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گرینویچ

رکورد بستری بیمار کرونايی

 

نیومکزيکو: مردی در آمریکا پــس از ابتال به 
كرونــا 549روز در 9بيمارســتان بســتری بود 
و اكنون كه از بيمارســتان مرخص شــده است 
ركورد دار بســتری بودن كرونایی جهان است. 
به گزارش ســی ان ان، دانل هانتر 43ســاله كه 
نخستين روز مهدكودک رفتن دخترش، پيروزی 
تيم فوتبال پســرش و تولد نوه اش را در این 1/5 
سال بســتری بودن از دســت داده یکی از 4/5 
ميليون آمریکایی اســت كه پس از ابتال به این 
ویروس در بيمارستان بستری شدند. البته با این 
تفاوت كه ميانگين زمان بستری شدن این چند 
ميليون نفر فقط 5/5 روز بــود و این رقم برای او 
بدل به رقمی نجومی و ركــوردی تازه در جهان 
شــد. او می گوید: در این 1/5سال تنها شيرینی 
ماجرا دست نوشــته های دخترم روی شيشــه 

پنجره اتاقم بود.

ذوق زدگی،ایموجی محبوب فارسی زبانان

9میلیون نفر قرنطینه شدند

چانگچون: مقامات چين پيرو سياســت های سختگيرانه و 
كارآمد خود برای كنترل شــيوع كرونا پس از مشاهده چند 
مورد ابتال به اوميکرون، شــهری 9ميليــون نفری را به طور 
كامل قرنطينه كردنــد. به گزارش ایندیپندنــت، با قوانين 
درنظر گرفته شده، شهروندان شــهر چانگچون موظفند در 
 خانه بماننــد و فقط یکی از اعضای خانواده مجاز اســت هر

2 روز یک بار برای خرید غذا و ســایر مایحتاج از خانه خارج 
شود. همه ساكنان این شــهر باید 3 دوره مورد آزمایش قرار 
بگيرند، مشاغل غيرضروری تعطيل شده و حمل ونقل شهری 
به حالت تعليق درآمده اســت. تازه ترین موارد قرنطينه در 
چين ، كه شامل شهر 500 هزار نفری یوچنگ نيز می شود، 
نشــان می دهد كه پکن همچنان به رویکرد سختگيرانه در 
قبال همه گيری كووید-19 پایبند است. مقامات چينی بارها 
تأكيد كرده اند هر منطقه ای كه در آن سياست های مربوط به 
قانون »تحمل صفر« به خطر بيفتد وارد قرنطينه می شود. با 
این حال به گفته برخی از مسئوالن استان جيلين در یکی از 
شهرهای این استان در روزهای اخير برخی از افراد با آزمایش 
مثبت در یک كتابخانه و همچنين دانشگاه  حضور داشته اند. 
این دانشگاه پس از ثبت 74 مورد ابتال به كرونا، بيش از 6هزار 

نفر را به قرنطينه خانگی فرستاد.

فسیلی به نام جو بايدن
 

انتاريو: »جو بایدن« فسيلی 328ميليون ساله و بسيار نادر از 
گونه خونخواران است ! این یک تحليل سياسی نيست و واقعيتی 
كامال علمی است كه دیرینه شــناس های موزه رویال انتاریو در 
كانادا آن را تأیيــد كرده اند. به گزارش گاردیــن، پس از ادعای 
رئيس جمهور آمریکا برای كمک به توجه جهانيان به تغييرات 
اقليمی و شــركت در چند مجمع جهانی مرتبط با این موضوع، 
كریستوفر والن دیرینه شناس موزه تاریخ طبيعی آمریکا و گروه 
تحقيقاتی او تصميم گرفتند فسيل یک ماهی مركب خونخوار 
را كه قدمت اش به 328ميليون سال پيش می رسد را جو بایدن 
نامگذاری كنند. شاید با این نامگذاری توجه جهانيان به واقعيت 
تغييرات اقليمی و گونه هایی كه ممکن اســت چند ســال بعد 
فقط فسيلی از آنها باقی بماند جلب شود. این فسيل اخير البته 
كشف تازه ای  نيست و در سال 1988ميالدی در مونتانا كشف 
و به موزه رویال انتاریوی كانادا اهدا شد. به گفته دانشمندان این 
ماهی مركب جد تمامی گونه های جانوری خونخوار جهان است و 

از این رو هم جزو فسيل های بسيار نادر به شمار می رود. 

حباب زمستان ترکید، بهار در راه است... عکس: همشهری / منا عادل اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

یکشنبه

سایه وحشت به سود 
چه کسی است؟ 

یک قرن ریل گذاری و 
تسهیل گری

این روزها در سوپرماركت های اسپانيا 
صف های طویلی بــرای خرید روغن 
مایع گياهی )تهيه شده از آفتابگردان( تشکيل شده است. بيشتر 
فروشگاه های زنجيره ای در همان ســاعت های اول صبح روغن را 
تمام كرده اند و از چند روز پيش به ایــن طرف فروش روغن مایع 
سهميه بندی شده است. اگر خوش شانس باشــيد و روغن هنوز 
موجود باشد به هر نفر فقط یک بطری یک ليتری فروخته می شود. 
از طرف دیگر قيمت این محصول نيز ناگهان 13درصد در بازار رشد 
كرده. این موضوع در رسانه های اسپانيا توجه زیادی را به خودش 
جلب كرده است. دليلش هم این اســت كه اسپانيا خودش یکی 
از بزرگ ترین توليد كننده های محصوالت كشــاورزی و دانه های 
روغنی است. انبوهی از ميم ها و شوخی ها در شبکه های اجتماعی 
اسپانيایی درباره اینکه چطور ممکن است كشــوری با این همه 
ظرفيت كشاورزی و صادرات انبوه دچار چنين كمبودی شده باشد 

دست به دست می شوند.
توضيح این پدیده طبعا در مسئله جنگ اوكراین نهفته است. اسپانيا 
یکی از مشتری های اصلی محصوالت كشــاورزی اوكراین بوده و 
عالوه بر آفتابگردان، بخش قابل توجهی از مصرف ذرت خود را نيز از 
این كشور تامين می كرده است. حاال بحران جنگ اوكراین خودش 
را در بازار محصوالت غذایی اسپانيا نشان داده است. این گران شدن 
تأثير بعدی خود را روی قيمت بيشتر غذاها در رستوران ها خواهد 
گذاشت و در نهایت ضرر اصلی آن را مردم عادی و مصرف كنندگان 
خواهند كرد. مقام های اســپانيایی اعالم كرده اند كه در انبارهای 
بندر تاراگونا )در كاتالونيا( فعال برای حدود یک ماه آینده ذخيره 

آفتابگردان وجود دارد اما برای بعد از آن باید فکر جدی كرد.
نتایج جنگ اوكراین به تدریج خودش را در اقتصاد و بازار مصرف 
كشــورهای اروپایی نشــان می دهد  و این تازه اول ماجراست. با 
باالرفتــن قيمت محصــوالت نفتــی و گازی، بحران های بعدی 
هم در راه هســتند. قيمت بنزین هنوز در حال باال رفتن اســت و 
این معنایش افزایش هزینه های حمل ونقــل و در نتيجه افزایش 
بيشــتر قيمت محصوالت مختلف در بازار خواهد بود. سوی دیگر 
این وضعيت، تصویر رسانه ای روسيه و رئيس جمهور آن پوتين در 
افکار عمومی اسپانيا است. این تصویر شرور و منفی نتيجه ای جز 
افزایش بودجه های نظامی در اروپا و همينطور ایجاد شکاف های 
اجتماعی نخواهد داشت. یک نمونه اخير آن را می توانيم در موضع 
رئيس دانشــگاه كوردوبا ببينيم كه اعالم كرد استادان و محققان 
كوبایی و ایرانی كه با این دانشــگاه قــرارداد دارند، درصورتی كه 
به صورت شفاف و واضح عليه روسيه موضع نگيرند از دانشگاه اخراج 
خواهند شد. این حرف منتقدان فراوانی پيدا كرد كه از آغاز دوباره 
دوران تفتيش عقاید )مربوط به قرون وسطی( حرف می زدند و این 
موضع را محکوم می كردند، اما واقعيت این است كه چنين موضعی 
موافقان بسيار سفت و سختی نيز در اسپانيا دارد كه گاهی بيشتر 
اهل عمل اند تا حرف. در پایان فصل چهارم سریال »خانه كاغذی« 
وقتی جنایت های گذشــته فرانک كه حاال رئيس جمهور آمریکا 
است و رقيب قدرتمندی هم در حزب مخالف دارد در حال آشکار 
شدن است و به این ترتيب موضع او را شدیدا تضعيف كرده است، او 
و همسرش كلر تصميم می گيرند جنگی را آغاز كنند كه بهانه اش 
تروریسم اســت اما در واقع قرار است سایه وحشــت را بر زندگی 
آمریکایی ها بيندازد تا باقی چيزها ازجمله گذشته این 2 در حاشيه 
قرار بگيرد. این سایه وحشت به تدریج دارد خودش را در اروپا نشان 
می دهد و درصورتی كه جنگ در اوكراین همچنان ادامه پيدا كند، 
به نظر می رسد كه چيزهایی اگر نه برای هميشه، الاقل برای مدت 
طوالنی تغيير خواهند كرد. و به نظر می رســد كه هم پوتين و هم 

رهبران غربی به خوبی از این موضوع آگاهند.

 
برخی بنيادها در ســپهر فرهنگ و 
آموزش ایران، در هنگام ایجاد شاید 
اهميت شان چندان به چشم نيامده باشد اما اكنون كه مشمول زمان 
شده اند، وقتی نگاهی به آنها می افکنيم، عمق تأثيرگذاری شان را 
درمی یابيم. یکی از آن پایه گذاری ها، »شورای عالی معارف« است 
كه برجستگی اش تقریباً مغفول مانده اســت. شالوده ای كه برای 
نيل به »توسعه دوائر علوم و اشــاعه معارف و فنون و رفع نقایص 

تحصيالت علمی و فنی« پایه گذاری شد.
از آن روز كه مجلس چهارم شورای ملی، به ریاست حسين پيرنيا 
ملقب به مؤتمن الملک، آن را در بيســتم اسفند 1300به تصویب 
رساند، درست یک صدسال گذشــت. نهادی باالدستی كه تا سال 
1317با همين نام فعاليت كرد و بعد به شــورای عالی فرهنگ و 
سپس در سال 1346، به شورای عالی فرهنگ و هنر تغيير نام داد. 
این شورا اما جز ریل گذاری، تسهيل گری برای وزارتخانه متبوعه را 

هم پيش چشم داشت.
بــرای ایــن شــورای عالی، 19وظيفــه درنظر گرفته شــد كه 
سياســتگذاری در عرصــه فرهنگ را شــاید بتــوان مهم ترین 
مســئوليت آن دانســت. از جملــه در بنــد نخســت، »اهتمام 
در ترویج خــط و زبان و ادبيات فارســی و عربی و نشــر مقاالت 
علمــی عام المنفعه« یادآوری شــد تا معاریف ایــران، اهتمام به 
 حفظ خــط و زبــان را از همــان ابتدا مدنظر داشــته باشــند. 
ازجمله وظایف این شورا، عرصه آموزش و پرورش بود كه می توان 
به »سعی در تهيه موجبات تکثير مدارس و تدارک مقدمات تعليم 
اجباری و مجانی، تهيه دستور تحصيالت مدارس معلمين و معلمات 
و نظامنامه های راجع به آن ها«، »تطبيــق تأليفات مخصوصه به 
مدارس با دستورات رسمی و رد و قبول آن ها« و »تصدیق صالحيت 
معلمين و معلمات و تهيه نظامنامه مخصوص  برای ترفيع و تنزل 
رتبه یا عزل آنها و رسيدگی به شکایات رؤسا و ناظمين و معلمين 

مدارس دولتی در حدود وظایف اداری آن ها« اشاره كرد. 
در همين راستا توجه به »تعيين شرایط محصلينی كه به خرج دولت 
به خارجه اعزام می شوند و نظارت در انتخاب آنها« و »رسيدگی به 
دیپلم های اشــخاصی كه در خارجه تحصيل كرده اند و تشخيص 
صحت و سقم آنها« هم در زمره مســئوليت های شورا لحاظ شده 

كه جالب توجه است.

در بستر هنر ایران »طبيعت 
 Nature Morte »بی جان
با نام سهراب شــهيدثالث گره خورده؛ درحالی كه 
این عنوان جــذاب از دیرباز روی تابلوی نقاشــی 
بزرگانی چون پل ســزان و پل گوگن حک شــده 
است. طبيعت بی جان نشان از رنگ و نور و زیبایی 
در مواجهه با هر نوع تاریکــی دارد و هنرمند نقاش 
در پِس سلســله جنبان این حقيقت است تا سبد 
رنگارنگ درخت زندگی را پای سفره جان آدمی آورد. 
هنر پل سزان یکی از چهره های مشهور مکتب پست 
 امپرسيونيسم)پســادریافتگرا( با تابلوی »زندگی 
بی جان با ســيب« جان می یابد. برای او ســيب، 
نشانه ای از رنگ و تنوع و زیبایی بود و ترجيح می داد 
روی بوم خود ســيب ها را رنگ آميزی كند. زیست 
خاموش هنرمند نقاش بر ثروت رنگ ها، ســادگی 
ظاهر و تطبيق پذیری در عين زندگی روزمره اشاره 
دارد. سزان برای خود یک هدف دشوار تعيين كرده 
بود: غرق كردن سادگی ســيب در سپيدی بوم تا 
»فرموِل یک« ژانر »طبيعت بی جان« در نقاشــی 
دوره پسادریافتگری باشــد. تركيب ميوه های پل 
سزان ایده آل هستند؛ رسيده، صاف و یک شکل كه 
زیر گرمای رنگ، غرق نور شده اند. هنرمند نقاش به 

شکل ماهرانه ای برای هر رنگ ميوه، مکانی می یابد تا 
با ضربات قلم ساده و دقيق نقش بيابند و دیده شوند. 
پس زمينه كار هم حــواس بيننده را پرت نمی كند 
و سيب ها روی ميز خاكستری متمایل به قهوه ای، 
در یک كنتراســت رنگی حس عمــق می گيرند و 
به چشم می آیند. از ســوی دیگر، پل گوگن نابغه 
پسادریافتگری جهان هم طبيعت بی جان خود را با 
تركيبی از كنتراست رنگ به تصویر كشيده و ميوه ها 
در پس زمينه سرد ميز نقاشی اوبه وضوح خودنمایی 
می كنند. اینجا هنرمند از قواعد كالســيک فاصله 
گرفته و با نگاه ویژه به اشياء وارد بازی نور و سایه شده 
است.گوگن در هنر خود توانایی خلق كردن را نشان 
می دهد. او با توصيف این زندگی بی جان، رؤیای خود 
را در بازی رنگ ها و نور و سایه امتداد می دهد تا به 

درک جهان در دورنمای كلی ذهنش برسد.
هنرمند نقاش در تابلوی طبيعــت بی جان با ميوه 
Nature morte aux fruits به ظرافت بر حجم ها، 
سایه ها و بازتاب ها تأكيد دارد. همه عناصر صحنه او 
اشيایی هستند كه به سادگی و زیبایی ارائه شدند و 
ميوه ها، روشــنای این كنش درونی هستند. به این 
معنا گوگن، طبيعت بی جانی عميق تر از سبد ميوه 

روی ميز را توصيف می كند.

بر و برگ

شهنام صفاجو

طبیعت بی جان با سیب

تقويم/ سالروزعدد خبر

 شاعر ملی فلسطین

محمدرضا شفیعی کدکنی در جايی گفته است: 
»اگر يک تن را برای نمونــه بخواهیم انتخاب 
کنیم که شعرش با نام فلسطین همواره تداعی 

می شود، او محمود درويش است.« 
محمــود درويــش، يکــی از نام آورترين و 
تحسین شده ترين شاعران جهان عرب بود و 
هنوز هم به عنوان شاعر ملی فلسطین شناخته 
می شود. »محمود ســلیم حسین درويش« در 
13مارس 1941 میالدی در دهکده ای از فلسطین 
به نام بروه متولد شــد. 6 سال داشت که رژيم 
صهیونیستی به اين دهکده هجوم آوردند و اين 
کودك 6ساله در يکی از نیمه شب های تابستانی 
همراه با خانواده و صدهــا تن از اهالی دهکده 
زادگاهش را زير بــاران گلوله ها به طرف لبنان 
ترك کرد. بعد از يک سال و اندی اما دوباره به 

وطن برگشت.
بعدها و در جوانی به بیروت رفت. عضو هیأت 
تحريريه مجله شوون فلســطینیه و بعد هم 
سردبیر آن و رئیس مرکز االبحاث و الدراسات 
الفلسطینیه شــد و بعد از آن مجله فرهنگی- 
ادبی الکرمل را تاسیس کرد. او 10سال در آنجا 
اقامت داشــت. درويش سال ها  عنوان رياست 
اتحاديه نويسندگان و روزنامه نگاران فلسطین 
را داشت و در 1987 میالدی به عضويت کمیته 
اجرايی سازمان آزاديبخش فلسطین درآمد. 
اما خودش اين انتخاب را سمبلیک می دانست 
و می گفت: »من هرگز آدم سیاسی نبوده ام.«  او 
جايزه ابن سینا، جايزه صلِح لنین، جايزه لوتس 
از انجمن نويسندگان آفريقا-آسیايی، جايزه 
هنرهای حماســی فرانس و مداِل آثاِر ادبی و 
جايزه آزادی فرهنگی از بنیاد لنان و جايزه صلح 
استالین شوروی سابق را داشت و در نوامبر 2003 
میالدی جايزه ناظم حکمت را هم از آن خود کرد.
محمود درويش در ســال های پايان عمر خود 
ساکن فلسطین شــد و در سال 2008 میالدی 
درگذشت و پیکر او را پس از تشیع در رام اهلل 

به خاك سپردند.

حافظ

گويند رمز عشق مگويید و مشنويد
مشکل حکايتیست که تقرير می کنند

زبان شناس های جهان هنگامی كه شکلک های 
تصویر شــده روی زبان هيروگليــف مصری را 
روی پاپيروس  و دیوار های مصر باســتان بررسی 
می كردند تصورش را هم نمی كردند بشــر قرن 
بيســت و یکم هم برای نوشــتن روزی ســراغ 
شــکلک های شــبيه هيروگليف برود كه البته 
رفت. حاال پس از گذشــت دســت كم3تا 5هزار 
ســال از پدید آمدن زبان تصویری و شــکلک ها 
هميــن المان ها به نــام ایموجــی Emoji وارد 
زبان نوشــتاری فضای مجازی انسان شده است. 
جالب اینکــه مردمان هر فرهنگــی هم طرفدار 
یکی از آنهاســت. یکی ایموجی نيش باز دیگری 

ایموجی قلــب در رنگ هــای گوناگون با 
معانــی گوناگون و مردمــان مملکتی 
دیگر اشک و آه و زنجموره. برای نمونه 
آنطور كه پژوهشگران اعالم كرده اند 
كاربر های ایرانی فضای مجازی بيش از 

هر شکلک یا همان ایموجی از چشم قلب 
استفاده كرده اند كه نماد دوست داشتنی بودن و 
پذیرفتن پست و تصویر است. شکلک های قلب 
و اشاره به )مطلب( پایين هم در رتبه های دوم و 

سوم قرار دارند.

 اما ايموجی از کجا و چرا پديد آمد؟ 
عبارت ایموجی Emoji برگرفته شده از عبارتی 
ژاپنی اســت كه در آن حرف E به معنی تصویر 
و Moji نيز به معنای حرف الفبا اســت؛ نخستين  
نســخه از ایموجی هــای امروزی توســط یک 

كارمند مخابرات ژاپنی ساخته شدند و حاال 
شمارشان هر روز در حال افزایش است. 
آنها به نوعی در ردیف زبان بدن هم قرار 
می گيرند و در زمانه نياز به ســرعت در 
فضای مجازی این شــکلک ها به انتقال 
مفاهيم كمک می كنند. كارشــناس های 
فضای مجازی بر این باورند كه كاربر ها زمانی كه 
نمی توانند گفتار كالمی را پيش ببرند از حاالت 
چهره به عنوان شيوه ای ارتباطی استفاده می كنند 
و با زبان ایما و اشاره صحبت می كنند. ایموجی ها 
در واقع همان زبان بدن هســتند كه ارتباط بين 
فردی را ســاده تر كرده و این روزهــا در ادبيات 
كاربر های نسل جدید تبدیل به بخشی از نوشتار 
آنها شــده  اند. اما یادمان باشــد كه هيچ المان و 
پدیده ای جای كالم و نوشتار را نمی گيرد. بنابراین 

تالش كنيم برای هم بيش از پيش بنویسيم. 

جمعيت اجاره نشين ها در كشور 
روزبه روز باالتر می رود و این آمار 
وقتی به كالنشــهرها، به ویژه تهران می رسد، روند صعودی قابل 
توجه و عجيبی پيدا می كند. شاید برایتان جالب باشد كه بدانيد 
مثال 2 سال پيش، یعنی در ســال 98در تهران 42درصد مردم 
مستأجر بوده اند و حاال در سال 1400 تعداد خانوارهای مستأجر 
در پایتخت از خانوارهای مالک بيشتر شده است. آنطور كه آمارها 
می گویند، 40درصد جمعيت كشور یا به عبارتی؛ حدود 9ميليون 
خانوار مستأجر در كشور وجود دارد و طی 10سال گذشته این آمار 
رو به افزایش بوده و همچنان خواهد بود، چرا كه وضعيت ناپایدار 
قيمت ها در بازار مسکن به صورتی است كه اقشار ضعيف جامعه 
به ویژه قشر كارمند و كارگر در تامين مسکن با بحران جدی مواجه 
هســتند و هر چقدر هم كه بتوانند پس انداز كنند، باز هم امکان 
خرید مســکن را ندارند. در واقع اجاره نشينی دیگر یک انتخاب 
نيست، بلکه به یک اجبار تبدیل شده اســت. قيمت اجاره هم با 
تبعيت از قيمت مســکن، به رقم های غيرقابل كنترل، عجيب و 
غریب و بی منطقی رســيده و بيش از نيمی از هزینه خانوار خرج 

هزینه مسکن می شود.
حاال فکرش را بکنيد مســتأجران با همه این مشــکالتی كه سر 
راهشان هســت، در دســتگاه قضایی هم پایگاه مستقلی ندارند 
و از نظر قانونی نمی توانند برای مراقبت از حق و حقوقشــان كار 
چندانی از پيش ببرند. مدت هاست كه الیحه قانونمندكردن بازار 
مسکن و اجاره بها درحال پيگيری است اما به سرانجامی نرسيده و 
مالکان با هم فکری بنگاه داران هر چقدر كه بتوانند از مستأجران 
اجاره و ودیعه می گيرنــد. با اینکه دولت با اجــرای طرح نهضت 
ملی مسکن قصد دارد مســتأجران را خانه دار كند و تاكنون هم 
 600هزار نفر از پایتخت نشينان در این طرح ثبت نام كرده اند، اما تا 
نهایی شدن این پروژه راه زیادی در پيش است و بهتر است مسئوالن 
هر چه زودتر فکری به حال نوسانات اجاره بهای مسکن و معضالت 
مستأجران بکنند تا برخی مالکان نتوانند بدون هيچ منع قانونی، 
هر مبلغی كه دلشان می خواهد را به عنوان اجاره بها دریافت كنند.

لئون: ماتيلدا از وقتی تو رو دیدم همه 
چی تغيير كرده. به زمان احتياج دارم 
واسه تنها بودن. تو هم به زمان احتياج داری تا یکم بزرگ 
بشی. ماتيلدا: من به اندازه كافی بزرگ شدم لئون. از این 
به بعد فقط سنم بيشتر می شه.  لئون: برای من برعکسه. 
من به اندازه كافی سنم باال رفته، برای بزرگ شدن به زمان 

احتياج دارم! 

هر انســانی تركيبی 
است از بخشی كه در 
آن به جهان چشم گشوده، خانه شهری یا كلبه روستایی ای 
كه در آن راه رفتن آموخته، بازی هایــی كه با آن كودكی 
كرده، افســانه هایی كه از دیگران بازشــنيده، غذایی كه 
خورده، مدرســه ای كه به آن رفته، ورزش هایی كه دنبال 

كرده، شاعرانی كه شــعر آنان را خوانده و خدایی كه در او 
ایمان نهاده است. اینها همه دست به دست هم داده تا او را 
آنچه هست، ساخته است و اینها نه چيزی است كه انسان 
از راه شنيدن، به هســتی و كيفيت آن پی تواند برد. اینها 
را تنها هنگامی درک می توانيم كرد كــه خود، جزءجزء 
آن را به تجربه زندگی دیده و آميغی از آن شــده باشيم و 
چون مردم كشورهای دیگر را كه بيگانه ما هستند، جز به 
ظاهر نمی توانيم شناخت، آنان را در صفحات كتاب زنده 

نمی توانيم كرد.

قصه شهر

دیالوگ بوک مارک

فاطمه عباسی

لوک بسون
ویلیام سامرست موام

تهران استیجاری

حرفه ای لبه تیغ

سیدجواد رسولی
كارشناس رسانه
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