکهالالییبخوانندبچهرا
جلوتلویزیونمیگذارندیاگوشیبهدستشمیدهندتابچهخستهشودوبهخواببرود.
ضرورتحفظالالییهاامریبدیهیاستزیرایکادبیاتآرامشبخش،آموزشیو
انتقالدهندهاحساسپدرومادرهابهبچههاست؛پسحفظآنخیلیضروریاست.
بخشی از صحبتهای این نویسنده و مترجم
ادبیات کودک در گفتوگو با خبرنگار ایسنا

بخشی از گفتوگوی این دوبلور
با خبرنگار ایسنا
نــــگاره

مهدی اخوان ثالث شاعری نیمایی بود که سرانجام جانشین ملک الشعرای بهار شد

خراســانیزاده و خراسانینویس شــعر معاصر؛ مهدی
اخو انثالث ،شــاعر «زمســتان» و چندین و چند شعر
باشکوه دیگر که به قلهای در شعر امروز ایران بدل شد ۱۰
اســفند  ۱۳۰۷در مشــهد به دنیا آمد و  ۴شهریور  ۱۳۶۹در
تهران از دنیا رفت.

یک تجرب ه دشوار اما لذت بخش

کتــاب «تاریــخ مفاهیــم بنیــادی
زیباییشناســی» اثــر وودیســواف
اتفاق روز
تاتارکیویچبههمتدکترحمیدرضا
بسحاق مدرس دانشگاه تهران و هنر ترجمه شده و بزودی
روانهبازارنشرخواهدشد؛کتابیکهانتظارمیروداستقبال
خوبیازآنصورتبگیرد.
وودیســواف تاتارکیویچ ،فیلسوف و
زیباییشــناس لهستانی نامی آشنا
در حوزه زیباییشناسی است .عالوه
بر کتــاب تاریخ زیباییشناســی (در
حمیدرضا
بسحاق سه مجلد) ،مهمترین اثر او «تاریخ
مترجم و استاد شــش مفهــوم در زیباییشناســی»
دانشگاه است و همانطور که خود نویسنده
هــم در پیشــگفتار کتــاب اشــاره کــرده در واقــع مکمــل و
نتیجه کتاب قبلی است .این کتاب همانطور که از نامش
پیداست به بحث از شش مفهوم بنیادین زیبایی شناسی
(از آغاز تا اواخر قرن بیستم) پرداخته است :هنر ،زیبایی،
فرم ،میمســیس (تقلید یا محــاکات) ،خالقیت و تجربه
زیباییشناسی .البته کتاب به بحث از مفاهیم مهم دیگر
زیباییشناسینیزپرداختهوبههمیندلیلودالیلیدیگر
نام آن به «تاریخ مفاهیم بنیادی زیباییشناسی» تغییر
داده شــد .کتــاب حاضر یکــی از بزرگتریــن و مهمترین
پژوهشهایصورتگرفتهدرتاریخزیباییشناسیاست.
در این کتاب به موضوعات ،اســامی و مآخذی اشاره شده
که در هیچ کجا نشانی از آنها دیده نمیشود .عالوه بر این،
مؤلــف در سراســر کتاب نگاهی بیطرفانــه و بیغرضانه
داشــته اســت .اصل کتاب به زبان لهســتانی است و متن
انگلیســی آن ( ۴۰۰صفحــه) اســاس کار اینجانــب بــوده
اســت .متن انگلیســی کتــاب روان اما بســیار فنی اســت.

تاتارکیویچ فیلســوف و منطقدان فاضلی هم بــوده و در
سراســر کتاب اصطالحات منطقی و فلسفی زیادی را به
کار برده اســت .عالوه بر این ،احاطه عجیب نویســنده به
زبانهــای اروپایــی و اصطالحات و عبــارات گوناگونی که
او از زبانهــای مختلــف (مانند یونانی ،التیــن ،ایتالیایی،
لهستانی ،فرانسوی ،آلمانی و )...آورده بود ،کار ترجمه را
تا حدودی ســخت و دشوار کرده بود .البته این دشواری تا
حدودی طبیعی است؛ زیرا ترجمه متون زیبایی شناسی
کار آســانی نیســت؛ چون بیشــتر مفاهیم آن ،احساسات
و احوالــی بودهانــد که به لفــظ درآمدهانــد؛ الفاظی که به
زبانهــای گوناگون و مختلفی بیان شــده و حتــی در زبان
مبدأ نیــز مبهــم و تعریفناپذیربودهاند .مســلماً چنین
کتابی عالوه بر ترجمه متن ،نیاز به اضافات و افزودههایی
از ســوی مترجــم دارد؛ از ایــنرو توضیحــات مربــوط بــه
تمامی اصطالحات دشوار و فنی در پینوشتهای پایان
هر فصل آمده است و در واقع مجموع پینوشتها خود
کتابی مســتقل اســت .در ابتدا قصد ترجمه ایــن کتاب را
نداشــتم ،اما هنگامــی که آن را میخوانــدم آن قدر جذب
موضوعات آن شدم و آن قدر آن را مفید و ارزنده یافتم که
دریغم آمد به فارسی ترجمه نشود و تعجب میکردم چرا
این کتاب تاکنون ترجمه نشده است! چند مقاله آن به طور
جداگانه در نشریات مختلف ترجمه شده که متأسفانه پر
از اغــاط و جاافتادگی اســت .خواندن این کتاب را به همه
عالقمندان هنر ،بویژه هنرمندانی که میخواهند کارشان
مبنا و اساس داشته باشد و بیش از آن به پژوهشگران هنر
توصیه میکنم .هماکنون در حال بازبینی ترجمه هستم و
هنوز با ناشــری صحبت نکردهام .انشاءاهلل مهر ماه با یک
ناشر به توافق خواهم رسید .کتاب تاریخ فلسفه (از طالس
تا سارتر) اثر ویلیام ساهاکیان با ترجمه بسحاق توسط نشر
چشمه مهر ماه امسال منتشر خواهد شد.

ســنتگرای همعصــر خــود بــود .گاه به محمدحســین
شهریار و عماد خراسانی روی میآورد .اما پیدا بود که
غزل ،نمونه آرمانی شــعر برای او نیســت.از این رو ،با
قصیــده و مثنــوی و قطعه انس خــود را بیش از پیش
تجدیــد کــرد .از ایــن رو ،عجیب نبــود که در ایــن دوره
طوالنــی بــا آن که هنوز از نیما ســخن میگفــت اما در
واقع جانشــین شــاعر ســخنوری مانند ملکالشعرای
بهــار شــد .پرشــهرتترین شــعر او در ایــن دوره نیــز
قصیده «تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم» است.
اخــوان ثالــث در هنگامی کــه به شــعر نیمایی روی
آورد بــا نیرویــی غریــب و زبــانآوری خاصــی متوجــه
شــعر نیمایــی شــد .زبــانآوری یکــی از پراهمیتترین
ویژگیهای شــعر این شاعر محســوب میشود .عناصر

حسینعلیزاده یک روز بعد از شصتوهشتمین سالروز تولدش نتهای دست نویس «نینوا» را به موزه
موســیقیاهداکرد.اودرایننشســتکهباحضورتعدادیازهنرمندانبرگزارشد،گفت«:خوشحالمکهدر
کشــوریزندگیمیکنمکهباوجودهمهمشــکالتهرجاییکهبوییازمردمباشد،لطفشانبهمنمیرسد.
ماباپشتیبانیمردم،موسیقیراتوانســتهایمحفظکنیم».دراینبرنامهشهردارتهرانهمحضورداشتو
سپاس نامهایبهمناسبتتولدحسینعلیزادهبهاینهنرمنداهداکرد.

این زبانآوری همان عناصری است که شاعران متقدم
فارســیگو در ســبک خراســانی از آنهــا بهــره بردهانــد.
اخوان با تتبّع آفرینشــگرانه در دیوانهای این شــاعران
بــه تدریج توانســت به نحــو درونــی و شــاخصی از این
عناصر در نوع نیمایی شعر بهره َبرد .دوره ممتد بعدی
را نمیتــوان ماننــد دوره قبــل دوره ممتاز شــعریاش
خواند .بــا این همه ،باید از آن به عنوان دورهای متمایز
در سیر زیست شــعریاش یاد کرد .تسلط اخوان ثالث
در این دوره بر زبان بیشتر از نوع بیرونی است و کمتر از
نوع درونی .مطالعه و جســتوجوی بیحد و حصر در
متنهای کهــن ،او را تا حدی ماننــد امیری فیروزکوهی
محصور و مســحور جهان شعر کهن کرده بود .هرچند،
دستکم در بخشی از شعرهای این دوره نیز با بازنمایی
تجربههای زیستی شاعر ،بویژه در اخوانیه سراییهایش
روبهرو میشــویم .البته ،چنین شعرهایی از توان پیوند
با خوانندگان شــعر مدرن تهی است .اما حتی برقراری
پیوند عمیق با شــعرهای اخوان ثالث در دوره نخست
شــعرگوییاش نیــز فقــط از خوانندگانــی برمیآیــد که
ســطح عالقه و آگاهیشــان از زبان ادبی فارسی در حد
مطلوبی باشد .بویژه باید همواره در نظر آورد که سبک
معیار در شعر فارسی سبک عراقی است نه خراسانی.
البته ،ساده شدن مفرط زبان شعر فارسی از دهه 1360
به بعد شعر او را گاه بسیار فراتر از ذائقه ادبی عصرجلوه
داده اســت .بــا ایــن همه ،ســهم ایــن شــاعر توانمند و
برجسته در غنیتر ساختن شعر فارسی در سده بیستم
سهمیاستانکارناپذیر.

مرگ دارد سراغ تکتکمان میآید

«مــن میدانســتم که مــرگ به
ســراغ خانــه ســبز هــم خواهــد
آمد ،نه یک بــار بلکه به تعداد
افــراد خانــواده» .ایــن عبــارات
بیژن بیرنگ
کارگردان ،بــا صــدای خســرو شــکیبایی
تهیهکننده و کــه بخشــی از ســکانس بــه یاد
فیلمنامهنویس
ماندنــی «خانه ســبز» اســت را
در ذهنــم مرور میکنم .در قســمت «مرگ ســبز»
خســرو بعــد از صحبت بــا همه آدمهــای خانه به
پشــت بام و غــار تنهایــی فرید مــیرود و در حالی
کــه دوربین بــه او نزدیک میشــود ایــن مونولوگ
را میگویــد .حاال که به ایــن مونولوگ فکر میکنم
میبینــم مــرگ به ســراغمان آمــده اســت .امروز
داریوش اســدزاده ،قبلتر مسعود رسام و پیشتر
خسرو شکیبایی و خانم نادره (حمیده خیرآبادی).
تا امروز  4نفر از اعضای «خانه ســبز» کم شــدهاند
و ایــن بــرای من به عنوان ســازنده ســریال ،خیلی
تأســفبار اســت .من را به فکر میانــدازد که انگار
مــرگ دارد ســراغ تکتکمان میآیــد .همهمان
قاعدتــاً باید یک روزی برویم .امــا امیدوارم مرگ
بــه این زودیها ســراغ دیگر اعضای ایــن خانواده
نیاید؛ خانوادهای که بیش از یک ســال در کنار هم
بودند و این یک ســال عمر کمی نیست .همهمان
آنچه از داریوش اســدزاده در این یک سال در کنار
هــم بودن به یاد داریم فقط خاطرات خوش
اســت .پیرمــردی خوشخلــق و هنرمند
توانایــی که نقشــش را عالی بــازی کرد و
تصویری شــیرین از «آقاجــون» در قاب
خانــواده صباحی بــه یادگار گذاشــت .او
همیشــه ســر کار مرتــب و منظم حاضر

#شفافیت_آرا

عکس نوشت

آلودگی صوتی بالی جان تهرانی ها

فیروزه مظفری

خراسانینویس شعر امروز ایران

الهیاتی ایران قبل از اســام پرداخت .چون شــاعر بود
و شــاعران اغلــب در هر راهی ســر از پا نمیشناســند،
با شــوری غریب به ســاختن جهاننگــری خاص خود
هم پرداخــت .در این راه موافقــان و مخالفانی یافت.
اما او که نگاه زردشــتی-مزدکی الحق خود را جانشین
چپگرایــی ســابق ســاخته بود همچنــان تا پایــان عمر
جهان برساخته و خاص خود کوبید.
کوتاهش بر طبل ِ
بالطبع در این دوره که یک ربع قرن پایانی زندگیاش
را دربرمیگیــرد دیگر در راه شــعری نیما باقی نماند.
حتی هنگامی که به ظاهر شعر نیمایی میگفت فقط
ســطرها کوتــاه و بلند میشــد و هوش و حواســش پی
ســنتهای ادبــی قدیــم بــود .از این رو به جــای آن که
به الگویی مانند نیما بیندیشــد بیشتر متوجه شاعران

امام حسن علیه السالم:
خیری که هیچ شری در آن نیست ،
شکر بر نعمت و صبر بر مصیبت
ناگوار است .
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پسموفقنشدندندارد؛بستگیبهتالشخودفردواستعدادهایذاتیاشدارد.کاردوبله
همهمینطوراست؛بهصرفداشتنصدایخوبشماموفقنمیشوید.صدایخوبباید
ضمیمهشودبااستعدادونوعگفتارشمادرغیراینصورتمخاطبشماراپسمیزند.

گزارش نشست همگرایی دولت
و پدیدآورندگان آثار هنری را در صفحه  6بخوانید

مهدی اخوان ثالث دو دوره متمایز
یادداشت شــعرگویی دارد .در دوره نخســت
که آثار آن در ســه دفتر «زمستان»
(« ،)1335آخــر شــاهنامه»
( )1338و «از این ِاوســتا» ()1344
گــردآوری شــده اســت شــاعری
کامیار عابدی نیمایی اســت .بدیــن معنی که در
پژوهشگرو
منتقد کوتاه و بلند کردن مصراعها ،تکیه
حوزه شعر
بر نوعی تلقی مدرن از فضاســازی
شــعری ،نواندیشــی در صورتپــردازی و دگرگونی در
فــرم شــعر به بخشــی از آرزوهــای شــعری نیما جامه
ِ
عمل پوشــانده اســت .اخــوان ثالــث به لحــاظ محتوا
روایتگر بخشی از ناامیدیهای نسل آرمانگرایی است
که تصــور میکــرد همه چیز بــرای ســاختن جهانی از
نیکــی و بِهــروزی آماده اســت .امــا نه تنهــا واقعه 28
مــرداد بلکــه حــوادث ریز و درشــت قبل و بعــد از آن،
این گروه جوان و پاکدل را مانند دیگر ادوار سرگذشــت
ایــران متوجه عمق خطای تاریخیشــان کــرد .در این
میــان اخوان (م.امیــد) در پی جبران ایــن خطا یکباره
از تاریخ باستانی ســردرآورد .به مطالعه در ریشههای

اذان مغرب 19/59

نیمه شب شرعی 00/22

اذان صبح فردا 5/04

طلوع آفتاب فردا 6/32

دیــروز نماینــدگان مجلــس بــه
اصالح آیین نامه داخلی مجلس
هشتگ و طرح شفافیت آرا رأی ندادند و با
آن مخالفــت کردند .این طــرح  69رأی موافق 103 ،رأی
مخالف و  8رأی ممتنع داشت و تعداد آرای مخالفان و
ممتنع باعث شد کاربران زیادی به این مسأله اعتراض
کنند.کاربرانیکهمعتقدندبایدبدانندنمایندگانشاندر
مجلس چه رأیی میدهند .واکنشها به تصویب نشدن
طرح شفافیت آرا در مجلس را که با هشتگ شفافیت آرا
نوشته میشــد بخوانید :علیرضا« :تسنیم :وکالیملت
بــا  69رأی موافــق 103 ،رأی مخالــف و  8رأی ممتنــع از
مجموع  212نماینده حاضر در جلسه با دو فوریت طرح
شفافیت آرا مخالفت کردند .همین االن نمیدونیم کیا
موافق این طرح بودند و کیا مخالف .مســخره اســت!»،
احمدرضا« :باید از موافقان طرح شفافیت آرا بخواهیم
تا اسمهاشون رو در یک لیست منتشر کنند که برای دوره
بعد به هیچکدام از مخالفان شــفافیت آرا رأی ندیم،».
ابوصدرا« :خیانت در امانت یعنی مخالفت ۱۱۱نماینده
مجلسبااصالحآییننامهداخلی»،تردیشنال«:درسته
دو فوریــت طرح شــفافیت آرا تصویب نشــد ولی من از
همین جا دست اون  ۶۹نمایندهای که رأی موافق دادند

آمده از تاریخ و رفته به تاریخ

خبر درگذشــت آقای اسدزاده را
میشد .مثل اکثر هنرپیشههای قدیمی اعتقادش
که شــنیدم واقعاً ناراحت شــدم
بــه مســئولیت پذیری به حد اعال زیاد بود .مســأله
و ذهنــم بــه خاطرات مشــترکی
فقط مســئولیت و کار نبود ،رفاقت بود و دوســتی.
که با ایشــان برای ساخت اولین
داریــوش اســدزاده از آن دســت آدمهایــی بود که
محمدشیروانی
کارگردان فیلم خودم داشــتم گــره خورد.
بــه آدم انگیــزه میدهند تا کار را به بهترین شــکل
اولیــن فیلــم کوتاه مــن «دایره»
پیــش ببــری .جالــب ایــن کــه همیــن شــب قبــل
بود که ســال  77آن را ســاختم .اول قــرار بود آقای
در جشــنواره فیلــم کــودک و نوجــوان اصفهــان،
غالمحســین نقشــینه در «دایــره» بــازی کنــد امــا
در جمــع خودمانیمــان بــا ســهیل نــوروزی ،امیر
متأســفانه بــه رغــم موافقتشــان بــرای بــازی در
قهرایــی ،آقای بابائیان ،غالمرضا موســوی و ایرج
فیلم به دلیل شــرایط جســمانی نتوانســتند
طهماســب از او یــاد کردیــم و صحبــت از
داریوش
حضــور پیــدا کننــد و همیــن مســأله مقدمه
ایشــان بود .از مهربانیشان و عمر طوالنی
و پرثمرشــان .خــدا نکنــد چشــماش کرده اسدزاده بعد آشــنایی مــن بــا مرحــوم داریوش اســدزاده
باشــیم .اگرچه عمــر پربرکتی داشــت ،اما از تحمل یک شــد .آقای اســدزاده آن زمان بیش از هفتاد
حیــف شــد .به خــدا حیف شــد .امیــدوارم دوره بیماری سال داشتند و پذیرفتند در فیلم بازی کنند.
در سن 96
من آن زمان از نقاشــی به سینما آمده بودم
روحشان قرین شادی و آرامش باشد.
چشم
سالگی
و پیــش از «دایره» کســی مرا نمیشــناخت.
از جهان فرو ایــن فیلــم داســتان پیرمــردی اســت کــه از
بست.
کودکی در آرزوی دســتیابی به چیزی است و
یاد
عاقبت به آرزوی خودش میرسد اما خیلی
دیر .دایره اولین فیلم کوتاه ایرانی اســت که
بعــد از پیروزی انقالب اســامی به فســتیوال فیلم
کــن راه پیدا کــرد و برگزیــده منتقدیــن بینالمللی
در جشــنواره کن سال  1999شــد و در جشنواره فجر
جایزه اول را گرفت.
کســانی کــه ســالهای ســال تجربه
حضــور در ســینما و تئاتــر دارنــد
برایشــان کمی سخت است که
در فیلم آدمی ناشناس بازی
کنند چون نمیدانند نتیجه
چــه خواهد بود و چه اتفاق

خــوب یــا بــدی پس از اکــران یــا پخش فیلــم برای
آنهــا رخ میدهد .بــا اینحال مرحوم اســدزاده با
روی باز پیشــنهاد من را پذیرفت و در کار یک جوان
تازهوارد حضور پیدا کرد.
پنــجروزی فیلمبــرداری داشــتیم و از سکانســی
کــه آقــای اســدزاده بایــد در فیلم تبدیــل به کودک
میشد و شروع میکرد به کودکیکردن و بازیهای
کودکانــه ،اتفاق چشــمگیر و جذابی افتاد .به قدری
بــازی ایشــان خــوب و تأثیرگذار بود که همــه ما و از
جمله خودشــان احساســاتی شــدند .ایشــان واقعاً
از ایــن قســمت فیلم بســیار زیــاد برای فیلــم مایه
گذاشتند.
در آن صحنــ ه مرحــوم اســدزاده شــروع میکند
بــا طوقــ ه دوچرخــه کــه دســتاش اســت بــازی
میکنــد و پابرهنــه میدود؛ آنهــم در یک مجتمع
ساختمانی .و یک بازی بسیار زیرپوستی و درست و
تأثیرگذار از ایشــان دیدیم که حتماً برای کسانی که
این فیلم را دیدهاند هم اثرگذار بوده است.
کسانی مثل اسدزاده بخشی از تاریخ ما هستند.
امــا نکتهای وجــود دارد که شــاید عجیــب و غریب
باشــد و دالیلــش نیــاز بــه واکاوی و بررســی جــدی
داشته باشد.
انــگار همه چیز از یک مقطعــی دچار یک وقفه
و ســکته اســت و چیــزی انــگار از گذشــته نهچندان
دور ما در عرصه نمایشــی به امروز نرســیده اســت.
انگار همه چیز عوض شــده و آدمهای استخواندار
و جــدی یــا نمیبینیــم یا کمتــر میبینیــم .حداقل
مــن نمیبینم که بگویم اشــاره و میراثی از گذشــته
داریــم .گــو اینکه دچــار زلزلهای شــدهایم که همه
چیز را دگرگون کرده است.

ممنوع الخروجی بازیگر

دیـــــــــروز خبـــــــــــری دربـــــــاره
رومیبوســم! یکــی از راهکارهای مطالبــه گری حمایت
ممنوع الخروجی پگاه آهنگرانی
و تشــویق افرادیســت که کار درســت رو انجــام میدن»،
ماجرا
بازیگرسینمامنتشرشد.
فرزاد« :طرح شفافیت آرا در مجلس رأی نیاورد ،معنی
خبــری که مادرش منیژه حکمت هــم آن را در توئیتر و
این چیه؟ چرا نمایندهها نمیخوان ما بدونیم که به چی
اینســتاگرامش منتشــر کــرد .آنطور که پــگاه آهنگرانی
رأی میــدن.؟» ،بهلــول« :نمایندگان مجلس بار دیگر با
توگــو بــا خبرگزاری ایســنا اعالم کــرده زمانی که
در گف 
طرح شــفافیت آرا مخالفت کردند .اگر شما نماینده ما
بهعنــوان داور بــه دعوت جشــنوار ه باتومی گرجســتان،
هستید حق داریم بدونیم به نمایندگی از ما چکار دارید
قرار بود در این رویداد سینمایی شرکت کند،
میکنید ،».مســتر گانــدی« :االن از هرکدوم
متوجه شــده که ممنوع الخروج شده است.
از نمایندههــای مجلــس بپرســی بــه طرح
شهروند
به گفته خودش دلیل این ممنوع الخروجی
شفافیت آرا رأی دادی یا نه؟ همشون میگن
مجـــازی
پرونــدهای اســت کــه بعــد از حــوادث ۸۸
ما رأی مثبت دادیم! اونایی هم که رأی منفی
یگانه خدامی
دادن همشــون منم من!» ،مهــدی« :واقعاً
در قــوه قضائیــه داشــت ه و به  ۱۸مــاه حبس
تعزیری محکوم شده بود و به نظر میرسد
اون  121نماینــده مخالــف طــرح شــفافیت
بــا تغییرات اخیر در قوه قضائیه اکنون حکم در پروســه
آرا رو چــه جــوری باید حامــی حقوق مــردم بدونیم؟»،
اجــرا قرار گرفتــه و به همین دلیل از خروجش از کشــور
رضــا آهنگــری« :اگر حســاب نماینــدگان مجلس پاک
جلوگیریشدهاست.
اســت ،پــس دیگــر از محاســبه چه باکشــان اســت؟»،
ایــن خبر بــا توئیتی که منیــژه حکمت به اشــتراک
زهــرا« :این حــق ما مردمه کــه بدونیــم نمایندههامون
گذاشــت بازتاب پیدا کرد و بسیاری آن را بازنشر کردند
چــه رأیی به طرحها و لوایح مــیدن .از اون طرف باعث
و دربارهاش نوشــتند :میثم« :االن پگاه آهنگرانی میاد
میشه نمایندهها نسبت به رأیی که میدن تعهد داشته
میگه چون منــو ممنوع الخروج کردن ونتونســتم برم
باشن ...اینطوری جلوی خیلی از خسارتها به جامعه
گرفتهمیشه».
جشنواره هنری در گرجستان ایران زندان هنرمندانه»،

ماهــی ســیاه« :ایــن پــگاه آهنگرانــی هیچی هــم نگه،
هیچ کارم نکنه اینا باز باهاش کار دارن! داور جشــنواره
اســت تو گرجســتان اومده بره دیده ممنوع الخروجه!
بــه جــاش مــیذارن متهمهــای اصلــی اختــاس هــا
بــرن ،».امیــر راعــی فــرد« :خــب پــگاه آهنگرانــی هم
ممنوع الخروج شــد .شکر خدا گویا مشکالت مملکت
در حال حل شــدن اســت .پگاه که نه پناهنده میشود
و نــه اختالس میکند اما باید ممنوع الخروج باشــد»،
آئورلیانو بوئندیا« :نوشته پگاه آهنگرانی می خواسته از
کشــور خارج بشه که «متوجه شــده» ممنوعالخروجه!
به این خانم کار ندارم ولی چرا دلیلی نمیبینن از قبل
حکــم صادر شــده درباره فرد رو بهــش «اطالع» بدن!
بابا شــاید اشــتباه و قابل حل باشــه ،طرف بیاد درست
کنــه .چــرا از هر چیز یــه گره کور می ســازید؟» ،ســهند
ایرانمهر« :برهان قاطــع! دو ماه پیش آقای کدخدایی
شــورای نگهبــان بــه ایــن خانــم که مشــغول ســاخت
مســتند در مورد انتخابات  88بود گفت ای خانم شما
هم دروغهای  88باورتون شــدهها ،اصالً بیا بشــو ناظر
مردمی شورای نگهبان در انتخابات  )!(98خانم گفتن
نه ممنون ،امروز هم خانم آهنگرانی فهمیده ممنوع
الخروجه!» ،سیمرغ« :االن که  10سال گذشته».

