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امامحسین(ع)
َ
المــوت ّال ســعادًة و ال الحیــاة مع
انّــی ال اَری
سخن روز الظالمین ّال برماً
مرگ با عزت  ،زندگی جاوید اســت و زندگی با ذلّت و همراه با
ظالمین چیزی جز مرگ نیست.
(لهوف ص138؛ مثیر االحزان ص)44

از درگیری با نوه موسولینی تا ورود به کارزار انتخابات

ط ونشانهای سیاسی جیمکری
خ 

نــــگاره

جمال رحمتی

بارانهای بزرگ و خانه های کوچک و مردم بی دفاع

جیــم کری کــه عالقه زیــادی به نقاشــی دارد و با
همیــن نقاشــیهای کارتونیاش هــم وارد حوزه
چهـــــره
سیاست و نقد آن شــده ،اخیراً نقاشی ای کشیده
کــه باعث درگیریهای لفظی بین او با نوه بنیتو موســولینی در توئیتر
شــده اســت .کری ،بازیگر سرشناس امریکایی که قبل از این هم گفته
بــود در انتخابــات ریاســتجمهوری  ۲۰۲۰امریکا جدیتــر از پیش پا
بــه عرصه نقــد سیاســتمداران امریکایی خواهد گذاشــت ،بــا یکی از
نقاشــیهایش ،وارد یک درگیری لفظی با نوه بنیتو موســولینی شــد و
حاشیههای بســیاری را رقم زد .جیم کری درباره مواضعش پیرامون
انتخابات ریاست جمهوری امریکا هم گفته یک ماه پیش از انتخابات
کارم را شروع میکنم؛ وقتی که بیشتر نامزدها کنار رفته باشند و باقی
ماندههــا شعارهایشــان را داده باشــند و بداننــد دربــاره چــه چیزی
صحبتمیکنند.

جیــم کــری در مراســم «ســینماکان» همچنیــن دربــاره مجادالتش با
توگو
الســاندرا موســولینی که یکی از اعضــای پارلمان اروپاســت در گف 
با ورایتی گفت :کمی آزاردهنده اســت کــه او در دولت کار میکند ،نه به
خاطر اینکه او در دولت است ،بلکه بهخاطر اینکه مشخصاً از بدطینتی و
شرارت حمایت میکند .بههر صورت فعالیتهای این بازیگر و هنرمند
سیاســی اخیراً بحثبرانگیز شــده اســت؛ بخصوص زمانی که تصویری
از نقاشــی جدید خود را در توئیتر به اشتراک گذاشت و بنیتو موسولینی
و معشــوقهاش کالرتــا پتاچــی را در حالی نشــان میداد که از پــا آویزان
شدهاند .او زیر نقاشی نوشته بود :اگر میخواهید بدانید نتیجه فاشیسم
چــه چیــزی میشــود ،فقــط از بنیتــو موســولینی و معشــوقهاش کالرتا
بپرسید .الساندرا نوه بنیتو موسولینی بعد از انتشار این نقاشی در توئیتر
خود و خطاب به کری نوشته بود :تو یک آشغال هستی .کری هم جواب
داده کــه او هر وقــت بخواهد میتواند کارتون را برعکــس کند .آن وقت

«خندوانه» و «جنابخان» فعالً خداحافظی کردند

جامعه شناسی یک خنده تلویزیونی

خندوانه بهعنوان یکی
از پــــــرمخاطبترین
قـــــاب بــــــــــر نا مـــــــههــــا ی
سرگرمکننده تلویزیون
بــه پایان رســید یــا به
کار خــود پایــان داد.
اینکــه دالیــل ایــن
سید رضا صائمی پایــان چه بــود ،بحث
منتقد دیگــری اســت کــه
میتــوان در نســبت
با ضــرورت تداوم یا توقــف آن به جای خود
بــه بحــث نشســت .حتــی میتــوان ایــن 7
فصــل از خندوانــه را از حیــث برنامهســازی
مــورد نقد و بررســی قــرار داد و نقاط ضعف
و کاســتیهایش را بیرون کشــید .این مســأله
طبعــاً یــک نقد درون متنی اســت و به وقت
خود سازوکار خودش را دارد .قصد ما در این
مجال ،نگاهی برون متنی به برنامه خندوانه
و تأثیر و تأثرات آن در این روزگار است.

نسبت ذائقه و سلیقه مردم با فیلمهای پرفروش سینما

میل مردم به خنده ابتذال نیست
ایــن نوشــته نقــد فیلــم نیســت،
قیــاس فیلــم بســیار خــوب «متــری
سینمــــا
شــیشونیم» و «رحمــان»۱۴۰۰
نیســت ،بلکه نقد یک نگاه متفرعن
نســبت به تماشــاگران است .بخشی
از منتقدان و ســینماگران ،استقبال از
«رحمان  »۱۴۰۰را نشان ه تنزل سطح
ســلیق ه مــردم دانســتهاند ،کــه چــرا
افشین هاشمی
بازیگر سینما
این فیلــم فروخته و فیلم ارزشــمند
و تئاتر
دیگری نفروخته .من فیلم را دیدم و
آنقدر جرأت دارم بگویم نهتنها از دیدنش پشیمان نیستم که
در خیلی لحظات فیلم خندیدم؛ مانند باقی تماشاگرانی که
صدایخندهشانهوابود.نکتهاینکهمطمئنمخیلیازکسانی
کــه این فیلم را مبتــذل میدانند حتــی ندیدهاندش و صرف
اســتقبال مــردم و تصمیم پیشــاپیش بــر اینکه مــا معمولی
نیســتیم و از مردم برتریم ،این فیلم را سخیف میشمارند و
به خود اجازه میدهند با نگاِه از باال به پایین ،مردم را مبتذل
فیلم بسیار
پسند بدانند .در پاسخ به این نگاه ،همین بس که ِ
خوب «متری شیشونیم» در رتبه دوم فروش است که آنهم
دلیلش مشــخص اســت« :رحمــان »۱۴۰۰فیلمی عمومیتر
(به کلمه دقت کنید« :عمومی» و نه «عام»!) اســت« .متری
مناسب زیر ۱۲سال نیست ،پس طبیعتاً بسیاری
شیشونیم»
ِ
از خانوادهها نمیتوانند دســت بچهشان را بگیرند و به دیدن
قیاس
آن بیاینــد .اما همانطور که در ابتدا گفتم این نوشــتهِ ،
ایــن دو فیلم (کــه هردو در صــدر جدول فروشاند) نیســت،
بلکــه میخواهــم بــه آن نگاه بپــردازم کــه فــروش «رحمان
 »۱۴۰۰و نفروختــن فیلمی ارزشــمند (نام فیلــم را نمیآورم
چون قصدم از این نوشته ضدتبلیغ برای آن فیلم نیست) را
به ابتذال عمومی تعبیر میکنند .فرض کنیم «رحمان»۱۴۰۰
فیلــم خوبــی نیســت .فــروش معنــیاش رضایــت نیســت!
طبیعتاً بهدلیل حجم گســترد ه تبلیغات ،تعداد ســانسها و
ســینماهای بیشتر« ،رحمــان »۱۴۰۰ورودی بیشتری دارد،
اما معنیاش رضایت تماشاگران نیست و نکته اینکه آن نگاه
ســنجش ســطح سلیقه مردم،
متفرعن خودبرترانگار ،برای
ِ
ِ
ورودی را در نظر میگیرد (میل مردم به خنده و لذت ،ابتذال
آمار
نیســت!) در صورتیکــه خروجی معیار اســت .در همین ِ
یدهند ه «رحمان،»۱۴۰۰
نصف ه نیم ه سینما تیکت از  ۱۳۰۰رأ 
۷۰درصدشــان راضیانــد و نه همهشــان ،درحالیکه «متری

نمایی از فیلم متری شیش و نیم

ت داشتنی
نمایی از فیلم آشغال های دوس 

واقعیت این است که خندوانه میتواند
بهعنوان یک برنامه روتین تلویزیونی-
بــا قصــد ایجــاد نشــاط و ســرگرمی-
شــناخته شــود کــه از کارکردهــای
تلویزیــون در همــه جــای دنیاســت و
چه بســا پیــش از ایــن هــم از تلویزیون
خودمــان انــواع ُجنگهــا ،ســریالها و
مجموعههای طنــز و کمدی(که همین
هــدف را دنبــال میکــرده انــد) پخــش
شــده و میشــود .امــا بــه نظر میرســد
خندوانــه بیــش از آنکــه یــک عملکــرد
تلویزیونــی باشــد ،نوعی تولیــد آگاهانه
شــادی و نشــاط و امیــد در جامعــه بود
و بیــش از ملزومــات رســانهای ،ایــن
ضرورتهای اجتماعی و روانی جامعه
بــود که تولد و تولید چنیــن برنامهای را
ضــروری میکرد .فــارغ از اینکــه چقدر
ایــن برنامــه را پســندیده یــا نپســندیده
باشــیم و فــارغ از ضعف و کاســتیهای
احتمالــی یــا تکــراری شــدنش ،بایــد

شکوه پابرجا

نمایی از فیلم رحمان 1400

شیشونیم» ۸۴درصد رضایت را همراه دارد .فیلم ارزشمن ِد
نفروخته هم مانند «رحمان »۱۴۰۰همان ۷۰درصد رضایت
را دارد .فــروش خــوب «آشــغالهای دوستداشــتنی» بــا
تعداد کم ســالنهایش ،یعنی ســینمای فرهنگی در صورت
ی اســت هرچه
جذابیت تماشــاگران خــودش را دارد و طبیع 
نفروختــن
محدودتــر.
ایــن جذابیــت خاصتــر ،مخاطبــش
ِ
فــروش «رحمان »۱۴۰۰نیســت.کما
فیلــم ارزشــمند ،نتیجه
ِ
ِ
اینکــه اگر «رحمان »۱۴۰۰بر پرده نبــود ،دلیل را حتماً باید در
توجو کرد .طبیعتاً
برداشــتن بار مسئولیت
جایی دیگر جســ 
ِ
از دوش خودمــان و انداختنــش بــر شــان ه مخاطبــی کــه حق
کار به مراتب ســادهتر
داشــته ما را به هر دلیلی انتخاب نکندِ ،
حقیقت موضوع .چرا که
ی است تا بررسی
و دلخوشکنکتر 
ِ
گاه حقیقت با خود آیین ه کوچکی همراه دارد.

مراسم یادبودی برای احمد ابومحبوب
مراسم یادبودی به مناسبت چهلمین روز درگذشت احمد ابومحبوب
از میان برگــزار میشــود .مریم ناظمی  -همســر این اســتاد دانشــگاه ،مترجم
خبــرها و پژوهشــگر فقیــد  -بــا اعــام ایــن خبر بــه ایســنا گفت :روز پنجشــنبه
( ۲۲فروردینماه) روز چهلم اســتاد اســت کــه هزینه اصلی را برای خیریــه دادهایم ،اما
از ســاعت  ۱۵تا  ۱۷در قطعه  ۳۱۹بهشــت زهرا مراســم یادبودی برگزار میکنیم .احمد
ابومحبوب متولد سال  ۱۳۳۵در تهران ۱۲ ،اسفندماه سال گذشته به علت نارسایی کبد
از دنیــا رفــت .از آثار او به این کتابها میتوان اشــاره کرد« :دیــوان رباعیات اوحدالدین
کرمانی»« ،ســاخت زبان فارســی»« ،کالبدشناســی نثر»« ،عروض و قافیه و نقد ادبی»،
«یــک حبــه قند فارســی ( ۱۰جلــد)»« ،فرهنگ چهارزبانــه علوم اجتماعــی»« ،د ر های
و هــوی باد»« ،گهواره ســبز افــرا»« ،کک کوهزاد»« ،معروف کرخی» و «فمینیســمهای
ادبی» .ابومحبوب همچنین مقالههای علمی بسیاری نوشته است.

از راست :رامبد جوان ،جناب خان و محمد بحرانی صداپیشه

بپذیریم که خندوانه یکی از موفقترین
برنامههــای تلویزیونی ســال های اخیر
اســت کــه دلیــل ایــن موفقیــت را هــم
میتــوان در مخاطبپذیــری بــاالی آن
جستوجوکرد .بخشــی ازاین موفقیت
را بایــد در فــرم و اجرای جدیــد برنامه
جســتوجو کــرد و خالقیتهایــی کــه
در خلــق آیتمهــای مختلــف آن وجود
داشــت از جمله ظهور و رشد استندآپ
کمــدی و معرفی چهرههــای جدید در
کمدیهــای کالمی و حرکتــی یا اجرای
برخی مســابقات طنازانه مثل لباهنگ
و خنداننــده شــو و نمونههایــی از ایــن
دســت کــه برنامــه را از یکنواختــی در
فصلهــای مختلف خارج کــرد و به آن
تنــوع محتوایــی بخشــید .در ایــن بیــن
شــاید خلق عروســکی بــه اســم جناب
ی طنازانــه و نقادانــه
خــان بــا آن ویژگــ 
خاص خودش مؤلفه بســیار مهمی در
موفقیــت خندوانه بــود و حتی میتوان
مدعی شــد کــه هویت و جایــگاه جناب
خــان از برنامه خندوانــه هم عبور کرده
و اســتقالل و فردیت یافته است .جناب
خــان عروســک کودکانــه نبــود بلکه به
شــخصیتی بدل شد که همه طیفهای
ســنی بــا آن ارتبــاط برقــرار میکردند و
در واقــع میتــوان او را نماینــده افــکار

هوخشــترهای که از پادشاهان ماد بود و
ادامه از
برای دفاع از ایران میکوشــید و دســت
صفحه اول
بیگانگان را (مثل هپتالیان و آشوریان)
از تعرض به ایران کوتاه میکرد .ایشــان میگفت هوخشتره آن
جوان بیکفایتی نیســت که وسیل ه شــوخی شود .حرف مرحوم
افشــار این بود به جای دســت انداختن تاریخ ایران ،بیایید این
تاریخ را بشناســید و به بینندگان بشناســانید .حتی یادم اســت
یکی میان آن جمع ،نکتهای اضافه کرد که در فرانسه ،متأسفانه
حتی شــده برای عیســی مســیح علیه الســام فیلمــی فانتزی
بسازند اما برای ناپلئون و ژاندارک جایگاه ویژهای قائلند چرا که
برای کشورشان افتخار آفرین بودهاند.
در شــب اختتامیــ ه آخرین جشــنواره فیلــم تربیتی رشــد (که
در آســتانه  50ســالگی است) در ســال  97در سینما فلسطین
فیلمی به عنوان نمون ه بخش فیلم کوتاه پخش شد که رستم
در پی یافتن دارویی (نوشدارو) برای درمان فرزندش سهراب،
با رخش به تهران میآید و در پیچ و خم ترافیک و داروخانه و
بیمه و نظام پزشکی و دیگر کمبودهای ملی و غیرملی گرفتار
میشود و برای تأمین هزینهها و مخارج ،ناگزیر بانگ میزند
ن وقت
و باالخره با غل و دستبند از زندان سر در میآورد .هما 
یاد اجرای ارزشمند نمایشنام ه «رستم و اسفندیار» استاد پری
صابری در تئاتر شــهر افتادم و یاد دوســت شــاعر ســختگیرم
ســهیل محمودی که بعد از اجــرا همچنان میگفت «نه ،این
رستم ،آن رستم نیست ».فکر کردم حاال اگر آن دوست آمده
بود و این رستم مفلوک را در تهران دیده بود که تازه کلی هم
جایزه گرفته ،دیگر چه میگفت .یکبار هم کیومرث صابری
پشــت جلــد هفتهنام ه گلآقــا ،آگهــی تبلیغاتی پــر و پیمانی
از پارســیکوال گرفتــه بود .شیشهنوشــابهای در بغل مجســمه
فردوســی بود و زیرش نوشــته بــود« :عجم زنده کــردم بدین
پارســی ».با هم گپوگفتی داشــتیم و به این رســیدیم که این
آگهی دارد از حماسه ملی ما سو ء استفاده میکند .صابری هم
تشکر کرد هم از پولش گذشت و هم دیگر چاپش نکرد.

عمومــی در برنامه دانســت کــه با زبان
طنازانــه به نقد اجتماعی میپرداخت.
بخشــی از محبوبیــت او فــارغ از
جذابیتهــای دراماتیکــش بهعنــوان
عروســک در همیــن نقدهــای جــدی
امــا بــا نمــک جنــاب خــان بــود و البته
رقص و شــادیهایی که ایجــاد میکرد.
نقــش جنــاب خــان در اعتباربخشــی
و محبوبیــت خندوانــه را میتــوان در
فصلــی که او در برنامه حضور نداشــت
ســنجید و اینکــه فقــدان او چقــدر در
ریــزش مخاطبــان خندوانــه مؤثــر بود.
در پــس شــخصیتپردازی جنابخان
و رویکــرد برنامــه بــه ایجــاد خنــده و
شــادی در مخاطــب کــه در نهایــت
موجــب موفقیــت خندوانــه بهعنــوان
یــک برنامه تلویزیونی شــد یک نکته را
نبایــد فرامــوش کــرد و آنهم پــردازش
و روایتهــای طنازانــه مبتنــی بــر یــک
تحلیل جامعه شــناختی از جامعه بود.
برنامــهای کــه در حد توان خــود تالش
کــرده بــود خنــده را بــه خــرد جمعــی
پیوند بزند و خرســندی را بهعنوان یک
کنش و انتخاب ارادی به مردم آموزش
دهد .اینکه شاد بودن بیش از آنکه یک
فضیلت باشد یک مهارت است و برای
شاد بودن باید شادی کردن را بلد شد.

طنز و شیطنت شیرینی و شلوغی در زندگی اجتماعی اجتناب
ناپذیــر ،خوب و همیشــگی اســت امــا در هــر رســانهای بویژه
رســانههایی که ادعای جایگاه ملی دارند درســت اســت نام و
ن هــم در روزهایی که
یاد وطن دســتمای ه مســخرگی شــود؟ آ 
به نــام «ایران»« ،وطن» و حمایــت از تولید وطنی نامگذاری
شده است.
به بیان دقیقتر آیا میشود در رسانه ملی واژه وطن را دستمایه
شوخی قرار داد اما داعیه حمایت از تولید وطنی داشت؟ نکته
اینجاست که ممکن است فردی با انگیزههای متفاوت برنامه
و فیلم و انیمیشــن با هر ســوژه و دستمایه طنزی بسازد اما آیا
رسانهها و رویدادهای ملی نیز باید پایگاه نشر چنین تولیداتی
باشند؟ از سوی دیگر در روزهایی که سیالب با خودش بحران
آورده برای مقابله با ویرانی به حمیت ملی احتیاج دوچندان
داریــم .ایــن حمیــت ،ایــن مســئولیت مشــترک ،این نشــاط
دوباره را هویت ملی میتواند بســازد .مثل چند روز پیش ،روز
جمهــوری اســامی در تپههای عبــاس آباد که یــگان موزیک
ارتش ،زیر باران تهران ،در کنار ســرود جمهوری اســامی (که
شــعر آن را ســاعد باقری سروده و موســیقی آن را دکتر حسن
ریاحی ســاخته) ملودی «وطنم ای شــکوه پابرجا» را اجرا کرد
و به خواســت حاضــران دوبــاره اجرا کرد .محمــد معتمدی،
خواننده هم دوباره در پایان مراسم آمد و سرود «ای ایران» را
خواند و با روپوش هاللاحمر خواند .همه برپا ایستادند و بارها
او و امدادگران را تشویق کردند.
التهاب دورانها
دل
ِ
وطنم ،ای شکوِه پابرجا  /در ِ
زخمی سربلن ِد بحرانها
کشور روزهای دشوار /
ِ
ِ
جنگ رودررو  /خنجر از پشت میزند دشمن
ایستادی به ِ
پشت حیله را بشکن
گویی از ما و در نهان بر ما  /وطنم ِ
دل رنجیده خون نمیخواهد
رگت امروز تشن ٔه عشق است ِ /
غیر عشق و جنون نمیخواهد
دل تو تا ابد برای تپش ِ /
ِ
چشمان من شکسته شود
شرم بر من اگر حریم تو  /پیش
ِ
(شعر از مرحوم افشین یداللهی)

اینطور بهنظر میرســد که پدربزرگش دارد از ذوق و شــوق باال و پایین
میپرد .راهحلش همین است .فقط باید آن اخم را هم برعکس کند.

اشکهای بازمانده نسل
طالیی

تشــییع پیکر جمشید مشــایخی بازیگر
شهروند
قدیمی سینما و تئاتر یکی از سوژههای
مجــازی
مهم دیروز بود .در شــبکههای مجازی
عکس و فیلمهای این مراســم منتشر
یگانهخدامی
میشــد و مثــل همیشــه هنرمنــدان
شــرکت کننده در مراسم ســوژه اصلی
فیلم روز
بودنــد .از اشــکهای لیــا حاتمــی تــا
ســخنرانی علــی نصیریــان کــه فیلــم
ایــن ســخنرانیاش در مراســم تشــییع را بارهــا در توئیتر و
اینســتاگرام دیدیم .مهمترین دلیل توجه به این فیلم هم
ایــن بود که علی نصیریان هنگام صحبت درباره دوســت و
همکار قدیمیاش به ســختی گریه کــرد و این حال و هوای
او بســیاری از کاربــران را متأثــر کــرد .به همین دلیــل دیروز
عالوه بر اینکه درباره مراســم تشــییع جمشــید مشــایخی
نوشــته میشــد خیلیهــا هــم دربــاره نصیریــان و حــال و
هوایش مینوشــتند:الی« :طفلک ..سایه خودتون مستدام
آقای نصیریان عزیز» ،حســین محمــدی« :اینقدرم اخالق
اســتاد نصریــان خوبه که حد و حســاب نداره ،مــن یه بار تو
ســینما زندگــی از نزدیــک دیدمشــون ،جــدای از هنرشــون
انســان بزرگی هم هســتن ،الهی همیشه ســامت باشن»،
اســتر« :چــه میباید کــرد غم از دســت دادن رفیق شــفیق
بــار ســنگینش روی دوشــش ســنگینی میکنه» ،سوســمار
بیدنــدون« :بعضــی از آدمــا در هــر کاری چنان اســتادانه
رفتــار میکنن کــه آدم کلــی درس یاد میگیــره .رفتار علی
نصیریــان رو ببینید .حتــی رفتار در مرگ یک دوســت یک
همکار و یک هنرمند رو به ما یاد میده .زنده باشی استاد»،
آنتــی رمانتیک« :ولــی خدا صبر بــده به علــی نصیریان»،
آمینو اســید« :علی نصیریان اگه اون ور آب بازیگر میشــد
پدرخوانــدهای چیــزی میشــد ،».مارمــاالد« :جــای علــی
نصیریان بودن وضعیت عجیبیه .اینکه ســالم و ســامت
هســتی و نســبت به همسن و سالهات ســر حالتری خیلی
نکته مثبت و خوبیه و یه جور موفقیت به حساب میاد ولی
اینکــه یکی یکی رفیقــات از دنیا برن و هر روز تنهاتر بشــی
خیلی تلخه» ،ســرن« :چقدر حس علی نصیریان بده االن.
همــه دور و بریاش مردن و انگار رســیده ســر صف» ،غزاله
ســلطانی« :چه سال سختى براى على نصیریان بود؛ رفتن
انتظامــی و همســرش و حــاال هــم جمشیدمشــایخى .آدم
هــر چه قدر هم از هم دلخورى داشــته باشــه ولى رفاقت و
همــکارى دیرینه چیزدیگرى اســت.حیف از ایــن آدمها که
مى روند و جایشــان سلبریتى بى سواد و فیلم هاى سخیف
مــى آید ...چــه بداقبالیم ما ،».محســن ظهــوری« :حرفای
علی نصیریان ،نوع گفتنش و بهخصوص گریهاش ،یه جور
حس مصنوعی بودن داره برام .به نظرم داره بازی میکنه
و خــوب هم بازی نمیکنــه» ،ریحانه« :چه جگر ســوزه این
اشکهای آقای نصیریان.».

مبارک باشد رفیق

دیــروز تولــد نویــد محمــدزاده بازیگــر
تولد جــوان بــود کــه طرفــداران و مخالفان
روز خــاص خــودش را هــم دارد .در
اینســتاگرام بســیاری از چهرهها مانند
امیــر جعفــری ،محســن مســلمان ،محســن کیایی،
هومــن ســیدی ،هوتــن شــکیبا و پرســتو صالحــی ،با
گذاشتن استوری یا گذاشتن پست تولدش را تبریک
گفتند .مثالً هومن سیدی نوشت« :شعور یعنی قبل
از اینکــه درک شــویم درک کنیــم(ژوزه ســاراماگو)
دقیقــاً کاری که تو با پیرامونت انجام میدی.تولدت
مبارک رفیق»
هوتــن شــکیبا هم با به اشــتراک گذاشــتن عکســی از
تئاتــری با بازی خودش و محمــدزاده تولد همکارش
را تبریک گفت« :تو ترس از «ساختن و رسیدن» رو از
ما گرفتى .دلم گرمه با حضورت .تبریک به خودم که
دارمت.تولدت مبارک برا گیان»

