ابوالقاسم خان فردوسی روزت هنوز مبارک
فردوســی عزیز
محمدعلی
سجادی
سالمی از امروز
بــه تو کــه اهل
دیروز و هنوزی.
میگویند امروز
روز توســت و تو
اهل دیــروزی،
اما هر روز با هنوز تو ســر میکنیم.
ســالها در کنــار اســمت بودیم
و خواندیم بســی رنج بــردم از این
سال سی و رنج نامهات شد گنج ما.
من هم مثل خیلــی از تصویرگران
وطنی آرزوی این را داشتم که تو را
و داســتانهایت را به تصویر بکشم.
کشــیدم ولی مانده تــوی گنجه.
گنج تمام نشــدنیات مثل ســبد
عیسای ناصری اســت که هرچه از
آن بیرون میکشــند ،همچنان در
و گوهر میبخشــد .هرکســی تو را
برای خودش طلب میکند .هر وقت
جهان وطنی شدیم ،تو را پس زدیم
و هر وقت دلمان بــرای وطن تپید
برایت سینه چاک کردیم! مثل حاال
که اهل سیاست و یک خُ رده فرهنگ
تو را بیرق خود کردهاند و کســانی
که سالها عرب تباری را داد زدهاند
یکباره عاشق کوروش و داریوش و...
آرش و رســتم تو شدند! چه کسانی
میدانند که تــو فراتر از مرز و خاک
میاندیشــی؟ تورانی و ایرانی که از
تبار فریدون بودند ،در ســتی ِز با هم
اندوه تو را برانگیخــت و غمخواری
آدمیزاد حسرت همیشه تو شد .مگر
نه همین تراژدی غمانگیز «فرود» که
این بنمایهها را در خود دارد؟
به بازیگری ماند این چرخ مست     
به بازی برآرد هفتاد دست
زمانی به خنجر زمانی به تیغ      
زمانی به باد و زمانی به میغ
این تکه از شعرت پیشانی نوشت
متن فیلم نوشته «فرود و سیاوشان»
است .چه قدر در این سالها آرزوی
ساخته شــدن این فیلم را داشته و
دارم .همین شــد تا در انتهای سال
 90که دیگر نتوانســتم جلوی شور
و شــوقم را بگیرم  -برادران گرفتند
البته – و دســت به رنگ و بوم قلم
بردم بعد از سالها .اینطوری شد که
تابلوهای سیاوشانم شد نمایشگاهی
در تهران و مهرماه سرد سال پیشم
را گرم کرد.
اما باید بگویم فردوســی بهتر از
جان که من فقط به تو اکفتا نکردم
و هما نطور که خــودت میدانی،
به جاهــا و چیزهای دیگر هم ســر
زدم و خواندم .از این رو من سیاوش
و فرود خــودم را ســاختم و این را
از خــود تو یاد گرفتــم .مگر چنین

روزنه

زمســتان ما
زمســتان
نکردی؟ در
ِ
ِ
از دیدن جرقههــای دلخوشکنک
فرهنگی و هنری خوشــنود شدم.
باز شــدن گالریها در بابل و آمل و
ســاری و ...من را به وجد آورد .تا با
کمک دوســتان مازنیام در والیت
محروم شدهام آثار نقاشــیام را به
تماشــا بگذارم .آن هــم در گالری
جوانان خوش ذوق بابلسری ،گالری
«خورشید آرامش دریا».
جایت خالی ،اســتقبال بســیار
خوبی شــد .شــب افتتاحیه خوبی
بــود پرشــور و مهربانانــه .قرارم
هست تا در شــب پیش از اختتامیه
سیاوشخوانی داشــته باشیم .متن
«آتش ســیاوش» را که در سال 72
نوشته بودم برای دوستان مازنیام
خواهیم خواند .زحمــت این کار با
دوســتان خوبم ،رویــا تیموریان و
مسعود رایگان عزیز ،است .این متن
فیلم  -تئاتری است که مانده و امید
که بتوانم بســازمش .اگر بشود در
تهران هم آن را به تماشــا خواهیم
گذاشت.
دیگر جانم برایــت بگوید که در
این روزهــا در طول هفته بیشــتر
تماشــاگران تابلوهایــم دربــاره
سیاوش شاهنامه تو حرف میزنند.
خیلیها از همیــن ایرانیها نام تو
را میداننــد ولی شــاهنامه تو را یا
نخواندهاند یا سرسری خواندهاند و
مثل دورانگذار از قاجاریه به پهلوی،
در ستیز با فرهنگ سامی حاکم به
نام و نشــانههای تو اکتفا میکنند.
فقط واکنش نشان میدهند و از فهم
احتمالی آثار تو و بنیادهای اسطوره
وا میمانند.
برای همین است که این آرزویم
اســت که بتوانم داســتان فرود و
سیاوش را بسازم تا تاریخ سینمای
ما که به پسوند ایرانی مفتخر است از
ساخته شدن داستا نهای ملیاش
باز نماند .داستانهای ملی که البته
در محدوده آب و خــاک نمیماند
چون هر داســتان بنیادی بشری به
نهادها و پایههای ازلی و ابدی هستی
آدمی نگاه دارد.
من بــه عنوان یکــی از فرزندان
و شــاگردان تو در امروز یادت را در
جانم دارم و کارم را در تداوم تقالی
عظیم تو قرار میدهم ،البته در حد و
توان خودم .نیازی نیست که بخواهم
تو را از گزند باد و باران و حشــرات
آدمی نما دور بــدارم .چون خودت
در بیکرانگی ســیر میکنی و این
ماییم که نیازمند توییم و از مرور تو
لذت میبریم و ریشههامان را جلوی
دیدگانمان میبینیم.

غزل

پرسه در مه

بهروز گرانپایه

گیسو به باد که میسپاری
باز تمام پنجرهها شاد میشوند
و عشق نفسی تازه میکند
به بیرنگی آبی آسمانی
به شیدایی سوسنیهای باغم
تو را میستایم به آب و نمک
مرا میرهانی از اندوه و درد
تو دشتی تمام افق در تو سبز

در بی.آر.تی
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در روز بزرگداشت
پدرام
ابراهیمی
فردوسی َجوگیر
شدم و گفتم تا میدان
فردوســی بروم و با
مجسمهاش عکسی
گرفتــه و بــرای
دوستانم به اشتراک
بگذارم تا الیکی گیرد و کامنتی پذیرد.
در ایســتگاه دانشــگاه شــریف
ســوار اتوبــوس تندرو شــدم.
اتوبوس کــه راه افتاد ،پســر کناریام
به دوستش گفت« :شــنیدی آنجلینا
جولی چیکار کرده؟» و تا این را گفت،
پیرمرد بغلدستیاش لب گزید و گفت:
«خجالت نمیکشی جلوی من پیرمرد؟
من جای پدر توام!»
کمکم بوی عرق آقای روبهرویی
که پشتش به من بود ،قرار از کف
من ربود و با مشــت گرهکــرده گفتم:
«آقا به نظرتون بهتر نیســت از اسپری
اســتفاده کنیــد؟» ســرش رو کمی
چرخاند و گفت« :جون؟! اســپری؟»
گفتــم« :از همینا که تــو داروخانهها
هست ».برگشــت و با ناراحتی نگاهم
کرد .در چشمانش محرومیت عجیبی
دیده میشد .به او گفتم« :منظورم این
اسپریهای پرپشتکننده موی سر بود
که آن هم حاال که از روبهرو میبینمتان
اصال به آن نیازی ندارید».
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من آهوی آهم ،تبی بر لبم
تو پروانهای ،روح آرام آب
من آن سنگ غلتان رودی خراب
تو دریای پنهان در اندام و جان
و من زورقی مست پاروکشان
گیسو به باد که میسپاری
من چون غزال تمنا چاالک میشوم
و عشق نفسی تازه میکند
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قرقرههای یک غرغرو

یک دفعــه صدای آهنــگ اخبار
رادیو در اتوبوس پخش شد .همه
ساکت شدند و برای شــنیدن اخبار با
شوق و امید به سمت باال چشم دوختند.
چانهها میلرزید و اشــک در چشمها
حلقه زده بــود .گوینده اخبــار گفت:
«نخستین ســامانه تولید برق از زباله،
در کشــور امروز در ابتدای جاده آبعلی
به بهرهبرداری رســید »...من که فکر
نکنم این افتتاحهای متعدد شهرداری
ربطی به انتخابات داشته باشد ولی اگر
خدای نکرده اینطور باشد ،احتماال بعد
از ســامانه تولید برق از آشغال ،کارگاه
تولید نفت از لجن ،گاز از کثافت ،بنزین
از بیشعور ،گازوییل از نفهم...
رسیدیم ایستگاه پارک دانشجو.
ناگهان آن آقای مسن از حال رفت!
نکته آخر هفته:
به راستی چگونه عکس خودم با مجسمه
فردوســی را روی شــبکه اجتماعــی
بگذارم ،وقتــی آدم ایمیل خودش را
هــم نمیتواند چک کند؟! میترســم
دو ســه روز دیگر My Computer
هم باال نیاید .همینطوری پیش برویم
بعید نیست چند صباحی دیگر ،صبح از
خواب بیدار بشویم و ببینیم در و پنجره
خانهمان را از بیرون گِل گرفتهاند و دیگر
راهی برای ارتباط با بیرون نداریم؛ حتی
همین بیرون خودمان!
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فرهنگ ،رویتهی
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نشریات جهان

هر هفته در جهان نشریات معروفی منتشر میشوند که میلیونها درختی میکشد که چرخ دنده دارد و سیبهایی روی سر انسانها میریزد تا ایده جدیدی
دومانسهند
تیراژ دارند و در بسیاری از کشورها طرفداران خاص خود را داشته برای زندگیشان پیدا کنند.
و خوانده میشوند .از این هفته در صفحه آخر بهار به بررسی تیتر
یک این مجلهها میپردازیم .در این شماره مجله سیاسی «تایم»،
هفتهنامه اقتصادی اکونومیســت حــاوی خبرهای
مجله اقتصادی «اکونومیست» ،مجله ادبی و طنز «نیویورکر»،
خوبی برای فعاالن بازار سرمایه در قلب اقتصادی دنیا،
نشــریه «آی تی  (پی ســی ورلد)» و دو هفته نامه «نشــنال
والاستریت ،است .روی جلد این شماره از این مجله
جئوگرافی» معرفی میشوند.
تصویر آشنای گاو خشــمگین را میبینیم که نماد
خیزش بازار و رونق خریدوفروش در بورس نیویورک
است .به دنبال انتشار آمار بیکاری در آمریکا به میزان
تیتر آخرین شماره مجله تایم به نسل نوجوان امروز دنیا
هفتدرصد که پایینترین آمار در  12سال گذشته
میپردازد که همهچیز را برای خــود میخواهند و من و
بود ،شــاهد به تکاپوافتادن دوباره بورس نیویورک
برای من اهمیت بیشتری در زندگی آنها پیدا کرده است.
در کاور استوری این مجله میخوانیم طبق تحقیق یکی از بهعنوان بزرگترین مرکز دادوستد در جهان بودیم .در گزارش ویژه این شماره هم
دانشگاههایآمریکانسلجدیدزیر17سالآمریکا58درصد اکونومیست با بررسی صنعت بانکداری در جهان و انتشار کردارهای سرمایهگذاری
بیشتر نسبت به همساالن 20ســال پیش از خود دچار ســپردههای مردم در این بانکها آمار حیرتانگیزی از روند خطا در اقدام بانکها
خودشیفتگیهستند .در این یادداشت آمده است نوجوانان منتشر میکند و آینده روشــنی را برای صنعت بانکداری در صورت عدم چرخش
آمریکایی بهطور متوسط هر هفته دو عکس از خود را در رویکردها نمیبیند .در این گزارش بانکهای مطرح جهان را پهلوانهای پوشالی به
شبکههایاجتماعیآپلودمیکنندونظردهیدیگرانودوستانبسیاربرایشانمهماست .تصویر میکشند که تنها به انتشار آمارهای تیلیاردی گردشهای خود میپردازند
یک روانپزشک به روزنامهنگار مجله تایم گفته شمار نوجوانانی که به دلیل بیاهمیتی یا ولی اشارهای به ضررهای حاصل از سرمایهگذاریهای اشتباه خود نمیکنند.
الیکنشدنعکسهاومطالبشاندرفضایمجازیدچارافسردگیمیشوند،روبهافزایش
است .در پایان نظر یکی از نوجوانان که در این آمارگیری شرکت کرده است جالب به نظر
ی خود گزارشی دارد از زندگی
این نشریه در شماره ماه م 
میرسد .او به روانپزشک خود گفته از نظر او پدر و مادرش انسانهايی عقبمانده هستند
مردم افریقا و اینکه حدود 70درصد کشورهای این قاره
که حتی نحوه خرید یک آهنگ از اینترنت را بلد نیستند و همچنین مادربزرگ خود را به
منابع عظیم معدنی و منابع طبیعی  دارند ولی به دلیل
فسیلزندهتشبیهکردهاست.
حکومتهای فاسد و خودکامه بســیاری از مردم از آن
بهرهای نمیبرند .در این گزارش آمده که جد بسیاری از
کودکان این قاره تا حدود120سال عمر میکردند ولی در
هفتهنامه ادبی و طنز نیویورکر در جلد این شماره به شوخی
حالحاضرمتوسطسنعمردراینقارهبه 40سالرسیده
با کمپانی اپل و نیوتن پرداخته است .بهطور معمول کاور
و طبق گزارش یونیسف روزانه 15کودک زیر پنج سال در
این مجله توضیحی ندارد و در داخل با کارتونی دنبالهدار به
خواننده ،منظور از تصویر روی جلد نشان داده میشود .اما این قاره از گرسنگی میمیرند .تیتر یک این مجله بر روی عکس کودک معصومی ازنژاد
همانطور که در این کاور میبینید با الهام از افتادن سیب سیاه ،با عنوان «آیا این کودک میتواند120سال عمر کند» ،جای گرفته است.
بر سر نیوتن شاهد چرخدندههایی هستیم که سیبهایی
روی سر کسانی که زیر این درخت  مينشستند مي افتد؛
پر تیراژترین مجله حوزه فناوری اطالعــات و رایانه ،در
درختي که به جای شاخ و برگ ،چرخ دنده دارد و این افراد
آخرین شماره خود به معرفی 101سایت عظیم اینترنتی
ایده جدیدی به ذهنشان میرسد .اما این ســیبهایی که روی این چرخدنده میافتند
پرداخته اســت که خدمات مهمی به کاربران اینترنتی
داستان جالبی دارند که در کارتون کاور آن نشان داده میشود .کاریکاتوریستی در حال فکر
ارائه میکنند .در گزارش مجله پی سی ورلد  درباره  این
برای طراحی جلد مجله نیویورکر است ولی پس از مدتی تالش به نتیجه نمیرسد و کاغذ
سایتها ،با اشاره به نابغههایی که پشت صحنه این سایتها
را مچاله میکند و از پنجره بیرون میاندازد .این کاغذ به کبوتری در حال پرواز میخورد و
مشغول به کار هستند ،پرده از اسرار بعضی از این سایتها
این کبوتر روی مردی سقوط میکند و لباسش را کثیف میکند ،مرد لباسش را درمیآورد
برداشته میشود .طبق معمول در صدر این لیست گوگل
و دوان دوان (اشاره به ارشمیدس که وقتی ایدهای به ذهنش رسید لخت از حمام به بیرون
قرار دارد .گرچه بسیاری از مردم از گوگل تنها برای سرچ
پرید) به سمتی میرود .در این میان به خانمی برمیخورد و در کارتون بعدی ماری از آسمان اینترنتی استفاده میکنند ولی در حال حاضر این سایت نزدیک به 25خدمت پولساز دیگر
سیبی برای آنها میآورد تا بخورند (اشاره به شیطان که انسان را گول زد و با خوردن میوه از جمله ایمیل ،مپ ،داکیومنت ،شبکه اجتماعی و البته نرم افزار اندروید را مدیریت میکند.
بهشتی به زمین تبعید شد) ولی مرد و زن از خوردن سیب به دلیل عشق امتناع میکنند و فیس بوک ،یاهو ،سایت خبری بیبیسی ،سایتهای خبری سیانان و رویترز ،سایت
مار مجبور میشود سیب را خودش بخورد .از قضا همان پرندهای که روی مرد سقوط کرده شبکههایتلویزیونیدیسکاوری،تویتروسایتبلومبرگازدیگرسایتهایمهمدرفهرست
بود به مار حمله میکند و شیطان مجبور به باال آوردن سیب میشود و سیب دوباره از پنجره منتشرشدهاینمجلهاست.میزانبازدید،کیفیتطراحیسایت،زمانآپلودمطالبومیزان
کارتونیست اول داستان به ســر او میخورد و او ایده روی جلد نیویورکر را پیدا میکند و کلیک شدن صفحات این وب سایتها از دالیل قرار گرفتن آنها در این  فهرست هستند.

تاجالملوک آیرملو
کاوه
*
فوالدینسب
 زن اول رضاشاه-دربــاره تهــران
قاجاری و تغییراتی
که رضاخان در آن
ایجــــاد کـــ رد،
میگویــد ...« :از
شــمال هم تهران محدود میشــد به
خندقهای دروازه دولت و پل چوبی ...بعدا
رضاشاه دستور داد خندقها را پر کردند و
در شــمال تهران روی همــان خندق
خیابانی وسیع به سبک خیابانهای اروپا
ســاختند  که به نام رضــا آن را خیابان
شــاهرضا مینامیدند( ».نقل از روزنامه
شرق ،شماره  ،1122تاریخ )1389/9/7
آنهایی که به تاریخ تهران عالقه دارند و
یکیازتفریحاتشانبازیبانامهایقدیمو
جدید محلهها و خیابانهای آن اســت،
خوب میدانند که این خیابان شاهرضا
همان خیابان انقالب امروزی است .کمی
بعد رضاخان در منتهاالیه شمال غربی
همین خیابان جدی ِد به سبک فرنگ ،باغ
جاللیه رابه شیوه خودشکهبسیار شبیه
شــیوه دونکورلئونه بود (همان «بهش
پیشنهادی میدم که نتونه ردش کنه»
معروف)بهقیمتیارزانازحاجرحیمآقای
اتحادیه تبریزی خریــد و به این ترتیب
شرایط برای احداث دانشگاه تهران فراهم
شد؛ دانشگاهی که طرح جامع اولیهاش را
آندره گدار فرانسوی داد .احداث دانشگاه
تهران در آن منطقه اولین گام بود برای
تبدیل خیابان شاهرضا در همه سالهای
بعد از آن و حتی وقتی که نامش شــد
انقالب،بهقطبمدرنفرهنگیپایتختو
بگذارید بگویم کشور؛ بهخصوص که از
اوایل دهه  40شمســی هــم دانهدانه
کتابفروشیهایی در این خیابان تاسیس
شــد و بر مرکزیت فرهنگی این محور
شهریصحهگذاشت.
درباره ارتباط میان شهر و فرهنگ،
بزرگان اندیشــه و علم فراوان ســخن
گفتهانــد :دربــاره اینکه شــهر آیینه
تمامنمای فرهنگ و باورهای مردمانش
است و حتی در دوران مدرن که نهادهایی
متولی شهر شدهاند ،بازهم این مردماند
ِ
ســاخت شهر شــکل میدهند و
که به
نانوشته قرار میکنند که فالن مقوله یا
فضا یا عرصه را به رسمیت بشناسند یا
نه ،یا درباره اینکه فرهنگ و ادب عمومی
مردمشهررامیشوددرعرصههایشهری
دید -بیهیچ واسطهای  -یا درباره اینکه
تاریخ تحوالت ســاختاری و فضایی هر
شهری ،رسالهای است مصور در تبیین
سیرتحوالتفکری،فرهنگیواجتماعی
شهروندانش،یادربارهاینهرشهریچقدر
شبیه مردمش است و هر مردمی چقدر
شبیه شهرشان و این رابطه دیالکتیک
شهرومردمهرگزتمامینخواهدداشت.
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حاال میخواهم جور دیگری به ماجرا
نگاه کنــم :روزگاری دورتــادور تهران
حصاری بوده .بهش میگفتهاند «حصار
ناصری» و کنار این حصار خندقی چون
مار دور شــهر چنبره زده بوده .رضاخان
میرپنجکهشاهمیشود،تصمیمبهتوسعه
کالبدیشهرمیگیرد.کنارشکریمآقای
بوذرجمهریایراهمداشتهکهباسیاست
مشت آهنین ،شهر را از حصار سنتزده
قجرها خالص کند و دروازههای حصار
را -بیتوجه به ارزشهای تاریخیشان-
بکوبد و چرخ مدرنیزاســیون را به پیش
براند و خندق را پر کند و خیابانکشــی
کند و عوارض شهری وضع کند و غیره.
چهاش هفتجوشی که تویش هیچجوره
نمیشودسرهراازناسرهجداکرد...وبهاین
ترتیب بوده که خیابان شاهرضا روی تهی
خندقشمالیآنزمانتهرانبنامیشود؛
آن هم به سبک و ســیاق فرنگی .بعدها
رضاخان به ثمن بُخس زمینی را از چنگ
یکی از مالکان بزرگ تهران درمیآورد
خیابان بناشده بر تهی ،اولین
و کنار این
ِ
دانشگاه مدرن ایران را پایهگذاری میکند
وباریفرهنگیبرایاینخیابانبهارمغان
میآورد .و باز بعدترها -به خاطر نزدیکی
به دانشگاه -کتابفروشهای تهران از بازار
و بهارستان و خیابان شاه کوچ میکنند
به این محور شــهری .اینطوریهاست
که شــهروندان تهرانی بیآنکه بدانند،
بهتدریج و به شکلی نمادین همان کاری
را میکنند که باید بکنند -که دیالکتیک
شهر و مردم بهشان تحمیل میکند -و
مهمترینمحورفرهنگیمدرنشهرشان
یامهمترینمحورفرهنگیشهرمدرنشان
را روی تهیهــای برجامانده از خندقی
سنتیبنامیکنند.
از ایــن زاویه کــه میایســتم و به
انقالب امروز نگاه میکنم ،دیگر تعجب
نمیکنم که قلب تپنــده فرهنگ این
مملکت ،محوری که روزگاری بســتر
شــاهرگ فرهنگ تهران و ایران بوده،
امروز در بازی نابرابر ســودا و سرمایه و
سیاست به این راحتی مغلوب و تبدیل
شده به خیابانی مملو از دکانهایی برای
عرضه کتابهای درسی و کمکدرسی
و دیگر هیچ .و میدانــم هم که ماندهها،
با وجود دســتوپایی کــه میزنند ،به
همین زودیها در این باتالق سوداگری
و بیفرهنگی فرو خواهند رفت؛ از بنایی
که بر تهی بنا شده ،چه انتظاری هست
جز فرو ریختن؟ جز ویران شــدن؟ این
تراژدی نیست ،کمدیای است موزیکال،
همراه با صدای موتور اتوبوسهای تندرو،
بوق ماشینهای عاصی از ترافیک ،فریاد
شهروندان خشن و شعارهایی که در هوا
گم شدهاند .به نظر میرسد بهتر همان
باشد که کمکمک به کریمخان زند پناه
ببریم*                                                                       .معمار
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لحظه ها و کلمه

شروین پاشایی

نمایشیباعروسکهای20ساله
هنرآنالین عادل بزدوده درباره نمایش جدیدش گفت:
«هدف از بازتولید نمایش عروسکی «آهای تو
دیگه کی هستی» یاد از همکارانم در آن اثر که اکنون دیگر
درمیانمانیستند؛یعنیاثرکامبیزصمیمیمفخمدرمقام
طراح صحنه ،بیژن نعمتیشریف در مقام طراح و سازنده
عروسکها و حمید حمزه در جایگاه شاعر نمایش است».
وی ادامه داد« :این اثر 20ســال پیش با همکاری کانون
پرورش فکری کودکان و نوجوانان به صحنه آمد و در آن
زمان تاثیرات بسیاری داشت؛ نمایش صددرصد عروسکی
و با شیوه عروسکی سایه اجرا میشود ».بزدوده با اشاره به
اینکه عروسکها و صحنه نمایش تماما متعلق به اجرای
20سال پیش اثر است ،تصریح کرد80« :درصد عروسکها
کامال سالم هستند و مابقی را نیز در دست تعمیر داریم».

سامانه دریافت پیامک
پیامک
021 88914600

دریافت پیام های شما
88914600

بهار| این هم دیدگاهی است.

این آقای لنکرانی کیه کــه در کمال بیادبی درباره آقای هاشــمی و برخی
حامیانشدرانتخاباتهشتسالپیشگفتهاگر«هاشمی»2005رادراینترنتسرچ
کنید روزهمان باطل میشود ،بد نیست این آقا به عکس برخی حامیان احمدینژاد که
خودش وزیر او بوده هم نگاهی بیندازد.
بهار| این بزرگوار نورســیده باید برای جلب توجه راه دیگری
در پیش بگیرد .تخریب هاشــمی ابزاری بود که هشت سال پیش
دوست سابق ایشــان در انتخابات به آن چنگ انداخت ولی چشم
و گوش مردم دیگر از این حرفها پر شده و حاال دیگر فهمیدهاند
چه خبر است.
از آقای مصباحیزدی که یک روحانی اســت انتظار میرود به این پسر جوان
وزیر اسبق بهداشت که نامزد مورد عالقهشان است توصیه کنند حرمت افراد بهویژه
بزرگان را نگه دارد.
بهار| این آقای جوان که فرمودید ظاهرا فراموش کرده بعد از هشت سال
مردم فهمیدهاند آدمهایی از این جنس نتیجه کار و رفتارشان برای مردم
معلوم شده است.
کاری نداریم کی نامزد شده شــما بهتر میدونید که تا رویهها عوض نشود
رییسجمهوري  بعدی هیچ کاری نمیتونه انجام بده.
بهار| باالخره رییسجمهوری آینده باید برخی رویههای نادرست را
تغییردهد.
ن نامنویسی نامزدهای ریاستجمهوری
بهتر است برای ســالهای بعد قانو 
تغییرات اساسی داده شود 686 .نفر نامنویسی کردهاند از کودک تا پیرمرد .بیسواد و
باسواد .بررسی موشکافانه و خیلی دقیقی بهتر است انجام شود .با این کارها شأن مقام
ریاستجمهوری پایین آورده شده.
بهار| حق با شماست ولی حرمت امامزاده را متولی نگاه میدارد .گاهی
آنها که به مقام میرسند اعمال و رفتارشــان بهگونهای است که برای
بسياري این توهم را ایجاد میکند میتوانند رییسجمهوري شوند.
تیتر و عکستون درباره آیتاهلل مصباح و لنکرانی خیلی جالب بود.
بهار| این جالبی را مدیون جالب بودن سوژههای تیتر و عکس هستیم.

