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«حراجمعه» در مجلس

نــــگاره

اذان مغرب 17/11

نیمه شب شرعی 23/10

انیشــتین میگویــد «دو چیــز پایان نــدارد ،یکی
فوبیای
عظمت جهان ،دیگری استیضاحهای مجلس
اجتماعی
دهــم ،البته در مورد اولی اطــاع کامل ندارم!«.
مثالً روز دوشــنبه خبر اســتیضاح بطحایی با 60
طنــــــز
امضا به هیأت رئیســه مجلس منتشر شد ،ولی
عصــر همان روز ،یک عضو هیأت رئیســه اعالم
کرد که فعالً وزیران خارجه ،کشاورزی و علوم در
لیست انتظار استیضاح قرار دارند و نمایندههای
عزیــز [لطــف کنند]صــف را بهــم نزننــد! نکته
شهاب پاکنگر
اصلی این اســت که پشــت هر اســتیضاح موفق
یک نماینده موفقتر ایســتاده کــه کالً کار و زندگــیاش را ول کرده و هدف
و مقصــودی جــز اســتیضاح یــک وزیر خــاص نــدارد .تا جایــی که حدس
میزنیم ،بعد از صحبت عضو هیأت رئیســه ،برخی نمایندگان با ایشــان

 16آذر ،روز دانشجو

پریسا نوراللهی

تماس گرفتند و گفتند «آقا یه اســتیضاح اورژانســی داریم ،نمیشــه کار ما
رو بین وزیر راه بندازی؟!» .حاال با توجه به اینکه حجم درخواســت فوران
کرده ،در ادامه میخواهیم چند راهکار برای تسریع امور بگوییم.
بــر اســاس علــم اقتصاد ،بهتریــن گزینه ،بــازار رقابتــی کامل اســت .مثالً
نماینــدگان دور هم جمع شــوند و یکی بگوید «یه وزیر کشــاورزی میدم،
یــه وزیــر ورزش میگیرم ،ســه تا الیحه هــم روش» یا یک نفــر دیگر برای
گرم کردن بازار داد بزند «امضای من بیشتره!» و نفر بعدی جواب بدهد
«ســؤال من تمیزتره!» .با این روش ،هیجان در مجلس به اوج میرســد و
کســی نمیتواند در یک بازار انحصاری استیضاح خودش را تحمیل کند.
در ادامــه همین بــازار رقابتی ما پیشــنهاد میکنیم کــه نمایندگان «بلک
فرایدی» یا «حراجمعه» ،برای استیضاح بگذارند ،مثالً بگویند «دو تا وزیر
استیضاحکن ،سه تا ببر!» یا حتی برای داغ شدن تنور میتوانند بگویند «از
همین مدل واســه اســتیضاح علی خودمون (الریجانی) برداشتم! هرکی

آیین اختتامیه پنجمین جشنواره موسیقی «آیینهدار» برگزار شد

ادای احترام به نغمه سرایان دامنههای شمالی

گـــــزارش

وقتی شاعر با ذات شعر پیوند میخورد
اهل کلمـه

محسن بوالحسنی

خبرنگار

ایسنا

همه متفقالقول درباره بروسان و اسالمی به کار بردند .حیف
برای ادبیات که داشــت شــاعر تازهای (تازه به معنای کامل
کلمه) به خود میدید .شاعری که شعر در ذاتش بود؛ نه در
کوشش و تالشش برای شاعر ماندن .شاعری که میتوانست
و البته توانست برای بعد از خودش چیزی به یادگار بگذارد
و این یادگار ظرفیت شعر را در دوران معاصر افزایش بدهد.
بروســان از دسته شاعرانی بود که با شعرش به تمامی یکی
شــد و این مرگآگاهی فیلســوفانه چیزی بود که در شــعر او
آنقدر رو و نخنما دیده نمیشــد .هر چه بود انگار در شــهود
او بود .همین شــهود بــود که در عاطفه شــعر و کلمات او به
دل مینشست .حاال از آن پانزدهم آذر هفت سال میگذرد
که او در کنار همســر و فرزندش در بغل خاک آرمیده اســت
اما شــعرهای هر دو هست .گاهی گوشهای زمزمه میشوند.
مثل وقتی که بروســان نوشــت«:تنهایی در اتوبوس چهل و
چهار نفر است تنهایی در قطار هزار نفر» یا همسرش وقتی
نوشــت« :تو دیواری هســتی که هیچ دری از غمگینیات کم
نمیکند /همیشه چای میخوری و شعر میخوانی /صدای
تودلتنگمنمیکند/تنهایممیکند».مثلتنهاییفرزندیکه
از آنها به جا ماند ...آنها که حاال با هم هســتند و خانواد ه سه
نفرهای را پیش میبرند؛ گیرم که نه در قید حیات.

 38سال از شهادت سرلشکر خلبان احمد کشوری گذشت

سیمرغ آسمان ایران
پایــــداری

مرجان قندی
خبرنگار

پانزدهــم آذر هرســال یــادآور قهرمانیهــای
تیزپــرواز هوانیروز ،امیر سرلشــکر خلبان شــهید
احمــد کشــوری اســت کــه ماننــد ســتارهای در
آســمان کشــور میدرخشــد .ســتارهای کــه همه
او را بــا نــام «ســیمرغ» میشناســند ،ســیمرغی
کــه در واقعیــت وجود داشــت و رشــادتهایش
برای همیشــه ماندگار شد .شهید کشوری همان
خلبانــی بود که اولین گلوله را به ســوی اهداف و
مواضع ضدانقالب در کردستان شلیک کرد .شاید مردم شهید
کشوری را بشناسند اما از پیشتاز بودن او درصحنههای خطرخیز و
سرنوشتسازاطالعنداشتهباشندوندانندکهاولینحرکتاوچه
معنا و مفهومی برای سرنوشت کشور داشت .در شرایط بحرانی
که دشمن سیمخاردار پادگان پاوه را پاره کرد و بیمارستان شهر
را مورد حمله قرار داد این احمد کشوری بود که تصمیم گرفت

برای نجات پاوه با بالگردش به پرواز درآید
و دشــمن را نشــانه بگیرد .بــه همین دلیل
گفتهاند شــهید کشــوری منجی پاوه اســت.
از همین رو شــهید چمــران هوانیروزیها را
فرشــتگان آسمانی معرفی کرده و از شهید
کشــوری بهعنــوان ســتاره درخشــان غــرب
یــاد میکند .شــهید کشــوری انســانی آگاه،
متواضــع ،متدین ،با تقوا ،شــجاع ،جســورو
صبــور بود و با این خصوصیــات فردی تیم
کوچــک و کم تعداد خلبانهای هوانیروز را
به تیم قدرتمنــدی تبدیل کرد تا بتوانند در
ایــن جبهه دفاع از تمامیت ارضی خوش بدرخشــند و دشــمن
را مجبور به عقب نشــینی کنند .غیرت و شــهامت او در آن دوره
موجب شــد تا بیشــترین صدمــات و ضایعات به قــوای عراقی
وارد شود .سیمرغ آسمان شرف وغیرت ایران سرانجام با آتش
سنگین دشمن درنیمه آذر  1359آسمانی شد و شهادت پایانی
برای راهی شد که انتخاب کرده بود.

ییالقها و جلگهها و جنگلهــا حرکت کردیم.
بــا افــرادی روبــهرو شــدیم کــه بازتاب زیســتی
بخصوصی هستند ،رنگ و شکل زیست عوض
شد اما سختیهایش بر جا بود .در گذر از دِلیر و
الیت به دو عزیزی برخورد کردیم که اجرایشان
را دیدیــد و بعــد به ُگدارها رســیدیم .از آنها نیز
گــذر کردیــم و در زیارت ،دایی عبــاس (عباس
عالءالدیــن) را دیدیــم و در کتول کســانی دیگر
را شــناختیم و ...در پایــان میتوانــم بــه جرأت
بگویم ،گلســتان ،خود ،دو کشور است ،شمال و
جنوب.
مغازهای گفت :درچشم من ،موسیقی همواره
واجد جنســیت بوده و شــکل یک زن را داشــته
اســت؛ موجودی زاینده چون زمیــن که جاندار
اســت و جانبخــش و درون همیــن کانســپت،
سازها نیز هر کدام جنسیتی دارند .در جشنواره
مااگرچهناقالنموسیقیعمدتاًمردبودندولی
موســیقی را از زنان گرفته بودند؛ موسیقیای را
که خود ،زن است .در پنجمین جشنواره آینهدار
در کنار مردان شاهد حضور زنانی نیز بودیم که
فریادبیصدایزنانموسیقیدانمابودند.
احســان رســولاف ،رئیس جشــنواره نیز گفت:
ما بر آن هســتیم کــه آینهدار را که جشــنوارهای
آرشیومحور اســت و تالشی است در راه مستند
کــردن صــدا و تصویــر بــزرگان حوزه موســیقی
نواحی ،درقالب هشت دوره در مناطق مختلف
جغرافیایــی ایــران ادامه دهیــم و امیدواریم با
برگزاری ســه دوره دیگر ،مجموعــه بزرگی را در

قالب «هشت بهشت موسیقی آیینی ایران» به
تاریخمان تقدیم کنیم .مجموعهای مستند در
قالــب تصاویری از اســتادان ،مصاحبه با آنها و
اجراهایشان در استودیو و تاالر.
اما در ادامه مراســم پایانی پنجمین جشــنواره
موســیقی آیینــه دار تندیسهــای ســرو بــه 24
موســیقیدان دامنــه شــمالی البرز اهدا شــد که
در بخــش اول با حضور علی ترابی(مدیر دفتر
موسیقیمعاونتهنریوزارتفرهنگوارشاد
اسالمی) ،محمدرضا اصالنی (شاعر ،سینماگر
ومستندســاز) ،ارشــد طهماسبی(موسیقیدان
و نوازنــده تــار و ســهتار) و علــی مغــازهای بــه
هنرمندانــی چــون عبــاس عالءالدین ،موســی
ملکحســینی ،علیاکبــر اصالنیکتولــی،
درویشــعلی خســروی ،ذبیحاهلل پوربابــا ،رفیع
رفیعی ،منوچهر میرصانلــو ،غالمرضا امانی،
ابوالحســن خوشــرو ،علی اکبرپور و علیاوسط
کشــتپرورتعلق گرفــت و ســپس بــا حضــور
محمدســعید شــریفیان ،ابوالحســن خوشرو و
احســان رسولاف  12ســرو دیگر به هنرمندانی
چون گیالنخان خوشنواز ،اصغر ابراهیمنژاد،
صدیقهماهوتی،حرمتیوسفی،زندهیاداحمد
عاشورپورکهدخترشتندیسشرادریافتکرد،
شاهخانم دنکو که در غیابش پسرش تندیسش
را گرفــت ،کیقباد میردار ،بهمن ســام دلیری،
جانعلــی اکبریــان ،زندهیاد احمد محســنپور
که پســرش روی صحنه حاضر شــد ،هوشــنگ
منصوریان و اصغر عاشقی اهدا شد.

 117سال از تولد خالق میکی ماوس گذشت

ایده کوچکی که جهان را گرفت
انیمیشن

علیرضا اجلی

کارگردان تئاتر و داستاننویس

والت دیزنى مردى که شــخصیت هاى کارتونهایش جهان
انیمیشــن را متحــول و وارد دوران جدیدى کرد ،روز گذشــته
پنجم دسامبر یکصد و هفده ساله شد .او خیلی هم پیر نشد
ج ســالگی از دنیا رفت.
و در ســال  1966در ســن شصت و پن 
شــکی نیســت که میتوان او را در شمار چهرههای تأثیرگذار
قرن بیستم به حساب آورد که با مرگش تمام نشد و با خلق
و به یادگار گذاشــتن شمار متعددی شخصیتهای کارتونی
در ذهــن و خاطــره میلیونهــا مخاطب کارتون و انیمشــین
ماندگار شد.
ایــن هنرمنــد و چهــره مهــم صنعــت ســرگرمی در روایــت
ورودش به هالیوود میگوید« :در آگوســت سال  ١٩٢٣با 30
دالر در جیبــم بــه هالیوود آمــدم؛ یک کت پوشــیده بودم با
جــوراب هاى تا به تا ،نصف کیفم را پیراهن هایم گرفته بود
و لبــاس زیــر ،نصف دیگــرش را هم لوازم طراحــى ».مانند
هــر تــازه واردی بــا مشــقت و پشــتکار بســیار ســعی میکند
شایســتگیهایش را بــه صاحبــان کمپانیها ثابــت کند و در
روایت پیدا کردن کارى در استودیو اینطور مىگوید« :تالش
کردم در یک اســتودیو کارى پیدا کنم؛ مجبور شدم کار را یاد
بگیــرم .آن زمان فکــر مى کردم که من خیلــى دیر وارد این
حرفه شــده ام .خیلى دوســت داشــتم که کارگردان یا عضو
گروهى باشــم .آســان نبود ،هیچ کمکى نداشــتم .سال اولى
که در این حرفه شــروع بهکار کردم بســیار موفقیتآمیز بود
و همیــن مــرا وارد اتفاقــات دیگرى کرد .با بچــه هاى زیادى
در کانــزاس ســیتى کار کــردم و بــه طور اتفاقى یک ســازمان
تأســیس کــردم ».بــدون حمایــت و پشــتوانهای متکــی بــر
خالقیت و پشــتکار و ممارست ســرانجام به هالیوود راه پیدا
میکند و در بدو کار سعی میکند جای پایش را محکم کند.
این هنرمند درباره تأســیس شــرکتش در گفتوگویی اظهار

بــرده راضــی بــوده!» .البته ما میدانیــم علت اصلی اســتیضاحها بهبود
دولت است .حتی خیلی از نمایندگان میگویند که دولت تنبل شده ،برای
همین میتوانیم یک تعداد صندلی بچینیم و وزیران را هم دعوت کنیم
و آهنــگ «دل را ببیــن» علیرضا افتخــاری را پخش کنیم .بعد یک دفعه
آهنگ قطع شود و هر نمایندهای که چابک نبود و نتوانست صندلی پیدا
کنــد ،از دولت خارج شــود .این بازی را آنقــدر ادامه دهیم تا فقط یک نفر
باقی بماند و همان بشود کاندیدای دوره بعد ریاست جمهوری .که با این
اوصاف وزیر جوان ،بهخاطر ســن و سالش و اردوهای آمادگی ،از االن یک
کاندیدای بالقوه به حساب خواهد آمد.
در کنار این راهکارها ،حدس میزنیم در ساختار برنامهنویسی نمایندگان،
یــک ایراد وجود دارد که باعث شــده روی قســمت اســتیضاح هنگ کنند
وگرنــه در فصــل بودجه و آن هــم موقعی که در شــرایط جنگ اقتصادی
هستیم ،این لیست انتظار استیضاح ،هیچ توجیه دیگری ندارد.

آتش زدن مردم!

دیــروز یــک خبــر و یــک فیلم حســابی
شهروند
مــردم را ترســاند .مرکــز روابط عمومی
مجــازی
نیروی انتظامی تهران بزرگ اعالم کرد
که تیم ویــژهای برای دســتگیری فردی
یگانهخدامی
کــه اقــدام به آتــش زدن افــراد میکند،
تشکیل شده است.
ترس روز
ماجرایــی کــه مــردم تهــران اصــاً
دربارهاش نشــنیده بودند اما فیلمی که
ضمیمه این خبر شــد همه چیز را مشخص کرد و بالفاصله
در شــبکههای مجازی منتشــر شــد .واکنشها به این فیلم و
خبر حیرت بود و ترس .همه ســؤال میکردند که چطور این
افراد میتوانند این کار را با مردم انجام دهند؟ شاید حتی در
اولین ساعتهای انتشار این فیلم کسی فکر نمیکرد واقعی
باشد.
«توو پارک آتیش میزنن ملتو؟ همین که ما خواســتیم بریم
پــارک آخــر هفتــه رو همه جا تبدیل شــد به دیوونــه خونه»،
«اینجوری بوده که یارو شــب خواب نمیره با خودش میگه
خوب چیکار کنم سرگرم شم ایول میرم بیرون کارتون خوابا
رو آتیش میزنم»« ،این یارو که واسه خنده و تفریح با چندتا
بیشــعورتر از خــودش میره تو پــارک آدم آتیــش میزنه رو
بایــد بگیرنش آتیشــش بزنن و قشــنگ بذارن جزغاله بشــه
بلکه عبرتی بشه واسه یه عده مثل خودش»« ،چند تا جوون
تــوی تهــران برای تفریح مــیرن بنزین میریــزن رو آدمایی
کــه رو چمن خوابن و آتیــش میزنن و میخندن .یــارو داره
از ســوزش زجه میزنه اینا میخندن میگــن بخواب بخواب
خاموش میشه!واقعا نمیتونم بفهمم چرا اینطوری شدیم
مــا!»« ،یــارو برای تفریــح مردم رو تــو پارک آتیــش میزنه.
عمدتاً هم طبقه متوســط به پائین که تو پارک ها استراحت
میکنن.یعنی واقعاً فشار اقتصادی برخی رو از مخ تعطیل
کرده ،».نمونهای از واکنشها به این خبر و فیلم بود.

افتتاح نشده سوخت

بعــد از خبــر آتــش زدن مــردم ،خبر
آتــش ســوزی در مرکز تجــاری اداری
خبر روز رزمــال ،از مجموعههــای اطــراف
دریاچه چیتگر ،منتشــر شــد .اینکه پس از آتش ســوزی
 50نفــر در ایــن ســاختمان حبــس شــده بودنــد باعــث
شــد کاربران شــبکههای اجتماعی با حساســیت بیشــتر
آن را پیگیــری و خبرهایــش را لحظــه بــه لحظه بازنشــر
کننــد .کاربران زیــادی هم بودند که به بحــث ایمنی این
مجتمعها میپرداختند .مسألهای که هربار و با اتفاقات
ایــن چنین مطرح شــده و بعد دوباره فراموش میشــود
تــا اتفاق بعدی .توئیتهایی مثل ایــن را دیروز در توئیتر
درباره آتش ســوزی رزمال میخواندیــم« :این رزمال که
امروز آتیش گرفت چندماه پیش نشان ملی ایمنی سازه
رو گرفته بود»« ،خداروشکر رزمال تلفات جانی نداشته.
یه لحظه تموم صحنههای ساعتها نشستن پای شبکه
خبر برای پالسکو از جلو چشــمام رد شد»« ،رزمال هنوز
افتتاح نشده ،سوخت».

گاردین

مــرگ بــه او نزدیک بود انــگار ،مرگی که سراســر از آن حرف
مــیزد و مینوشــت .جزئــی از او شــده بــود و او آنقــدر از آن
نوشــت و صحنههــای مــرگ خود را به کلمه کشــید که شــد
آنچــه شــاعر از آن نوشــت .نامش غالمرضا بــود و فامیلش
بروســان .بــا پدری از دســت رفته در جنگ .شــعرش چیزی
داشت که شاید حلقه مفقوده شعر معاصر بود« .عاطفه».
بروسان از آن شاعران مشهدی بود که شعرش خون داشت
و عاطفه .از آن تصنعهای دهه هفتادی و هیابانگهای شعر
ســخت و ساده گذشــته بود و روایتگر جهان و جنون شاعری
بود که نمیتوانســت شــاعر نباشد .شــاید گناه او همین بود
که نمیتوانست شاعر نباشد .اولین مجموعهاش که منتشر
شــد نــه غوغایی به پا کرد نــه زبانزد مردم کوچه و بازار شــد.
هیچ کدام؛ فقط به دل ادبیات معاصر ایران و شعری که در
جریان بود نشست .نمونههای غالمرضا بروسان کم بودند.
کــم هســتند .آدمهایی که بــرای معرفی و تبلیغ شعرشــان
به هــر دری نمیزنند و پایــی برای دویدن دنبال شعرشــان
ندارند .شــعر این آدمهای معدود ،شعر این شاعران ذاتی،
خودش پا دارد .در اتاق نمیماند .بیرون میزند و از هر راهی
میگذرد تا برســد به دســت آنهایی که میدانند شعر خوب
چیست و شعر روزمره و مصرفی چیست .حاال او مرده است.
بروسان به همراه همسر و فرزندش در یک سانحه تصادف
آنقــدر یــک دفعــه از دســت رفتند کــه مــات و متحیر فقط
میشد به صفحه خروجی خبرگزاریها نگاه کرد و باور نکرد
که شــاعری چنین مظلوم در شعر و مجنون در کلمه به این
ســادگیها دیگر نباشد .زندگی شاعرانه او و همسر شاعرش
الهام اســامی به همین سادگی تمام شد و تصویرهای آرام
اما تلخی که مثل فیلمهای روسیه و اروپای شرقی در جریان
بــود به واقعیت تبدیل شــد و او مثل درختی بــه پهلو ،با آن
چشمهای مظلوم برای همیشه به آخرین شعرهایش رسید
و در همانها مرد .شاعر حیف ،از آن تعریفها بود که تقریباً

خبرنگار

مهر

هفت سال از مرگ غالمرضا بروسان ،الهام اسالمی و فرزندشان گذشت

نداسیجانی

شامگاه سهشنبه سیزدهم آذرماه تاالر وحدت
مملو از جمعیت بود؛ این بار پایتخت نشینان
میزبــان هنرنمایــی هنرمندانــی از دامنههــای
سبز شمالی البرز و استانهای گیالن ،مازندران
و گلســتان بودنــد؛ هنرمندانی که آمــده بودند
تا راوی قصههای عتیق موســیقایی باشــند که
همــه از دل طبیعت شــمال ایران ســربرآورده
و آیینه تمام نمایی اســت از سبک زندگی و کار
ایــن مردمان .شــور و شــادی در چهرههایشــان
همچون لباسهای رنگا رنگی که بر تن داشتند
نمایــان بود .هریک با همان لباسهای محلی
کهسمبلیازفرهنگمنطقهایخاصازشمال
ایران است به روی صحنه آمدند و شادیانههای
زیبــا و بکر خــود را در آخرین شــب از پنجمین
جشــنواره موســیقی آیینه دار بــه منصه ظهور
گذاشتند.
عباس عالءالدین ،ازروستای زیارت ،آغازگراین
مراســم بود که با آواز گالشی و داستانی از لیلی
و مجنــون بــه روایــت منطقه خــود ،مخاطبان
را بــه وجــد آورد .در ادامــه بــا معرفــی رشــید
کاکاوند(مجری برنامه) ،قطعه َ
«گلی به َگلی»
الیت»
کــه آواز و نــی چوپانی ازمنطقه «دِلیــر و ِ
مازنــدران اســت بــا هنرنمایی کیقبــاد میردار
و بهمن ســامدلیری اجرا شــد .بهگفته کاکاوند
َ
«گلی به َگلی» منظور همان حنجره به حنجره
بــوده و گفتوگــوی زیبایی اســت که بایــد ازآن
آموخــت .شــادیانه ای از مراســم عروســی بــا
هنرمندانــی از علیآباد کتــول از دیگر اجراهای
ایــن برنامــه بــود و در ادامــه آواهــا و ترانههــای
مردمی شالیزار از مازندران و اجرای تشت زنی
به هنرنمایی علی اوســط کشــت پرور بــه اجرا
درآمد.
علی مغازهای ،دبیر هنری جشنواره آینهدار ،در
خصــوص این دوره از جشــنواره در توضیحاتی
گفت :در پنجمین جشــنواره آینــهدار به دامنه
شــمالی البرز رفتیــم و ازغرب البــرز وارد تالش
شــدیم و گیــل قدیم و دیلمــان را دیدیم و بین
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کــرده بــود«:در ســال  ،١٩٢٣بــرادرم هم با مــن کار مى کرد.
دولــت بــا پرداخت یارانــه به ما کمــک کرد .بــرادرم ،روى و
مــن ،با هم در این حرفه کار مىکردیم و تا ســال  ١٩٤٠هیچ
ســهامدارى نداشــتیم ».جهان ناپایدار و آکنده از مشــقت و
بیم آقای هنرمند با تأســیس شــرکتش و گســترش فعالیت
ســرانجام به امن و آرامش میرســد و در همین دوره اســت
که ایده خالقانه شخصیت میکی ماوس به ذهنش میرسد
و آن را پــی میگیــرد .والــت دیزنــی در روایــت خلــق میکی
مــاوس میگوید«:مــن بــراى فیلــمام با یــک دالل بــه طور
قراردادى کار مىکردم.
او شــخصیت بى وجدانى داشــت .مــن از او فاصله گرفتم و
تنها ماندم و همین باعث شد که شخصیت میکى ماوس را
بسازم .آشنایى با این فرد درس بزرگى برایم شد و فهمیدم
بــرای خلق اثــری مانــدگار و تأثیرگــذار ،واســطهاى نباید در
میــان باشــد .از همینجــا بــود که شــخصیت میکــى ماوس
را ســاختم؛ یــک مــوش ».میکــی مــاوس ،از دهــه  30قــرن
بیســتم میالدی تاکنون این شــخصیت پرطرفدار در بیش از
یکصدوســی اثر ســینمایی و تلویزیونی حضور داشته است و
چند نســل در سراسر جهان از او خاطرهها دارند .شخصیتی
جذاب با پیراهنی ســرخ و کفشهای زرد که هر روز بر شــمار
دوستدارانش افزوده میشود.

وزیر گلزن

سهشــنبه شــب محمدجــواد آذری
جهرمــی وزیــر ارتباطــات فیلمــی از
فیلم روز
حاشــیه نشســت چهــار جانبــه وزیران
ارتباطات ایران ،روسیه ،جمهوری آذربایجان و ترکیه در باکو
در اینستاگرامش منتشــر کرد که در آن به روبات دروازه بانی
گل میزد .این فیلم خیلی بازخورد داشت و صفحات زیادی
در اینستاگرام آن را بازنشر کردند و پای همان پست خیلیها
برایــش کامنت گذاشــتند .کامنتهایی مثــل اینها«:خدایی
همین االنم از مهدی طارمی خیلی بهتری»« ،حتی به روبات
هم کلک زدید ولی در کل شوت خوبی بود»« ،ماشااهلل جوان
دهه شصتی»« ،بیاین یه تیم محلی بزنیم رو دست نداری»،
«چقدر ســطح توقعات اومده پایین و چقدر حرفامون الکی
شــده .تا زمانی که سطح انتظارات و توقعات و آرزوها اینقدر
پایینه امیدواری وجود نداره»« ،کاش یکی اینجوری گرونی و
بیــکاری رو کنار بزنه»« ،از خریدهای نیم فصل پرســپولیس
هستی»« ،دکتر گل زن خوبی هستی فقط نمیدونم تو حوزه
منافع ملی چرا هیداری گل به خودی میزنی».

