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امشب عجب برفي ميبارد!

وقايع مجموعه داستان «پسر
من قاتل اس��ت؟» مربوط به
سالهاي بعد از جنگ است،
البته خيليها اي��ن كتاب را با
مجموعه داس��تان «من قاتل
پسرتان هستم» احمد دهقان
اش��تباه ميگيرن��د ك��ه اين
كتاب ،آن نيس��ت و نويسنده
اي��ن مجموع��ه داس��تان
۱۲۴صفحهايعليبراتيگجواناست.ناشرشهمكتابنيستان
است .اين كتاب از ۲۵داستان كوتاه تشكيل شده كه نام برخي از
آنها عبارت اس��ت از« :جيغ»« ،اين جاده انتهايي ندارد»« ،او از
ما نيست»« ،مرد سوم»« ،آسمان س��ياه است» و ...وقايع اتفاق
افتاده در اين كتاب ،تشريحكننده مصائب و مشكالت آن دسته
از رزمندگاني است كه روزگاري در جبهه بودهاند و حاال كسي
سراغي از آنها نميگيرد و به همراه خانوادههايشان با مشكالتي
اجتماعي مثل بيكاري و فقر دست به گريبانند .محوريت بيشتر
داستانهاي اين كتاب جنگ است ،مث ً
ال در داستان دوم كتاب
يعني «جيغ» با پسر نوجواني روبهرو هستيم كه پالك جنگي
پدرش را كه روز جشن تولدش از او هديه گرفته به گردن انداخته
و همراه دوستش كه راوي داستان است به جرم فرياد كشيدن و
جيغ زدن در بلوار ،توسط مأموران نيروي انتظامي دستگير شده
است و هنگامي كه مأموران به خانه آنها زنگ ميزنند ،پدرش كه
يك رزمنده قديمي است و اثر زخم تركش هنوز روي صورتش
ديده ميشود ،براي گرفتن رضايت پسرش ميآيد و قبل از آمدن
پدر،وقتي مأمور انتظاميازپسر ميپرسدكهپدرتچه كارهاست،
ميگويد كه توي خانه نشسته و بيكار است .اين اشاره نويسنده به
مشكالت اقتصادي ،در موارد ديگر داستانهاي كتاب هم تكرار
شده است .بنگاه تراژيك و غيرحماسي به مسئله جنگ از اين
كتاب اثري به غايت تلخ ساخته است و اي كاش نويسنده قدري
از تراژدي ميكاست و از حماسه غافل نميشد چراكه مصائب
بعد از جنگ كه به دليل عملكرد دولتها و سياستمداران رقم
خورده است ،هرگز نبايد به عنوان امري كه پديده دفاع مقدس
را خدشهدار كند ،ترسيم شود ،با اين حال يكي از داستانهاي
اين كتاب قصهاي است به اسم «امشب چه برفي ميبارد» كه در
مورد مرد نقاشي است كه خودش روزگاري رزمنده بوده است.
داستان از جايي شروع ميشود كه نقاش در يك روز برفي در اتاق
كارش مشغول كشيدن تابلوهايي از شهداست كه اكثرا ًدوستان
او هستند .در همان جا پس��ربچه فقيري كه كارش واكس زدن
در پيادهرو خيابانهاست ،از راه ميرسد تا كمي گرم شود و بعد
ساختار داستان در همان جا شكل ميگيرد .پرداخت اين داستان
ضرباهنگ منظمي دارد و ش��روع و پايانش هم حساب شده و
تاثيرگذار است .داستان اينگونه شروع ميشود« :دانههاي بلورين
برف ،كف كوچه ميخوابد.»...
اينجا استفاده نويسنده از استعاره باعث شده تا نقاش بودن راوي
را نويسنده بار ديگر به ما متذكر شود و در واقع توصيف برف در
كوچه،ازنگاهانديشمنديكنقاشسرچشمهميگيرد،درصورتي
كه نويسنده خيلي ساده و مبتديانه ميتوانست بنويسد :در كوچه
برف ميباريد و همچنين زاويه ديد اول شخص «حال استمراري»
هم باعث شده است تا ريتم داستان با نظمي خاص پيش رود ،هر
ن مجموعه يك زاويه ديد مشترك دارند.
چند تمام داستانهاي اي 
در ادامه داستان «امشب چه برفي ميبارد» پسرك واكسي كه
دايياش شهيد شده از راوي نقاش ميخواهد كه عكس دايياش
را نقاشي كند و او قول ميدهد هر هفته به محل كار مرد بيايد و
كفشهايش را واكس بزند« :...عكس را جلويم گذاشتهام و قلمو
را توي رنگ مشكي ميزنم .ميخواهم اول چشمهايش را بكشم.
چشمهاي عكس شبيه چشمهاي پسرك است.»...
به طور كلي هر ۲۵داس��تانك اين مجموعه ه��ر چند از لحاظ
كيفي و كمي در يك سطح نيستند ،اما با تصويري كه نويسنده
به داس��تانها داده ،آنها را خواندنيتر كرده است و ويژگي بارز
داس��تانهاي كتاب هم اين است كه نويس��نده بيشتر از اينكه
توضيح بدهد ،وقايع داستان را نشان داده و نمايان ساخته است .از
مشكالتداستانهاياينكتابعجلهكردننويسندهبرايانتشار
است ،چون در گوشه و كنار داستان گاهي ايرادهاي ويرايشي به
چشم ميخورد .در آخر بد نيست باهم پايانبندي داستان كوتاه
امش��ب چه برفي ميبارد را مرور كنيم« :خ��ودم را از پلهها باال
ميكشم .در را ميبندم[و] به كوچه ميزنم .وسط كوچه برفها
به گل ميزند .ميخواهم زودتر به خانه برسم .آسمان سياه سياه
است .با خودم ميگويم امشب عجب برفي ميبارد.»...
نمایش خانگی

«جيران» حسن فتحي
هنوز در پيشتوليد است

امام سجاد(ع):
خدايا به تو پناه مىبرم از اينكه
باطل را بر حق ترجيح دهم.
سجاديه ،از دعاى هشتم)
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«تو زودتربكش»چونتوصهيونيستي!

در حالي كه اسرائيل سعي دارد در سطح جهان خودش را بزرگترين قرباني تروريسم مطرح كند
كتاب «تو زودتر بكش» به طور واضح به قلم يك صهيونيست ،تروريسم سازمانيافته دولتي در اسرائيل را تشريح ميكند
فرزين ماندگار

اگربخواهيمماهيتاعمالورفتارصهيونيستها
در پهنه جه�ان را درك كنيم ،كت�اب تو زودتر
بكشاثررونينبرگمنكهخوديكصهيونيست
اس�ت ،رواي�ت دقيق�ي ب�ه دس�ت ميدهد.

نويسنده صهيونيست «تو زودتر بكش» به شكلي
كام ً
ال عيان و آشكار توجيه وسيله براي هدف در
جهتراهبردصهيونيسمراترسيمميكندونشان
ميدهد كه چگونه ميتوان از طريق رهيافتهاي
محرمانه و غيرانساني به هدف رسيد.
يك ترجمه هوشمندانه
دولتهاي غربي پس از انقالب اسالمي سالها
از ايران به عنوان حامي تروريسم ياد كردند و از
تروريس��م دولتي ايران سخن گفتند و طنز تلخ
ماجرا اين است كه اس��رائيل به شكلي علني و
آشكار تروريسم را تئوريزه كرده و به طور عملي
دست به انجام آن در هر نقطه از جهان ميزند.
اين وارونگي كه سياس��تمداران غربي دست به
تبليغ آن در جهان ميزنند ،به دس��ت رسانهها
انجام ميش��ود و در اين ميان ضعف رس��انهاي
جمهوري اسالمي سبب ش��ده تا آنطور كه بايد
صداي راس��تين ملت ايران در مي��ان هياهوي
رسانهها به گوش نرسد .جالب است كه مهمترين
چهرههاي صهيونيس��م در دفاع از تروريس��م و
خشونت و اعمال غيرانساني دست به قلم بردهاند
و بيپروا ايدئولوژي شيطاني اسرائيل را در قالب
كتاب عرضه ميكنند .تو زودتر بكش يكي از اين
كتابهاست كه يك مترجم هوشمند در ايران آن
را ترجمه كرده است.
اين كتاب آخري��ن اثر تحقيق��ي رونين برگمن
است كه س��ال گذشته منتشر ش��ده و از همان
آغاز ،نظرهاي فراواني را به خود جلب كرده است.
كتاب ،روايتي صهيونيستي از پيشزمينهها و روند
تشكيل سازمانهاي اطالعاتي اين رژيم است و در
اين بين بيش از هر چيز بر ترورهاي صورت گرفته
از سوي اين دس��تگاهها (يا به تعبير خود كتاب،
«قتلهاي هدفمند» آنها) تمركز دارد.
برگمن براي به دس��ت آوردن تصويري از سير و
عملكرد اين دستگاهها ،هزاران سند (كه برخي از
آنها ،محرمانه بوده و به صورت غيرقانوني در اختيار
او قرار گرفته) و تعداد بيشماري كتاب و مقاله را
بررسي كرده است اما اهميت بيشتر اين كتاب،
به صدها مصاحبه اختصاصي نويسنده با كساني
برميگردد كه خود به صورت مس��تقيم در اين
سازمانها (يا در وقايع مورد اشاره در كتاب) حضور
داشتهاند و رتبه سازماني يا عملياتي برخي از آنها
نيز در باالترين سطح بوده و همين ،اطالعات آنها را
به معناي دقيق كلمه «دست اول» كرده است.
ترور فخريزاده نشان داد ترجمه كتاب
كار درستي بوده
جلد اول از مجموعه چهارجلدي كتاب «تو زودتر
بك��ش» روايت نيروهاي عمليات��ي و اطالعاتي
رژيم صهيونيستي از ۶۰سال ترورهاي موساد،

از داليل��ي كه س��راغ اي��ن كتاب
رفتيم اين اس��ت كه اين كتاب به
بهترين وجه با اسناد و خاطرات
وبهصورتمتقنبحثتروريسم
دولتي اس��رائيل را ثاب��ت كرده
كه به صورت رس��مي نهادهاي
حاكميتياينرژيمچطورازترور
براياهدافشاناستفادهميكنند
ترور مبارزان فلس��طيني تا ت��رور عماد مغنيه
و دانشمندان هستهاي و موش��كي ايران است
كه وحيد خضاب آن را ترجمه كرده و از س��وي
انتشارات شهيد كاظمي منتشر شده است.
وحيد خضاب با اش��اره به ترور اخير شخصيت
هستهاي كشورمان ش��هيد محسن فخريزاده
به ايبنا ميگويد« :اين ترور نشان داد ،تصميمي
كه براي ترجمه كتاب «تو زودتر بكش» گرفته
شد ،كام ً
ال درست بوده اس��ت .نويسنده كتاب
در تلآويو ساكن اس��ت و در واقع يك نويسنده
اس��رائيلي -انگليسي محس��وب ميشود كه به
روزنامهنگاري و فعاليتهاي پژوهشي و تحقيقي
ميپ��ردازد .اين نويس��نده س��ابقه طوالني در
نگارش كتابهايي با موضوعات اينچنيني دارد
و جزو كارشناساني اس��ت كه در حوزه مستند
هم از او اس��تفاده ميكنند و چون ش��خصيت
شناختهشدهاي دارد ،توانس��ته با تعداد زيادي
از نيروهاي عملياتي موس��اد ،فرماندهان يا در
برخي موارد با رئيس كل موس��اد ارتباط برقرار
كند و مصاحبه بگيرد و در اين مصاحبهگرفتنها
توانسته تعدادي از اسناد مربوط به عملياتهاي
موساد را به دس��ت آورد و همانطور كه خودش
هم در كتاب تصريح كرده است ،با توجه به اينكه
اين اقدام قانوني نبوده و در رژيم صهيونيس��تي
نيز قانوني وجود دارد ،با عنوان «قانون سانسور
نظامي» و مواردي كه ب��ه موضوعات امنيتي و

نظامي مربوط باشد بايد به نهاد خاصي ارائه شود
و آنها اجازه انتشار دهند ،به همين دليل كتاب
در اسرائيل منتشر نشده و در امريكا منتشر شده
و ذيل قانون اسرائيل نبوده و كتاب در اصل منبع
خارجي محسوب ميشود».
كتاب با قلمي روان نوشته شده
خضاب در ادامه عنوان ميكند :بر اس��اس آنچه
در كتاب گفته شده40 ،س��ال قبل از تأسيس
اس��رائيل در س��ال  ،1948مهاجرت يهوديها
و صهيونيستها شروع ش��د و با توجه به اينكه
اس��اس كارش��ان با گرفتن زمين ديگران بود و
ميخواستند كشوري در يك كشور ديگر ايجاد
كنند ،درگيري با مردم محلي شروع شد و اولين
جوخههاي ترور به وجود آمد.
همچنين در كتاب به ج��اي ترور از اصطالحي با
عنوان «قتل هدفمند» كمك گرفته شده است.
پيش از تأس��يس اسرائيل تا س��الهاي اخير هر
قتل هدفمندي كه اس��رائيل انج��ام داده ،يعني
دشمنش را چه در داخل سرزمينهاي اشغالي و
چه خارج از آنجا در اروپا و آسيا و امريكاي التين به
قتل رساندهاند ،تاريخچهاش توسط اين نويسنده
جمعآوري شده و حاصلش تأليف اين كتاب است.
به گفته مترج��م كتاب «تو زودت��ر بكش» ترور
دانشمند هس��تهاي كشورمان ش��هيد محسن
فخريزاده نش��ان داد تصميمي كه براي ترجمه
كتاب گرفته ش��د در واقع تصميم درستي بوده
اس��ت .هر چند اين كتاب ،روايت دش��من است
و نميتوانيم بگوييم صفر ت��ا صد كتاب صحيح
است ،اما بايد روايت دشمن را هم داشته باشيم،
كمااينكه در روايتهاي جنگ ايران و عراق هم اين
بحث وجود دارد كه روايتهاي طرف مقابل جنگ
را براي تحقيقات خود بايد داشته باشيم .در رابطه
با اين كتاب نيز بايد روايت طرف مقابل جنگ را كه
چه بسا دشمن اصلي ماست ،داشته باشيم.
اين مترجم در بي��ان چرايي انتخاب اين كتاب
براي ترجم��ه ميگويد« :از داليلي كه س��راغ
اين كتاب رفتيم اين اس��ت ك��ه اوالً اين كتاب
به بهترين وجه با اسناد و خاطرات و به صورت
متقن بحث تروريسم دولتي اس��رائيل را ثابت
كرده كه به صورت رسمي نهادهاي حاكميتي
اين رژيم چطور از ترور براي اهدافشان استفاده
ميكنند ،آن هم نه در قال��ب يك يا چند مورد
اندك بلكه قبل از تشكيل دولت رسمي تا امروز
را بي��ان ميكند در حالي كه اس��رائيل س��عي
دارد در س��طح جهان خ��ودش را بزرگترين
قرباني تروريس��م مطرح كند ،البته با توجه به
رسانههاي زياد و تبليغاتي كه ميكند تا حدودي
هم موفق بوده و در برخي كشورها تصوري كه از
اسرائيليها دارند ،چيزي شبيه تصوري است كه
ما از فلسطينيها داريم! يعني اينقدر توانستهاند
خود را مظلوم جلوه دهند ،اما اين كتاب به خوبي
نشان ميدهد كه خود اسرائيليها اذعان دارند
تروريست هستند».

داريوش مؤدبيان ،كارگردان و مدرس تئاتر:

احياي تلهتئاتر در تلویزيون
يكي از راههاي نجات تئاتر است

كارگردان و مدرس
تئاتر
باسابقهتئاترضمن
اشارهبهاينكهتلويزيونميتواندبهرونقتئاترهاي
تلويزيونيكمككند،ميگويد:تلويزيونميتواند
بامشورتگرفتنازافرادمتخصصيكگروهتوليد
براي ساخته شدن آثار جذاب و فاخر توليد كند.

حسن فتحي ،كارگردان قصد دارد پس از سريال نمايش
خانگي «شهرزاد» س�ريال «جيران» را كارگرداني كند؛
مجموعهاي كه همچنان در مرحله پيشتوليد است.

شيوع كرونا و همچنين دشواريهاي گرفتن لوكشين از شهرك
سينمايي غزالي و ساخت دكورهاي تاريخي ،مسائلي است كه
به عنوان داليل به تأخير افتادن آغاز تصويربرداري پروژه حسن
فتحي عنوان شده است .مجوز ساخت سريال «جيران» سال
گذشته داده شده و داستان آن از پس از مرگ اميركبير و آشنايي
ناصرالدين شاه با جيران آغاز ميش��ود و تا حدود شش سال از
زندگي ناصرالدين شاه و جيران را دربرميگيرد .سازندگان اين
سريال عنوان كردهاند كه تالش ميكنند مستندات تاريخي را
قرباني جذابيت نكنند .انتش��ار خبرها درباره انتخاب بازيگران
اين س��ريال ،تاكنون اغلب در حد گمانهزني برخي سايتهاي
غيررسمي بوده و خبري رسمي در اين زمينه منتشر نشده است.
همين امر موجب شده كه برخي از پايگاههاي خبري از بازيگراني
نام ببرند كه در ادامه حضورشان تكذيب ميشود .همانند آنچه
امروز اتفاق افتاد و حضور هوتن ش��كيبا و رؤيا تيموريان در اين
مجموعه نادرست عنوان شد .فيلمنامه سريال تاريخي «جيران»
را احسان جوانمرد و حسن فتحي نوشتهاند .سريال «جيران» به
كارگردانيحسنفتحيوتهيهكنندگياسماعيلعفيفهقراراست
سال ۱۴۰۰به صورت اختصاصي از فيليمو پخش شود.

حكمت

نما | حسین کشتکار

داريوش مؤدبي��ان كارگردان ،م��درس و مترجم
تئاتر ضمن اش��اره به اينكه توليد تلهتئاتر از چند
جنبه اهميت دارد و ميتواند به تئاتر صحنهاي نيز
كمك ميكند به مهر ميگويد :وقتي به تاريخ تئاتر
رجوع ميكنيم ،ميبينيم در زمان توقف تئاتر و به
طور مثال در كودتاي ۲۸مرداد  1332كه تئاترها
تعطيل ش��ده و ميس��وزند و گروههاي تئاتري از
بين ميروند ،ما با خلئي در تئاتر روبهرو ميشويم
اما در سال  ۱۳۳۸شاهد هس��تيم كه به پيشنهاد
دكتر ف��روغ تئاتر تلويزيون��ي روي كار ميآيد .آن
زمان با امكانات محدودي اين طرح شكل ميگيرد
و تئاترهاي تلويزيوني به ص��ورت زنده از تلويزيون
پخش ميشوند.
مؤلف كت��اب «طنزآوران جه��ان نمايش» تصريح
ميكند :ابتدا مس��ئوالن ما بايد به اين فكر باش��ند

كه از چه طريقي ميتوانن��د تئاتر را نجات دهند كه
يكي از اين راهها تلويزيون است اما براي عملي شدن
اين طرح الزم است كه اجماعي تش��كيل شود و از
سردمداران تئاتر تلويزيوني كه در اين زمينه تجربه
دارند ،مشورت بگيرند .مركز پژوهشهاي صدا و سيما
دو كتاب از تلهتئاترها و دستاندركاران توليد اين آثار
منتشر كرده است كه براي فراخواندن افراد باتجربه و
كارشناس ميتوانند از اين كتابها كمك بگيرند .اين
پيشنهاد بايد از طرف مديران تلويزيون مطرح شود.
كارگردان تلهتئاتر «باجناقها» يادآور ميش��ود:
من بيش از ۵۰تئاتر تلويزيوني تنها در دوران پس از
انقالب توليد كردهام و در دوران جنگ با نيت خير
و نگاه مثبتي كه از سوي هر دو طرف وجود داشت،
كارهايي انجام داديم كه ماندگار ش��ده است و در
حال حاضر همين آثار را دوب��اره پخش ميكنند.
تلويزيون يكي از راهها و به گمان��م راه اصلي براي
توليد تئات��ر تلويزيوني اس��ت و در كوتاهمدت هم
جواب ميدهد .تلويزيون ميتواند با مشورت گرفتن
از افراد متخصص يك گروه توليد براي ساخته شدن
آثار جذاب و فاخر توليد كند.
مؤدبي��ان در پاي��ان صحبتهاي��ش ميافزايد :ما
حتي ميتوانيم تولي��د تئاتر آنالي��ن براي پخش
اينترنتي داشته باشيم كه البته آن هم نيازمند يك
متولي است .اين روزها فرهنگسراها خالي هستند
در حالي كه ميت��وان آنه��ا را در اختيار گروههاي
تئاتري قرار داد تا كارشان را با رعايت پروتكلهاي
بهداش��تي تمرين كنند .براي چنين كاري نياز به
سرمايهگذاري و اسپانسر است كه در همه جاي دنيا
شهرداريها اين كار را انجام ميدهند.

بيانيه سينماگران در واكنش به ترور شهيد فخريزاده

كاش به قدر بدخواهان ميشناختيمت
عليرضا داوودنژاد نسبت به حذف دلنوشتهاش
با موضوع شهيد فخريزاده در اينستاگرام واكنش نشان داد

در پ�ي ت�رور ناجوانمردان�ه دانش�مند ش�هيد
محس�ن فخ�ر يزاده جمع�ي از س�ينماگران ب�ا
ص�دور بياني�هاي از اي�ن اق�دام اب�راز تأس�ف كردند.

جمعي از هنرمندان و سينماگران در پي ترور ناجوانمردانه شهيد
محسن فخريزاده از دانشمندان هستهاي كشورمان در بيانيهاي
عنوان كردند كه به اين شخصيت برجسته افتخار ميكنند.
در متن این بيانيه س��ينماگران آمده اس��ت :خطاب به تويي كه
نميشناختیمت ،خبر ترور ناجوانمردانهات را شنيديم و افسوس
خورديمكهچرابهقدربدخواهانميهنمانتورانميشناختيم.كمي
دير شده ولي به پاس يك عمر تالش علمي بيمنت و بينام و نشان
براي اقتدار كشور عزيزمان ايران ،به تو افتخار ميكنيم .روحت شاد
امضاكنندگان اين بيانيه عبارتند از :پرويز پرستويي ،ابراهيم
حاتميكيا ،كمال تبريزي ،مجيد مجيدي ،همايون اسعديان،
منوچهر محمدي ،منوچهر شاهس��واري ،مازيار ميري ،رضا
ميركريمي ،نرگس آبيار ،فرش��ته طائرپ��ور ،محمدمهدي
عسگرپور ،كامران ملكي ،رسول صدرعاملي ،مجتبي راعي،
محمدحس��ين حقيقي ،حس��ن برزيده ،محمدعلي نجفي،
حبيب احمدزاده ،آتيال پسياني ،فرهاد توحيدي ،اكبر نبوي،
فرهاد قائميان ،محمدحسين مهدويان ،مهدي فخيمزاده.
روايت عليرضا داوودنژاد از سانسور اينستاگرام
از س��ويي عليرض��ا داوودن��ژاد
كارگردان باس��ابقه س��ينما كه
با انتشار دلنوش��تهاي در صفحه
شخصيخودبهماجرايترورشهيد
محسن فخريزاده واكنش نشان
داده بود ،از حذف اين دلنوشته از
سوي اينستاگرام خبر داد.
عليرضا داوودنژاد كارگردان سينما درباره حذف پستي كه
به تازگي در اينستاگرام گذاشته اس��ت ،به مهر گفت :اين
حذف براي من بسيار عجيب بود و به نوعي ميتوان آن را يك
سانسور در فضاي مجازي دانست .مسئله جالب اين است كه

صفحه من در اينستاگرام بهروز هم نميشود.
عليرضا داوودنژاد در پست اينستاگرامي خود در واكنش به ترور
شهيد محسن فخريزاده نوشته بود« :مملكتي كه بنيه دفاعي
قوي نداشته باشد ،بايد بازي را واگذار كند ولي اگر بخواهد در
بازي اثرگذار باش��د بايد بنيه دفاعي قوي و توان بازدارندگي
مناسب داشته باشد و دس��تيابي به اين بنيه و توان معموالً با
مقاومت و كارشكني قدرتهايي كه از پيش توان بازدارندگي
دارند مواجه ميشود.
به مادربزرگم گفتم ميخواهم مخترع بش��وم ،گفت هرگز به
دنبال چنين چيزي نباش مادر جان ،چون سر راه مخترعان چاه
ميكنند و در آن نيزه ميكارند و روي آن را با خاك ميپوشانند
تا آنها در حالي ك��ه به اختراع خود فكر ميكنن��د در آن چاه
بيفتند و تكهپاره شوند .ناگفته نماند كه او عاشق «هزار و يك
شب بود» و اغلب اوقاتش را با رمانهاي مفصلي نظير «به سوي
رم» و «ده نفر قزلباش» ميگذراند.
خالصه اگر اين روزها بر س��ر راه مردمان دانا و توانا و مبتكر
اين سرزمين كه به هر نحو دنبال تقويت بنيه دفاعي مملكت
هستند ،چاه آتشين ميكنند و بر آنها نيزه گلوله ميبارند،
اين همان داستان مادربزرگ است كه از ديروزها ادامه داشته
و باالخره اگر به دست امروزيها براي آن چارهاي انديشيده
نشود ،خواهناخواه در فرداها نيز همچنان ادامه پيدا ميكند و
براي فرزندان اين سرزمين تكرار خواهد شد».

