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لیلی گلستان:
مفهوم زیباییشناسی گسترش یافته است

فرشته طائرپور:
برای روشن نگه داشتن چراغ سینما بکوشیم

مردم در این سالها فهمیدند که آثار هنری
میتواند به یک پسانداز برای آنها بدل شود.
مفهوم زیباییشناسی از نخبگان هنری به
عموم جامعه گسترش یافته است و مردم
برای آثار هنرهای تجسمی بهعنوان یک هنر
ارزشمند،جایگاهمتفاوتیقائلهستند.

با احترام به همه دلسوختگانی که با روش
تحریم ،حال خود را اعالم میکنند ،من با
استفاده از حق آزادی فردیام ،تحریم را
تحریم کرده و برای روشن نگه داشتن چراغ
سینمای ایران ،میکوشم.

بخشی از صحبتهای این فعال
هنرهایتجسمی
در گفتوگو با ایرنا

بخشی از یادداشت این
تهیهکننده در خصوص دالیل
پذیرش داوری جشنواره

درباره داریوش شایگان؛ فیلسوف ،هندشناس ،نویسنده و شاعر

نــــگاره
فیروزه مظفری

ویروس کرونا ساخت چین

یک فیلسوف «بینظیر»

چهــارم بهمــن مــاه،
ســالروز تولــد داریــوش
نگــــاه
شایگان اســت؛ فیلسوف،
هندشــناس ،نویســنده و
شــاعری کــه یــک ســال و
نیــم از وداعش بــا زندگی
میگــذرد .دوســتان و
آیدین آغداشلو همــکاران او ،روز تولــدش
نقاش ،نویسنده و منتقد را بــرای گردهمایــی در
مرکــز دایرةالمعــارف
بــزرگ اســامی انتخــاب کردند و پیشکســوتان
عرصههــای مختلــف فلســفه و عرفــان دربــاره
شــایگان گفتنــد و شــنیدند .البتــه کــه بــا یــک
جســتوجوی ســاده میتوان به کارنامه کاری
شایگان پی برد ،اما ویژگیهای شخصیتیاش،
سبک نوشــتارش و تحلیلهای فردیاش کمتر
قابــل پیگیــری از روی کارنامه کاری فرد اســت.
از ایــن موقعیــت اســتفاده کردیــم تــا آیدیــن
آغداشــلو ،یکی از دوســتان بنام شایگان درباره
او برایمان بنویسد .او در هنگام توضیحاتش ،از
فراق یک ســال و نیمه نیز مینویسد .یک تأکید
ویــژه که همه مــا یادمان بماند« :جــای این مرد
بزرگ برای همیشه در عرصه علم و فرهنگمان
خالی خواهد ماند .من برای همیشــه دوســتدار
او میمانم و میدانم ،غم فقدانش هرگز رهایم
نخواهد کرد».

نقطه پایانی بر جنجالهای ارکستر سمفونیک تهران

بردیا کیارس رهبر میهمان شد

جنجالهای ارکستر سمفونیک
تهــران بــه پایان رســید؟ پساز
چهره روز
آنکــه بردیــا کیــارس بهعنــوان
رهبر ارکســتر ســمفونیک تهــران معرفی شــد ،بهنظر
میرســد جنجالی که عصر روز پنجشــنبه بــه راه افتاد
و جمالتــی کــه منوچهر صهبایی روی اســتیج به زبان
آورد ،ختــم به خیر شــدهاند .در گزارشــی کــه روزنامه
ایران روز شــنبه منتشر کرد ،برایتان توضیح دادیم که
در آن شــب جنجالی در تاالر وحدت چه اتفاقی افتاد.
نوشــتیم که رهبر میهمان ارکستر ســمفونیک تهران،
حرفهایــی درباره شــهرداد روحانی بــه زبان آورد که
با انتقاد مخاطبان و نوازندههای ارکســتر ســمفونیک
تهــران روبهرو شــد .در همان گــزارش از زبان رهبران
پیشــین ارکستر ســمفونیک مواجههشان با این خبر را
پرسوجو کردیم و اغلبشــان توضیــح دادند که این
رفتار را تأیید نمیکنند.
بردیــا کیــارس هــم یکــی از افرادی بــود که به ســؤال
مــا پاســخ داد ،او کــه پیــش از این نیــز بهعنــوان رهبر
میهمان ارکستر سمفونیک تهران فعالیت کرده بود،
در گفتوگو با روزنامه ایران از رفتار مناســب صحبت
کــرد و گفت« :در تاالروحدت هنرمندان بزرگی آمدند
و رفتنــد و جای مقدســی اســت .بنابرایــن باید خیلی
مراقب رفتارمان باشیم».
روز گذشــته همزمان با اطالعیــهای که بنیاد رودکی
منتشــر کرد ،بردیا کیارس نیز بهعنوان رهبر ارکستر
سمفونیک تهران معرفی شد.
در متنــی کــه از ســوی روابــط عمومــی بنیــاد
رودکــی منتشــر شــد ،آمــده اســت« :اظهــارات
آقــای صهبایــی بهعنــوان رهبــر میهمــان در

عکس نوشت

ابتــدای برنامــه ،خــارج از شــرح فعالیــت رهبــر
میهمــان بود و افزون بر آنکه زحمات نوازندگان
گرانقــدر ارکســتر ،جنــاب آقــای روحانــی و حتی
خــود ایشــان را تحتالشــعاع قــرار داد ،آزردگی
عمیــق مخاطبان ارکســتر ســمفونیک تهــران را
نیــز موجــب شــد .بنیــاد رودکــی الزم میداند از
مخاطبان حاضر در ســالن و تمــام عالقهمندان
به ارکســتر ســمفونیک تهــران عذرخواهی کند و
بــا بررســی کامــل موضــوع ،اقدامــات الزم برای
پیشگیری از تکرار آن را اتخاذ کند».
هرچند پیشگیری کامل از تکرار چنین اتفاقی دشوار
بهنظر میرســد اما حضور بردیا کیارس ،که ســابقه
خوبی در همکاری با نوازندگان ارکســتر سمفونیک
دارد ،راهکار مناسبی به نظر میرسد.

همزمــان بــا رونمایی از پوســتر سیوهشــتمین جشــنواره تئاتر فجــر ،نمایشــگاهی از عکسها و پوســترهای جشــنواره
نیــز افتتاح شــد تا بتــوان از افتتــاح رســمی جشــنواره تئاتر نوشــت .جشــنوارهای که صبح امــروز نشســت خبریاش
برگــزار میشــود و پس از حاشــیههای فــراوان ،از دهــم بهمن ماه فعالیتــش را آغاز خواهــد کرد و مخاطبــان عالقهمند
تئاتــر میتواننــد بــه تماشــای آثاری بنشــینند کــه در طول ســال فرصــت تماشــای آن را از دســت دادهانــد .همانطور
کــه میتواننــد از تولیــدات ســال آینــده دنیــای نمایــش باخبر شــوند .ایــن نمایشــگاه ،در حقیقــت فرصت تماشــای
آثــار منتخــب مســابقه عکس تئاتــر ،پوســتر و ســایر اقــام تبلیغاتــی تئاتــر را در اختیــار تئاتردوســتان قــرار میدهد و
عالقهمندان میتوانند برای تماشــای این آثار به گالری تابســتان خانــه هنرمندان ایــران بروند/.عکس :علی احمدوند

همــه کســانی کــه بهصــورت بیواســطهای
داریــوش شــایگان را میشناســند یــا بواســطه
مطالعــه نوشــتههایش بــه آگاهــی دربــاره
او رســیدهاند ،میداننــد کــه بیاغــراق او از
پدیدههــای بینظیر یکصد ســال اخیــر تاریخ
فرهنــگ ســرزمینمان اســت .بــه احتمــال
فــراوان هیچکــدام از واژههــای توصیفــی کــه
در خطهــای اول نوشــته شــد ،تعجببرانگیز
نیســت امــا اســتفاده از کلمــهای همچــون
«بینظیــر» ســؤالبرانگیز اســت .آنهم وقتی
کــه یــک گــروه پرتعــداد او را به چنیــن واژهای
توصیف میکنند .بههمین دلیل باید استفاده
از واژه «بینظیــر» را مــورد بررســی قرار داد و
پیش از هر چیز از جامعیت حوزه فکریاش
صحبت کرد.
این فیلســوف گرانقــدر ایرانی به همان
اندازه که به معرفت شــرق اشراف داشت
بــا فرهنــگ جهــان غــرب و داشــتههای
فلسفی آنان آشنا بود .از همین رو توانست
آرزوی دیرینــهاش را -کــه همانــا برقــراری
پلی میان غرب و شــرق بود -محقق ســازد.
او بــا برخــورداری از دانشــی گســترده
در شــاخههای مختلــف توانســت

ایــن دو وجهــه جغرافیایــی تفکر و فلســفه را
بــه یکدیگــر نزدیک کنــد؛ آنچنان کــه بخش
عمدهای از عمرش در این مســیر سپری شد.
شــایگان همچون هر فیلسوفی ،مبانی کارش
را بهخوبــی یاد گرفت و برای کاربردی شــدن
این تفکر ســعی فراوان به خرج داد .بهترین
مصــداق این گفتــه را میتوان میــان عناوین
مختلــف کتابهایــی که از او به یــادگار مانده
جســتوجو کــرد و از تک تک ایــن گنجینهها
به دغدغهای پی برد که عمرش را صرف آن
کــرد .دغدغــهای کــه بخشــی از آن را در تفکر
شرق ،از تفکر اســامی گرفته تا حتی جاهای
دورتــر نظیــر هنــد ،چیــن و ژاپن جســتوجو
کــرد کــه در نهایــت مبنایــی بــرای خلــق آثار
گرانقــدری همچــون «آســیا در برابــر غرب»
شــد .او بــدون آشــنایی و کســب اطالعــات و
دانشــی عمیــق درباره شــرق و غــرب قادر به
خلــق چنیــن آثاری نبــود .برای کســانی که او
را از نزدیــک نمیشناســند یــا نوشــتههایش
را مطالعــه نکردهانــد ،همیــن یــک کتــاب
نمونــه بســیار خوبی بــرای شــناخت دغدغه
اصلــی شــایگان در طــی ســالهای عمــرش
اســت .دغدغه و تالشــی که در نهایت او را به
فــردی «بینظیر» در عرصه علــم و فرهنگ
کشــورمان تبدیل کــرد .بهلطف آشــنایی دور
خانوادگــی و جلســاتی کــه هرازچنــدی برپــا
میشــد و من هم در آنها حضور داشتم ،او را

بهصــورت مســتقیم و غیرمســتقیم دنبــال
میکــردم .گذشــته از دوســتی دیرینــهای کــه
قدمتــی شــصت ســاله داشــت ،کافــی بــود
کتابی از او منتشــر شــود تا مشــتاقانه بخوانم
و با دنیای تازهای روبهرو شــوم .درست شبیه
حضــور در همــان جلســاتی کــه مــن عمدتــاً
پرسشــگر بــودم و هر مرتبه فرصت بیشــتری
بــرای کشــف ابعــاد عمیــق و الیههــای پیدا و
ناپیــدای تفکــر او مییافتم .دلیــل دیگری که
توصیــف «بینظیــر» ســزاوار اوســت ،منــش
فــردیاش اســت .بــا اینکــه بــار عظیمــی از
دانــش و معرفــت را بــه دوش میکشــید اما
هیــچگاه ،حتــی بــرای لحظــهای ،از رفتــار و
ســلوک مهربانانــهاش دور نشــد و بــا وجــود
برخــورداری از جایــگاه علمــی واال و کمنظیر
هرگــز خــود را تافتــه جدابافتــه ندانســت،
بــا وجــود آنکــه اصــوالً تفکــر عمیــق فــرد را
انزواطلــب میکنــد و از هیاهــو به دور اســت،
امــا حتی در ایــن انزوای اجباری هــم هرگز از
مــردم دوری نکــرد .هیچکــدام از ایــن موارد
باعث نشــد تا خــودش را از جامعــه علمی-
فرهنگی جدا کند و بگوید من در فالن جلسه
یا فالن سخنرانی شرکت نمیکنم.
مهربانــی همیشــگی را هم میتــوان جنبه
زمینــی واالی شــخصیت او دانســت ،هرچنــد
کــه میدانســت حتــی در میــان افــرادی که به
مــدارج باالیــی از علــم و خرد دســت یافتهاند
نیــز جایــگاه متفاوتــی دارد .بــه دور از تکبر به
هــر ســؤالی پاســخ مــیداد و هرگــز بهدنبــال
خودنمایی و فضل فروشی با اتکا بر مجموعه
گســترده بخشهایی که به آنها تســلط داشت
نبود .شایگان قادر بود به دنبال پاسخ سؤاالت
خود به هر جایی از این دنیا سر بزند ،آنچنان
کــه عمرش بــا انجــام ســفرهای مختلفی هم
همــراه شــد .ایــن منش یکــی دیگــر از دالیلی
اســت که او را بینظیر لقــب میدهیم؛ دوری
از تعصــب .اتفاقــی که گاهی حتــی بزرگان
علوم مختلف ،بویژه در حوزه تفکر به آن
مبتال میشــوند .شــایگان آنقدر عمیق
به ســراغ هــر موضوعــی میرفت که
هرگــز بــه یاد نــدارم در بحثــی دچار
تعصــب ملی شــود یــا از آن ســوی
بام بیفتد و دچار غربزدگی شــود.
او در ســاحتی پــرورش یافتــه بــود
کــه نقش بســیاری در شــیوه تفکر و
رفتاریاش به جای گذاشته بود؛ جای
ایــن مرد بــزرگ بــرای همیشــه در عرصه
علــم و فرهنگمان خالی خواهــد ماند ،من
بــرای همیشــه دوســتدار او میمانــم و غــم
فقدانش هرگز رهایم نخواهد کرد.

چشمهای روشن نازنین منتظر است

نمایشــگاه تصویرســازی
حرف
کــودکان نابینا و کــم بینا با
روز
عنوان «دســتهای بینا»
که  27دیماه در نگارخانه
برگ افتتاح شــد ،شــامگاه
جمعــه  5بهمنمــاه در
حالــی بــهکار خــود پایــان
سیما شاهرخی داد که برگزارکنندگان این
نخستین مدرس آموزش نمایشــگاه چشــم انتظــار
تصویرسازی لمسی اقــدام خیرخواهانه مردم
بــرای خریــد آثــار نازنیــن
هستند؛ دختر  10ساله روشندلی که دو روز بعد از
تعویق نمایشگاه درگذشت.
حــدود  10ســال پیــش وقتــی میخواســتم
کتابهای لمســی را که بــرای بچههای کالس
طراحــی کــرده بــودم تســت کنــم طــرح یــک
ســؤال در اولین مواجهه با ایــن کتابها باعث
شکلگیری کارگاههایی شد که سرانجام آن به
نمایشگاه «دســتهای بینا» ختم شد .بچهها
میپرســیدند کــه آیــا خــود مــا هــم میتوانیم
چنین کارهایی بسازیم .راغب بودند خودشان
کار را تجربــه کننــد و بــر ایــن اســاس مــا هم با
آزمون و خطا کار را شروع کردیم.
آغــاز راه هنــر دســت ورزی بــود و بعــد وارد
مبانــی هنرهــای تصویری شــدیم و در نهایت
بــه تصویرســازی رســیدیم .تمام ابــزار و لوازم
مورد اســتفاده بــرای خلــق آثار تصویرســازی
حسی-لمســی بــود تــا به کــودکان کمــککند
کارشــان را بفهمند و خالقیت و قدرت تصویر
ذهنیشان تقویت شود .در این کارگاهها تالش
کردیم حس المســه را قــوی کنیم ،بین ذهن و
ت تمرکــز ایجاد کنیــم و از همــه مهمتر
انگشــ 
مقدماتــی را ایجاد کنیم تا جهان پیرامونشــان
را بهتر بشناسند .در بخش مبانی با مفاهیمی
آشنا شدند که مثل حباب ،دانه برف یا اجسام

کاوه میرعباسی ،نشر قطره

خبری کــه دیروز مــورد توجــه ایرانیهای
شهروند
شــبکههای اجتماعــی قــرار گرفــت،
مجـــازی
ســهمیهبندی طــاق در اســتانها بــود.
در واقــع از دیــروز برای ثبــت طالق در هر
یگانه خدامی
اســتان با توجه به میزان جمعیت سقفی
هشتـگ تعیین شــد و دیگــر دفترخانههای طالق
مجــاز بــه ثبت طالق بیشــتر از حــد مجاز
#طالق نیســتند .بهنظر بسیاری از کاربران این کار
به نوعی پاک کردن صورت مســأله است
بــرای پایین آوردن آمار طالق .بســیاری از نوشــتههایی که درباره
این موضوع نوشــته میشــد مایههایی از طنز داشــت هرچند که
بعضیها هم جدی این مســأله را بررســی میکردند« :بابا نسل
کوپنی رو با چی میترســونین؟ با ســهمیهبندی طالق؟ برا شــما
جوکه ،برا ما خاطرهس« ،».بهترین خریدار و فروشــنده ســهمیه
طــاق! فوری در محــل»« ،بازار ســیاه فروختن ســهمیه طالق و
داللهای دادگاههای خانواده رو دوباره شــکل دادید« ،»....آقا دو
نفــر نمیخوان بــا هم زندگی کنند ،اما بــرای طالق توافقی طرح
الزام مراجعه به مشــاوران بهزیستی رو گذاشتید و حاال هم برای
هــر دفترخونه ســقف تعیین کردیــد؟ چ ه گیری کردیم از دســت
شما»« ،از فردا یه شغل جدید راه میفته برای گرفتن وقت طالق.
بــرای هــر وقت طالق هم خــدا تومن میگیرنــد« ،».برای کنترل
طــاق ،ســهمیهبندی آن را آغــاز کردهانــد تا دوبــاره بر حقیقت
ســرپوش بگذارنــد« .بریم نوبت طالقو ثبتنام کنیــم حاال تا دو
ســال دیگه که نوبتمون شه وقت هست .اگه سر نوبتمون دیدیم
قصد طــاق نداریم میفروشــیمش .یه پولیم دســتمون میاد،».
«آمارســازیهای قبــل از ایــن ســوءتفاهم بــود بــرم تــا ســهمیه
اســتانمون تموم نشــده اقــدام کنــم»« ،میدونســتید طالق هم
ســقف داره؟ اعــدادش چقدر دقیقه .چقدر کارشناســی شــده که
فهمیدن مثالً توی چهارمحال و بختیاری دقیقاً باید  ۹۸تا طالق
ثبت شه در روز؟ بشه  ۹۹تا دیگه بحرانی میشه شرایط؟»« ،بازم
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

استان
اردبیل
اصفهان
البرز
ایالم
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
بوشهر
تهران
چهار محال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی

نابینایــان دخترانــه نرجس در این ســه کارگاه
آموزشــی بــود .آثــار کــودکان در نمایشــگاه
قابــل فــروش بــود و تمــام عایــدی بــه خــود
دانشآمــوزان تعلق گرفت .در مــدت  8روزه
نمایشــگاه حــدود  5اثــر بــا قیمــت  200هــزار
تومــان بــه فــروش رفــت و در مجمــوع یــک
میلیون تومان جمعآوری شد.
اگر چــه امیدمان این بود که بــا حضور خیرین
و چهرههــای هنــری عایــدی بیشــتری از ایــن
نمایشــگاه بــرای ایــن کــودکان کــه عمومــاً از
خانوادههــای محــروم هســتند حاصــل شــود
اما متأســفانه ایــن اتفاق نیفتــاد .در این میان
بیــش از همــه امیــد و آرزوی فــروش آثــار
نازنین پشنگ را داشــتیم؛ دختری که حسرت
برگــزاری نمایشــگاه بــر دلــش مانــد .دو روز
پــساز تعویــق نمایشــگاه بــه علــت شــهادت
ســردار ســلیمانی ،نازنین بــه خاطر نارســایی
قلبــی درگذشــت .امیدمــان این بود کــه دو اثر
نازنیــن بــا قیمت مناســب به فروش برســد تا
کمکــی برای خانواده کم بضاعت او باشــد .دو
اثر هنری نازنین همچنان چشــم انتظار اقدام
خیرخواهانه مردم است.

سقف ثبت طالق
192
164
230
191
160
173
172
182
98
180
273

سقف طالق در هر استان را در وب سایت بخوانید

یــه طرح بد .بــه نظرم حداقل انتظــاری که از اینهــا میرفت این
بــود کــه بگن هر کس کــه میخواد طــاق بگیره باید ســه زوج رو
بــرای ازدواج معرفــی کنه و البته مالیات طــاق هم بده»« ،حاال
گرفتن نوبت واســه طالق به عهده خانواده عروســه یا داماد؟!»،
«طالق برای خانمها یک پروســه طوالنی و فرسایشــیه .حتی اگه
ادلــه کافی و مورد قبــول دادگاه رو هم ارائه بدی ،باید چند ســال
عالف راهروهای دادگاه باشــی ،با این سهمیهبندی بالتکلیفی و
رنج خانمها مضاعف میشه« ،».بزودی شاهد دستگیری سلطان
نوبت طالق هســتیم»« ،از االن وضعیت تأهل ســه حالت داره؛
مجرد ،متأهل و در انتظار طالق».

چی بپوشیم؟

اختتامیه نمایشگاه تصویرسازی کودکان نابینا و کم بینا برگزار شد

بــزرگ قابلیــت لمــس شــدن ندارنــد .بخش
زیــادی از واژگانی که در گفتار روزمره اســتفاده
میکنیــم تصویــری اســت و بر همین اســاس
افــراد نابینا بخش زیــادی از صحبتهای ما را
متوجه نمیشــوند .ما تالش کردیم که در این
کارگاههــا بچههــا مفاهیم و دنیای اطرافشــان
را درک کننــد .بفهمنــد بیناهــا راجــع بــه چــه
چیزهایــی صحبــت میکننــد و ایــن درک بــه
ارتباطگیریشــان بــا آدمهــای پیرامونشــان
کمک کند .روش درست تحصیل این است که
بچههای نابینا در کنار افراد بینا درس بخوانند
تا نسبت به هم شناخت پیدا کنند و دنیایشان
ایــن قدر از همه فاصله نگیرند و بتوانند با هم
ارتباط برقرار کنند اما متأسفانه اغلب والدین
کــودکان نابینــا تــوان پرداخــت هزینــه معلم
مرجــع را ندارند و بههمین خاطــر اغلب آنها
به مــدارس مخصــوص نابینایــان میروند که
در شهرســتانها بــرای دختــران فقط تــا دوره
ابتدایــی اســت و پــساز آن باید قیــد تحصیل
را بزنند.
آثاری که در نمایشــگاه «دستهای بینا» عرضه
شــد حاصــل کار  33دانشآمــوز مجتمــع

دوان دوان و از نفس
افتادهبازگشت؛
سراسیمه،بانگاهی
مبهوت و کف بردهان.
هیچ نگفت اما بهحیاط
اشاره کرد .حاضران از
هراس و حیرت برجای
میخکوبشدهبودند
و...
قلعه اوترانتو ،هوراس والپول

یک اتفاق عجیب و غریب در فوتبال کشور
باعث شد بسیاری از فوتبالیها دربارهاش
بنویســند .البتــه در ایــن مــدت خبرهــای
ماجرا عجیب از فوتبال کشــور زیاد شنیدهایم اما
اینکه تیم شهرخودرو که دیروز عصر با تیم
الرفاع بحرین در شارجه امارات بازی داشت ،لباسهای تیم را با
خود به امارات نبرده بود و مسئوالن باشگاه در تدارک ارسال لباس
از تهــران بــه دوبی و بعد شــارجه بودند میشــود گفت از عجیب
ترینهــا بــود .واکنشها در شــبکههای اجتماعی بــه این موضوع
از شــوخی بود تا تأســف برای شــرایط فوتبال کشــور« :مع االســف
خیلی راحت دارید از کنار ماجرای جاموندن لباســای شهر خودرو
میگذرید»« ،خدایی این فوتبال نباید محروم بشه»« ،شهر خودرو
لباسهاشو جا گذاشته .به وزیر جوان بگیم با پهپاد بفرسته»« ،با
سورپرایز وزیر جوان نمیتونن لباسای تیم شهر خودرو رو برسونن
دوبی؟!»« ،هرچی بگم از طنز قضیه کم میکنه»« ،داشتم برای
آبدارچیمون که فوتبالیه میگفتم آره شهر خودرو رفته دوبی ولی
لباساشــونو جا گذاشــتن .بــا چی میخوان بــازی کنن اینــا .یکی از
این همکارامون برگشــت گفت جا نذاشــتن .یه موردی داشته که
خودشــون نبردن .گفتم چی مثالً؟ گفت حتماً آرم یا تبلیغشــون
یه موردی داشته از عمد نبردن»« ،ولی اینکه شهر خودرو لباسشو
جا گذاشــته ضعف مدیریت و برنامهریزی نبوده هااا کارشــکنییه
اماراتییا بوده ،اونا نمیخواان ما موفق بشــیم»« ،اگر شــهر خودرو
لباس نــداره من یک لباس میالن قدیم دارم میتونم قرض بدم
به همســایزم که فکر کنم خلعتبری باشه« ،».فککنم بازیکنای
شــهرخودرو فک کردن میخوان برن شمال یه قلیون انداختن ته
ساکشون و راه افتادن و لباسارو جا گذاشتن»« ،کسی میدونه منیریه
الشارجه کجاست؟ برســونین دست مسئوالن پدیده شهر خودرو
بنده خداها خیلی گیرن»« ،تیم شهر خودرو لباسهای مسابقه رو
تو مشهد جاگذاشته .استقالل  ۲۴ساعت مونده به بازی حساسش
تــو فرودگاه ســرگردون بوده.تیــم ملیمون دو ماه دیگه بــازی داره
ولــی هنــوز ســرمربی نداره.تــو لیگمــون مربی یــه تیم دیگــه رو با
تهدید ازش میگیرن.تنها راه درست شدن این فوتبال فقط و فقط
تعلیقه»« ،بهجای انتقاد مخرب و مســخره کردن شهر خودرو که
لباساشون رو جا گذاشتن ،سعی کنید انتقاد سازنده کنید و راهکار
ارائه بدید .پیشــنهاد من اینه که سرپرست تیمشون بره به تعداد
لباس یوونتوس بخره ،رحمتی بوفون رو بپوشــه ،قاسمینژاد هم
رونالدو»« ،چی بپوشــمی که االن بازیکن شــهرخودرو به مربیش
میگهواقعیه.».

