دلنوشته

شکار در طبیعت
یا در قصابی؟

امیر حسین ذاکری

روزنامه نگار

ما از هر چه تحریم باشــیم حتی از نان شب
و یک زندگــی بیدغدغه اما از ســوژه برای
طنزنویسی محروم نیستیم ..یکی از مهمترین
منابع ما برای طنز نویسی مسئولین هستند.
بله ،خادمــان و نوکران و مریدان دســت به
سینه و تعظیمکنندگان به مردم گاهی سوژه
طنزند .ما هم به محض رویت ســوژه طنز آن
را شکار میکنیم چون همیشه درصحنه شکار
سوژه هستیم.
مثال وقتی یک نماینده عاشــق مردم به یک
مســئول دیگر مثال رئیس دولــت در انتقاد
از او میگویــد :مردم هــزاران بار لعنت به تو
میفرستند ،فهمیدیم یک سوژه شکار کردیم.
البته به محض شــنیدن این خبر پشت میز
تحریریه غش کردیم و افتادیم روی لپ تاب مان.
بعد هم که رئیس دولــت در واکنش به وی
گفــت« :مردم هر چه لعنت دارید آدرســش
کاخ سفید است ،لعنتها را به آنجا بفرستید».
یعنــی لعنتها را دایورت یا روانه کرد به کاخ
سفید متوجه شدم مسئولین در طنز و تهیه
خوراک و سوژه برای ما تبحر دارند .حتی اگر
در تامین خوراک غذایی ما ناتوان باشند .لذا
ما هم که ســرمان درد میکند برای «شکار
سوژه» فورا در همراهی ایشان لوکیشن کاخ
سفید را هم برای مردم فرستادیم که لعنتها
را به آدرس صحیح بفرستند .یعنی :واشنگتن
دی سی خ -پنسیلوانیا پالک .1600
از شــکار سوژه صحبت کردیم اما این را هم
عــرض کنم یکی از مســئولین یعنی جناب
ع -ک (عیســی کالنتری) گفته اند :مردم در
برخی مناطق چون نمیتوانند گوشت بخرند
گوشت شکار میکنند.
وقتی این خبر را خواندم از خود سوال کردم
یعنــی برخی مردم بخاطر گرانی گوشــت از
رفتن به قصابی برائت جســتهاند و به دنبال
گوشت شــکار میروند؟ چه جسارتی دارند
که حتی بــه مناطقی مثــل پارکهای ملی
حیاتوحش که شکار ممنوع است میروند؟
اماای بمیرم برای مردمی مثل مردم تهران که
امکان شــکار کردن هم ندارند؟ اطراف تهران
طبیعت وحش ندارد .اگر هم داشــته باشــد
دور است .شکار یک کار الکچریست .ماشین
شاسی بلند میخواهد اســلحه مدرن شکار
میخواهد دوربیــن چند میلیونی میخواهد.
وقت اضافــه میخواهد که بــه دل طبیعت
بزنیم و االفی بکشــیم تا شاید یک گوسفند
طفلکی که از گله جدا شــده را دزدکی شکار
کنیم! ما نه توان شــکار در طبیعت را داریم
نه توان شکارگوشــت از قصابی! ما فقط توان
شکار سوژه داریم.
دیالوگ

حافظ نامه

ما آزمودهایم در این شهر بخت خویش
بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش
تفســیر :آقای ظریف گفتهاند کاندیدای ریاست جمهوری نمیشوم.
حافــظ هم به طنز توصیــه میکند وی رخت خــود را از انتخابات
بیرون کشد!

مقاالت و نوشتارهای ارسالی به روزنامه افتخاری بوده و درصورت عدم چاپ مسترد نمیگردد

امام علی (ع) :مرگ درو کننده آرزوست.

آفتاب یزد -گروه شــبکه :بعــد از کش و
قوسهایفراوانباالخرهعلیاصغرعنابستانی
به خاطر سیلی ای که به صورت سرباز پلیس
راهور زده بود از او و مردم عذرخواهی کرد .این
نماینده بعد از آن بیانیه عجیب و اظهارات پر
از تناقض اش در ویدئویی که در صفحه توئیتر
اش منتشــر کرده گفته است« :قرار بود این
ویدئو در اولین ســاعات بعد از واقعه ضبط و
منتشر شود اما دلسوزان و بزرگان ما را مرتب ًا
به صبر و سکوت دعوت کردند تا فضا آرام و
ابهامات برطرف شود اما متأسفانه هر لحظه به
ابهامات ماجرا افزوده شد و مجبور شدم ماوقع
را در سایت و رسانههای خودم منتشر کنم».
> عذرخواهی می کنم

عنابستانی که در بیانیه خود« ،سیلی زدن به
صورت مأمور راهور» را تکذیب کرده بود ،از
مردم ایــران عذرخواهی کرد و گفت «:کامال
بدیهیاستکهدراجرایقانونبینهیچکسی
تفاوتی وجود ندارد امــا از همه مردمی که
به هر دلیلی احساساتشان جریحهدار شد،
عذرخواهی میکنم .ما هیچ شأنی جز مطیع
قانون بودن و خدمت به مردم قائل نیستیم».
نماینده مردم سبزوار در مجلس ضمن تشکر
از عابد اکبــری ،مأمور راهور پلیس به خاطر
اجرای قانــون ،اظهار کرد« :این اتفاق ممکن
اســت برای هر کسی بیفتد که اگر توهینی
بشنود ،عصبانی بشود .ما همه انسان هستیم.
ممکن است در مقابل توهین دچار خطا شویم.
بااینوجود،اینجانببایدبیشتربهخودمسلط
میبودم و در همان حد عصبانیت نیز اشتباه
کردم .مجددا از مردم ایران و حوزه انتخابیهام
عذرخواهی میکنم .مردم بدانند که خاک پای
آنها و مدافعان وطنم هستم ».به گزارش ایسنا،
عنابستانی در پایان ویدئو خود گفت« :اگر به
هر دلیلی موجب آزردگی خاطر سربازان شدم،
عذرخواهی میکنم .مردم مطمئن باشند که
اگر بر اساس آنچه رسانهها گفتند ،عمل کرده
بودم ،در همان روز اول و قبل از رســیدن به
منزل اســتعفا میدادم .اما در این فیلم به
خاطر همه کارهای کرده و نکرده عذرخواهی
میکنم و از مردم حاللیت میطلبم .رسانههای
معانــد داخلی و خارجی هــم بدانند که ما
در مقابل اجرای قانون جمهوری اســامی
عزیزمان ،گردنمان از مو باریکتر است .اجازه
سوءاستفاده به این رسانهها را نخواهیم داد».
> چرا مردم حرفهای نماینده را باور نکردند؟

زندگی یعنــی تغییرات اگه تغییر نکنی عقب
میوفتی !
وایکینگ ها  -میکائیل هرست

روزنامه فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :منصور مظفری
سردبیر :سید علیرضا کریمی
تهران :خیابان شهید مطهری ،ابتدای قائم مقام فراهانی(به سمت هفت تیر)
كوچه  26پالك 10طبقه اول واحد یك
امور آگهیها0912 819 7782 :
تلفن 88321397- 8 :نمابر88321399 :
چاپ :همشهری(()3روزتاب)  -جاده مخصوص -تلفن44545076-7 :
توزیع :تلفن09128197782 :
دفتر مركزی یزد :بلوار 22بهمن ،تلفکس035-35246919 :

در این خصوص عصرایران طی یادداشــتی
به قلم مصطفی داننده مینویسد «:ماجرای
سیلی زدن نماینده مجلس به سرباز راهنمایی
و رانندگی ،که عنابستانی هزار روایت از آن
ارائه کرد و بعد مجبور به عذرخواهی شــد،
یک سوال بزرگ را در ذهنم ایجاد کرد .چرا
بسیاری از مردم ،حرفهای نماینده مجلس
را باور نکردند؟عنابستانی نماینده سبزوار ،در
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عذرخواهی بی فایده!

مراسمتدفین
 ۵کولبر در روستای
کوران  -آذربایجان غربی

عنابستانی طی یک پیام ویدئویی پس از چند روز تناقض گویی باالخره عذرخواهی کرد ولی گویا این عذرخواهی
برای جامعه چندان تسکین دهنده نبوده است

ساعتهای ابتدایی این حادثه
اعالم کرد که اصال از ماشــین
پیاده نشده است .بعد گفت که
پیاده شده است و فقط دستش
را روی شانه ســرباز گذاشته و
در آخر هم که در فیلمی کوتاه
از همه عذرخواهی کرد .در تمام
این مراحــل ،تقریبا هیچ کس
حرفهای او را باور نکرد .طبق
معمول مردم نظراتشــان در
مورد این حادثه را در شبکههای
اجتماعی اعالم کردند و به زبان
ساده به نماینده مجلس گفتند
که «خودتی»! مسئولین کشور
چه در دولت ،چه در مجلس و دیگر نهادها،
باید به این ماجرا فکر کنند که چرا کســی
سمت نماینده مجلس قرار نگرفت؟ در این
ماجرا ،بخش اعظمی از جامعه ،پشت سرباز
درآمدند و از نماینده مجلس پرسیدند چرا
ســرباز را زدی؟برای مسئولین کشور زشت
است که هرچه میگویند ،مردم باور نمیکنند.
البته روایتهای آقای نماینده از این حادثه
هم کمک بســیاری به این بیاعتمادی کرد.
اگر عنابستانی در همان روز اول ،قبول میکرد
که سرباز را زده و عصبانی شده است ،شاید
میشد او را بخشید .باالخره هر آدم در طول
زندگیاش به هر دلیلی عصبانی میشود .این
نماینده اما تکذیب کرد ،طلبکار شــد و در
آخر به خاطر فشارهای زیاد مردم ،مجبور به
عذرخواهی شد .تاکید میکنم مجبور شد .اگر
فشارهادرشبکههایاجتماعینبودیااصالاگر
شبکههای اجتماعی نبودند ،قطعا این نماینده
همچنان طلبکار میماند و ســرباز بیچاره
االن در شهرهای دور افتاده در حال خدمت
بود .مگر نماینــده نباید چکیده دیدگاهها و
رفتار مردم باشد؟ پس او نماینده کدام مردم
است؟ شاید گفته شود این اتفاق در تهران رخ
داده و او نماینده ســبزوار است  .حال آن که
واکنشها در حوزه انتخابیه خود او هم منفی
بوده .کاش سیاستمداران ایرانی در حال لباس
و جایگاهی هستند ،کمی به فکر اعتبار خود
بودنــد .نمیدانم چرا آنها نمیخواهند قبول
کنند ،زندگی امروز ،زیست در اتاق شیشهای
است .گذشت آن زمانی که اگر کاری میکردید
نهایتا خانواده ،هم محلهایها و اهالی شــهر
میفهمیدند .حاال اما در عرض چند دقیقه،
مردم یک کشور و حتی جهان هم در جریان
ماجرا قرار میگیرند .اعتماد ،کبوتری است

که اگر از پشــت بام خانههای مردم پر بزند،
به ســختی باز میگردد و رفتارهای برخی
سیاسیون کشور مثل عنابستانی این کبوتر
را پر دادهانــد .فرقی هم بین اصالحطلبان و
اصولگرایان در این مورد نیســت .همانطور
که در مجلس دهم هم اتفاقی مثل این افتاد
و ما واکنش خاصی از سوی پارلمان ندیدیم.
القصه که ماجرای سیلی نشان داد که اعتماد
بین مردمو مسئولین به پایینترین حدممکن
خود رسیده است .نکته جالب این است که
هیچ تالشی هم برای ترمیم این بیاعتمادی
انجامنمیشود».
> آیا عذرخواهی کافی است

اما سوالی که در اینجا مطرح است اینکه آیا
عذرخواهی نماینده ای که به صورت سرباز
سیلی زده ،کافی است یا باید برخورد قانونی
هم صورت گیرد؟ آنطور که از واکنش کاربران
به این ماجرا بر می آید به نظر می رســد که
عذرخواهی این نماینده آنها را راضی نکرده
و انتظار دارند که با او برخورد قانونی صورت
بگیرد و عنابســتانی نیز از سمت نمایندگی
استعفادهد.
یکی از کاربران در این مورد نوشــته است:
«عذرخواهی کافی نیســت وقتی کسی در
رده باال قانون شکنی می کند باید به جرمش
رسیدگی شود حتی اگر شاکی رضایت دهد از
جنبه عمومیبایدمجازاتشود»
کاربر دیگری گفته است «:چون صریحا نگفته
کهسیلیزدهعذرخواهیقبولنیست(هنوزبر
دروغگوییخوداصراردارد)وبایدمطابققانون
برخوردشود».
دیگری نوشــت« :قانون گذاری که حداقل
 3قانون را از لحاظ قانونی و اخالقی زیر پا

گذاشته ( قانون خطوط ویژه،
توهین به مامور اجرای قانون
و ضرب و شتم ،دروغ و حاشا)
این آدم شایســته ماندن در
مجلس نیست و اگر برخورد
قاطع نشــود منتظر سیلی
زدن های نمایندگان دیگر نیز
باشیم !!»
کاربــران دیگر نوشــته اند:
«به همین راحتــی قانون رو
بشکنی تو گوش جوان مردم
بزنی شخصیت و غرورش رو
هم خرد بکنی جلوی دیگران،
چون جناب نماینده اســت با
یک عذرخواهی تمام؟حاال من یه سوال دارم
اگه این قضیه برعکس میشــد چه میشد؟
آیا سرباز به این راحتی خالص میشد؟ این
آقا رو باید ببرند جای اون ســرباز چند روز
توی ســرما پاس بده»« ،من نمی دونم چرا
همه فکر می کنن با یــه عذرخواهی همه
چیز درســت خواهد شــد و مدام هم این
فرهنگ رو تو بوق و کرنــا به خورد مردم
می دهند که فالن نمایند کار شجاعانه و به
قولی شقالقمر کرده که اومده و عذرخواهی
میکنه .خوب اومد عــذر خواهی کرد چه
چیزی عوض می شــود .من فکر می کنم
بهجای این شوهای تبلیغاتی ،مسئولین و
دســت اندرکاران برای سربلندی و آبادانی
مملکت تالش کننــد .عذرخواهی زبانی به
هیچ دردی نمی خورد  .اگه تونست استعفا
بده و از مجلس بره اون موقع معلومه که در
عذرخواهی صادق عمل کرده»« ،استعفا یا
اخراج و سرانجام رسیدگی عادالنه در مرجع
قضایی و اجرای حکم مطابق قانون»« ،آنچه
به عنوان عذرخواهی از نامبرده پخش شد
تنها تمسخر مردم بود .عذرخواهی زمانی
اعتبار دارد که فرد به موقــع آن را انجام
دهد نه بعد از چند روز طلبکار شدن .آقای
نماینده ما مردم ایران هستیم که هر روز از
تصمیمات شما داریم سیلی می خوریم؛ کجا
شد که بیایید از ما عذرخواهی کنید؟ اصال
بلد هستید که عذر را چگونه می نویسند؟»،
«به هیچ وجه عذرخواهی ایشون مورد قبول
نیست چون هم کاری خطا کرد و هم دروغ
گفت و بطور کلی همــه چیز رو انکار کرد.
عذرخواهی آقای عنابستانی به میل و اراده
که ناشی از پشــیمانی نیست بلکه از روی
ناچاری و استیصال است»

5كولبر ســاكن روســتاي مرزي «كوران»
از توابــع «صوماي برادوســت» در اســتان
آذربايجانغربــي ،روز  29دي ماه و به دنبال
وقوع بهمن در معابر كوهســتاني اين منطقه
مرزي مفقود شدند.
بــا گذشــت 8روز از این اتفاق سرپرســت
فرمانداری ارومیه گفت« :اجساد این کولبران
در مرز ایران و ترکیه پیدا شده است».
از همیــن رو،پس از انجــا م هماهنگیهای
معمول جنازه کولبران به کشــورمان منتقل
و روز گذشته مراسم تدفین آنها در روستای
کوران  -آذربایجان غربی برگزار شد.
به گزارش خبرآنالین ،از ســوی دیگر سعید
خطیب زاده ســخنگوی وزارت امور خارجه
گفت« :بر اساس جزئیات دریافتی از ادارات
ذیربط ،در پی ســقوط بهمن و مفقود شدن
5نفر از کولبران ایرانی در منطقه مرزی ایران
و ترکیــه ،وزارت خارجه در کنار تماسهای
تلفنی و مالقات سرکنســول کشــورمان در
ارزروم و پیگیریهای ســتاد بحران اســتان
آذربایجان غربی ،با ارسال دو فقره یادداشت
به مقامات ترکیه یکی از سوی سفارتمان در
آنــکارا به وزارت خارجــه ترکیه و یک مورد
هم از اداره کل کنســولی به سفارت ترکیه
در تهران ،درخواست اجازه ورود تیم تفحص
هالل احمر ایران به محل حادثه و همکاری
نیروهای ترکیــه با آنان جهــت یافتن این
عزیزان شــد که البته این تالشها تا انتقال
پیکرها به کشور ادامه داشت».
سخنگوی دســتگاه دیپلماســی همچنین
اشاره داشت« :مسئولین مرزی همواره تاکید
داشتهاند که اتباع کشورمان از عبور غیرمجاز
از مرز خودداری کنند تا با توجه به وضعیت
منطقه ،گرفتار شــرایط تاسف بار پیش آمده
برای این پنج هموطن نشوند».

قابل توجه وزیر آموزش و پرورش

دانشآموز 15ساله دزفولی دیگر جان ندارد

آتشسوزیای در یک مدرسه کانکسی واقع در روستای کنگرستان بخش کوهستانی سردشت دزفول رخ میدهد
که در این حادثه شش نفر دچار سوختگی میشوند .از این تعداد سه نفر معلم و سه نفر دانشآموز هستند که همگی
در بیمارستان بستری شده اند .طبق آخرین خبرها متاسفانه روز گذشته یکی از مصدومان این حادثه جان باخت
آفتاب یزد -گروه شبکه :روز سه شنبه  30دیماه آتشسوزیای در یک
مدرسه کانکســی واقع در روستای کنگرستان بخش کوهستانی سردشت
دزفول رخ میدهد که در این حادثه شــش نفر دچار سوختگی میشوند.
از این تعداد ســه نفر معلم و ســه نفر دانشآموز هســتند که همگی در
بیمارستان بستری شده اند .طبق آخرین خبرها متاسفانه روز گذشته یکی
از مصدومان این حادثه جان باخت .در این خصوص علی عبدالهی بخشدار
سردشــت دزفول گفت «:یکی از مصدومان حادثه آتشسوزی کانکس در
منطقه سردشــت دزفول به دلیل شدت ســوختگی ،درگذشت ».وی سن
فرد فوت شده را  ۱۵سال برشمرد و افزود« :وی دچار سوختگی  ۵۰درصد
شده بود که متأســفانه با وجود تالش کادر درمان در بیمارستان طالقانی
اهواز فوت کــرد ».وی حال عمومی چهار نفر از مصدومان حادثه را که در
بیمارستان طالقانی بستری هستند ،نامساعد دانست و گفت« :یکی دیگر از
حادثهدیدگان نیز که دچار بیش از  ۸۰درصد سوختگی شده بود ،از همان
ابتدا به خواست خانواده به اصفهان منتقل شده است».

یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی نیز از بررسی
علت و مقصران احتمالی حادثه آتش سوزی کانکس معلمان در دزفول در
کمیسیون آموزش خبر داد و تاکید کرد که باید آموزش و پرورش مکانهای
ناامن مرتبط با مدارس را جمعآوری کند .به گزارش ایســنا ،احمد نادری
در واکنش به آتش ســوزی کانکس معلمان در دزفول ،با تاسف بارخواندن
این حادثه ،در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت «:ضمن بررسی علت
و مقصران احتمالی این حادثه در کمیســیون آموزش؛ از آموزش و پرورش
خواهیم خواست تا نسبت به جمعآوری مکانهای ناامن مرتبط با مدارس و
مخصوصا مکانهای کپری وکانکسی؛ زمان تعیین کند».

> صاعقه یا نشت گاز؟

> به خاطر وقوع یک حادثه نمیتوانیم همه کانکسها را جمع کنیم

اما درنخستین روزهای حادثه ،برخورد صاعقه با کانکس را علت آتش سوزی
عنوان کردند اما مدیرکل مدیریت بحران خوزستان میگوید «:طبق بررسیها،
آتشسوزی بر اثر گاز رخ داده است ،با این وجود بررسیهای بیشتر در حال
انجام است ».به گزارش ایســنا ،امید بنعباس اظهار کرد « :خبرهای اولیه
منتشرشده در فضای مجازی ،این حادثه را به دلیل برخورد صاعقه در کانکس
مدرســه عنوان کردند که منجر به آتشســوزی کانکس شده و در پی آن،
سه معلم و ســه نفر از اهالی منطقه دچار آتشســوزی شدند.اما بر اساس
بررسیهای انجامشده ،این آتشسوزی بر اثر برخورد صاعقه نبوده است .طبق
شواهد ،هیچگونه اثر برخورد صاعقه با سقف کانکس یا آنتن تلویزیون موجود
بر باالی کانکس مشاهده نشده اســت .نوع آتشسوزی و وضعیت فیزیکی
کانکس نیز نشان میدهد که حریق در درون کانکس رخ داده است ».مدیرکل
مدیریت بحران خوزســتان گفت« :البته کانکس دچار آتشسوزی ،کانکس
مدرسه نبوده و محل استراحت یکی از معلمان بوده است که آموزش عشایر
را انجــام میدهد و دو فرد دیگر مســتقر در کانکس نیز معلمان آن منطقه
نبودهاند ».وی بیان کرد «:در این کانکس گاز پیکنیک مشاهده شده است در
حالی که برای معلم سه وعده غذایی گرم ارسال میشد و نیازی به استفاده
از کپسول گاز نبوده است .در این حادثه کانکسی که از آن به عنوان مدرسه
استفاده میشد نیز جنب کانکس آســیبدیده قرار داشته است و به دلیل
اینکه دو موتورسیکلت بین این دو کانکس قرار داشتند ،کانکس آسیبدیده
است اما کالس درس نبوده است ».مدیرکل مدیریت بحران خوزستان افزود:
«آسیبدیدگان به بیمارستان سوانح و سوختگی آیتاهلل طالقانی اهواز منتقل

شدهاند و بر اساس شواهد موجود ،مصدومان عارضه ریوی ناشی از استشمام
گاز داشتهاند .طبق بررسیها ،آتشسوزی بر اثر گاز رخ داده است ،با این وجود
بررسیهای بیشتر در حال انجام است».
> بررسی حادثه در کمیسیون آموزش

از ســوی دیگر مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایری در
واکنش به امنیت کانکسهای آموزشــی گفت« :در جایی که صاعقهخیز و
خطرناک اســت باید نکات ایمنی رعایت شود ».محمدرضا سیفی مدیرکل
دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر در گفتوگو با ایلنا ،در واکنش
به حادثه اخیر آتشسوزی کانکس معلمان منطقه عشایری خوزستان عنوان
کرد« :در ابتدا الزم اســت بگویم که این افراد معلم عشایری نبودند و کامال
اتفاقی در آن کانکس حضور داشــتند و آن کانکس متعلق به یک مدرســه
روستایی بوده اســت ،اما در هر صورت کانکس برای دانشآموزان عشایری
به علت اینکه مدام در کوچ هســتند ،بهتر اســت».وی در ادامه با اشاره به
کانکسهای چرخدار مختص عشــایر گفــت« :برخالف چیزهایی که گفته
میشــود ،مدرسه کانکســی چرخ دار مجهز به پنل خورشیدی با جایی که
برای استراحت معلم در آن تعبیه شده ،برای دانشآموز عشایری مناسبتر از
مدرسه و یا سازه ثابت است .ضمن اینکه هزینه کانکسهایی که دارای پنل
خورشیدی هستند ،بالغ بر هفتصد میلیون تومان است و قیمت باالیی دارد».
سیفی اظهار داشت« :نمیتوان گفت به خاطر یک حادثه که اتفاق افتاده هرچه
کانکس هست جمع کنیم و به جایش ساختمان بسازیم .در واقع میتوان برای
مدارس روستایی که دانشآموز ثابت دارند ،از سازه ساختمانی استفاده کرد
یا ساختمانسازی کرد ،اما برای مدارس عشایری که جمعیتشان کم است،
حتما نیــاز به چادر داریم .به هر حال این حادثه یک زنگ خطر بوده و باید
مراقبــت و تالش کنیم تا جلوی ایــن حوادث را با ایمنی بگیریم .هر لحظه
ممکن است یک حادثه دیگری رخ بدهد یا حتی سیل بیاید».

