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نکته

کرونای فعال و پر زور در اتوبوسهای تندرو و مترو
طاهر اکوانیان

روزنامهنگار

اگر این روزها هر کدام از ما به قصد رفتن به جنوب و شمال
تهران یا شرق و غرب سوار اتوبوسهای تندرو شویم ،از
شــدت ازدحام جمعیت و فشردگی چنان له میشویم
که فرصتی برای فکر کردن به کرونا پیدا نمیکنیم .در
مترو هم به همین شکل و کمی شیکتر این فشردگی
و لهشــدگی وجود دارد و امان کرونا را بریده است .آدم
میماند چه کار میتوان کرد و کدام برنامه را میشــود
پیاده کرد که از این راحتتر و سریعتر کرونا شیوع پیدا
کند تا هرچه زودتر در این ســرما و آلودگی مدام ،همه

یاد

مردم گرفتار شوند و خانهنشین تا کمی از بار ترافیک و
تراکم و رفت و آمد درونشــهری کم کرد .با هر معیاری
که به هجوم جمعیت برای استفاده از وسایل نقلیه عمومی
بنگریم ،نمیتوانیم صورت مسئله را پاک کنیم و خود را
در قالب طلبکار و مدعی نشان دهیم .مسئوالن اما در این
روزها و ماههای کرونایی بیشــت به این قالب درآمدهاند
و ادای دلســوز و مدعیالعموم به خود میگیرند و سیل
انتقادات را به راحتی روانه مردم میکنند .مردم مجبورند
برای رسیدن به محل کار در کمترین ساعت و با حداقل
هزینه به مقصد برسند ،اما انگار مسئوالن شهری و حمل
و نقل مثل سایر دستاندرکاران چندان توجهی به این
معذوریتها ندارند و راه خود را میروند .در اتوبوسهای
تندرو و مترو کرونا با سرعت زیادی در حال جابهجا شدن
است و دست هیچ پزشک و پرستاری به آن نمیرسد.

پرویز فنیزاده ،بازیگر خاص تئاتر و سینما

پرویزفنیزاده که در پنجم بهمن  ۱۳۱۶به دنیا آمد پیش
از فعالیت هنری ،حروفچین و مصحح روزنامه اطالعات
بود .در ســال  ۱۳۳۷به كالسهای هنرهای دراماتيك
رفت و با جمعی از دوســتانش گروه «تئاتر گلسرخ» را
تشــكيل داد .در ســال  ۱۳۴۰به عضويت گروه «تئاتر
پازارگاد» درآمد .از اين پس در مقام بازيگر حرفهای تئاتر
بــه فعاليتهايش ادامه داد و كار در روزنامه را رها كرد و
به اجراي نقشهايی در صحنه و تلويزيون پرداخت .او در
ســال  ۱۳۴۵به استخدام اداره هنرهای دراماتيك (اداره
برنامههای تئاتر) درآمد .برخی از نمایشهایش عبارتند
از :در منطقه جنگی ،مستأجر ،فرانسوا ،پرواربندان ،وای بر
مغلوب ،يك نوكر و دو ارباب ،حسن كچل ،خوشا به حال
بردباران ،مردههای بیكفن و دفن ،باغ وحش شيشهای،
استثنا و قاعده ،سرگذشت مرد خسيس ،سرباز الفزن،
خبرچين ،استحاله ،دســت باالی دست ،جعفرخان از
فرنگ برگشته ،جايی كه صليب گذاشتهاند،ای بیكالهای
با كاله ،چوب به دستهای ورزيل ،پستخانه ،مترسكی
در شب ،قطار سريع السير سانتياگو ،مسافران ،گرگها
و شــش شخصيت در جست و جوی نويسنده .استعداد
و انعطــاف وی در بازيگری پای او را به ســينما باز كرد.
ايفاي نقش يك روشــنفكر پرحرف و مخالف خوان در
خشت و آينه ( )۱۳۴۴ساخته ابراهيم گلستان ،نخستين
حضور او در جلو دوربين فيلمبرداری بود .او پس از بازی
كوتاه ديگــری در فيلم گاو (مهرجویی  )۱۳۴۸در فيلم
رگبار (بيضایی  )۱۳۵۰و ســپس تنگسير (امير نادری
 )۱۳۵۲به ايفای نقش پرداخــت .بازیهایش در نقش
آقای حكمتی (رگبار) و اســماعيل (تنگســير) يكی از

حافظه تاریخی

تا ســال  ۲۰۱۰شمار بینندگان برنامه او به شدت افت کرده بود و
منتقدان میگفتند رویکرد آقای کینگ برای عصری که مصاحبهها
به صورتی چالشبرانگیز انجام میشود کهنه شده است.
جف زاکر رئیس ســیانان در بیانیهای گفت«:کنجکاوی کینگ
نسبت به جهان موتور محرکه موفقیت او در عالم رادیو و تلویزیون
بود ،اما این روح پرســخاوت او بود کــه جهان را جذب میکرد».
کینــگ میزبان برنامهای به نام«لری کینگ حاال» در هولو و«آر
تی»  -شــبکه بینالمللی دولت روسیه که در سراسر جهان پخش
میشود  -بود.
به گزارش خبرگزاری روســی ریا نووستی یک سخنگوی کرملین
گفت«:کینگ بارها با پوتین مصاحبه کرد .رئیس جمهور همیشه
از رفتــار حرفهای او و اشــراف بالمنازع ژورنالیســتیاش تعریف
میکرد ».کینگ در ســال  ۱۹۸۸موسســه خیریــه«بنیاد قلب
کینگ» را تاســیس کرد که به نیازمندان در انجام معالجات قلبی
کمک میکرد.

کوتاه درباره«شبیه عطری در نسیم» نوشته رضیه انصاری

فرزاد کریمی

پژوهشگر و منتقد ادبی

ويژگيهای بارز او را نشــان داد .او سپس به ايفای نق 
ش
در فيلمهای گوزنها ( كيميایــی  )۱۳۵۴و بوف كور (
درم بخــش  )۱۳۵۴پرداخت .فنیزاده هم چنين در دو
مجموعه تلويزيونی داییجان ناپلئون ( تقوایی )۱۳۵۴
به نقش«مش قاســم» و ســلطان صاحبقران (حاتمی
 )۱۳۵۵در نقش «مليجك» استعداد خود را نشان داد.
او در فیلمهای دیگری چون غريبه (شاپور قريب )۱۳۵۱
شام آخر (شهيار قنبری  )۱۳۵۵جمعه (كامران قدكچيان
 )۱۳۵۶سرخ پوستها (غالمحسين لطفی  )۱۳۵۷باغ
بلور (ناصر محمدی  )۱۳۵۷قدغن ( داود نژاد  )۱۳۵۷و
اعدامی (محمدباقر خسروی  )۱۳۶۰نیز بازی کرد که با
مرگــش رضا كرم رضایی نقش او را در فیلم اعدامی بر
عهده گرفت .فنیزاده در  ۴۲سالگی درگذشت .دختر او
دنیا فنیزاده ،بازیگری و کار در سینما و تاتر و تلویزیون
را از پدرش به ارث برد و با بازی و عروسک گردانی کاله
قرمزی نامش را برجسته ساخت .دنیا فنیزاده نیز در ۴۹
سالگی از دنیا رفت.

ب بندی آنها و زحمت فراوان
را از فلز تهيه كرد و با قال 
موفق شد تا در  25ژانويه سال 1456م ،صنعت چاپ را
به جهان علم عرضه كند .گوتنبرگ برای چاپ اولين كار
چاپی خود كه كتاب مقدس در  1282صفحه بود دست
به قرض زد و چون نتوانســت دين خود را ادا کند سر و
كارش به دادگاه كشيده شد و محكوم گرديد تا چاپخانه
و كليه لوازم چاپ را به طلبكارانش تسليم كند .با چاپ
كتاب مقدس شــامل تورات و انجيل به وسيله حروف
ســربی متحركی كه گوتنبرگ مخترع آلمانی ساخته
بود ،صنعت چاپ ،متولد شد .همچنين با اختراع حروف
سربی متحرك ،تحولی عظيم در فرهنگ نشر و مطالعه به
وجود آمد و كتاب با تيراژ باال در دسترس عموم مردم قرار
گرفت و از انحصار خواص خارج شد.

موزه

فروش کلید اتاقی که ناپلئون در آن از دنیا رفت

براســاس آخرین اخبار به دســت رسیده،
کلیــد اتاقی که ناپلئون در آن از دنیا رفت،
به فروش رفت.
کلید اتاقی که «ناپلئون بناپارت» در آن به
عنــوان یک زندانی از دنیا رفت ،در حراجی
ساتبیز به قیمت  81900پوند فروخته شد.
این کلیــد زنــگ زده اتاقی کــه امپراتور
تبعیدشــده در آن زندانی شده بود به بیش
از  16برابــر قیمت تخمینــی آن به فروش
رفت .کارشناسان ارزش تخمینی این کلید
را بین ســه هزار تا پنج هــزار پوند برآورد
کرده بودند.
ناپلئــون در ســال  1821پــس از آن که
بریتانیا او را تبعید کرده بود در یک جزیره
دورافتاده واقع در جنوب اقیانوس اطلس از
دنیا رفت« .چارلز ریچارد فاکس» یک ژنرال
نظامی و سیاســتمدار که در دوران حضور
ناپلئون در جزیره از آن جزیره بازدید کرده
بود ،این کلید 13ســانتیمتری را به بریتانیا
بازگرداند.
گمان میرود «ریچارد فاکس» این کلید را

با همین واژههای معمولی

به مادرش که از تحسین کنندگان ناپلئون
بود ،هدیه داده بود.
ایــن کلید توســط نــوادگان «فاکس» در
خانهای واقع در اسکاتلند کشف شده است.
خانواده «فاکس» از وجــود این کلید خبر
داشــتند ،اما از موقعیت دقیــق آن مطلع
نبودند.
«دیویــد مــک دونالــد» یک کارشــناس
در حراجــی ســاتبیز این کلیــد را یکی از
منحصربفردتریــن آثار مرتبط بــا ناپلئون
عنوان کرده است.

تأکید مدرنیســم بر ســوژه بودن انسان،
تأکیــدی بر اهمیــت ذهنیــت در این
فرهنگ اســت .داســتان مدرن ،داستان
ذهنیت اســت و انســان مدرن (در قالب
شخصیت در یک داستان مدرن) وظیفهٴ
خــود میداند از این ذهنیت پاســداری
کند.
داســتان مدرن عوامل نفی بعد ذهنی را
انسان
کم رنگ کرده ،شناســنده بودن
ِ
بازنمایی شــده در داستان را به رسمیت
شناخته است.
در رمــان شــبیه عطــری در نســیم،
شخصیتهای متعددی حضور دارند که
تقریباً تمامی آنها با دو مشکل اساسی
روبهرو هستند :یکی مهاجرت و دیگری
مشــکل در روابط عاطفــی .رمان بیان
زناشویی پیشین و شروع
گسست روابط
ِ
رابطههایی تازه است که پیوستگیهای
گذشــته را ندارد .چنین به نظر میرسد
که هــم مهاجرت ســوژه از وطن ،برای
گریز از ابژه شــدن صورت گرفته و هم
خروج از رابطههایــی که در آنها ،یکی
از طرفین رابطه ،دیگری را به چشم ابژه
مینگریسته است.
داســتان مبارزه سیاســی بهزاد ،روایت
سوژه بودن اوست :مبارزه با روزی هشت
ساعت نگهبانی شروع شد .به جای درس
جزوهٴ سیاسی میخواند و به جای مشق
پوســترهای تبلیغاتــی میکشــید و تو
لوله بخاری اتاقش جاســازی میکرد...
سالهای آخر دبیرستان که دور از چشم
پدر و مادر عضو آموزشــی سازمان شده
بود و چه کیفی میکرد وقتی به اسلحهٴ
هم رزمهاش دســت میکشــید؛ تا رها

خور و پوش و بخشای و راحت رسان
نگه میچه داری ز بهر کسان؟
برند از جهان با خود اصحاب رای
فرو مایه ماند به حسرت بهجای
زر و نعمت اکنون بده کان توست
که بعد از تو بیرون ز فرمان توست
به دنیا توانی که عقبی خری
بخر ،جان من ،ور نه حسرت بری

مشق کلمات

مقاومت دربرابر ابژه شدن

چاپ نخستین کتاب توسط گوتنبرگ

عصر گوتنبِــرگ ،مبتكر آلمانی ،كتابها با صرف وقت
و زحمت بسيار با دست نوشته میشد و در نتيجه ،كم
و گرانقيمــت بود و اين امر موجب شــده بود كه تنها
ثروتمندان قادر به تهيه كتاب باشــند .از اين گذشته
نســخههای خطی غالبــاً دارای غلطها و اشــتباهات
زيادی بــود .در آن زمان نوعی چاپ موســوم به چاپ
قالبی وجود داشــت كه با حك كردن حروف و مطالب
به صورت معكوس ،آن را به ســطح نرمی میفشردند تا
نقش ايجاد شــود .گوتنبرگ در سال 1450م تمام توان
خود را براي ابداع روشــي برای چاپ مصروف داشت .او
به اين فكر افتاد كه در ابتدا بايد مادهای ارزان قيمت كه
قابل دسترسي همگان باشد تهيه نمايد .وي پس از تهيه
ُمركــب مخصوص چاپ ،حروف ريز و نازك و يك اندازه

لری کینگ ،مجری مشــهور تلویزیونی در آمریکا ،در ۸۷ســالگی
در بیمارســتانی در لسآنجلس درگذشــت .او شش دهه مجری
برنامههــای رادیویی و تلویزیونی در آمریکا بــود .روز دوم ژانویه
گزارش شده بود که کینگ پس از ابتال به کرونا در بیمارستانی در
لسآنجلس بستری شده است.
او در ســالهای اخیر از یک رشته مشکالت جسمانی رنج میبرد
و دچار ســکته قلبی شده بود .لری کینگ هشت بار ازدواج کرد و
پنج فرزند داشــت که دو نفر از آنها سال پیش ظرف چند هفته
از یک دیگر درگذشتند؛ دختر او چایا در اثر ابتال به سرطان ریه و
پسرش اندی در اثر حمله قلبی.
این مجری معروف و مسلط در طی شش دهه فعالیت ،با بسیاری
از مشهورترین شخصیتها و سیاستمداران جهان از جمله با همه
روسای جمهور آمریکا از جرالد فورد تا باراک اوباما مصاحبه کرده
بود .مارتین لوتر کینگ ،داالی الما ،نلسون ماندال و ل ِیدی گاگا از
جمله مهمانان برنامه او بودند.
لــری کینــگ همچنیــن در زمان ریاســت جمهــوری محمود
احمدینــژاد و زمانی کــه وی برای شــرکت در مجمع عمومی
ســازمان ملل بــه نیویورک ســفر میکرد ،دو بار بــا او مصاحبه
کــرد .روزنامه نیویورک تایمز تخمیــن زده که آقای کینگ بیش
از ۵۰هزار مصاحبه رادیویی و تلویزیونی از جمله در رســانههای
دیجیتال انجام داده بود.
در سال  ۱۹۳۳در بروکلین نیویورک به دنیا آمد و در دهه  ۱۹۷۰با
برنامه رادیویی خود«لری کینگ شو» در شبکه تجاری«میوچال
برودکســتیگ سیستم» به شهرت رسید .او در سال  ۱۹۸۵برنامه
«لری کینگ الیو» را در سیانان که تازه پا گرفته بود شروع کرد
و یکی از بزرگترین ستارگان این شبکه شد.
این برنامه که در سراســر جهان پخش میشد ،مخاطبان زیادی
داشــت و کینگ به سواالت هزاران تماشاگر تلفنی جواب میداد.
او در طــول زندگی حرفهای برنده جوایز متعدد از جمله دو جایزه
پیبادی شــد ،اما همچنین بــه خاطر رویکردی غیرچالشــی به
مهمانان مورد انتقاد قرار میگرفت .او پیش از مصاحبه تحقیقات
زیــادی درباره موضوع انجام نمیداد تــا بتواند در کنار بینندگان
چیز یاد بگیرد.

جزئیات سعدی

کردن دانشگاه و زندگی گروهی تو پایگاه
با اعضــای کمیتهٴ تبلیغــات( .انصاری،
 )30 :1389پس از دســتگیری اســت
که بهزاد متوجه میشود در تمام مدتی
که توهم ســوژه بودن داشته ،ابژهای در
دســت دیگران بوده است« :همه دانهها
هم که به نخ کشیده شوند ،باز حقیقتی
در کار نیست .گول خورده بود .چه گول
تلخی( ».همان .)309 :وی برای این که
خــود را از این ابژگی رهــا کند ،تن به
مهاجــرت میدهد تا تمامی عینیتهای
پیشــین و زمینههای شکلگیری آن را
پشــت سر گذارده ،در دنیای جدید ،بعد
ذهنی خود را بازیابد.
«بایــد فرار میکرد .میتوانســت با دیبا
در یــک آب و خاک دیگر زندگی به هم
بزند و بچهای بیاورند که فردایش آفتابی
باشد» (همان.)30 :
ســوژه بودن و گسترش ســوبژکتیویته،
نیاز انســان مدرن است .در این شرایط،
نقــش دیگــری پررنگ میشــود« :ل ِنا
مهربان بود ،اما خب حتماً بیچاره حالش
به هم خورده بود از بس بهزاد دیبا دیبا
کرده بود» (همان)35 :؛ «ب ِ ِرتا هم کالس
رقصش بود و رابطهشــان برخالف تصور
بهزاد هیچ معنای دیگری نمیتوانســت
داشته باشــد» (همان)35 :؛ «آنه سوفی
بــا آن که خیلی ناز و تــودل برو بود از
همــان اول آبشــان با هم تــو یک جو
نرفت» (همــان)36 :؛ «او و لیزا آن قدر
از هم خوششــان آمد کــه دوری راه و
مکالمههای گــران و قبضهای هوش بَر
را به جــان بخرند و هنوز بــا هم مانده
باشــند ...اما راست راستش بهزاد منتظر
روزی اســت که دلش برای یک نفر تاپ
تاپ کنــد آن هم از نوع شــرقی اثیری
آرمانی و هزار و یک شبی» (همان.)38 :
ســنتی زناشــویی در متن
ترک روابط
ِ
جامعــهای جدیــد و گســترش روابط

عاطفی به شیوهای هم سو با آن جامعه،
راه گریز از ابژگی ،نــه تنها برای بهزاد،
بلکه برای دیگرشخصیتهای زن و مر ِد
رمان اســت :دوستی دیبا پس از جدایی
از بهــزاد با یک آلمانی بــه نام اولریش،
متارکه پیمان و شیرین و دوستی پیمان
و میترا ،متارکه کیا و آذر و دوســتی کیا
و رعنا و پس از آن نیوشا.
در چنیــن فرهنگی اخــاق نیز معنای
ســنتی خود را از دســت داده اســت و
براساس همین شرایط بیناذهنی تعریف
میشود« :اخالق منحصرا ً در زمینه یک
ارتباط ضمنی و بیناذهنی رخ مینماید
که این زمینــه در میان عمل کنندگان
مبانی«همیشــه وابسته به میل
به آن،
ِ
دیگری» از شــناخت متقابــل را پدیدار
میکند» (.)151 :1974 ,Habermas
این بدان معناست که اخالق در دنیای
امروزی ،حفظ ســامت نفس در دنیای
درون خود نیســت ،بلکه رعایت همواره
میل دیگری است که در افقی از زیست
جهان ســوژه با وی اشتراک ذهنی دارد.
اهمیت این تعریف از اخالق این است که
«دیگری» در آن منحصربه فرد نیست.
ســوبژکتیویته بدون بیناسوژگی مفهوم
نــدارد .مهمتریــن عامــل انســانی که
مهاجــرت آن را بــه خطــر میاندازد،
بیناسوژگی است؛ قطع روابط میانذهنی
پیشــین و فقدان این روابط در دنیایی
جدیــد .راهکارهایی که شــخصیتهای
رمان شــبیه عطری در نســیم در پیش
گرفتهانــد ،و به طور کلــی راهکارهای
آدمی ،بــرای پرکردن چنیــن فقدانی،
راهکارهــای بیــرون از ذهــن اســت،
پناهبردن به ابژ ه بیرونی.
این راهکا ِر ناگزیر ،انسان را به ابژهشدن
میکشــاند و حال اوست که باید از این
ابژهشدن تن بزند .رمان ،روایت این میل
و تنزدن از آن است.

سلسله مراتب نیاز:
طبق نظریه آبراهام مزلو ،همه انگیزههای انســان
را میتوان اجزای یک سیستم مرتبهای نیاز تلقی
کرد هرچند سلســه مراتب با طرق گوناگون قابل
رتبهبندی اســت .درسیســتم مزلــو هفت طبقه
عمده به شــرح زیر ذکر شــده است -1 .نیازهای
فیزیولوژیکی (غذا ،آب وغیره)  -2نیازهای ایمنی
محبت :پیوســتگی ،پذیرش و
 -3نیازهای تعلق و ّ
غیره  -4نیازهای احترام :پیشرفت ،وجهه و اعتبار،
مقام وغیره  -5نیازهای شناختی :معلومات ،فهم،
کنجــکاوی و غیــره  -6نیازهای زیبایــی :نظم،
زیبایــی ،هنر و غیره  -7نیاز به خود شــکوفایی:
واقعیتبخشی توان و استعداد.

درست بنویسیم

در رابطه با یا در ارتباط با
حرف اضافه مر ّکب در رابطه با (یا در ارتباط با) و
نیز قیــد مر ّکب در این رابطه (یا :در این ارتباط)،
که گرتهبرداری از انگلیسی است ،درزبان فارسی
رایج شده و مر ّوج آن مترجمان خبرگزاریها و به
خصوص دانشــجویان از فرنگ برگشته بودهاند .با
اینکه این ترکیبها ،از لحاظ ســاخت دستوری
غلط نیســت و از ســوی دیگر ،در زبــان گفتار و
نوشتار چندان رایج شــده است که دیگر چارهای
از پذیرفتن آنها نیســت ،در فارسی فصیح و نثر
علمی که نیاز به دقت و صراحت دارد ،بهتر اســت
از استعمال آنها خودداری شود.

ترازین

جزئیات جدید از تغییرات قوانین چک

مژگان مسلمی

کارشناس حقوق

چکهای برگشــتی با موجودی ســایر حسابها
پاس میشــوند .افــراد هنگام مراجعه به شــعبه
برای دریافت وجه چک در صورت کســری مبلغ
چک در حســاب جاری فرد صادرکننده ،از بانک
بخواهند ســایر حســابهای انفرادی او در همان
بانک را بررســی کند و در صورت موجودی در آن
حسابها ،مبلغ کسری چک را برداشت و چک را
پاس کند .مقررات مربــوط به چکهای جدید از
ابتدای سال آینده همگانی میشود.

داستانک
در اتوبوس عمر

حسن صفرپور

داستان نویس

در اتوبوس نشســته بودم و به عادت همیشــه به
شیشــه خیره شدم تا گذر عمر را تماشا کنم؛ هم
در شیشه و هم بیرون از آن .بیرون از شیشه عمر
در حال گذر اســت و تا ایستگاه آخر همین طور
میرود.
در همین حال بودم که صدای ترمز در جاده بلند
شد؛ آقایی با کت و شلوار مرتب و قیافهای شسته
و رفته باال آمد و شــاگرد اتوبوس دســتش را به
طرف من کشــید و راهنماییاش کــرد کنار من
بنشــیند .چند دقیقهای سکوت بینمان رد و بدل
شــد و بعد شــروع به حرف زدن کرد و بیمقدمه
گفت«:من عاشــق ســفرم ،اما این روزا اگه پول
زیادی نداشته باشی نمیتونی پاتو از خونه بیرون
بذاری ».حرفهای معمولــی دیگری هم زدیم و
صحبت به کار و حرفهاش رســید .گفت«:خوبیت
نداره از شــغلم حرف بزنم» .گفتــم«:ای بابا چه
اشکال داره همه شــغلها شریفن ،تازه مگه همه
برا پول درآوردن نیستن!»
 یه مدت شــر خر بودم و االنه چون دیگه قانونچک تغییر کرده بازارش کساد شده.
 یعنــی بــا قمــه میرفتی ســراغ مــردم پولمیگرفتی؟
 خب میخواستم مردم به پولشون برسن دیگه. حاال شــاید تو با بقیه شــرخرها فــرق داری ورفتارت بد نبوده و در هــر کاری آدمای متفاوتی
هست.
 بلــه دیگه .امــا ازین کار کشــیدم بیرون چوندســت زیاد شــده بود و آدم بدنوم میشه .االن تو
کار شاهدی هستم و کارش بد نیس اگه باز مردم
هجوم نیارن طرفش.
 تکراری نمیشــی و نمیفهمــن وقتی چند بارشهادت بدی و...؟
 تو شــهر خودمون دیگــه فایده نــداره ،چونچندبــاری دادگاه رفتم و تابلو شــدم و حتی به
زندان هم کشید کارم به خاطرش.
 جالبه. االن تلفنی میرم شــهرهای دیگه و کمک حالمردم میشم.
 چطور شهادتترو قبول میکنن؟ -قبول کردن دروغ راحتتر از حرف راسته.

