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  فرزین ماندگار
ی�ک پژوهش�گر و روزنامه ن�گار ح�وزه 
تاری�خ گف�ت: آل احم�د بيش از س�ایر 
روشنفکران هم عصر خود به خود تخریبي 
مي پرداخ�ت. او خ�ودش پي�ش از آنکه 
دیگران نقدش کنند خود را نقد مي کرد.

مراس��م چهل و نهمين س��الگرد درگذشت 
ج��ال آل احمد براي نخس��تين ب��ار پس از 
درگذشت او در منزل ش��خصي  او و سيمين 
دانشور که اين روزها موزه جال و سيمين شده 

است، برگزار شد. 
در اين مراسم محمدرضا کائيني، پژوهشگر و 
روزنامه نگار در سخناني با بيان اينکه آل احمد 
بيش از ساير روشنفکران هم عصر خود به خود 
تخريبي مي پرداخت، عنوان کرد: او خودش 
پيش از آنکه ديگران نقدش کنند خود را نقد 
مي کرد. اين روزها البته مي شنويم که برخي 
مي گويند آل احمد هويت فکري منس��جم 
نداشته اس��ت که به نظر من نش��ان دهنده 
آن اس��ت که آل احمد را هنوز به درس��تي 
نمي شناسند. او در نوجواني وارد حزب توده 
شد اما بافاصله وقتي متوجه شد اين حزب 
به روزپرستي و نه خدمت به ايراني مايل است 
از آنها منفک شده و وارد حزب زحمتکشان 
مي ش��ود. اما در آنجا هم بقايي را در راستاي 
رسيدن به مطامع شخصي  مي يابد بنابراين 
بافاصله به نيروي س��ومي مي پيوندد و پس 
از ۲۸ مرداد به نوعي خوداتکايي مي رسد. در 
واقع نوشتن آثاري چون غربزدگي، خسي در 
ميقات و... نشان مي دهد سير تفکر آل احمد 
در طول عمرش روشن و هدفمند است و او به 
درستي و پس از تجربيات زياد به جايي رسيد 

که انتهاي زندگي او بود. 
در بخش ديگري از اين مراسم حسين قدياني، 
نويسنده و روزنامه نگار متني را که آماده کرده 
بود قرائت کرد: »من به اين خانه، فراتر از يک 
»موزه« به چشم يک »پناهگاه« نگاه مي کنم! 
پناهگاهي براي اين همه آه بلند که مي کشيم! 
بلندتر از ارتفاع کاخ هاي شهر! ممنون حضرت 
آل احمد، بابت اين يادگاري! ۵۰ سال گذشت 
از آن روز که تو از اس��الم، س��الم برنگشتي و 
داغت براي هميشه ماند در دل دوستدارانت 
اما چه خ��وب که در کتاب، قلم ت��و و در اين 
حياط، قدم تو الي االبد براي ما مانده اس��ت! 
حرص را خودت خوردي و ناظر بر امانتداري 
پسنديده  همسرت، ارث را گذاشتي براي ما! 
به شهادت »سنگي بر گوري« اين اواخر، همه  
قصه  زندگي ات، غصه  نداشتن بچه بود! و حاال 

بش��نو! اين صداي ونگ ونگ فرزن��دان تو و 
سيمين است! آن هم در خانه ات!«

  مي گفت غالب ایراني ها را مي شناسم 
در ادامه مراس��م و پس از س��خنراني کوتاه 
ويکتوري��ا دانش��ور، س��يدعبداهلل ان��وار از 
پژوهش��گران برجسته کش��ور به سخنراني 
درباره آل احمد پرداخت و گفت: من و جال 
۷۶ سال پيش در مهر ۱۳۲۲ وارد دانشسراي 
عالي شديم. من رياضي مي خواندم و آل احمد 
ادبيات. آن زمان در دانش��کده يک انجمن 
ادبي داش��تيم که من مهماتي که به اس��م 
شعر مي س��رودم را در آنجا قرائت مي کردم. 
جال هم تازه دس��ت به قلم ش��ده بود و به 
جلسات ما مي آمد. در چنين فضايي نوشته ها 
و داستان هاي کوچکش نوشته شد و کم کم 

ترقي کرد تا اينکه وارد حزب توده شد. 
انوار ادامه داد: حزب توده در آن سال ها حزبي 
بود که تمام تيپ هاي فکري فهميده جامعه وارد 
آن شدند. يادم هست دو استادمان به نام هاي 
نورايي و محمود سنايي بسيار تأکيد داشتند 
که کارمان را آنجا ادامه دهيم اما متأسفانه طبق 
رويکردي که حزب پيدا کرد و در واقع استالين 
داشت، کمونيست نه تنها در آن زمان که همين 
حاال هم در حال حاضر در دنيا يادآور تنفر است 
و مترادف با  آدم کشي اس��ت.  انوار در ادامه به 
ماجراي خان��ه جال آل احمد اش��اره کرد و 

گفت: سال ۱۳۳۰ که سيمين خانم از امريکا 
ب��ورس دريافت کرد و رفت، ج��ال خانه اي 
نداشت. در پي خانه مي گشت، من آپارتماني 
داشتم در مجاورت خانه خودم که به آل احمد 
دادم تا در آن س��کني بگزيند و اينگونه شد 
که ما همسايه جال ش��ديم. پس از سال ها 
که س��يمين خانم قصد بازگش��ت به کشور 
را داش��ت، جال قصد کرده ب��ود تا پيش از 
بازگشت سيمين خانه اي بسازد. زميني که در 
حال حاضر خانه جال و سيمين است، وقفي 
است. مي گفت اينجا را ميان معلمان تقسيم 
کردند و م��ن هم گرفتم. م��ن در آن زمان ۳ 
هزار تومان به واس��طه کار کردنم، پس انداز 
کردم که به جال دادم تا اينجا را بسازد. رفيق 
مهندسي داشتم به نام مهندس طرفه که براي 
ساخت اينجا تمام حس��اب و کتاب ها حتي 
مزد کارگر را او حساب کرد. مجموعاً ۴۵۰۰ 
تومان مي شد. باقي را هم آل احمد جور کرد و 
خانه را ساخت. اين خانه خيلي در جواني به 
ما خدمت کرد چراکه پس از ۲۸ مرداد وقتي 
همه ما به لحاظ روحي مشکاتي داشتيم با 
خليل ملکي اينجا مي آمديم و تا صبح  بحث 
مي کرديم.  انوار در ادام��ه گفت: برخي فکر 
مي کنن��د غربزدگي ج��ال خواننده هايش 
را از او دور کرده و مي کند اما به واقع کس��ي 
مثل او نتوانس��ت در جريانات سياسي وارد 

شود و خوب بماند. او مي گفت قالب ايراني ها 
را مي شناسم مي گفت تا وقتي پول پرستي و 
جاه طلبي وجود دارد محال است مرد سياسي 
در آنها پديد آيد که دست و دلش در برابر پول 
و پست نلرزد. مي گفت بايد دنبال يک اخاق 
نو رفت.  انوار در پايان سخنان خود به باورهاي 
مشهد هم اشاره کرد و گفت: جال مي گفت 
بايد بازگشت به مذهب داشته باشيم. . . براي 
اينکه بتوان در مقابل فقر ايستاد نياز به يک 
نيروي مذهبي است و تا اين نيرو نباشد ما در 

ذات باقي مي مانيم. 
   نقش خانه، خانه اهل قلم 

در ادامه محمدحس��ين دانايي فر خواهرزاده 
جال و شمس آل احمد در سخناني توضيح 
داد: انگيزه جال و س��يمين ب��راي آمدن به 
اين خانه وجود نيما يوش��يج در مجاورت آن 
بود. با س��اخت اينجا اولين خانه ملکي آنها 
برپا مي شود و از اجاره نشيني رها مي شوند. 
اينجا جايي است که در اول ارديبهشت سال 
۱۳۴۷ ع��ده اي از نويس��ندگان، مترجمان، 
شاعران و روزنامه نگاران اساسنامه و مرامنامه 
اولين تشکل صنفي اهل قلم با عنوان کانون 
نويس��ندگان ايران را نوش��تند. اهميت اين 
خانه همين قدر اس��ت که جمالزاده در نامه 
به مصطفي زماني نيا ويراستار جال آل احمد 
مي نويس��د که خانه ج��ال در تهيه کردن 

زمينه براي قيام ملي سهم بسزايي داشت. وي 
در پايان سخنان خود راز نهفته در اين خانه 
را بزرگ شدن آدم ها ناميد و گفت: ما راز اين 
خانه و امثال اين خانه را راز بزرگ شدن اين 
شخصيت ها مي دانيم و در پي آنيم سرنخي 

بيابيم و از شيوه بزرگ شدنشان  بياموزيم. 
  روایت مهدي طالقاني از جالل 

سيدمهدي طالقاني پسرعموي جال و شمس 
آل احمد نيز در سخناني کوتاه گفت: من دو 
بار جال آل احمد را ديدم. يک بار زماني که 
منزل پدرم آمدند تا ايشان را به اسالم ببرند. 
مي گفتند ک��ه هواي خوبي دارد و مي ش��ود 
از تهران به آنجا فرار کرد. ام��ا مرحوم پدرم 
نپذيرفت و نرفت. يکبار هم مرحوم طالقاني 
تازه از زندان آزاد شده بودند و دوستان معمم 
ايشان به همراه جال به منزل ما  آمدند. يکي 
از آقايان حاضر ش��روع به تمجي��د از جال 
کرد که آقاي طالقاني فرمودند بس کن اين 
تهمت ها اصًا به ايشان نمي چسبد. سيمين 
خانم را ه��م اولين بار در بيمارس��تان پارس 
ماقات کردم که به دليل بيماري بس��تري 
بودند. پس از اين ديدار پايمان به خانه ايشان 
باز شد و ۱۰ روز يک بار سري به او مي زديم. 
ما از اين خانه خاطراتي داريم چراکه مرحوم 
پدرم بارها به خانه سيمين و جال آمده بودند.  
وي همچنين گفت: جال خانواده مذهبي و 
تندي داشت و ش��ايد به دليل فشارهاي تند 

خانواده بود که جذب احزاب شد. 
   جالل با خودش روراست بود

در ادامه مراس��م حجت االس��ام زائري نيز 
در س��خناني گفت: هر کسي ممکن است از 
زاويه اي دلبسته جال باشد ولي من از اين 
منظر دوس��تش دارم که با خودش روراست 
بود. براي من اين مس��ئله مهم اس��ت. اين 
چيزي است که ما امروز به آن احتياج زيادي 
داريم. آن هم در روزگاري ک��ه به هم دروغ 
مي گوييم و فضاي ريا و ش��عار برپاست. در 
روزگاري ک��ه مجال خود بودن ب��راي افراد 
کمتر پيش مي آيد روراس��ت ب��ودن با خود 
اهميت دارد و پيدا کردن فردي که خودش 
باشد سخت است.  زائري در بخش ديگري از 
س��خنان خود با بيان اينکه اين خانه زماني 
مي توانست موزه ش��ود که مرحوم سيمين 
دانش��ور زنده بود، گفت: مي شد اين خانه را 
زماني تبديل به موزه کرد که سيمين باشد 
و از آن لذت ببرد. ارزش اين مس��ائل زماني 
مشخص مي شود که خود فرد حاضر باشد و 

ببيند از او قدرشناسي مي شود. 
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  معصومه طاهری
مارک ترودیویچ، دادس�تان سابق فرانسوي کاميک 
استریپ سه گانه اي با نام »شمارش معکوس« را درباره 
مبارزه با تروریست راه اندازي کرده است. چندي قبل 
پس از انتش�ار اولين سناریوي این س�ه گانه، فيگارو 
سراغ او رفت تا بيش�تر از کارش بداند. ترودیویچ از 
سال 2000 تا 2015 در دادگاه عالي پاریس فعاليت کرده 
و کارشناس مبارزه با تروریسم است که دادرسي هاي 
زیادي را در این باره داشته است. وي تا کنون سه مقاله، 
یک رمان و یک کاميک با همين موضوع توليد کرده 
است. در اولين سري این سه گانه که توسط ماتز نوشته 
شده و جوزپه ليوتتي آن را طراحي کرده است، آنتوان 
دووکسن قاضي مبارزه با تروریس�م، ژان فوردریک 
مارتينز معروف به ابوعثمان که به داعش پيوس�ته و 
به س�وریه رفته را دنبال مي کند؛ کسي که مرگش را 
چندین منبع تأیيد کرده اند اما با این حال دادس�تان 
نگران اس�ت که داعش�ي ها با عدم تأیيد مرگ او به 
فرانسه برگردند و حمله اي به فرانسه داشته باشند... 

    
بعد از نوشتن سه مقاله و دو رمان، نویسنده 
کتاب کاميک استریپ ش�دید؛ آیا طرفدار 

هنر نهم هستيد؟
بله، اما تخصص فني ندارم. من با کاميک بزرگ شدم. به 
نظرم همه چيز در کاميک استريپ نيست بخشي هم بايد 

در وجود خود انسان باشد. 
چه چيزي باعث شد تا ماجراجویي کاميک 

براي شما شروع شود؟
زماني که شروع به نوشتن اولين کتابم در مورد تروريسم 
کردم کسي در اين باره حرفي نمي زد. به اين موضوع خيلي 
عاقه دارم، نمي خواستم فقط در حد مقاله يا رمان به اين 
موضوع بپردازم. اينکه چرا سراغ کاميک استريپ رفتم 
بايد بگويم اين هنر يک رسانه پر رونق است، ابزار جالبي 
براي صحبت در مورد مبارزه با تروريس��م و   راه نوآورانه 
براي برخورد با موضوع مورد عاقه من است. من تشکر 
مي کنم از شرکت رو دي سوزن که يک پروژه بلندمدت 
از من را به شکل سه گانه ارائه مي دهد البته در ابتدا کار 
فقط کاميک خيلي کوتاهي ب��ود. ما در ماجراي کاميک 
بايد مراقب شخصيت هاي خوب باشيم تا بتوانيم به سمت 
مسائل عميق تر مربوط به مبارزه با تروريسم حرکت کنيم: 

مبارزات قدرت، ژئوپوليتيک... 
ش�ما در س�ناریوي اول، انتح�اري ژان 
فوردری�ک مارتين�ز را ب�ا هم�کاري ماتز 
نوش�تيد. مانند طراحي هاي کار که جوزپه 
ليوتتي انجام داد. چه چيز آن ش�بيه شغل 

شش ساله شماست؟
من تنها س��ه مقاله و دو رمانم را نوشتم. کار تيمي برايم 
بس��يار مهيج بود و آن را خيلي دوست داش��تم. با ماتز 
مکالمه تلفني و اينترنتي طوالني اي داشتم. داستان را 
بدون اسکريپت نويسي نوشتم. سپس او تصحيح کرد، 
مطالبي اضافه يا حذف کرد... برخاف من، او مي داند ريتم 
کاميک چطوري بايد باشد. او بدون هيچ ترديدي تمام 
موضوع را دس��ت گرفت و دنبال کرد! براي گفت وگوها 
هم خودش اغلب آنها را نوشت و من تصحيح مي کردم يا 
گاهي اوقات مخالفت مي کردم. براي جوزپه ليوتتي هم 
را از بين چند طراح پيشنهاد شده توسط رو دي سوزن 
انتخاب کرديم. او خيلي خوب مي تواند چيزهايي را که 
در متن قابل بيان نيست، طراحي کند. وقتي که درباره 
نقاش��ي هاي او بحث مي کرديم، ماتز به نکات تکنيکي 

خوبي اش��اره مي کرد. من به  خاطر نگاه واقع بينانه تر او 
بيشتر روي جزئيات متمرکز شدم. حاال که اين آلبوم وارد 
بازار شده است، مثل يک بچه خوشحال هستم که در اين 

پروژه شرکت کرده ام، کار جالبي است. 
کدام بخش از کار را بيشتر دوست داشتيد یا 

کمتر از آن خوشتان آمد؟
آنچه مد نظرم بوده ظرفيت کاميک است که هم خيلي 
فني و هم آموزشي بود. گرچه محتواي زيادتري در مورد 
مبارزه با تروريسم وجود دارد، مبارزه با تروريسم دنياي 
وسيعي است که براي مدت طوالني به صورت يک راز 
بوده و مردم بايد بدانند آنها چگونه کار مي کنند. يکي 
از مزيت هاي کاميک اين است که با استفاده از تصاوير، 
بس��ياري از اتفاقاتي را که رخ مي دهد مي توان مطرح 
کرد. مثًا يک حمله تصويري و نقاشي شده هميشه به 
مراتب کمتر از حمله واقعي وحشت دارد. از طرف ديگر 
متوجه شدم هنوز کاميک ها از نظر کيفيت نقص دارند 
زيرا تصاوير مي توانند تصور خواننده را کاهش بدهند و 
چشم اندازي را به آنها تحميل کنند. به نظر مي رسد کار 

کمي ديجيتالي شده  است. 
در کاميک ها دو حمله به آمستردام و جاده 
پاریس داشتيد، آیا نمي ترسيد در حال ایده 

دادن به داعشي ها در آینده هستيد؟ 
امکانات زيادي ب��راي بمب گذاري ها وجود دارد. . . آنها 
مي توانن��د در هر زمان به ه��ر کجا برون��د. اين قدرت 

تروريست ها و البته ضعف ماست. 
چه چيز ش�خصيت قاضي آنتوان دووکسن 

براي شما جالب بود؟
در بعضي موارد وجه اشتراک داريم، ضرب المثلي هست 
که مي گويد ماهي هاي بزرگ را با استفاده از ماهي هاي 
کوچک تر بگيريد. . . آنتوني دووکس��ن در درون، قالب 
خيل��ي خام��ي دارد و از نظر من خش��ن و غيرمتمدن 
است. مصداق آن است که »من بيشتر به خاطر مبارزه 
با تروريسم زندگي مي کنم اما نمي توانم بدون آن عمل 
کنم.« با آن خاطرات زيادي در طول اين س��ال ها برايم 
يادآور شد. همسرم زماني که در ستاد مبارزه با تروريسم 
بودم خيلي از کارم خس��ته ش��ده بود)مي خندد(. من 
همينطوري زندگي کردم خيلي تنش داشتم، اغلب در 
خانه نبودم، هرگز به طور کامل در تعطيات يا در آخر 

هفته ها در خانه نبودم. 
سؤال شخصي تر، شما چطور این همه فشار 

را در زندگي تحمل مي کنيد؟
مبارزه با تروريسم درباره مسائل انساني در تمام سطوح 
است اين مسئله تمام نش��دني است. مسئله اصلي اين 
است که آن را دنبال کنيم و به صورت متوالي پيگير آن 
باشيم،چراکه رسيدن به هدف شيرين لذتبخش است 

حتي اگر آن را فقط در اقيانوس بجوييم. 
آیا کار کاميک ش�ما ب�راي مخاطب خاصي 

طراحي شده است؟
کاميک هاي م��ا براي همه اس��ت، اما گروه س��ني که 
بيش��تر به آنها عاقه دارم، نوجوانان و جوانان هستند. 
من اغلب در خانه هستم و براي نوجوانان در دبيرستان 
سخنراني مي کنم، بنابراين خيلي به آنها فکر مي کنم. 
آنها بيش��تر در معرض ايدئولوژي ها هستند. اگر سعي 
کنيم يک گفتمان ساده تر برايشان داشته باشيم سراغ 
آنها نمي روند. ما برايش��ان قابل اعتماد نيس��تيم. بايد 
تاش کنيم هميشه واقع بينانه و منحصربه فرد باشيم. 
اين همان چيزي است که در ابتداي کار کاميک نسبت 

به آن تاش کرديم.

کاميک ها ابزار جالبي برای مبارزه با تروريسم هستند
دادستان سابق فرانسوي:

88498436سرویس فرهنگي

   حسن روانشيد*
بايد پذيرفت که س��ازمان ميراث فرهنگي، 
گردشگري و صنايع دستي به رغم تاش هاي 
بي وقفه اي که ب��راي برگ��زاري مصاحبه ها 
در س��طح مديريتي مي کند اما بيشتر اوقات 
خ��ود را صرف معضات گردش��گري نموده 
که نتوانس��ته از بعد جهاني بازتاب چنداني 
به خود اختصاص ده��د درحالي که تعدادي 
از ذخاير بي بديل خود را ب��ه نحوي از انحا از 
دست مي دهد. استان چهارمحال و بختياري 
عاوه بر اينکه عنوان بام ايران را متعلق به خود 
مي داند، يکي از خوش آب وهواترين مناطق 
خاورميانه در طول تابس��تان است به  طوري 
 که درجه حرارت مرکز آن يعني شهرکرد در 
يکي از آخرين روزهاي مرداد امسال عدد ۱۱ 
را نشان مي دهد و اين مزيت به خاطر وجود 

برف در بيشتر مناطق کوهستاني و غارهاي 
آن است که مي تواند گردش��گران زيادي را 
از داخل و خارج به سوي خود جلب کند. در 
اين استان کوهس��تاني عاوه بر ميراث هاي 
ملموس و ناملموس تاريخي از جمله شيرهاي 
سنگي فراوان بر مزار سرداران و بزرگان ايل ها 
آثار گرانبها و کم نظيري از طبيعت بکر وجود 
دارد که بايسته است به ثبت جهاني برسد و در 
اين ميان مي توان به روستاي مومزايي اشاره 
کرد که در اکثر فصول پوشيده از برف بوده و 
درست در همين امتداد شهرستان کوهرنگ 
در منطق��ه چلگرد اين اس��تان واقع ش��ده 
ک��ه سرچش��مه دو رودخانه ب��زرگ کارون 
و همچنين زاينده رود خش��کيده مي باش��د 
مسيري به سوي روستاي کم نظير و زيارتي 
توريستي امامزاده سر آقا سيد عيسي وجود 

دارد که يک��ي از رؤيايي تري��ن و مهيج ترين 
جاده هاي کوهستاني اما پرخطر بوده و تمام 
طول پاييز و زمس��تان به دلي��ل لغزندگي و 
ريزش برف سنگين مسدود است. همچنين 
عاوه بر گردشگران داخلي، توريست هايي از 
قاره اروپا به خصوص آلمان همه ساله به صورت 
گروهي و در چنين فصل��ي عازم اين منطقه 
هس��تند تا روزهاي طوالني را در آب وهواي 
بکر آن س��پري ک��رده و در جس��ت وجوي 
گياهان پرارزش و کمياب دارويي باشند. در 
اين استان جاذبه هاي ديدني فراواني وجود 
دارد که قرن ها از تاريخ خلقت آنها در دامنه 
طبيعت مي گذرد و گونه اي ديگر از ميراث ها 
به جز ملم��وس و ناملموس مي باش��د که از 
ميان آنها مي توان به غار يخي اشاره کرد. اين 
مکان اعجازآور يکي از صنايع بديع و زيباي 

طبيعت است که قرن ها از يخ زدگي و برودت 
آن مي گذرد و بيننده را ب��ه ياد يخچال هاي 
قبل از تاريخ مي اندازد. اين غ��ار نيز يکي از 
جذابيت هاي خارق العاده منطقه مي باشد که 
در تمام طول سال پذيراي هزاران گردشگر 
داخلي و خارجي، کوهن��وردان و يخ نوردان 
بوده اما در هيچ زمان سازمان ميراث فرهنگي 
همت به ثبت رساندن و نگهداري از اين جاذبه 
ارزشمند را نداشته که ساالنه هزاران گردشگر 
را به اين منطقه چادرنش��ين ايل بختياري 
بکشاند تا ضمن بازديد از اين پديده، توليدات 
صنايع دستي و لبني آنها را خريداري کنند تا 
عاوه بر کاري فرهنگي جنبه اقتصادي هم 
داشته باشد يا حداقل مأموري را در آن بگمارد 
تا به حراست از آن بپردازد. پنج شنبه گذشته 
درحالي  که حدود ۳۰ نفر از گردشگران محو 

تماش��اي يخ ها در اين غار بودند قسمتي از 
سقف ريزش و سه نفر از آنها را مصدوم کرده 
بود که منجر به فوت يک نفر مي شود. شايد با 
وقوع اين حادثه مسئوالن امر ازجمله ميراث 
فرهنگي کشور از خواب غفلت بيدار شده و با 
خود بينديشند اين گونه آثار کمياب در دنيا 
مي توان��د منبع جايگزيني خ��وب و باارزش 
افزوده باال براي جذب توريس��ت باشد. گويا 
اين سازمان همچنان حياط خلوت باقي  مانده 
که تنها ب��ه حدفاصل ميدان انق��اب و برج 
مياد تهران محدود مي شود و آنچه در زمينه 
ميراث و در وسعت يک ميليون و ۶۰۰ هزار 
کيلومتري کشور وجود دارد نيازمند شناسايي 
و حراست و حفاظت نيست تا عاوه بر پابرجا 

ماندن حادثه ساز هم نباشد. 
    *روزنامه نگار پيشکسوت

جاللپيشازديگرانخودرانقدميکرد
در چهل و نهمين سالگرد درگذشت جالل آل احمد مطرح شد
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