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محسن شریفیان به مناسبت روز جهانی نیانبان مطرح کرد

جشن نیانبان ،سال آینده در جنوب
نــــگاره

پریسا نوراللهی

نی انبان یکی از قدیمی ترین ســازهایی اســت
چهـــره کــه در کشــورهای زیــادی آن را بــه عنوان ســاز
اصیــل میشناســند ولــی شــکل ظاهــری آن
مقــداری با هم تفاوت دارد .در زمانهای قدیم مردمی که از جایی
به جای دیگر میرفتند ،این ســاز را نیز بــا خود جابهجا میکردند و
با تغییر دادن شــکل ظاهری آن ،آن ســاز را در منطقه جدید مورد
اســتفاده قــرار میدادنــد و پــس از مدتــی جزو ســازهای ســنتی آن
منطقــه درمیآمــد .نیانبان بــه دلیل فراگیریاش در گســتره ملی
و در ســطح کشــور و جزایر خلیجفارس با تالش محســن شریفیان
و ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری  ۲۲مهــر  ۱۳۹۴بــا عنوان
«مهــارت ســاختن و نواختــن نیانبــان در گســتره ملی» با شــماره
 ۷۸۳در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید .دیروز  19اسفندماه

حاجی فیروز

برابــر با  10مارس هم روز جهانی نیانبان بود و محســن شــریفیان
توگو با ایلنا از دغدغههای خود درباره این ســاز سخن گفت
در گف 
و ضمــن توضیــح درباره چگونگــی برگزاری این مناســبت در ایران
از برخی مســائل و مشــکالت گالیه کرد .سرپرســت گروه موســیقی
«لیــان» و نوازنده نیانبان دربــاره روز جهانی نیانبان گفت :خیلی
از کشورها دهم مارس را روز جهانی نیانبان اعالم کردهاند که البته
انتخاب این روز در چنین فصل و ماهی مبنای خاصی ندارد و آنچه
مدنظــر بوده صرفــاً اختصــاص روزی جهانی به نام این ســاز بوده
اســت .شــریفیان با اشاره به اینکه ســاز نیانبان در کشورهای دیگر
نمونههای بسیار دارد و از طرفداران بسیاری برخوردار است ،افزود:
جامعه جهانی نیانبان در انگلستان تاریخ این روز را انتخاب کرده
و اهالی موسیقی در این کشور تالش دارند این مناسبت را با کیفیت

رضا بابک بازیگر و کارگردان ایرانی پا به هفتادوچهارسالگی گذاشت

سرشت آرام و دلنشین یک هنرمند
زادروز

قــــاب

سمیرامیس محمدی

داستان بخوانیم و همدلی بیاموزیم
رجــوع دارنــد ،نتوانســته در طراحــی صحنه ،لبــاس و گریم
بازنمایــی دقیقــی داشــته باشــد ،امــا بهدلیل ســاحت درام
و قصهگویــی و داســتان یکدســت و جــذاب «لحظــه گــرگ
و میــش» مخاطــب کمتــر درگیــر ایــن بازنمایــی میشــود
و بــا اتفاقــات در هــم تنیــده و روابــط عمیــق خانوادگــی و
عاشــقانه کــه در ایــن مجموعــه بــه نمایش گذاشــته شــده
بیشــتر درگیر داستان است .بررســی «لحظه گرگ و میش»
از جهــات مختلــف حائز اهمیت و توجه اســت امــا بهدلیل
محدودیتهــای این مقال ،ســاخت یــک درام خانوادگی با
روابط اخالقی و انســانی درســت و اســتفاده از بستر جنگ و
روایــت رونــد زندگی دختر یــک خانواده با اصالــت در طول
ســه دهه و بهره جستن از مفهوم عشق و تأثیر آن بر زندگی
شخصیتهای مختلف از نکات جذاب این مجموعه است
که باعث شده تا پس از سالها سریالی با کیفیت از دهههای
گذشته ایران به روی آنتن تلویزیون رود.

معرفی نامزدهای کتاب سال شعر به انتخاب «خبرنگاران»

عبدالحسین انصاری ،منیره پرورش،
مجیــد تیمــوری ،آنــا رضایــی ،کتایون
خبر آخر
ریزخراتــی ،بابــک زمانــی ،نیلوفــر
شــریفی ،آریا صدیقی ،محمد عســکری ســاج ،ســیدرضا
محمــدی و مهدی مظفری ســاوجی به عنوان نامزدهای
ســیزدهمین دوره جایــزه کتــاب ســال شــعر ایــران بــه
انتخــاب «خبرنــگاران» معرفــی شــدند .آییــن پایانــی
سیزدهمین دوره جایزه کتاب سال شعر ایران به انتخاب
«خبرنــگاران» ،روز جمعه پایانی ســال ( ۲۴اســفندماه از

وقتــی از اهــواز بــه
تهــران آمــدم و بــه
اصطــاح دانشــجو
شــدم ،اولین گروهی
که با آنها آشــنایی به
رضا فیاضی
بازیگر
هم رســاندم گروهی
بود که خانم مرضیه
برومنــد و آقای بابک آن را در واحد نمایش
اداره میکردنــد .من آنجا چهرههای بســیار
تو
بزرگــی را دیــدم کــه در راهپلههــا در رفــ 
آمــد بودنــد یا مشــغول تمرین .بــا رضا هم
همانجا و در همان گروه آشنا شدم و اولین

ربط کتاب با پیچیدگیها و دغدغههای جهان امروز چیست؟

عکس :ایسنا

همایــون اســعدیان از جملــه کارگردانهــای گزیــده کار
تلویزیون و ســینما اســت کــه از آخریــن کارش در تلویزیون
ســریال «راه بیپایــان»  10 -ســالی میگــذرد .زمانی که بااثری از یک کارگردان با تجربه مواجه هســتیم ناخودآگاه از
قســمت نخســت کار توقعمان در زمینههای مختلف از کار
در حد استاندارد رو به باالست .اسعدیان در «راه بیپایان»
بــا معرفــی چندیــن بازیگــر جــوان بــه مخاطــب تلویزیون
چون هومن ســیدی ،آزاده صمدی ،بیتا ســحرخیز در کنار
فرهــاد اصالنــی ،آتیال پســیانی و محبوبــه بیــات تعادلی را
رعایــت کرد تا هم بســتری برای معرفی بازیگــران و چهره
جدید فراهم شــود و هم مخاطب در قســمتهای نخست
اثــر را ،پــس نزنــد .در «لحظه گــرگ و میش» نیــز این روند
انتخــاب بازیگر منطقــی را در کار اســعدیان میبینیم او در
کنار معرفــی چندین بازیگر جوان و چهــره جدید از حضور
فاطمه گودرزی ،شــهره ســلطانی و فرید ســجادی حسینی
اســتفاده کرده اســت .اســعدیان در «لحظه گرگ و میش»
روایتش را در دهه شصت که سالهای حساس و پر التهاب
جنگ تحمیلی بود شــروع کــرد و در ادامه بــه دهه هفتاد و
هشــتاد میرســد .این کارگردان که به همراه مونا انوریزاده
فیلمنامــه این کار را نگارش کردند ،برخالف اغلب کارهای
نمایشــی که در این ســالها در تلویزیون ســاخته شــدند به
دور از نگاه تک بعدی به مســأله جنگ ســعی داشــتند تا با
یک روایت واقعی ،به دور از شــعار زدگی داســتان عاشقانه
خــود را در آن مقطــع تاریخــی روایــت کننــد .نویســندگان
«لحظــه گــرگ و میش» ســعی داشــتند تــا ارزشهــای آن
زمــان را از دیالوگهــا و صحنههــای آلــوده به شــعار زدگی
جــدا کرده و دوران جنــگ تحمیلی ایــران را آن طور که بود
به نمایش بگذارند و با وجود تمام محدودیتهای موجود
نیز توانستند تا حد مقبولی درست عمل کنند .شکل روایت
«لحظه گرگ و میش» بخصوص در قســمتهای نخست،
نگارنــده را یاد روایت اســماعیل فصیح از ســالهای جنگ
میانــدازد .آن نویســنده نیز در کتابهایش ســعی داشــت
تمام اتفاقات آن دوران را به شکل واقعی ،روایت کند.
مطمئناً مخاطبان تلویزیون خواســتار تماشــای یک اثر
کامالً رئال که بازنمایی مستند از سه دهه پیش ایران باشد،
نیســتند .امــا در واکنشهایــی کــه در این ســالها و از زمان
پخش این مجموعه داشتند ،نشان دادند که دوست دارند

اتفاقات واقعی آن دوران در بستر درام به نمایش گذاشته
شــود تا ضمــن همذات پنــداری هر چه بیشــتر مخاطب با
اثــر ،نســل جدید ایــران نیز که در ســالهای جنــگ حضور
نداشتند روایت مستدلی از آن دوران دریافت کند .نمایش
آنچــه در آن دهــه حســاس در بطــن واقعی جامعــه ایران
جریــان داشــت به هیــچ وجه ســیاه نمایــی از دوران جنگ
تحمیلی نیست ،بلکه چراغ روشنی برای نسل جدید است
تــا بهتــر درک کنند کــه در دهههای حســاس اوایل انقالب
و جنــگ تحمیلــی نیز مــردم ایــران با تحمل ســختیها به
شــیرینی پیروزی رســیدند ،شــعار زدگی و عبــور از واقعیت
و روایتهــای خــاف واقــع از آن دوران نه تنهــا به جامعه
امــروز ایــران کمــک نمیکند بلکه باعث میشــود تا نســل
امروز شــکاف عمیقی بین عقاید خود و آن نســل احساس
کند ،اما با بازنمایــی آنچه در واقعیت جامعه ایران جاری
بود ،نسل جدید را به آگاهی بیشتری میرساند.
ســریال «لحظــه گــرگ و میــش» نیــز ماننــد اغلــب
مجموعههــا زمانی که به دهههای گذشــته ایــران در تصویر

کار مشــترکمان بــه اســم «گلبــاران» را هــم
ســال  55با همین گروه انجام دادیم که اگر
اشتباه نکنم نویسند ه و کارگردانش هم خود
رضــا بود .بعد از آنهم «یک ،دو ،ســه همه
باهــم» را کار کردیــم و بعدها هم آرایشــگاه
زیبــا و قصههای تابهتــا و ....من و رضا عالوه
بر همکاری ســالیان طوالنی ،رفاقتی دیرینه
نیز در همین بستر هنر با هم داشته و داریم
و بــه شــخصه همیشــه ارادتی ویژه نســبت
بــه او دارم .یادم میآید وقتی میخواســتم
اســم دخترم را انتخاب کنم به رضا گفتم تو
اســم دخترت بهارک اســت و من این اســم
را خیلــی دوســت دارم و میخواهــم همین
اسم را بگذارم روی دخترم .گفت این «ک»
را بــردار چون بزرگ میشــود و بهار کوچک
درســت نیســت؛ ممکــن اســت خوشــش
نیاید .همین شد که من اسم دخترم را بهار
گذاشــتم .کارنامــه دیــروز رضــا مشــخص و
مشهود است اما اگر به امروز نگاه کنیم باید
بگوییم طبیعی است آدمی مثل من و او که
با کارگردانهای بــزرگ کار کردهایم و در آن
شــرایط بودیم کمی انتخاب و بازی در فیلم
و ...برایمان ســخت شــده است .رضا هم در
این ســالها اذیت شد و شــاید یکی از دالیل
کــمکاریاش هــم همیــن اســت .او روحیــه
حساسی دارد و شاعر است و همینها باعث

میشــود کــه آنچنــان نتوانــد مثــل دیگران
ســهل بگیــرد و هــر چیــزی را تجربه کنــد .از
طرفی بحثهای مالی هم هســت که واقعاً
کشنده هســتند .بازیگری مثل او کار نمایش
یــا تلویزیون میکند اما نمیداند تهیهکننده
چــه زمان حقالزحمه او را پرداخت میکند
و یــا وقتــی پرداخــت میشــود بــه دردش
میخــورد یــا نه .رضــا هم آدمی نیســت که
اعتراض کند و اصوالً سرشــت آرام و مأخوذ
به حیایی دارد اما آدم میتواند متوجه شود
که این مسأله چقدر میتواند برای بازیگری
مثــل او بــا چنیــن کارنامــه درخشــانی آزار
دهنده باشــد .رضا بابک بازیگر فوقالعاده
و البتــه بداقبالی اســت .مثالً وقتــی او جوان
اول نقش چریکه تارا شد باید خیلی بیشتر و
پیشــتر از آنچه امروز هست دیده میشد اما
خب این فیلم با آن بازیهای درخشــان به
دالیلی خیلی دیر اکران شــد و این مســأله را
باید بدشانســی به حســاب آورد .او بازیگری
ی و مؤلف اســت و برای نقشــی که بازی
جد 
میکند ایده دارد و حرف و این مســأله شاید
به مــذاق خیلــی کارگردانها خــوش نیاید.
امیــدوارم همیشــه باعزت زندگــی بگذراند
و اگــر چــه میدانــد تلخیهای بســیار دید و
چشید اما میتوانم برایش آرزوی دلی آرام
و لبی خندان داشته باشم که حق اوست.

ســاعت  )۱۶در شــهر کتاب فرشــته (واقع در ضلع جنوب
شــرقی ایســتگاه مترو صدر) برگزار خواهد شد .دبیرخانه
ایــن جایزه پیشتر در بخش ویژه شــاعران فارســیزبانی
کــه در ایــران کتــاب مجموعــه شــعر منتشــر نکردهانــد،
نامزدهــای ایــن دوره را بهترتیــب حــروف الفبــای نــام
خانوادگی ،به شــرح زیر معرفی کرده بود :سیده محبوبه
بصری ،رحمان حســینیان ،نیلوفر شــاطری ،سیدیوســف
صالحی ،علی پورصفری ،رضا عظیمی ،بیتا علیاکبری،
فریبا مأموریان و سعید مبشر.

فرهنــگ

فهیمه صبوری

پژوهشگر

خوانــدن داســتان همواره ابزاری بــوده برای آمــوزش مقابله با
مشــکالت و یک راه مکمل درمانی برای برخورداری از سالمت
روانــی .از آنجــا کــه خوانــدن کتــاب و تماشــای فیلــم و تئاتــراز
فعالیتهــای روزمره زندگی مردم اســت ،پــس فعالیتهایی
از این دســت اصوالً تجربــهای از روایت داســتانی از یک زندگی
هســتند و میتوانند فرد را از نیازهای روزمــره دور کنند و آغازگر
الهــام فکــری باشــند .یافتههــای بخشــی از پژوهشهــا کــه در
مــورد اثرات خواندن داســتان بر همدلی خواننده انجام شــده،
نشــان میدهــد ،افــرادی کــه بیشــتر داســتان میخواننــد رفتار
همدالنهتــری دارند« .همدلی» را توانایی درک دقیق چگونگی
احساس شخص دیگری میدانند.
داســتان مجموعهای از همانندسازیهای دنیای اجتماعی
اســت که میتوانیم آن را با دنیای واقعی روزمره خود مقایسه
کنیم تا بینشــی را به ما دهد که ممکن اســت با نگاه همیشگی
بــه آن دســت نیابیم .بنابراین کســانی که داســتان میخوانند،
میتواننــد مهارتهــای اجتماعــی خــود را ارتقــا دهنــد؛ مثــل
افــرادی کــه مهــارت پــرواز خــود را در شبیهســاز پــرواز افزایش
میدهنــد .در جریــان خوانــدن داســتان ،فــرد واکنشهــای
قهرمانان داستان را در مواجهه با وقایع داستان میبیند و حتی
میتواند راه برخورد با مشــکالت خود را بیاموزد .از آنجا که در
خواندن داســتان همان بخشهایی از مغز فعال میشــوند که
در زندگــی روزمره فعال میشــوند ،خواندن داســتان میتواند
در افزایــش مهارتهای زندگی ،مهارتهای حل مســأله و نیز
مقابلــه بــا تعارضهــای فــردی و اجتماعــی نیز نقش داشــته
باشــد .خواندن داســتان نه تنها میتواند تواناییهای ذهنی ما
را افزایــش دهد ،بلکه با تقویت برخی جنبههای انســانی نظیر
حــس همدلــی و درک اجتماعی ،زمینه زندگی بهتر انســانها

در کنار یکدیگر را فراهم میکند .از آن جهت است که خواندن
داســتان در فعالیتهــای مربــوط بــه کتابدرمانــی جایــگاه
ویــژهای یافتــه اســت ،زیــرا موجب افزایــش خودآگاهــی فرد و
باالرفتــن درک و همدلی با دیگران میشــود .همچنین یکی از
کاربردهــای کتابدرمانی ،کاربرد رشــدی اســت که اســتفاده از
کتاب برای افراد عادی برای تأمین بهداشــت روانی و کمک به
خودشکوفایی آنها را دربرمیگیرد .این نوع کتابدرمانی بیشتر
به سالمت طبیعی کمک میکند.
از ســوی دیگــر معموالً هر فرد در جامعــهای زندگی میکند
که به وســیله جبرهای محیطی و فرهنگی در قالب خاصی قرار
میگیــرد ،امــا از آنجــا کــه خواندن داســتان با افزایــش همدلی
رابطه مســتقیمی دارد ،بســیاری از مردم با مطالعه سرگذشت
تلخکامیهــا و رنجهــای ملــل دیگر در قالــب داســتان ،با آنان
همــدردی میکنند و بــا مطالعه اعتقادات و شــیوههای زندگی
آنــان عالقهمنــد بــه مراوده بــا آنان میشــوند و همدلــی ایجاد
شــده در ســازگاریهای اجتماعی نقش مهمی را ایفا میکنند.
اگرچــه داســتانها ممکــن اســت واقعیت نداشــته باشــند ،اما
واقعیتهــای موجــود در جامعــه ،نویســنده را بــه خلــق آنهــا
کشــانده اســت .بنابراین این رمانهــا میتوانند خواننــده را آن
چنان در جریان حوادث داستان در جریان غمها و شکستهای
انســانها قرار دهند که خواننده قادر شود ،افراد واقعی جامعه
خــود را بــا قهرمانان داســتان همســان ببیند و همان احســاس
پیوســتگی را که در زمان خواندن رمان ،نســبت به قهرمانهای
ن داشته به افراد واقعی انتقال دهد.
داستا 
بهطور کلی ،برخــورداری از مهارتهایــی مانند همدلی ،به
افــراد فرصت میدهد تا در عرصههــای گوناگون مانند تعامل
بــا دیگران ،انجــام فعالیتهای گروهی و کمــک و همدردی با
دیگران ،فعال و سازنده عمل کنند .بنابراین استفاده از داستان
میتواند باعث رشــد اجتماعی افراد شده و موجبات بهداشت
روانی جامعه را فراهم سازد.

برفی که دیروز در جاده خاش  -زاهدان
شهروند باریــد از اتفاقات خــوب ایــن روزها بود.
مجــازی عکس این اتفاق خوب را دیروز در شبکه
یگانهخدامی های اجتماعی زیاد دیدیم .کاربرانی که
اهل زاهدان و خاش هســتند از این برف
با خوشــحالی می نوشــتند و عکســش را
عکس روز منتشــر می کردنــد .تصویری کــه باعث
خوشــحالی اهالــی ســایر اســتان ها هم
شــد :ســامان متین« :چقدر زیبا ! درود بر هموطنان عزیزم
در سیســتان و بلوچستان ،امیدوارم روزی شود این عزیزان
هیــچ کمبــودی در زندگــی نداشــته باشــند!» ،پســر ایرانی:
«شبیه پیســت اســکیه جاده!» ،رضا هو« :زاهدان هم برف
اومد و تــو نیومدی .من اول گفتم» ،عمــو نیما« :چندباری
جــاده خاش  -زاهدان رو با چندتا از دوســتان دیگه رفتیم.
اما تصوری از این جاده زیر برف نداشتم» ،سعیده خاشی:
«خاش شــهر کوچک و زیبای مــن» ،ند« :حتی زاهدان هم
برف میاد ولی خوزســتان نه .حتی عربستان هم برف اومد
پارسال .قشنگ تصویری از جهنمه» ،میرزا فرهیخته« :این
دیگه واقعاً تغییر اقلیمه».

عکس :امید امیدی

تصویری از جامعه ایران در بستر درام

خبرنگار

عکس :سینما سینما

نگاهی به سریال تلویزیونی «لحظه گرگ و میش»

برف نو در زاهدان

محسن بوالحسنی

رضا بابــک بازیگر تئاتــر ،ســینما و تلویزیون
 ۲۰اســفند  ۱۳۲۴در تهــران به دنیا آمــد .او که
دانشآموختــه رشــته بازیگــری و کارگردانی
اســت ،فعالیت هنریاش را با بازی در تئاتر
آغاز کرد و با تأسیس اولین گروه هنری کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،به اجرای
نمایــش پرداخت .این بازیگر پیشکســوت از
ت حرفهای را آغاز کرد و حضور
دهه  50فعالی 
در ســینما را با فیلم ســینمایی «چریکه تارا»
به کارگردانــی بهرام بیضایی در ســال ۱۳۵۶
تجربــه کرد .بــازی درخشــان او در چریکه تارا
اگر چه دیــر و با بداقبالی روبهرو شــد اما نوید
ظهور بازیگری خبره از نسلی درخشان را داد.
بابک بعد از انقــاب هم به عنوان کارگردان،
نویســنده و بازیگر در تلویزیــون فعالیت کرد
و نقشهایــی ماندگار از خود به جا گذاشــت
کــه از مهمتریــن و بهیــاد ماندنیتریــن آنها
میتــوان بــه مجموعههایــی چــون «آقــای
شــانس»« ،آرایشــگاه زیبــا» و «قصههــای
تابهتا» اشــاره کــرد .رضا فیاضی ،بــا او روزها
و کارهای بســیاری را ســپری و تجربــه کرده که
توگــو با «ایران» در قالب یادداشــتی
در گف 
شفاهی به بهانه قدم گذاشــتن رضا بابک به
هفتاد و چهارســالگی به بخشــی از آنها اشاره
میکند.

و پررنــگ برگــزار کننــد .شــریفیان درباره
چگونگــی برگــزاری مراســم روز جهانــی
نیانبــان در ایران گفت :ما هــم در ایران
بــرای همراهــی نوازنــدگان و پــاس
داشــتن این روز از چهار ســال پیش
تصمیم گرفتیم که این مناسبت
را برگــزار کنیــم .تصمیم من
و بعضــى از دوســتانم ایــن
اســت که جشن روز جهانی
نیانبــان در ایــران را
هــر پنــج ســال یکبار
برگزار کنیم.

جملههای احمدی نژادی

جملــه هــای احمــدی نــژاد در
گفــت و گــوی روزنامــه شــرق بــا
سوژه روز
او دیــروز مــدام در شــبکه هــای
اجتماعی دیده می شد .از تیتر روزنامه شرق برای این
مصاحبــه یعنی «من اشــتباهی نکــرده ام» تا بی گناه
خواندن خــاوری و ادعایش برای داشــتن راهکار اداره
کشور و بازگرداندن قیمت دالر به قبل ،از جمله هایی
بــود که بیشــتر به آنهــا پرداخته شــد .به همیــن دلیل
هم هشــتگ احمدی نــژاد را دیــروز زیاد مــی دیدیم.
بعضی هــا با احمدی نژاد و حرف هایش شــوخی می
کردنــد و بعضــی ها بــا مثال هایی ســعی مــی کردند
بگویند حرفهای او بی پایه و اساس است .طرفداران
احمدینژاد اما از این مصاحبه خوشحال بودند و از او
و حرفهایش دفاع می کردند.
ایــن واکنــش ها بــه گفت و گــوی روزنامه شــرق با
احمدی نــژاد را بخوانید:مســعود« :احمــدی نژاد یه
مصاحبه ای کرده که می شــه با عوض کردن اســم به
عنــوان حرفــای روحانی یــا خاتمی خونــدش» ،جان
بهاری« :مصاحبه احمدی نژاد با شــرق و جوابهای
دقیق  ،محاســبه شــده و برنامــه دار در زمینه اقتصاد
بیشتر یک عرض اندام سیاسی بود به تمام مخالفان
و رســانه ها که در تمام این ســال ها احمدی نژاد را یا
سانســور کــرده انــد و یا تخریــب ،».مصطفــی داننده:
«بیاییم شبیه احمدی نژاد نباشیم .بیاییم اشتباهات
خــود را قبــول کنیــم .بــاور کنیــم قبول اشــتباه نشــانه
ضعف نیســت ،».رکبان« :وقتی از توده مردم باشــی
و خالصانــه بــرای تعالی مردمت تالش شــبانه روزی
و بــدون چشمداشــت انجــام دهــی در میــان انبــوه
مســتکبران و بدخواهــان داخلــی و خارجــی اینگونه
مقتدر و تعیین کننده می شوی :همین امروز دولت را
دست من بدهند در  ۶ماه قیمت نفت برمیگردد به
باالی  ۱۰۰دالر!» ،خانم رد«:احمدی نژاد گفته همین
االن مملکتو بدین دســت من تــو  6ماه کاری میکنم
قیمت نفت باالی صد دالر بشه! استاد کار جنابعالی
تو هشــت سال هنوز جمع نشــده ،پس برو اتاقت و به
یارانــه ای که به مــردم دادی و همه گرونی هایی که از
دولت تو شــروع شد فکر کن» ،کول« :احمدی نژاد:در
طــول ریاســت جمهوری،هیــچ تصمیــم اشــتباهی
نگرفتــه .خــاوری ،و گوجه فروش درب خونشــون هم
هیــچ تقصیری ندارند! آخه گوجه بابت تورم و گرانی
رب گوجه گران شده ،و خاوری هم که گناهی نداره ،به
زور رفته کانادا که بســاز بفروشی کنه ،چقدر بده ،حاال
اگه ســیب زمینی می کاشــت ،می گفتم بــه درد دوره
بعد می خوره».

