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رؤیای شیرین پراید

نــــگاره

اذان مغرب 18/10

نیمه شب شرعی 23/36

سینا رمضانی مقدم دانش آموخته رشته نقاشی همراه با بومیان هر منطقه از روستاهای فومن و
شهرهای اطراف و با کشیدن نقاشی چهره پیرمردان و پیر زنان همان منطقه روی دیوارهای روستا،
چهره آنها را برای حداقل چند ماه ماندگار میکند.
عکس :مائده سیدی  /ایرنا

«یک گوسفند روی صندلی جلوی پراید نشسته
فوبیای
و دارد کاهــو میخورد» این تصویر تا چند ســال
اجتماعی
قبــل یکــی از ســکانسهای برتــر ســریالهای
طنز صدا و ســیما بــود ولــی االن رؤیای بعضی
طنــــــز
جوانهاست .البته ما در این ستون نمیخواهیم
ســیاهنمایی کنیــم و جوانــان را از آینــده ناامیــد
ســازیم و بگوییم گوســفند مذکور ،بعــد از پیاده
شدن از هواپیما ،سوار پراید  48میلیون تومانی
شده و کاهوی کیلویی  10هزار تومان را میجود.
شهاب پاکنگر
فقط میخواهیم بگوییم پراید چطور توانســته
راه خودش را پیدا کند و تبدیل به یک آرزوی دست نیافتنی شود.
مسئولین شــرکتهای خودروساز ما یک شــعار کلیدی دارند و با همان

توانســتند پرایــد را از همــه جلــو بیندازنــد «وقتــی همــه رقبایمــان گاز
میدادند ،ما ترمز میکردیم!» شــاید برایتان سؤال شود «اینجوری که
بایــد عقب بمونیــم» در جوابتان باید بگوییم اگر هیچ رقیبی نداشــته
باشید همیشه اول میشوید .مسأله دیگری که در مورد پراید اتفاق افتاد
این بود که به ما درس زندگی داد که اگر به خودباوری برسیم ،هیچ کس
نمیتواند جلودارمان باشــد .پراید خودش را باور کرد ،با اینکه بیشترین
تلفات جادهای را داشت هرگز نا امید نشد ،نهایت یک آپشن زه بغل را
به خودش اضافه کرد و توانست در روزهای اخیر روزی سه چهار میلیون
قیمتش را افزایش دهد تا مردم اینبار برای بهدست آوردنش خودشان
را به کشتن دهند.
یک درس دیگری که پراید برای ما داشت ،این بود که برای پیشرفت الزم
نیست هیچ تالشی بکنید ،حتی همان کاری که برای آن گماشته شدید را

امروز روز جهانی زبان مادری است

قلب تپنده ایرانشناسی در لهستان

اهل لهســتان است و شــیفته ایران؛
کــه اگر نبــود ،ســالهای متمــادی و
فرهنـــگ
متواتــر را دربــاره ایــران نمیخوانــد
و نمینوشــت و ایــن همه دانشــجو
پــرورش نمــیداد تــا ایــران را
بشناســند و بشناســانند .امــا «آنــا
ماریا کراسنوولســکا»(Anna Maria
 )Krasnowolskaچنین کرد و دیروز
حمیدرضا محمدی
خبرنگار
که هفتاد ساله شد ،وقتی به گذشته
مینگرد ،نیک پیداســت که ســخت راضی اســت و البته به
ضرس قاطع ،مقبول میان جماعت ایرانشناس.
از  18ســالگی ،خــود را بــا ایران عجیــن و قرین ســاخت و در
دانشگاه یاگیلونی کراکوف (،)The Jagiellonian University
به تحصیل در زبانشناســی ایرانی پرداخــت و تا عالیترین
درجه در همان جا ماند و  15سال بعد ،از پایاننامه دکترای
خود دفاع کرد که موضوع آن درخصوص شاهنامه فردوسی
بود .با فاصلهای اندک ،فعالیت خود را در مؤسسه مطالعات
شرقی و گروه مطالعات ایران دانشگاه یاگیلونی آغاز کرد و از
پس سالها کوشش و پژوهش ،اکنون استاد و مدیر گروه زبان
و ادبیات فارســی این دانشــگاه است که ســالجاری میالدی
بازنشســته خواهد شــد .او از ســال  ،1999به مدت یک ســال،
مدیر مؤسسه مطالعات شرقی و در بازه زمانی  2000تا 2017
نیز ،مدیر گروه مطالعات ایران همین دانشگاه بود ،و همین
کارنامــه ،خود گویای ید طوالی این بانوی شــرقپژوه اســت.
همچنیــن در ســال  1994بورس تحصیلی دانشــگاه اوپســاال
ســوئد و شش سال بعد ،بورس تحصیلی دانشگاه فردوسی
مشــهد را هم تجربه کرده اســت .ناگفته نمانــد این مترجم
ادبیات فارســی به لهســتانی ،عضــو هیأت مدیــره Societas
 ،Iranologica Europaeaکمیســیون شرقشناســی و کمیته
مطالعات شرقشناسی آکادمی علوم لهستان و عضو هیأت
تحریریه مجله  Folia Orientaliaنیز است.
کراسنوولســکا در این ســالها ،مقاالت متعدد پژوهشــی به
رشته تحریر درآورده اما آنچه او را برجسته میسازد ،تحقیق
و تتبعش درباره شــاهنامه و تاریخ و اساطیر ایرانی است .او
صترین شاهنامهپژوهان حال حاضر
را که باید یکی از شاخ 

وحدت ملی در بین تمام اقوام ایرانی اســت اما در گوشــه و کنار کشور ما
زبانهای متعدد دیگری توسط بسیاری از هموطنان ما تکلم میشوند.
تمامی این زبانها دارای غنا ،پیشینه و پشتوانه فرهنگی خود هستند و از
منظر زبان شناختی هر کدام زیبایی منحصر به فرد خاص خود را دارند.
کشور عزیز ما ایران به لحاظ برخورداری از این تنوع زبانی مانند گلستان
پر گلی اســت که در هر گوشــه آن گلهــای متنوع و زیبایی بــا رنگ و بوی
خــاص جلوهگری میکنند .هیچ کدام از ایــن زبانها در تعارض با زبان
فارسی نیستند و هر کدام بایستی حیات مستقل خود را حفظ کنند تا از
گزنــد انقراض رهایی یابند .اگر انقراض هر کــدام از این زبانها به وقوع
بپیونــدد ،این امر به منزله از بین رفتن بخشــی از تمدن باشــکوه ایرانی
ماســت .همانطور که با انقراض یک گونه گیاهی یا جانوری ،بخشــی از
اکوسیســتم یک منطقه دچار دگرگونی و آسیب میشود با انقراض یک
زبان نیز بخشی از هویت یک ملت آسیب میپذیرد .از اینرو در کنار زبان
فارســی که زبان رسمی کشور اســت و حفظ و پاسداشت آن یک وظیفه
همگانی است ،تک تک زبانهای بومی و مادری نیز باید مورد توجه قرار
بگیرند و بدون هیچ مانعی به رشد و بالندگی خود ادامه دهند.

بــاز هم دیوارنگاره میــدان ولیعصر(عج)
شهروند
بحث برانگیز شــد و به نظر میرســد قرار
مجــازی
نیســت ایــن رونــد تغییــر کند .مســألهای
کــه این بار هــم در این دیــوار نگاره جدید
یگانهخدامی
باعث این بحثها شــده ،تصویری است
که از زنان ارائه شده است.
بحث روز
دیوارنــگاره جدید به مناســبت روز مادر و
روز زن که هفته آینده است نصب شده با
نقاشی زنی که فرزندانش اطرافش هستند .تصویری که به نظر
بعضی از کاربران شــبکههای اجتماعی سنتی و کلیشهای است
و شباهتی به زنان امروز و دغدغههایشان ندارد .هرچند کسانی
هم بودند که دیروز از این تصویر دفاع میکردند.
این نظرات را بخوانید:
اللــه« :واقعاً کاش بســاط ایــن دیوارنگاره زمخت و نخراشــیده
ولیعصر جمع میشد .دهن کجی است به شهروندان در ابعاد
غول پیکر» ،احســان« :االن موقع اونه کــه آقایون بیان اعتراض
کنــن چــرا در ایــن طرح عکــس ما نیســت هیــچ توضیحی هم
آرمانی
«زن
بابت روز و مناسبت طرح نمیپذیریم» ،مصطفیِ :
ِ
بخشــی از جامعه و اهالی سیاست همین است که مؤسسه اوج
در دیوارنگاره میدان ولیعصر به تصویر کشــیده است .تصویری
که نقش زن را به فرزندآوری و مادری فرو میکاهد .نکته اما این
است که مخالفان این نگاه هم میتوانند نظر خود را این چنین
در شلوغترین نقطه شهر تبلیغ کنند؟» ،مانا« :دیوارنگاره هم که
میزنــن مطلوب طبــع اقلیت در قدرته .زنــان اقلیت در قدرت
هم اغلب اینجوری نیســتن االن که وانمود میکنن هستن ،این
تصویــر دیوارنــگاره اصالً متعلق به کــدوم زنــه؟» ،فاطمه« :ما
نخواهیم در ابعاد بزرگ هیچ تصویری را در گوشه شمالغربی
میدان ولیعصر ببینیم ،کی را باید ببینیم؟ چطور باید اعتراض
کنیم؟ آقای دکتر حناچی راهی پیش پای شهروندان بگذارید که
بتوانند درباره تصمیمهای سازمان زیباسازی نظر بدهند و در آن
مشارکتکنند».

به بهانه پخش برنامه استعدادیابی «عصر جدید» از تلویزیون

کپیبرداریازنسخهمنقضیامریکایی
جهان دانســت و صاحب نظراتی بویژه درباره ساختارهای
داســتانی شــاهنامه  ،چند ســالی اســت بــر انتشــار برگردان
لهســتانی شــاهنامه نظارت میکند که تاکنون جلد اول آن،
که صورت منثور و توأمان موزون دارد ،منتشــر شــده اســت.
و ایــن همه ،جز دیدگاههایش درباره ادبیات جدید فارســی
است ،که تنها یکی از آثار این حوزه ،بررسی نقش اساطیری
«اســب» در باورهــای مذهبــی رایــج در ایــران ،از خــال
پنجم» هوشنگ
ِ
«سووشــون» ســیمین دانشــور« ،معصوم ِ
خوبان» رضا دانشور است .افزون بر این،
گلشیری و «خسرو
ِ
او کتابهایی از ادبیات معاصر فارسی چون «طوبا ومعنای
شــب» و «زنان بدون مردان» نوشته شــهرنوش پارسیپور،
«خواب زمســتانی» تألیف گلــی ترقی و «یــک روز مانده به
عیــد پــاک» اثر زویا پیــرزاد را هم به لهســتانی ترجمه کرده
اســت .از دیگــر کارهایی که او در دســت تحقیــق دارد ،یکی
درباره باورداشــتهای عامیانه قهرمانان اســاطیر تقویمی
در ایران و دیگری بررسی خاطرات لهستانیهای مهاجر به
ایران و نقش آن در ادبیات معاصر است.
آییــن نکوداشــت «آنــا کراسنوولســکا» ،بــه پــاس یک عمر
پژوهــش در اســاطیر ایرانــی ،شــاهنامه و زبــان فارســی ،بــا
ســخنرانی ژالــه آمــوزگار ،علــی اشــرف صادقــی ،محمــد
جعفری قنواتی ،غالمحســین کریمی دوستان ،علیاصغر
محمدخانی و علی شــهیدی از ایران و ویچخ اونولت و رناتا
روســک از لهستان ،شنبه  4اسفند ســاعت  15در تاالر استاد
عبــاس اقبال آشــتیانی دانشــکده ادبیــات و علوم انســانی
دانشگاه تهران برگزار میشود.

حراج تخصصی خوشنویسی و هنرهای ایرانی اسالمی
عصــر فردا جمعه ســوم اســفند ،ســومین
حــراج تخصصــی خوشنویســی و هنرهای
خبرآخر
ایرانــی اســامی ترانــه بــاران در ســالن
همایشهای بینالمللی رایزن برپا میشود .برای سومین سال
پیاپی شهرام شکیبا ،شــاعر طنزپرداز و مجری تلویزیون چکش
ایــن حراجــی را خواهــد زد .در ایــن دوره
شصت و هشت اثر روی میز حراج میرود
کــه قدمــت برخــی آثــار بــه دوره صفوی
بازمــی گــردد .گرانتریــن بــرآورد قیمت
ایــن دوره بــه مصحف شــریف ،یک جلد
کتــاب قــرآن مجید بســیار نفیس حکاکی
شــده ،تعلــق گرفته کــه اثــری مانــدگار از
رایین اکبرخانزاده اســت .این قــرآن 140
ســانتیمتر طــول دارد و هر صفحــه آن90
ســانتیمتر عــرض و در  608لــوح نقره به
روش عثمان طه حکاکی شده است؛ جلد

ایسنا

به انگیزه بزرگداشت یک عمر پژوهش «آنا ماریا کراسنوولسکا» در زبان فارسی

هم الزم نیســت درســت انجام دهید ،فقط باشید باالخره یک راه نفوذی
پیدا میکنید .البته قبل از پراید خیلی از مدیران کشور ما هم با همین روش
توانستند به جایگاههای باالی مدیریتی برسند و حتی یک زه بغل هم به
خودشــان اضافه نکردند ولی به هرحال اگر دوســت دارید پیشرفت کنید
سعی کنید مثل پراید باشید ،پرخطر ،غیرایمن ،بیکیفیت ولی گران.
در پایــان بایــد این نکته را هم متذکر شــویم که براســاس مصاحبههای
مدیران یکی از شــرکتهای خودروساز ،همین قیمت پراید هم زیانده
است و قیمت واقعی آن باید بیشتر از این حرفها باشد .با این حساب
جامعــه دکتــر -مهندسهای کشــورمان باید جــای کار در تاکســیهای
اینترنتی به فکر یک شغل دیگر باشند .چون حتی اگر پولشان هم برسد
که این خودرو را بخرند ،حق پراید شصت هفتاد میلیون تومانی است که
سوار ما شود ،نه اینکه ما سوارش شویم.

زنان فقط مادرند؟

میراث ماندگار هر قوم
روز  ۲۱فوریــه (دوم اســفند) از طرف ســازمان
یونســکو بهعنــوان روز جهانــی زبــان مــادری
تقویـــــــم
نامگذاری شد ه است .دلیل این نامگذاری به
وقایعیمربوطاستکهدرسال 1952درچنین
روزی در کشــور بنگالدش اتفاق افتــاد .در آن
سال دانشــجویان دانشگاههای مختلف شهر
داکا (پایتخت امروزی کشــور بنگالدش که در
مسعود ُمشیدی
آن زمان پاکستان شرقی نامیده میشد و هنوز
دانشجوی دکترای
مستقل نشده بود) در تالش برای ملی کردن
زبان شناسی
زبانبنگالیبهعنواندومینزبانپاکستان(در
کنار زبان اردو) تظاهراتی را در این شهر به راه انداختند .بعد از استقالل
بنگالدش از پاکســتان و به درخواســت این کشــور ،ســازمان یونسکو در
 ۱۷نوامبــر ســال  ۱۹۹۹روز  ۲۱فوریــه را بــا هدف کمک به تنــوع زبانی و
فرهنگی ،روز جهانی زبان مادری نامید .مجمع عمومی سازمان ملل
متحد نیز بهدلیل اهمیت زیاد آن ،ســال  ۲۰۰۸را ســال جهانی زبانها
اعالم کرد.
زبــان بهعنوان یکی از بزرگترین موهبتهای خداوند ،جلوهای از هویت
انسانهاســت بهطوری که میتوان ردپای اندیشه ،فلسفه ،دین ،جهان
بینــی ،هنر ،ســبک زندگی ،تمــدن ،اصالت ،آداب و ســنن و قدمت یک
توجو کــرد .درهم تنیدگی زبــان با این
ملــت را در زبــان آن ملت جســ 
مؤلفهها و پشــتوانههای فرهنگی بگونهای اســت که اگر زبان یک قوم و
ملت از بین برود ،بخشــی از میراث فرهنگی جامعه بشری نیز از دست
رفته اســت .بســیاری از آیینها ،آداب و رســوم و دانشهــا تنها در قالب
زبانهای بومی قابلیت زیست و ادامه حیات دارند .گاهی در درون یک
واژه ،یک اصطالح یا یک ضرب المثل از این زبانها ،دنیایی از اطالعات،
گ و تاریخ یک قوم نهفته است و با مرگ
باورها ،سنتها ،دانش ،فرهن 
آن حجم عظیمی از این میراث ماندگار و ارزشمند از بین میرود!
بااینکهزبانفارسیبهعنوانزبانرسمیکشورویکیازمحورهایاساسی
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طلوع آفتاب فردا 6/45

آن از مس است که به قلم کاری منحصر به فرد مبرزترین اساتید
اصفهان منقش است و تمامی سر سورهها با طال کار شدهاند .این
کتاب معظم شش تا هفت میلیارد تومان پیشنهاد شده است.
اما شــاید اهالی خوشنویســی نگاه ویژه شــان در ایــن دوره به اثر
شش قطعی بســیار زیبای میرعماد الحسنی اســت .این چهره
شــاخص خوشنویســی ایران کــه تحوالت
در نستعلیق جاودانه شده ،با فروش 600
میلیــون تومانی یکــی از آثارش رکــورددار
بــازار خــط اســت و آثــارش در کریســتیز
و ســاتبیز ،بــا اقبــال روبهروســت .بخــش
نمایشگاهی سومین حراج باران امروز در
ســالن همایشهای بینالمللــی رایزن از
ســاعت  11تا  21آماده دیدار هنردوســتان،
مجموعــه داران و خریــداران آثــار هنــری
اســت و جمعه از ســاعت  17این حراجی
برگزارمیشود.

تلویزیــون مــا آنقــدر بــا گرفتاریهایــی از
قبیــل کپیبرداری ،تقلیــد صرف و فقدان
قـــــاب
خالقیــت دســت بــه گریبان اســت کــه با
دســت گذاشــتن روی یکــی از برنامههــا
مثل «عصر جدید» ممکن است اینطور
تداعی شــود کــه فقط همین یــک برنامه
دچار چنین مشــکالتی است .در حالی که
غالب برنامههای سرگرمکننده تلویزیون
رضا درستکار
منتقد
بهدلیــل بحــران مدیریت و تهی بــودن از
جریان خالقه برنامهسازی ،برداشتهایی
از برنامههای خارجی هســتند؛ بدون آنکه بدانند و آگاه باشــند که
چرا مثالً برنامه  Americas Got Talentیا برنامههای مشــابه آن
در امریــکا و جاهای دیگر ســاخته میشــود ،ناشــیانه از آنها تقلید
میشــود .در حالی که آن برنامهها در آن کشــورها هم کهنه شــده
چــون فکــر خالقه و تــازهای در آنها بــه بیننده منتقل نمیشــود و
برنامههای منقضیشدهای محسوب میشوند.
این برنامهها حاصل خواست و ارادهای است که بنا دارد تفریح
و ســرگرمی را به هــر قیمتی جا بیندازد .خواســت و ارادهای که
ناشــی از تفکر نئولیبرالیسم در امریکاســت .برنامههای ناشی
از دیــدگاه «ســرگرمی به هر قیمتــی» در شــکلهای مختلفی
در کشورهای مختلف بر اســاس الگوی امریکایی ساخته شده
اســت .کپی همین برنامــه  Americas Got Talentدر منطقه
و کشــورهای دوروبــر مــا از ترکیــه و کشــورهای عربــی گرفتــه تا
هندوســتان ،ساخته و تجربه شده و فقط ما مانده بودیم که به
لطف استاد و مجری ارجمند و فرهیخته برنامه «عصر جدید»
و مدیران شبکه سوم ،توانستیم به زمره کشورهای کپیبردار از
آن نمونه منقضی شده امریکایی اضافه شویم.
برنامه «عصر جدید» که چند شب پیش پخش شد و من هم به
طور اتفاقی آن را دیدم ،کپی ناشیانه و بسیار سطح پایین از آن
برنامه امریکایی است و این اتفاق خوشایندی نیست .تلویزیون
ایران گرفتار دو ســه مشکل بســیار بزرگ است که متعاقب آن
به مشــکالت دیگری هم دچار شده اســت .اولین و بزرگترین

سانسورهای یک فیلم

مشکل ،ریزش چشــمگیر مخاطبان تلویزیون است .تلویزیون
بــرای جبران این ریــزش ،به جای اینکه ســراغ نیروهای فکری
برود ،دســت به دامن سلبریتیها شده اســت .یعنی تلویزیون
خواسته از طریق این چهرهها کاهش محبوبیت و خالقیت خود
را جبران کند و ضعفها و نقصانهای خود را بپوشاند.
مشــکل دومی که تلویزیون دارد ،چاق شــدن و فربه شدن است.
بیخود و بیجهت تعداد زیادی کانال تلویزیونی که کمیتشان
تناســبی بــا کیفیــت آنهــا نــدارد .تعــداد نیروهایــی کــه در ایــن
ســازمان کار میکنند و قرار اســت چرخ آن را بچرخانند ،بیشتر از
بودجههایی است که جذب میشود .الجرم پول کافی برای تولید
برنامههــای کیفــی وجــود نــدارد و در نتیجه شــرکتهای تجاری
در چرخــهای نئولیبرالیســتی بــه ظاهر نقش فرهنگســازی را بر
عهــده گرفتهاند و در عمل بهدنبال منافع خودشــان هســتند .در
تلویزیونی که نیروهای کارآمد و کیفی در آن غایبند و برنامههایش
را مجریان ضعیف با ادبیات نامناسب و نازلشان اجرا میکنند،
طبعاً کســی که کمی از بقیه بهتر باشــد ،موردپســند شرکتهای
تجاری که حامیان مالی این برنامهها هستند ،قرار خواهد گرفت.
بویــژه اگــر آن مجری در زمینــه کنار آمدن با سیســتم تلویزیون و
سوءمدیریتهای آن مستعد و امتحان پس داده باشد.
متأسفم که باید بگویم تلویزیون ایران با سرعتی بیسابقه دارد
به ســوی تفکرزدایی از برنامههــای خود پیش میرود و «عصر
جدیــد» و دیگــر برنامههــای کپیبــرداری شــدهای کــه پخش
میشود ،به تفکرزدایی هر چه بیشتر کمک میکنند.

خاطره چهار دهه تئاتر ایرانی در یک نمایشگاه

نمایشگاه«چهلسالاسنادتئاترانقالباسالمی»که
اینروزهادرقالبسیوهفتمینجشنوارهبینالمللی
خاطـــره تئاتر فجر برپا اســت ،مــروری هم بر تئاترهایــی دارد
که در چهار دهه گذشــته روی صحنه رفتهاند .بر پوستر این تئاترها نامهای
آشــنایی به چشــم میخورد که از آن میان میتوان به داود رشــیدی ،بهزاد
فراهانی،حسینمحباهری،تانیاجوهری،حسنحامد،افسانهبایگانو...
اشارهکرد.
به گزارش ایسنا ،نمایش «پوست یک میوه روی درخت خشکیده» نوشته
ویکتور هالیم یکی از نخســتین پوســترهایی اســت که در این نمایشــگاه به
چشــم میخورد« .پوســت یک میوه روی درخت خشــکیده» یکی از اولین

نمایشهای بعد از انقالب اســت که به کارگردانی داود رشیدی در آبانماه
 ۵۸درسالنکوچکتئاترشهررویصحنهرفت.نمایشیکهتنهایکبازیگر
داشت و خود رشیدی آن را بازی میکرد.
«اژدها» به کارگردانی صدرالدین زاهد با بازی زنده یاد حسین محب اهری،
«پتک» از بهزاد فراهانی« ،بارگه داد» اثر سعید پورصمیمی« ،خودکشی»
کاری از غالمحســین لطفــی و «مــرگ دســتفروش» آرتــور میلــر از دیگــر
نمایشهاییهستندکهپوسترشاندرایننمایشگاهدیدهمیشود.
عالقهمندان میتوانند جهت بازدید از این نمایشــگاه تا چهارم اســفند به
نشانیخیابانولیعصر(عج)،خیابانبزرگمهر،نبشخیابانبرادرانشهید
مظفر،پالک ۷۴مراجعهکنند.

عبدالرضــا کاهانــی ،کارگردانــی کــه
تصویر معموالً با اکران نشــدن فیلمهایش
روز خبرســاز میشــود ،دیــروز توئیتــی
در صفحــهاش منتشــر کــرد همــراه
بــا تصویری کــه بــرای کاربران جا لــب بود .او نوشــت:
«وظیفــه دارم اطــاع دهــم فیلم «وقــت داریم حاال»
پــس از چند ســال توقــف ،با سانســور شــدید میتواند
نمایــش داده شــود .مــن موافــق اکــران نیســتم شــما
چطور؟ در این راستا موارد سانسور شده از سوی وزارت
ارشاد با دستخط خودشان تقدیم میشود».

ادبیات واال

آخرین جمله و اظهار نظر مجتبی ذوالنور
نماینــده اصولگــرای مجلــس ،کاربــران
سوژه روز شــبکههای اجتماعی را هم متعجب کرد
هــم عصبانــی .او در مصاحبــهای گفــت:
«فــردی کــه میگوید ما با طرح اســتیضاح روحانی به دنبال
کودتــا هســتیم ،هم احمق اســت هــم عوضــی ».بعضیها
میگفتند این ادبیات از ســوی ذوالنور قبالً هم سابقه داشته
و اصــاً عجیب نیســت امــا این هم باعث نشــد دربــاره این
جمله او حرف زده نشــود .بیشتر کاربران مخالف حرفهای
او و ادبیاتش بودند و در کنار اظهار نظر درباره آن به مســأله
اســتیضاح رئیــس جمهور هــم میپرداختنــد .البته انتشــار
نــام نمایندگانی که طرح اســتیضاح حســن روحانی را امضا
کردهانــد هم مــورد توجه قــرار گرفته و کاربرانی این اســامی
را منتشــر کردنــد .درباره این موضوع اظهــار نظرهایی مثل
اینهــا را میدیدیــم :اردالن میراســماعیلی« :آقــای ذوالنــور
یادش رفته در انتخابات ســال  ٩٤نماینده ســوم قم شــد ،با
 ١٤٣هــزار رأی میخــواد رئیــس جمهــوری  ٢٤میلیونــی رو
اســتیضاح کنه ،اما یادشان رفته که خدا فرمود ومکروا ومکر
اهلل واهلل خیــر الماکرین ،».مرد تنها« :جالبه آقای ذوالنور به
توصیه آیتاهلل مکارم از استیضاح ظریف منصرف شد ،اما
حاال دنبال استیضاح روحانی است! چه باید گفت؟» ،جالل
برزگر« :تازه این خوب خوبه شــونه!» ،اسطوقدوس« :از کوزه
همان برون تراود که در اوست».

