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امام سجاد (ع)
ســه چیز موجب نجات انســان مومن خواهد
بــود :نگهــداری زبانــش از حــرف زدن درباره
سخن روز مــردم و غیبــت آنــان ،مشــغول شــدنش بــه
خویشــتن بــا كارهاییكــه برای آخــرت و دنیایش مفید باشــد و
بسیار گریستن بر اشتباهاتش.
(تحف العقول :ص ،204بحاراال نوار :ج ،75ص ،140ح)3

بهبهانه برگزاری نشست رمان عربی در نخستین شب بخارا

از هیکل تا نجیب محفوظ

نــــگاره

ای کاش آفتاب از چهارسو بتابد

جمال رحمتی

«ایران» :نخســتین شــب بخــارا در ســال  1398به
«رمــان عربی» اختصاص پیدا کرد و در آن محمد
چهـــــره
جواهر کالم و عظیم طهماســبی دیروز دوشنبه در
خانــه گفتمان شــهر درباره رمان عربی ســخنرانی کردند که در حاشــیه
این نشســت دو کتــاب «درآمدی تاریخی و انتقادی بــه رمان عرب» اثر
راجر آلن ،ترجمه محمد جواهر کالم و «رمان عربی :درآمدی تحلیلی-
انتقادی» اثر حمدی ســکوت ،ترجمه عظیم طهماســبی هم بررسی و
عرضه شــدند .بسیاری از منتقدان ،رمان «زینب» محمدحسین هیکل
را آغــاز رماننویســی مــدرن اعراب میداننــد .پیش از آن نویســندگانی
از شــام و مصر کوشــیدند تا ذوق خوانندگان عرب را بــرای پذیرش این
نــوع ادبی پــرورش دهند و همزمان با محک زدن تــوان خود در عرصه
رماننویســی تجربهها اندوختنــد و با خلق چند اثر ،که میتــوان از آنها
با عنــوان «رمان» یاد کرد ،دســت به تجربهاندوزی زدند .اما به شــکلی

مدون و تاریخمند رمان عربی در ســه دهه نخســت
قرن بیســتم ســربرآورد .در مرحله اول ،پیشــگامان
ادب در مصــر بــا خلــق آثــاری چنــد زمینــه را برای
نســل بعد از خود هموارتر کردند .نجیب محفوظ و
نویسندگان همنسل او ،با بهره گرفتن از تجربههای
نسل پیشین ،و مدد جستن از تجربههای نویسندگان
غربی-البته در مقیاسهــای گوناگون -پا به عرصه
نهادنــد و توانســتند رمــان عربی را تثبیــت کنند .در
فاصله جنگ جهانی اول تا ژوئن  ،1967یعنی تاریخ
شکســت اعراب از اسرائیل ،رمان عربی در مصر ،سوریه و تا حدودی در
لبنان و فلســطین به کمال رســید و ســپس در دهه هشــتاد قرن بیستم
اغلب کشــورهای عربی به مدد آثار یک یا چند نویســنده توفیق یافتند
تا با پیشرفت رمان عربی همگام شوند .اختصاص جایزه جهانی نوبل

یاد رضا سقایی و نقش موسیقیدرمانی در فجایع طبیعی مانند سیل

آنچه از هنر بر میآید
فرهنگ

به مناسبت خجسته میالد رهبر آزادگان جهان اباعبداهلل الحسین (ع) و روز پاسدار

هالل ماه نو کامل شد
آییــــن

اسماعیل علوی

دبیر گروه پایداری

دیــدگاه اســامی ،بویــژه بــاور شــیعی برایــن اصــل
تکیــه دارد کــه بایســتی هراحســاس صادقــی ریشــه در
ارزشهای اعتقــادی و اتکا بر برهانی منطقی وعقالنی
داشــته باشــد ،چراکــه شــعائر دینی هرچــه از پشــتوانه
مســتدل و مســتندتری برخوردار باشــند ،ارزش تربیتی
و فوایــد اخالقــی واالتــری داشــته و در ســازندگی ،رشــد
و پویایــی جامعــه اثــر بهتــری میگذارنــد .درفرهنــگ
عامــه بعدعاطفــی نســبت بــه اباعبداهلل الحســین(ع)
بســیار پررنــگ اســت ،بهطــوری کــه واژگانــی همچون:
«غریــب»« ،مظلــوم»« ،شــهید» و ...تداعــی گــر یــاد
ونــام آن حضــرت(ع) بــوده و بســامد باالیــی در تبیین
شــخصیت امام حســین(ع) دارنــد .احســاس عاطفی
نســبت به شــخصیت محــوری نهضــت عاشــورا عالوه
برتأثیر تربیتــی به نوعی تســای آالم روحی باورمندان
به مکتب حســینی(ع) اســت که البتــه از حقارت مرگ
وپوچــی دشــمن در برابرعظمت حماســه و آزادگی نیز
نشــان دارد .مکتب اباعبداهلل الحســین(ع) با میناگری
از مظلومیت که مفهومی در پیوند با احســاس وعاطفه
اســت ،نقشــی جاوید ،آمیخته با عزت وآزادگی میزند
و بشــریت را بــه مســیر حماســههای پرشــورهدایت
میکند .حســین(ع) بزرگترین حماســه بشری را رقم
زد ،حماســه عشــق ،حماســه نمایاندن هویت انســانی
وعاشــورای او پاسخ به این پرسش بود که؛ انسان از کجا
آمــده ،به کجا مــیرود و آمدنــش بهر چه بوده اســت؟
گشــودن این راز در پرتو آفتاب وجود حسین(ع) ممکن
شــد .حقیقتی کــه پیامبر خاتم(ص) هنــگام در آغوش
کشــیدن نــوزاد برزبان جــاری نمــود و در برابــر دیدگان

تاریخ نشان داد که راه و مرام حسین(ع) مقصد وهدف
غایی خلقت است .امام حسین(ع) در روز عاشورا فریاد
عدالت طلبی و حقجویی را در ذات لحظهها دمید تا از
سطر سطر تاریخ در همیشه روزگاران شنیده شود و فجر
و شــفق گیتی را به رنگ حماسه درآورد .سنتی که نوزاد
این روز بنا نهاد ،برترین قاموس حیات بشــری اســت و
برای همه نسلها مجد و بزرگی به ارمغان میآورد .در
مکتب حســینی(ع) معیار زندگی شرافتمندانه و مرگ
عزتمندانه تعلیم میشــود و شوق برپایی عدالت را در
وجود آدمی میدمد .از این روســت که ســپاه پاســداران
تأسیس خود را با میالد اباعبداهلل الحسین قرین ساخته
و هویت خود را در راستای هویت حسینی(ع) تبیین کرده
و او را سرمشــق و الگوی خود میداند .میالد حسین(ع)
جشن عدالت اســت و نامش آینه دارحقیقت طلبی که
مردمان را اســتواری میآموزد« .آزادگــی» و «عزت» بار
معنایــی خــود را مرهــون همت اوســت و والدتش قوت
قلبی برای حقیقت طلبــان و توان تازهای برای گامهای
جهادگــران راه آزادی اســت ،ســنگ صبــوری کــه هرگاه
عرصــه بر مظلومان تنگ میشــود بــه او و مکتب عزت
آفرینش پناه میبرند .میالد خجسته اباعبداهلل الحسین
و روز پاسدار برعموم پیروان آن حضرت مبارک باد.

مدیر شبکه نسیم بخاطر «دورهمی» توبیخ شد

روابط عمومی ســازمان صداوســیما با انتشــار خبــری اعالم
از میان کــرد« ،در پــی بیتوجهی شــبکه نســیم بــه محتــوای برنامه
خبــرها اخیــر «دورهمی» و بیان مطالــب غیرمنصفانه درخصوص
تالشهای مســئوالن در حادثه سیل در ایام نوروز ،رئیس سازمان صداوسیما
مدیر شبکه نسیم را توبیخ کرد».
عبدالعلی علیعسکری در نامهای به معاون سیما با ابراز تأسف از پخش این
برنامه در شــرایطی که مردم نیازمند امیدآفرینی هســتند ،تصریح کرده اســت :عالوه بر توبیخ مدیر شــبکه نســیم ،باید
ســایر مسئوالن شــبکه که در این موضوع قصور و کوتاهی داشــتهاند برای برخورد قانونی الزم به هیأت تخلفات سازمان
معرفی شوند .رئیس سازمان صداوسیما با بیان اینکه همواره برنامههای پرمخاطب سیما همچون دورهمی در مسیر
امیدآفرینی و نشــاط و آگاهیبخشــی به مردم حرکت کردهاند ،در پایان تأکید کرده اســت :مدیران شــبکههای مختلف و
برنامهســازان باید همچنان که بارها تأکید شــده اســت حریم اخالق و انصاف را در برنامهها رعایت و همیشــه در مســیر
امیدافزایی ،نشاط اجتماعی و همبستگی ملی حرکت کنند.

مراسم هزاره ابوسعید در تهران و مشهد
همایش «بررســی آثار و اندیشــههای ابوســعید ابوالخیر» در تهران ساعت ۱۵
روز چهارشــنبه در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار میشود .همچنین همزمان
با تهران ،مراســم «هزاره ابوســعید» در مشهد نیز با سخنرانی مهدی سیدی و
نماه) در
حضور جمعی از اهل فرهنگ و قلم ساعت  ۱۸چهارشنبه ( ۲۱فروردی 
نشر چشمه دلشدگان مشهد برگزار میشود.

محسن بوالحسنی

خبرنگار

ن روزها که سیل نقاط مختلفی از ایران را در برگرفته و مردم استانهای
ای 
گلســتان ،لرســتان ،خوزســتان و ...را بــا گرفتاریهــای بیشــماری مواجه
کرده ،شــاید در کنار همه نوع کمکرســانی و همیاری ،توجه به حوزه هنر
علیالخصوصموسیقی،یکیازوجوهیاستکهکمترضرورتشبهچشم
و یاد آمده است .تقویم میگوید امروز زادروز یکی از نخبگان موسیقی در
استانلرستاناست.مردیکهبیهیچتردیدیمیتوانگفتکسینیست
که در اســتان لرســتان با نوای او آشنا نباشد و حداقل یکی از ترانههایش را
بهخاطر نداشته باشد .رضا سقایی ( ۲۰فروردین  ۱۳۱۸خرمآباد –  ۲۷تیر
 ۱۳۸۹تهران) خواننده موســیقی لری کــه آوای «دایهدایــه»اش در دوران
جنگ ،تمام ایران را در برگرفت و نام و صدایش نه فقط برای لرستان بلکه
برای تمام ایرانیها به یک حنجره نوســتالژیک و قابل احترام تبدیل شد
و هنوز ورد زبان مردم در ســوگ و ســرود لرســتان است .لرستانیها مانند
بســیاری دیگر از مناطق ایران ،با موسیقی منطقه خود ریشهای مشترک،
بنیادین و کهن دارند .آنها در ســوگ و ســرود این زمزمهها را برای درمان
حال خود ،به شادی و مویه زمزمه میکنند و از آن برای خوددرمانگری و
جمعدرمانیاستفادهمیکنند .هنرمنداهللرستانازرضاسقاییونقش
موسیقی در آرام کردن آالم مردم در مناطق بحران زده میگوید.
موسیقی علیه مصیبت
من در مراســم تشییع مرحوم ســقایی جملهای
گفتــم کــه هنــوز بــه آن معتقــدم و آن روز گالیــه
کــردم از جمعیتی محــدود که برای تشــییع این
چهره ماندگار موسیقی لرستان آمده بودند .این
حسین پرنیا
آهنگساز
کم توجهی بــ ه بزرگان هنر عقبهای دارد و شــاید
بسیاری از مسئولینی که در شهرها و شهرستانهای استانهای مختلف
هســتند به این عقبراندن و کماهمیت جلــوه دادن هنرمندان اصیل
دامن میزنند یا شــاید خدایناکرده تعمــدی در این میان وجود دارد.
هنر زیباست و زبان خداوند با انسان است و اگر آن را از دل یک جامعه
بگیریــم زیبایــی را از آن جامعــه حذف کردهایم .ما کاشــف موســیقی

هســتیم و نه خالق آن؛ پس حق نداریم موســیقی را که اصل و ذاتش
در زیبایــی و هنــر اســت از مردم دور کنیم .چه کســی اســت در اســتان
لرستان ،که نوا و ترانهای از زندهیاد رضا سقایی در خاطر نداشته باشد.
بعید میدانم حتی یک نفر با این مشخصات در این استان پیدا بشود،
آنهم در استان لرستان که موسیقی هویت این قوم را تشکیل میدهد
و اگر بخواهیم موسیقی را از آنها بگیریم در واقع هویتشان را گرفتهایم.
آنها با این موســیقی ،زخمهای خود را التیام میبخشــند و بیآنکه آن
ن را میخوانند
را جنســیتزد ه کنند در سوگها و سرودها همه با هم آ 
و نقشــی فرادرمانی از موســیقی دریافت میکنند .چرا در ســیل اخیر،
مــا به اهل موســیقی و خود موســیقی بهعنوان یک ودیعــه الهی برای
درمان و بهسازی روحیه این مردم آسیبدیده استفاده نکردیم؟ رضا
ســقایی با دایهدایه در تمام ایران چه کرد؟ او صدای خود را که لبریز از
عشــق به وطن بود و خــان و مان ،به تمام ایران برد و در نهایت کســی
شد که دیگر منحصر و مخصوص به استان خودش نبود .این خاصیت
موسیقی و هنر اصیل است و ما متأسفانه از وجوه مختلف آن ،از جمله
رواندرمانگری فردی و اجتماعی غافل ماندهایم و شاید خبر نداریم
کــه خود مــردم ،این موســیقیهای بومــی و محلی را بهعنــوان یکی از
گریزگاههای خود از غم و اندوه میدانند.

هوارد باسکرویل  110سال پیش جان در راه مبارزات مشروطه گذاشت

میهمانابدی

سیصدگلسرخ،یکگلنصرانی
مارازسربریدهمیترسانی؟
تاریــــــخ
ماگرزسربریدهمیترسیدیم
درمحفلعاشقاننمیرقصیدیم
اگــر تکههــای پــازل قدرشناســی از هوارد
باســکرویل -چنــان کــه هواخواهــان
مشــروطه چیــده بودنــد -چفــت هــم
مینشســت ،قالیچه دســت بافتــه زنان
حسین مسلم
دبیرگروه فرهنگی
و دختــران تبریــزی بــه یادمــان آن گل
نصرانی پرپر شده ،چند ماه بعد از مرگش به ینگه دنیا و به دست
خانواده باســکرویل میرســید؛ امــا این اتفاق هرگز نیفتــاد و آنچه
از ایــن قالیچه به دســت ما رســیده ،تنها یک عکس اســت و بس.
این که قالیچه چرا به دســت خانواده باسکرویل نرسید ،هنوز یک
معماست*! اما باسکرویل که بود؟ و چرا زنان تبریزی ،با چشمی
پر اشک و دلی پر خون ،به پاس قدرشناسی از این اجنبی چهرهاش
را بر یک قالیچه بافتند؟
اگر گذارتان به گورستان آسوریهای تبریز در انتهای محله «لیالوا»
بیفتد ،سنگ قبری را خواهید یافت که غریبانه و بیهیچ م ّدعایی
زیر درختی کهنســال آرام گرفته .از آنجا که حدود دو دهه است که
هیــچ دســت از دنیا شســتهای را در ایــن وادی خاموشــان به خاک
نمیســپارند ،گورســتان بــه عزلتی غم فزا دچار شــده و شــمایلی
متروکــه به خود گرفته اســت .کســی که زیر این ســنگ خفته ،یک
معلم جوان  25ســال ه  ،زاده ایالت «نبراســکا»ی امریکاست که در
اوج مبارزات مشــروطه وارد تبریز در محاصره ،مه آلودُ ،گ ُر گرفته و
قحطی زده شد تا به تدریس بپردازد .بحبوحه قیام مشروطه بود و
چندی قبل از ورود باسکرویل ،مجلس شورای ملی به اشاره چشم
محمدعلی شــاه و با دستور لیاخوف روس به توپ بسته شده بود.
مملکت ناآرام و تبریز ناآرامتر از هر جای دیگری.
اینفارغالتحصیلدانشگاهمعتبرپرینستونآمدهبودتادرمدرسه
مموریال تبریز وابسته به میسیونرهای مسیحی پرسبیتری ،درس
تاریخ[تاریــخ اروپا باالخــص تاریخ انقالب کبیر فرانســه] تدریس
کند؛ معلمی که خیلی زود و در همان نخستین هفتههای حضور
با فراســتی که داشت متوجه شرایط ایران شــد و دل به مشروطه و
مشروطه چیها و مبارزه شان باخت .بعد از این دلباختگی بود که
نه ســخن کنســول امریکا در تبریز ،نه تذکرات رئیس میسیونرها و
نه حتی اصرار نامزد زیبا و جوانش(دختر مدیر مدرســه مموریال)
هیــچ یک اثری در او نداشــت .همه بــه او میگفتند«تو یک معلم

هستی؛ آن هم یک معلم خارجی! تو را چه به مشروطه!؟ چه کار
به مشروطه خواهان داری؟» پاسخ این معلم جوان چشم آبی به
همه آنها این بود« :هیچ یک از اینها دلیل نمیشود فراموش کنم
که یک انسان هستم .مگر میتوانم به آسودگی تماشاگر فجایعی
باشم که بر سر مردم این شهر میآید و هیچ اقدامی نکنم ».همین
هم بود که این اومانیســت آرمانخواه ،به ســلک مشروطه خواهان
درآمد و آموزش نظامی جوانان مشــروطه خواه تبریزی را برعهده
گرفت .هرچند به تصریح بسیاری از تاریخ نگاران مشروطه ،کشته
شدن سید حسن شریفزاده ،از رهبران با نفوذ انقالب مشروطه و از
جمله معلمان مدرسه مموریال تبریز (و دوست نزدیک هوارد) در
پیوستناشبهصفمشروطهخواهانتعیینکنندهبود.
در روز سیزده نوروز  1288بار دیگر کنسول امریکا در میدان مشق
ســربازخانه (کــه اکنون محل دانشســرای تبریز اســت) در حضور
ستارخان و تعدادی از نمایندگان انجمن ایالتی با اشاره به تبعه
امریکا بودنش؛ این معلم جوان را از مداخله در جریانات داخلی
ایران بر حذر میدارد تا از صف مشــروطه خواهان جدا شــود و اال
مراتب گزارش میشود و او را به امریکا فرامی خوانند؛ اما باز هم
نتیجهای نمیگیرد .شــش روز بعد در تاریــخ  ۷آوریل  ۱۹۰۹برابر
بــا  ۱۹فروردین  ۱۲۸۸اســتعفای باســکرویل از معلمی مدرســه
مموریال به واشنگتن -وزارت امور خارجه  -رسماًاعالم میشود و
باسکرویل از این مقطع به تمامی خود را وقف مبارزه و گروهی که
با نام «فوج نجات» تشکیل داده بود می کند .چه میدانست که
 10روز بعد از استعفای رسمیاش قرار است در نبرد شام غازان با
گلولهای در سینه برخاک بغلتد و تا ابد میهمان سرزمینی باشد
که آرزوی آزادی و رهاییاش از استبداد را داشت.
پانوشت:روایتیازدکتررضازادهشفقهستکهدرتابستان1314
این قالیچه را در اتاق مهمانخانه ســلیمان میرزا اسکندری دیده
است!

در  1988بــه نجیب محفوظ تأییــدی جهانی برای
رمان عربی به ارمغان آورد و در واقع گواهی بر نبوغ
نویســنده و کمال رماننویســی در جهــان عرب بود.
امروزه دهها نویســنده عرب در قلمرو سرزمینهای
عربــی یــا حتــی در خــارج از آن همچنــان بــر غنای
این نــوع ادبی میافزاینــد و دغدغههای اجتماعی،
فلسفی ،سیاســی ،ادبی خود و ملتهایشان را بیان
میکنند .اما آبشخورهای آثار محفوظ را میتوان به
بســیاری دیگر از آثار نویســندگان عــرب مرتبط کرد.
نویسندهای که با روایتی مدرن از جامعه مصر ،در بستر رمان به حوزههای
سیاســی و اجتماعی کشــورهای عربی ورود کرد و شخصیتهایش را در
این فضاها به مخاطب معرفی کرد و دغدغههای عربی خود را در شکل
و شمایلی جهانی به گوش دیگران رساند.

مدافعان حرم در خوزستان

ســردار قاســم ســلیمانی دیــروز در
شهروند
توئیتــرش نوشــت« :جوانانــی کــه
مجــازی
خیلی اصــرار دارند بهعنــوان مدافع
حــرم در جبهه حضــور پیــدا کنند به
یگانهخدامی
نظــر من بایــد بیاینــد به خوزســتان؛
چرا که حادثه اخیر یک دفاع از حرم
توئیت روز
اســت هیــچ چیــزی باالتــر از حفــظ
کرامت انسانی نیست».
او بهدلیــل اینکــه این چنــد روز در نقاط مختلف اســتان
خوزســتان حضور داشــت خبرساز شــده بود و دیروز هم
بــا ایــن توئیتش مــورد توجه قــرار گرفت .پــای توئیت او
کامنتهــای مختلفــی را میخواندیــم :علیرضا عبادی:
«حاال درســت شــد ســردار .ایــن کار باعث میشــه دلیل
حضــور در ســوریه و عــراق هــم درک بشــه ،».کمیــل:
«واقعاً درســت میگن ،کســی که داخل ایــن مناطق کار
کنــه حس جهاد و دفــاع از حریم بهش دســت میده»،
افــرا« :ای کاش درمــورد لرســتان هــم از این دســتورات
صــادر میکردید! اگه گالیه کنیم برچســب تجزیه طلبی
میخوریــم!» ،بهنــام« :خــب چــرا فقــط خوزســتان؟
شــهرای ســیل زده دیگه چی» ،وحید« :چنــد روز دیگه ،
مصاحبه کاری دارم انجام بدم و می رم سمت پلدختر.
حجت رو بر ما تموم کردی».

پانتومیم وارداتی!

برنامــه عصر جدید هرچند روز یک
سوژه بار با اظهارنظرها ،شــرکتکنندهها
روز یــا شــرایط مســابقه خبرســاز و
جنجالی میشــود .ســوژه این دفعه
اظهارنظر بشــیر حســینی یکــی از داوران برنامه
دربــاره پانتومیــم بــود که گفــت این هنــر ایرانی
نیســت و کســی هــم از آن خوشــش نمیآیــد و
رأی منفی هــم داد .کاربران بهدلیــل اینکه گفته
میشود بشیر حسینی دوست علی فروغی است
و بــه همیــن دلیل داور مســابقه شــده معموالً از
حســینی انتقــاد میکننــد و ایــن اظهارنظر دیگر
ماجرا را بدتر کرد.
کاربــران دربــاره حســینی و حرفهایــش گفتنــد:
آلخانــدرو گونزالــس ایناریتو« :دیشــب تــو برنامه
عصر جدید بشیرحسینی دراومده میگه پانتومیم
یــه مقولــه وارداتــی و مال ما نیســت و مــا نباید از
اون اســتفاده کنیم به فرهنــگ ما نمیخوره .یکی
نیســت بهــش بگــه همــون صندلــی قضاوتی که
روش نشســتی هم یه مقوله وارداتیهها» ،شــهرام
بزرگــی« :آهــای اونایــی کــه پانتومیــم رو یکــی از
پایههــای محکم هنرهای نمایشــی میدونین؛ آیا
اینرو هم میدونستین که «دقیقاً جزو پایههائیه
که دیگه االن پایه نیست یا بیشتر توضیح بدم؟!»،
مینــا« :بــه نظر مــن آقای حســینی اصالً مناســب
برای داوری نیســتن چون ازچیزی که سردرنمیاره
فقط نظرمیده...ایشون وقتی میخوان نظر منفی
هم بدن دیگه اون کلمه باعشق رو نگن!
خیلــی ضایع اســت کــه میگه با عشــق و بعد یهو
ضربدر رو میزنه» ،فتحی« :اصالً ســبک مســابقه
هم کپیه و ریشه ایرانی نداره» ،محسن« :ظرفیت
کــم اجتمــاع ایرانــی در مباحــث جــدی و عــدم
پذیــرش اختــاف نظر باعــث میشــه از یه بحث
کامــاً عــادی اینهمه توهین و تخریب وجوســازی
ســاخته بشــه ،».امیر« :پســر! مــن هنوز تو شــوک
حرفهای بشــیر حســینی هســتم که گفت ریشــه
سینما تو ایرانه» ،شورا« :به نظرم حرفهای آقای
بشــیر حســینی به اندازه کافی گویــای عدم دانش
و ســواد بــرای یکــی از مهمترین اشــکال هنرهای
نمایشیه.
کاش یــاد بگیریــم اصــاً در مــورد حــوزهای کــه
تخصص نداریم به هیچ وجه نظر که هیچ! داور و
کارشناس هم نشیم ،».بائی« :بشیر حسینی گفته
پانتومیــم واســه مــا نیســت و تقلیــد از اونوریاس
اونوقــت اینــو تــو برنامــهای گفتــه کــه کالً تقلید از
اونوریاس و واسه ما نیست و داورشم هست».

