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سی و هشت سال از قتل جان لنون گذشت

صدای جهانی ضد جنگ

نــــگاره

هانی انصاری

 9دسامبر (  18آذر) روز جهانی مبارزه با فساد است

علیه
فراموشی

سینا عباسی

نوازنده و مدرس موسیقی

مارک دیوید چپمن در هشــتم دســامبر ســال  1980به مردی که تبدیل
به«نمــاد صلــح جهانی» شــده بــود ،چهار گلوله شــلیک کــرد .چپمن
این مرد را میســتود و حتی ســه ساعت قبل از شــلیک گلوله از او امضا
گرفته بود .جان لنون ،مردی از طبقه کارگر انگلیس که به گفته خودش
همیشه ذهنیتی سیاسی داشته و علیه وضع موجود بوده است ،در سال
 1960بــا پــل مک کارتنی گروهی بهنام «بیتلز» را بنیان گذاشــت .رینگو
استار و جرج هریسون(گیتاریست افسانه ای) نیز به لنون و مک کارتنی
اضافه شده و دنیای موسیقی را به قبل و بعد از خود تقسیم کردند و با
«بیتلز» به شهرتی افسانهای رسیدند؛ هرچند تا قبل از جنگ ویتنام آنها

ترانههایی با مضامین عاشــقانه میخواندند و لنون
بعــد از اینکه بیتلز را ترک کرد ،از خاموشــی خود در
این دوران احساس شرمندگی کرد .او دیگر نتوانست
مقابل اشــتاین ،مدیر تولید گروه بیتلز ساکت بماند
که تأکید داشــت درباره جنگ ویتنام چیزی نگویند.
سپس اعضای گروه بیتلز در جواب به اشتاین گفتند؛
ما خواســتار پایــان جنگ و تــرک بیتأخیر نظامیان
امریکایــی از ویتنام هســتیم .این آغازی بود که لنــون همانند یک رهبر
سیاسی مردم را علیه جنگ ویتنام به خیابانها کشاند و بعد از این دوره
او تــا آخرین لحظه عمرش صلــح را با ترانههایــش هارمونیزه میکرد
و بــرای تمــام مردم دنیا میخوانــد .ترانههایی که متأثر از مســائل حاد
سیاســی زمانهاش بود .آهنگ «به صلح یک فرصت دهید» ،به ســرود

شبهای بخارا به یاد مجتبی عبداهللنژاد برگزار میشود

جلیقهزرد!

شاهد عینی مواجهه با مرگ

یـــــــاد

میراث مرغ خوشخوان تجدد ایرانی
یادداشت

علیاکبر شیروانی

نویسنده و پژوهشگر ادبی

جهان بســته و در همین محله شــمیران مدفون است؛ نه
شاعری متعلق به قرنها پیش .اما شاعر با شعرش زنده
است و کمی که به زمزمههای مردم گوش دهیم ،مصرع و
بیتهای بهار را از حنجرهها میشنویم.
دیگــر میراث بهار زحمتهایی بود که برای زبان و ادبیات
فارســی کشــید .بهــار بــه همراهــی جاللالدیــن همایــی،
بدیعالزمان فروزانفر ،رشــید یاسمی و عبدالعظیم قریب
کتاب «دستور پنج اســتاد» را تألیف کردند که پایهای برای
دســتور زبــان فارســی شــد و همچنان بــرای هر دانشــجو و
جویــای دانش دســتور زبان بــه عنوان مرجعی کالســیک
محســوب میشــود .در شــعر هم ،کتــاب «تاریــخ ّ
تطور در
شــعر فارســی» از اوســت که بــاز مرجعی برای شــاعران و
پژوهشــگران شعر اســت .اما اثر ســترگ «سبکشناسی»
بهــار ،کــه بــه همیــن نــام «سبکشناســی بهار» شــناخته
میشود از اولینهای زبان فارسی در سبکشناسی است و
عالوه بر فضل تقدم در سبکشناســی ،هنوز همپایهای به
قدر و قیمتش نیافته است .سبکشناسی که نگاه جدیدی
به زبان را دنبال میکرد ،دور از دانشی که به اسم معانی و
بیان رواج داشت و بیشتر از زبان عربی به فارسی راه یافته
بــود نبــود و نیمنگاهی به دانشــی جدیــد در ادبیات غرب
کــه Stylisticsمیشــناختندش داشــت؛ امــا بهــار در اینجا
نیــز ،ماننــد وجه شــاعرانهاش ،پلی میان معانــی و بیان و
 Stylisticsزد و سبکشناسی خاصی نوشت که از هر دو ،به
اندازه دارد .مانا باد میراث و راه بهار.

«مارموز»  21آذر روی پرده سینماها
فیلــم ســینمایی «مارمــوز» بــه
کارگردانی کمــال تبریزی از  ۲۱آذر
خبر آخــــر
در ســینماهای سراســر کشــور روی
پرده میرود .به گزارش روابط عمومی این فیلم ،آخرین
ســاخته ســینمایی کمــال تبریــزی به ســرگروهی پردیس
ســینمایی باغ کتاب اکران میشود .در آســتانه اکران این
فیلــم تیزر رســمی آن که توســط ســپیده قائمی ســاخته
شــده رونمایــی و منتشــر شــد .فیلــم کمــدی «مارمــوز»
داســتان فــردی را روایــت میکنــد کــه علیرغــم ســوابق
نامناســب خــود ســودای نمایندگی مجلــس را دارد .این
فیلم در ایران و ترکیه فیلمبرداری شــده اســت .در فیلم
ســینمایی «مارمــوز» بازیگرانــی همچــون حامــد بهداد،
ویشــکا آســایش ،آزاده صمدی ،مانی حقیقی ،ســیاوش
چراغیپــور ،محمــد بحرانــی ،بهــزاد قدیانلــو ،عیســی
یوســفیپور ،عباس احمدی مطلق ،ســید جــواد یحیوی،
رضا ناجی ،فرهان معینزاده ،شــیرین آقا کاشــی وبهروز
قادری حضور دارند.

البتــه این بار اولی نیســت که تبریزی به ســراغ کار کمدی
کار کمــدی را در کارنامــه خــود دارد.
مــیرود و ســابقه ِ
تبریزی دو دهه پیش با فیلم نســبتاً ساختارشــکن «لیلی
بــا من اســت» طنز را وارد حــوزه جبهه و جنــگ کرد و به
نوعی در این زمینه خط شــکن بود .مارموز داســتان آدم
ناتــو و آب زیرکاهــی را روایــت میکنــد کــه با یــک عالمه
سابقه نامناســب ،بهدنبال نمایندگی مجلس است .این
فیلم در ایران و ترکیه فیلمبرداری شده است.

تالبوت و ســرایش شــعر دفتر شعری بهنام
آوازهــای مــاه و معادلههــای ریاضــی تا کار
پژوهشی آمیخته و تلفیق یافته تخیلی بهنام
توگــو بــا شــاعرانی چــون ناصرخســرو،
گف 
ســنایی ،انــوری ،ســعدی و مســعود ســعد
ســلمان.او بــا ایــن کار قصــد داشــت تاریخ
شــفاهی ادبیات کالســیک ایــران را به نوعی
رقم بزند و تناقضات تاریخ ادبی را بیان کند.
توگوهای خیالی در عین
از این مجموعه گف 
حال علمی که خود هم مصاحبه گر است و
توگو با
هم راوی و مصاحبه شونده تنها گف 
مسعودسعدسلمان را منتشر ساخت و باقی
توگوها به گفته ناشــرش در آینده چاپ
گف 
و منتشــر میشــوند .در ایــن کار عبداهللنژاد
مبدع و مبتکر ژانری خالق اســت و بهشــیوه
جریان سیالن ذهن گذشته و حال را احضار
میکنــد و دیگر چه کارهای خوب دیگری که
میتوانســت از دایــره و دامنــه ذهــن و ذوق
خالق او شــکوفا شــود اما دولت مســتعجل

بــود .آخریــن اثــر او «مواجهه با مــرگ» نام
دارد و تنهاترین رمانی اســت از برایان َمگی؛
فیلسوف و شاعر و نویسنده شهیر و برجسته
بریتانیایــی کــه درمیانــه زندگــی اش؛چهل
و هفــت ســالگی و در برهــهای کــه تکامــل و
معنادارتــر شــدن شــیوه زندگی هر انســانی
اســت ،به رشــته تحریر درآورده است .نکته
هولناک زندگی فلسفی و در مواجهه با مرگ
عبداهللنــژاد هــم ایــن اســت کــه در ابتدای
همین کتاب که مصادف با اولین سالگردش
منتشــر شــده اســت ،مینویســد«:در تمــام
مدتی کــه این کتاب را ترجمــه میکردم ،به
مرگ فکر میکردم .شــبح مرگ باالی سرم
ایستاده بود .خیال میکردم قهرمان داستان
کــه بمیرد ،من هــم میمیرم .نمــردم .ولی
شبح مرگ هنوز باالی سرم ایستاده ،رهایم
نمیکنــد ».روح پرفروغــش شــاد و یــاد این
سرو که در اوج افتادگیاش واال بود و آزادگی
و انسانیتی باشکوه داشت گرامی باد.

به مناسبت نخستین سالروز درگذشت «دکتر رضا نیازمند»

پشتیبانسرمایههایملی
.1زندهیاد دکتــر رضا نیازمند (-1396
 )1300مدیــری کمنظیــر و انســانی
دیالــــوگ
اخالقمــدار در عرصه اقتصــاد ایران
بــود .او در کتــاب «تکنوکراســی و
سیاستگذاری اقتصادی در ایران» هم
درباره سرگذشــت خود و تالشهایی
که بــرای راهاندازی و نوســازی صنایع
کشــور انجام داده ،ســخن گفته و هم
محمد صادقی
روزنامهنگار
روایتهــا و تحلیلهایــی خواندنی را
در ســرفصلهایی چون«:حــزب توده
و مشــکالت کارگری»« ،فراز و فرود محبوبیت مصدق»« ،کار
بــا ابتهاج در ســازمان برنامه»« ،عالیخانی یک وطنپرســت
دانشــمند»« ،تأسیس ســازمان گسترش و نوســازی صنایع»
و ...مطــرح کــرده اســت .همچنیــن ،خاطــرهای از جلســات
شــورای اقتصاد تعریف میکند که به نظرم با توجه به نقدی
که بیان کرده ،بســیار جای اندیشیدن دارد .او میگوید«:برای
من جالب بود که ببینم درباره امور مهم کشــور چگونه بحث
میشود و شاه چقدر به مسائل وارد است ،مشکالت را چگونه
میبیند و چگونه تصمیمگیری میشود.
او میگوید در ابتدا متوجه شدم که شاه از حافظه بسیار خوبی
برخوردار اســت و فکر میکردم که حافظه قوی صفت خوبی
است اما بتدریج دریافتم که این حافظه قوی موجب میشود
که اســتعداد تحقیقی و اســتداللی را از شــاه بگیرد و شاه را به
جای اینکه فردی اســتداللی بکند تا در هر موردی به قسمت
اســتداللی مغــز خود رجــوع کنــد ،او را تبدیل به فــردی کرده
است که متکی به حافظه خود است .البته در مواقع معمولی
این حافظه ،شــاه را در ســطحی باالتر از وزیران و نخستوزیر
قــرار مــیداد و برتــری او بــه روشــنی آشــکار میشــد ،ولی در
مواردی که درباره مطالب مشکل و غیرمعمول بود و مشکل
فقط از راه اســتدالل و اســتقالل رأی باید حل شود ،شاه بسیار
ناتــوان بود و در مقابل اســتدالل وزیری کاردان قدرت تحمل
نداشت .در چنین مواردی تسلیمشدن برای شاه مشکل بود
و اگر تســلیم اســتدالل وزیرش میشــد از آن وزیر کینه به دل
میگرفت و بزودی او را طرد میکرد».
نیازمنــد در ادامــه بــه دو نمونه میپردازد .نخســت ،بمباران
اطالعاتی یک وزیر جوان (بر اساس عدد و رقم) از سوی شاه
که آن وزیر را برای همیشه به سکوت و فرمانبرداری (چنانچه
دلخواه شاه بوده) وامیدارد و دوم ،برخورد تند شاه با وزیران
و مدیرانــی همچــون دکتــر عالیخانــی ،دکتر یگانــه و خداداد
فرمانفرماییــان کــه از دانــش ،تجربــه و قــدرت بیــان خوبــی
برخوردار بودند و شاه به خاطر اینکه توانایی بحث و گفتوگو

ایسنا

شــاید امــروز بــرای کمتــر کســی اهمیت داشــته باشــد که
روزی محمدتقــی بهــار ،معــروف به ملکالشــعرای بهار
(زاده  1265شمســی و مــرگ  ،) 1330در مــدح و ثنــای
لنین نوشــت ...قبلتــرش و در اوان جوانی مشــروطهخواه
بــود ،خانــوادهاش از معتمدین دربار قاجــار بودند و لقب
ملکالشــعرایی میراثــی بود کــه از پدر به ارث بــرد؛ هم او
را بر مصدر وزارت نشــاند و هم بر کرســی وکالت مردم در
مجلــس .اما اینها ،با همه ضرورتهای تاریخی ،چهرهای
را که امروز از ملکالشــعرا به یاد میآوریم به ذهن متبادر
نمیکنــد .امــروز بــا نــام بهار ،تنهــا به یــاد میــراث ادبی او
میافتیــم و گرامــیاش میداریــم و بزرگش میشــمریم؛
میراثــی کــه یک صورتــش در اشــعار بهار تبلــور مییابد و
صورت دیگرش در کتاب ارزشــمند «سبکشناســی»اش،
کــه هنوز بعــد از قریــب هفت دهــه بیبدیل اســت .لقب
ملکالشــعرایی لقبــی موروثــی بــرای بهــار بــود .پــدرش
ملکالشعرای آستان قدس به حساب میآمد و پسر پس
از پــدر ،لقب را بــه ارث برد .اما بهار میراثخوار نام و لقب
پــدر نمانــد و فراتر از هدیه ســلطنتی ،جایــگاه و موقعیتی
در شــعر فارســی بــرای خود رقــم زد .بهار کــه از کودکی در
خانوادهای اهل هنر و ادبیات زیســته بود و با کالسیکهای
فارســی بــه خوبــی آشــنایی داشــت و از ســوی دیگــر بــه
حالوهــوای نوخواهــی پس از مشــروطه همراه شــده بود،
پیوندی میان ســبک کالسیک شعر و فضای اجتماعی به
وجود آورد و همین یکی از عواملی بود که شعرش زمزمه
زبان مردم کوچه و بازار شود .امروز کمتر کسی وقت زمزمه
«بــرو کار میکــن مگو چیســت کار»« ،من نگویم کــه مرا از
قفــس آزاد کنیــد»« ،بــه اصفهــان رو که تا بنگری بهشــت
ثانی»« ،تا یار که را خواهد ،تا عشق که را شاید»« ،مرغ سحر
ناله سر کن» و صدها شعر دیگر مشابه این چند ،حواسش
هست که شاعر این اشعار حدود هفتاد سال است دیده از

ایبنا

یکصد و سی و دو سال از تولد ملک الشعرای بهار گذشت

مرتضی بیک بیاتی

بایــد مرثیهگوی ســرو کاشــمر باشــم؛ کســی
کــه در میانــه راه زندگــی پربــارش چــون
ســروی بلندبــاال در اوج بــود .همــه دغدغه
و ذهــن و زبــان و زندگــیاش معطــوف بــه
ایــن نکتــه بــود کــه بایــد کاری بــرای زبــان
فارســی کند تا مرزحیات این زبان به دســت
پیــری و کهنســالی نیفتــد و بــا خطــر مــرگ
رگ خــون و حیاتــش تهدید نشــود .مجتبی
عبداهللنــژاد (۱۳۴۸کاشــمر۱۳۹۶-تهران)
خودســاختهای کــه فرهنــگ و ادب نــه تنها
زندگی یگانه فرهنگــی و زندگی توأم با کار او
بــود بلکه زندگیاش هم سراســر فرهنگی و
وجوه بــارزی از جلوههــا و مصادیق فرهنگ
ایرانــی داشــت؛ جلوهای کــه آزادگی و منش
انســانی و انســان منشــی را آینهگی میکرد،
بســیار حریصانــه شــوق آموختن داشــت و
بینهایت هم دانش و ذوق خود را به غایت
میبخشــید و هــم در هــم ســرودن شــعر و
هم در تحقیــق و نقدادبی و هــم در ترجمه
حاصل جوشش و کوشــشهایش آن چنان
کــه آثارش گواهی میدهنــد اینچنین موفق
و کامیاب بود .عبداهللنژاد خدمات و کارهای
ارزشــمندی را بــه زبــان فارســی پیشــکش
کــرد؛ از ترجمــه داســتانهای پلیســی آگاتــا
کریستی گرفته تا ترجمه کتابهای فلسفی و
نقدادبی و اسطوره و از کسانی همچون جک
هیگینــز ،دونــا روزنبزگ ،ســال بلــو ،مایکل

جنبــش ضد جنگ دهه  70بدل شــد و در تظاهراتی
در مقابل کاخ ســفید حدود یــک میلیون نفر یکصدا
این ترانه را خواندند .لنــون در  ۱۹۷۰با «یوکو اونو» که
موسیقیدان و از مخالفان سرسخت جنگ ویتنام بود،
ازدواج کــرد .آن دو بــرای ماه عســل بــه هتل الیزابت
ی که موجی از رســانهها آنان
مونترال رفتنــد و درحال 
را محاصره کرده بودند ،تابلوی بزرگی با عنوان بســتر
صلــح ( )Bed Peaceرا بــاالی ســر خــود نصــب کردند و شــعارهایی به
حمایــت از صلــح و در مخالفت با جنگ بــه در و دیوار آویختند .لنون و
اونو یک هفته تمام از اتاقشــان بیرون نیامدند و این حرکتشان عالوه بر
بازتــاب جهانی ،منجر به خلق ترانه تأثیرگذار«تصورکــن» ( )Imagine
شد که به مثابه امضای تفکر جان لنون بود.

با آنها را نداشــته ،سرانجام با بهان ه تراشی آنها را از کار برکنار
میکند .نیازمند با دقت کمنظیری این ضعف و نقص ،یعنی
«اســتداللگریزی» را که البته یک مسأله فرهنگی در جامعه
ماســت ،نشــانه میرود .به تعبیری ،کســانی که نتوانند برای
ســخن و ادعای خودشــان دلیل ارائه کنند ،برای پیشبرد کار و
خواســته خودشــان روشهای خشــونتآمیز و غیراخالقی را
جایگزین میکنند!
.2در هــر نظــام اقتصــادی معیــار موفقیــت این اســت که در
برنامهریزیها به رشد اقتصادی (کمیت) و توسعه اقتصادی
(کیفیت) اندیشــیده شــود .بنابراین باید بر دانش اقتصادی،
مدیریت علمی و بهره از متخصصان تکیه شــود تا براســاس
آن افزایــش ثــروت ملی و رفاه مردم شــکل گرفتــه و بتدریج
بــا ایجــاد شــغل و رونق اقتصــادی ،میــزان فقر کاهــش یابد.
اگــر بــه ســیر زندگی و کارنامــه اجرایــی و مدیریتــی دکتر رضا
نیازمنــد دقــت کنیــم ،بــه نقــش ســازنده او و کســانی کــه در
ساختار اقتصادی تأثیر بسیار سودمندی داشتند پی میبریم.
مدیرانــی کــه از ســرمایههای ملــی پشــتیبانی میکردنــد و با
برنامهریزیهای علمی و سیاســتگذاریهای عاقالنه بستری
مناســب بــرای افزایش ثــروت ملــی فراهم کردنــد و فضایی
را شــکل دادنــد تا شــخصیتهای خالقی ماننــد محمدتقی
برخــوردار ،محمدرحیــم متقــی ایروانی ،حســن تفضلی و...
بتوانند مجال کار بیشــتری یابند و صنعت و تجارت کشــور را
رونق دهند.
خوشبختانه با کوشش پژوهشگرانی دلسوز و همت نشر «گام
نو» ما اکنون میتوانیم با زندگی و کارنامه آن شخصیتهای
کارآفریــن نیز بیشــتر آشــنا شــویم .شــخصیتهایی پرتالش
کــه بــا پشــتیبانی مدیرانــی کاردان و وطندوســت کــه یکی از
برجســتهترین آنها زندهیاد دکتر رضــا نیازمند بود ،در جهت
رونــق اقتصــادی ایــران و افزودن بر ســرمایه ملــی ،خدمات
بزرگی انجام دادند.

تظاهــرات جلیقــه زردهــا هنــوز هــم
شهروند
خبرساز است و در شبکههای اجتماعی
مجــازی
پرطرفــدار .دیــروز مــردم بعضــی
شــهرهای هلند و بلژیک هم به جلیقه
یگانهخدامی
زردهــا پیوســتند و مثــل روزهــای قبــل
تقریباً هر ســاعت ویدئوها و عکسهای
رنگ روز
زیادی از آن بازنشر میشد.
برخورد پلیس با مردم یکی از مهمترین
موضوعاتــی اســت کــه کاربران شــبکههای اجتماعــی به آن
توجــه میکنند .تعداد بازداشــتیها که دیروز بســیار زیاد بود
آماری بود که مدام از ســوی کاربران اعالم میشــد و از سوی
دیگر به خواستههای آنها هم پرداخته میشد .اینکه جلیقه
زردها به چه چیزهایی اعتراض دارند و دنبال رسیدن به چه
خواستههاییهستند.
«هنــوز فیسبــوک و توئیتــر رو تــو پاریــس فیلتر نکــردن؟»،
«فرانســه مهد دموکراسی! مشــغول تجربه کردن نقطه اوج
آزادیخواهــی در پاریس اســت .جوالن خودروهــای زرهی در
خیابانهــای آرمانشــهرغربزدگان برای ســرکوب خشــنتر.
جنبش زرد کبک غرب زده اســت اما برف نیست»« ،پلیس
فرانســه هشــتصد دانشآمــوز دبیرســتانی فرانســوی را بــه
ظــن حضــور در اعتراضات جلیقــه زردها به صــورت فلهای
بازداشــت و بــا آنهــا مانند اســرای جنگــی رفتار کرده اســت.
اگر ایــن اتفاق در تهران میافتاد ،دولت فرانســه و دوســتان
ســفارت فرانســه در روزنامههــای اصالحطلب چه واکنشــی
نشــان میدادند؟»7« ،صبح یه روز عــادی تو پاریس! ۸۰۰۰
نفــر نیــروی ارتــش و پلیس ،بــا زرهپوشهای نظامــی و ...در
انتظار جلیقهزردها! امنیت شوخی بردار نیست! چه تهران،
چــه پاریــس!»« ،وژدانــن صداوســیما عجب لوکیشــنایی تو
پاریس پیــدا میکنه» ،نمونــهای از واکنشها بــه اعتراضات
جلیقه زردها در شبکههای مجازی بود.

یاد سانچی

حــدود یــک مــاه تــا ســالگرد غــرق
گزارش شــدن کشتی ســانچی و کشــته شدن
روز دریانــوردان کشــورمان مانده اســت.
جمعه شــب یکــی از کاربــران توئیتر
کــه در بخش معرفیاش نوشــته«:مدرس علوم دریایی
و دورههــای تخصصی دریایی» ،در رشــته توئیتی درباره
نحوه غرق شــدن این کشــتی توضیــح داد .این توئیتها
با عنوان گزارش رســمی حادثه ســانچی نوشــته شد و او
در واقع گزارش رســمی تیم بررســی را دوباره با جزئیات
و عکس و تصاویر رادار کشتی بازنشر کرد.
این توئیت بســیار مورد توجه کاربران قرار گرفت و دیروز
توگوها و توئیتها درباره این مســأله
هــم بخشــی از گف 
بود .بسیاری با نگاهی احساسی درباره تلخ بودن حادثه و
تلخ خواندن گزارش آن نوشتند و بعضیها هم آن را به
عنوان گزارشی دقیق مورد توجه قرار دادند .ابراز تأسف و
سؤالهایی که کاربرها درباره این موضوع داشتند بخش
دیگــری از توئیتهای مربوط به این گزارش بود .درواقع
رشــته توئیــت ایــن مدرس علــوم دریایــی یــاد و خاطره
سانچی را دوباره زنده کرد.
کاربران این شــبکههای اجتماعی با خواندن این گزارش
چنین توئیتهایی نوشتند«:توصیه میکنم اگر ناراحتی
قلبی دارید نخونید« ،».لحظات پر تالطم سانحه سانچی
درســت در لحظه برخورد .خیلی دردآوره غریبانه مردن
ن گــزارش پارســال پخش شــده نیازی
وســط دریــا»« ،ای 
بــه توئیــت کــردن و بازگویــی نبود .گــزارش قابــل باوری
نبود و نیســت ونخواهد بود .ســؤال و ابهام زیادی وجود
داره لطفــا نمک به زخم خانوادهها نپاشــین»« ،چگونه
طرفیــن بــا بیدقتــی و اهمال ،چنــان فاجعــهای را رقم
زدند»« ،دوســت داشــتم بدونم دقیقاً چــه اتفاقی برای
ســانچی افتاده ،فارغ از مباحث سیاســی و غیرسیاسی»،
«داغ ســانچی هم مثل پالســکو هیچوقــت جاش خوب
نمیشه».

