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گرینویچ

رانندگی روی پله های باستانی

 

رم: مردی اهل عربستان ســعودی پس از اینکه با 
یک خودروی مازراتی وارد محوطه ای باستانی شد و 
روی پله های آن رانندگی كرد، توسط پليس متوقف 
و سپس دستگير شد. البته ماجرا به همين جا ختم 
نشد و پله هایی كه حتی توسط تمدن های دیگر در 
2هزار سال پيش تخریب نشده بود توسط او تخریب 
شــدند. به گزارش ســی ان ان، خودروی این مرد 
37ساله اجاره ای بود و به گفته پليس، او در حالت 
غيرعادی نبود و در شــرایطی كامال عادی تصميم 
گرفته بود با خودرو از روی ایــن پله های تاریخی 
ميانبر بزند و چند دقيقه ای زودتر به مقصد برسد. 
ســنگ های این پله ها از جنس سنگ مرمر بود و با 
وجود این لبه برخی از آنها شکسته است. در سال 
2015ميالدی تعمير چند قطعه از این پله ها معادل 
یک ميليون و 600هزار دالر آمریــکا برای ایتاليا 

هزینه بر جای گذاشت.

دُرّ دریای َدری

نخستین مرکز هنر  ديجیتال
 

رياض: نخســتين مركز آموزش تخصصی هنرهای دیجيتال 
به زودی در عربستان سعودی افتتاح می شود. براساس گزارش 
خبرگزاری عربستان سعودی »اس پی ای« )SPA(، نخستين 
مركز آمــوزش تخصصی هنرهای دیجيتال بــه نام آیندگان 
هنر دیریه )Diriyah Art Futures( به زودی در ســرزمين 
پادشاهی عربستان ســعودی آغاز به كار می كند. اداره توسعه 
دروازه دیریه »دی جی دی ای« )DGDA( در حاشيه نمایشگاه 
بازار سفر عربی اعالم كرد كه »نمایشــگاه هنر آینده دیریه، 
پروژه ای مشترک با وزارت فرهنگ این كشور است و پيش بينی 
می شود تا سال آینده به پایان برسد و نخستين شبکه جهانی 
هنر و نوآوری در زمينه هنرهای دیجيتال، هوش مصنوعی و 
فناوری های نوین را رقم بزند. همکاری دو نهاد توسعه دروازه 
دیریه و وزارت بازرگانی به توسعه یک موزه  الگو منجر می شود 
كه برای پيوند با جهان پل هایــی فرهنگی و ارتباطی خواهد 
زد.« مركز آموزشــی آیندگان هنر دیریه در فضایی بيش از 
10هزار مترمربع در دل كویر و به عنوان موزه ای الگو برای هزاره 
سوم ساخته می شود و به تازه ترین فناوری های ساخت وسایل 
و ابزار موردنياز هنرمندان نوظهور مجهز خواهد بود. عالوه بر 
همه این ها، این آموزشگاه بزرگ كتابخانه، فروشگاه و مركزی 

به نام خانه هنرمندان را برای عالقه مندان فراهم می آورد.

شکايت از نداشتن نوه 
 

اوتاراکند: زوج ســالمندی در هنــد در دادگاه عليه فرزند 
خود، روی جایگاه شاكی نشســته اند تا از وی به خاطر نداشتن 
فرزند و محروم كردن آنها از داشــتن نوه شــکایت كنند. آنها 
به شکایت بسنده  نکردند و درخواســت 650هزار دالر غرامت 
هم دارند. به گزارش آدیتی ســنترال، ادله  آنها در دادگاه برای 
چنين درخواست شگفت و البته دالری، هزینه ای بود كه برای 
ازدواج پسرشان داده بودند و افزون بر این هزینه های دانشگاه 
و دبيرستان او را هم به صورت مستند فاكتور كرده و به دادگاه 
ارائه دادند. آنها در ادامه لطمه های روانی كه بابت محروم شدن 
از داشتن نوه و نااميدشدن از آینده شان به آنها تحميل شده را 
پيش كشيدند. حتی این بخش از ادعای آنها هم بدون مستندات 
قابل ارائه به دادگاه نبود و روانشناسی لطمه های روانی آنها را در 
برگه ای تایيد كرده بود. هرچند این پرونده شــگفت انگيزترین 
در نوع خود نبود و پيش از این پرونده شکایت از پسر 30ساله 
برای جدا نشدن از والدین، شکایت از فرزند 41ساله برای اصرار 

بر دریافت كمک مالی از والدین هم مطرح بوده است.

زير پل خواب های دهلی نو- هند   عکس: گاردين اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

یکشنبه

روزی که فراموش اش نمی کنیم

امروز در تقویم ميــالدی روز 15 ماه 
می  اســت. این روز را »روز نکبت« 
نام گذاشته اند؛ نکبتی كه به واسطه تولد یکباره دولتی نامشروع 
به نام اسرائيل در سال 1948دامن مردمان سرزمين فلسطين را 
گرفت و صدها هزار نفر را آواره كــرد؛ نکبتی كه برندگان جنگ 
جهانی دوم نصيب كشــوری كردند كه تا پيش از آن مستعمره 
و تحت الحمایه انگلســتان بود؛ نکبتی كه دليلش »هدیه دادن« 
سرزمينی به نام فلسطين به گروهی ایدئولوژیک و نژادپرست به نام 
جنبش صهيونيسم بود. از این روز است كه مصيبت آغاز می شود 

و تا امروز ادامه می یابد.
به خاطر داشتن و روایت كردن این روز مهم است؛ زیرا این روایت 
اشغال و تصرف و آواره كردن، روایتی است كه گروه صهيونيست 
حاكم بر این ســرزمين نمی خواهد شنيده شــود. مهم است كه 
درباره این حضور و این اشــغال ناگهانی و همه جنایت هایی كه 
به دنبال آن آمدند حرف بزنيم. روایت نکبت نباید فراموش شود 
چون هزینه زیادی برای فراموش شدنش خرج كرده اند. قرار نيست 
كسی به مبدا برگردد و سؤال كند آنچه امروز در جهان »اسرائيل« 
می نامندش چگونه متولد شــده اســت. این خاطره قرار است از 
حافظه ها پاک شود. قرار است جایش را چيزهای دیگری بگيرند. 
قرار است تقصير خود فلسطينی ها باشد. قرار است اینگونه وانمود 
شود كه این كشور عجيب الخلقه از هميشه وجود داشته است. قرار 
است كسی به ذهنش هم نرسد كه از تولد آن سؤال كند یا نکبت 

ایجاد آن را به خاطر آورد.
داستان نکبت را باید هر سال به خاطر آورد و باید درباره آن حرف 
زد، خواند، پژوهــش كرد و برای دیگران بازگو كرد. باید نوشــت 
كه در آن ســال نحس 1948نزدیک به 700هزار ســاكن بومی 
كشور فلسطين آواره شدند. آنها را از روستاهایشان بيرون كردند. 
120روستا از 530روستای كشــور فلسطين تخليه شدند؛ با زور 
اسلحه، با تهدید، با قتل عام و با تخریب خانه ها بر سر ساكنانش. 
باید از »قبيه التحا«، »قبيه الفوقا«، »خربت الراس« »ابو شوشه«، 
»كفرین«، »ابو زریق«، »منســی« و ده ها روســتای اشــغال و 
تخریب شده ســخن گفت. باید روایت آوارگان این روستاها كه 
به ناچار پا به جاده گذاشــتند و به ســوی جنين به راه افتادند را 
بازگو كرد. روز نکبت، آغاز داستانی تلخ و غمگين در تاریخ بشری 
است كه می كوشند تا فراموش شود؛ زیرا تنها چيزی كه از سوی 
صهيونيست ها و به كمک جریان اصلی رسانه ای در جهان قرار است 
مدام تکرار و به یاد آورده شود، روایت هولوكاست است. هولوكاست 
نازی ها باید مدام تکرار شــود و به یاد آورده شود تا همگان روایت 
هولوكاست صهيونيست ها را كه از روز نکبت آغاز شده فراموش 
كنند. حاال كه نمایشگاه كتاب تهران هم به پاست و زمان خوبی 
برای خرید كردن است، بد نيست در روز نکبت امسال به یکی از 
بهترین كتاب هایی كه با نثر روان و با دقت بسيار باال تاریخ شکل 
گرفتن صهيونيسم را از سال ها پيش از روز نکبت تا سال ها پس از 
آن روایت می كند معرفی كنم: كتاب »متاستاز اسرائيل« نوشته 
كورش عليانی و چاپ شده توسط انتشــارات جام جم؛ كتابی كه 
داستان هولناک ظهور پدیده صهيونيسم و وجود نامشروعش را 
با داده های فراوان تاریخی تعریــف می كند؛ كتابی كه خواندنش 
پاسخی به این پرســش اســت كه چرا نباید هرگز روز نکبت را 

فراموش كرد.

در مقابــل ورزش هایی مثل 
اســکی و تنيــس و حتــی 
بســکتبال كه ورزش برخوردارها و نخبه ها خوانده 
می شــود، دویدن را كامال خلقــی و ورزش توده ها 
می دانند. در نــگاه اول به نظر می رســد كه دویدن 
تجهيزات و تاسيسات زیربنایی خاصی نمی خواهد و 
هر كسی كه دو پا و ذهنی قوی داشته باشد، می تواند 
دویدن را شــروع كند. اما ماجرا، اینقدر هم ســاده 
نيســت. وقتی كمی در دویدن پيــش برویم و نوبت 
به خرید تجهيزات و پوشــاک مناسب  مطرح شود، 
ممکن اســت گزاره »دویدن ورزش ســاده و ارزانی 
است« به چالش كشيده شــود. این بار كه یک دونده 
را دیدید، دقيق تر براندازش كنيد و متوجه خواهيد 
شــد كه تقریبا هرچه بر تن و دســت و پای اوست، 
با تجهيزات و پوشــاک ورزش های دیگر فرق دارد. 
دونده ها، لباس های مخصوص خودشان را دارند، چه 
در تابستان، و چه در زمستان. شلوارک دونده ها، بسيار 
سبک هستند و طوری توليد شده اند كه هوا از بافت 
آنها عبور كند، همينطور تی شرت های آنها. لباس ها، تا 

آنجا كه می شود سبک شده اند و هوا 
در آنها گردش دارد. فکرش را بکنيد 
یک دونــده ماراتــن غيرحرفه ای، 
باید 4 تا 5ســاعت با همان لباس ها 

بدو د. پس بهتر است تا می شود 
لباس ها سبک باشــد و به خاطر 

عرق كردن، سنگين نشوند. بدون 
عينک مخصوص در روزهای آفتابی، 
دویدن سخت اســت  و بهتر است كه 
كاله نقاب دار سبکی هم در دویدن های 
بسيار بلند در چنين روزهایی داشته 
باشيم. اینها تازه برای تابستان است، 

در زمســتان ها، داشــتن لباس های 
گرم و چسبان زیر شــلوار و تی شرت 
از واجبات است.  بعد نوبت كاپشن های 
فوق سبک برای روزهای سرد و بارانی 

می رسد. تقریبا همه دونده ها، باید زمان دویدنشان را 
ثبت كنند و اینجاست كه ساعت های ورزشی هم به 
تجهيزات ضروری اضافه می شوند؛ از مدل های ارزان 
حدود یک ميليون  تومانی گرفته تا ساعت های بسيار 
حرفه ای چند ده ميليون تومانی و بيشتر از آن. و البته 
كه دویدن بدون كفش مناسب، نوعی خودكشی است. 
همه اینها یعنی اینکه اگــر یک دونده، در دام خرید 
دائمی تجيهزات و لباس های دو بيفتد،  هرگز خالص 
نخواهد شــد. محصوالت از برندهای مختلف چنان 
متنوع هســتند و چنان روزبه روز نو می شــوند كه 
می توانند هميشه آدم را خریدار نگه دارند. بسياری 
می گویند این روحيه مصرفی، در تضاد با روح ورزش 
و به خصوص دویدن است. در یک دهه اخير، بسياری 
به دویدن با پای برهنه، عادت بســيار قدیمی بشر 
برگشــته اند و اینطــور می گویند كه مــا برای این 
مدل دویدن  زاده شــده ایم و تجهيزات و لباس های 
رنگ به رنگ، فریب دنيای ســرمایه داری اســت. با 
این حال، فعال ایــن مدل دویدن، چنــدان فراگير 
نشــده اســت و دونده ها، همچنان به كفش خوب 
نياز دارند. ما برای شــروع دویدن، بيشتر از هرچيز، 
به یک كفش خوب كــه جلوی مصدوم  شــدنمان 
را بگيرد، نيــاز داریــم. ركوردهایمان را هم 
می توانيم با اپليکيشن های ورزشی ای كه 
در موبایل هایمــان نصب می كنيم، ثبت 
كنيم و برای خرید ساعت هزینه نکنيم. 
اینکه بعــدا دلمان بخواهــد لباس های 
مخصوص بخریــم یا نــه، به خودمان و 
جيبمــان بســتگی دارد. دونده ها، وقتی 
زمان زیادی را به ایــن كار ادامه می دهند، 
معموال با عالقه برای خودشــان 
لباس و تجهيزات می خرند، چون 
برای كاری هزینه می كنند كه 

عاشقش هستند.

از دو كه حرف می زنيم

جواد نصرتی

دويدن ارزان يا سرمايه داری؟

تقويم / سالمرگعدد خبر

 محی الدین معاصر
وقتــی محمدمهــدی 
محی الدين الهی قمشه ای 
نان و کاسه ماستی توی 
دســتمالش می گذاشت 
که از قمشــه )شهرضا( 
پیاده راه بیفتد  به سمت 
اصفهان بــرای تحصیل 
در مدرســه صدربرود، 
البد نمی دانست که يک 
روز پســرش سخنران 

معروفی می شــود و همه ايرانیان را با مرحوم پدر آشنا 
خواهد کرد.

محمد مهدی يک ســالی را در اصفهان ماند و بعد راه 
افتاد به سمت مشهد تا آنجا تحصیالتش را ادامه بدهد. 
در همان سال های اول طلبگی در مشهد، شبی خواب 
می بیند که از مشهد به طرف تهران می رود و سیدحسن 
مدرس را دستگیر کرده اند و به طرف مشهد می برند. در 
راه به يکديگر برخورد می کننــد و مدرس کتابی را که 
در دست داشته، به او می دهد و می گويد:» ما را تبعید 
کرده اند، شــما اين را بگیريد و برويد جای من درس 
بدهید.« همان شب که از خواب بیدار می شود. با خودش 
می گويد: »اگر خواب پريشان است، همین است. ما کجا 
و شــخصیتی مبارز و عالم چون مدرس کجا«. سال ها 
می گذرد. محمد مهدی تصمیم می گیرد برای استفاده از 
استادان قم و نجف، به اين شهرها برود. در راه اين سفر 
است که به مدرسه سپهساالر در تهران وارد می شود، 
مدرس را همان جا می بیند. وقتی که به مدرس معرفی اش 
می کنند، مدرس می گويد: » الزم نیست ايشان را معرفی 
کنید، چون پدربزرگ همین شخص، امکانات مادی مرا 
فراهم آورد و برای تعلیم و تعلم از قمشــه به اصفهان 
فرستاد«. همین می شود که دوســتی محمد مهدی و 
مدرس عمیق می شــود و همان جا در تهران می ماند. 
چند سال بعد رضاخان، مدرس و دوستانش را دستگیر 
می کند. بعد از تبعید مــدرس، محمدمهدی هم آزاد 
می شود. بعد از آزادی، طالب مدرسه سپهساالر جمع 
می شــوند و کتابی را به او می دهند و می گويند:» آقای 
مدرس اين کتاب را برای مــا تدريس می کرد، بقیه اش 

با شما.«
دانشگاه که تاسیس شد، مدرســه سپهساالر هم شد 
دانشــکده معقول و منقول. توی دانشگاه محمد مهدی 
الهی قمشــه ای، منطق، حکمت و ادبیات درس می داد. 
همزمان کتاب »توحید هوشــمندان« را هم نوشــت و 
دکترايش را از دانشکده گرفت. او نخستین کسی است که 
قرآن را برخالف قدما که ترجمه تحت الفظی می کردند، به 
زبان فارسی روان و سلیس ترجمه کرد، بدون آنکه دخل 
و تصرفی در اصل معنا شود. محمدمهدی الهی قمشه ای 
25ارديبهشت1352 از دنیا می رود و پس از مرگ پیکرش 

در وادی السالم قم به خاك سپرده می شود.

حافظ

دست در حلقه آن زلِف دوتا نتوان کرد
تکیه بر عهِد تو و باِد صبا نتوان کرد

بيش از هزار سال اســت كه ابيات بلند شاهنامه 
حکيم توس را در خانه ها و مجامع و محافل آرام 
یا به آواز می خوانند و اغلب مردم این سرزمين با 
آن كتاِب با ارج و سراینده خردمند و آینده نگِر آن 
آشــنایی دارند، و در كتب ادب و تاریخ و تذكره 

نامش را ثبِت جاویدی داده اند.
سیدمحمد دبیرسیاقی

زبان فارســی با قلم فرزند توس جان گرفت و پا 
گرفت. او در زمانی دســت به آفرینش شاهکار 
خود زد كه ایــن زبان می رفت تا بــه محاق رود 
اما جّد و جهدش كارگر افتاد و از پِس سی ســال 
ذوق آزمایی به خلق »شاهنامه«ای منجر شد كه 

نه    تنهازبان فارســی، كه قوم ایرانی را زنده كرد. 
حکيم ابوالقاسم فردوسی فرزند برومند ایران بود 
و چنان دل در گرو وطن داشت كه مقابل سلطان 
غزنی سر خم نکرد و حتی خان و مان خود را از كف 
داد تا به منظور نظرش برسد. او اهل ایرانی كه بود 
می  رفت تا بسان مصر و دیگر ممالک، زبان بومی 
خود را از دســت دهد اما او ماند و زبان فارسی از 
قفایش ماند. اگرچه در سده های بعدتر مهم ترین 
آثار نظم و نثر فارســی چون گلستان و بوستان 
ســعدی شــيرازی، پنج گنج نظامی گنجه ای، 
رباعيات خيام نيشابوری، دیوان حافظ شيرازی، 
تذكره االوليــا و منطق الطير عطار نيشــابوری و 
مثنوی معنــوی مولوی بلخی پدیــد آمدند اما 
هيچ یک به جایگاه و پایگاه شــاهنامه در پایایی 
و مانایی زبان فارسی دســت نيافتند. منظومه 
فردوسی در یکی از حساس ترین برهه های تاریخ 
زبان فارسی به منصه ظهور رسيد؛ روزگاری كه 

موج ایرانی ستيزی و فارســی گریزی به روندی 
فزاینده مبدل شده بود و او از این رهگذر توانست 
در تحکيم و تثبيت آن بکوشد زیرا دیگر نمادهای 
فارسی زبان وقتی عرضه شدند كه این زبان قّوت 
و قدرت خود را بازیافته بود. اما شاهنامه تنها در 
حفظ زبان فارســی نقش ممتازی ایفا نکرد كه 
خود را به ميــان افواه و افکار تمام اقشــار مردم 
طی این هزارســال برد؛ هم در مکتب خانه ها و 
بعد، مدرسه ها تدریس شد، هم در زورخانه ها و 
قهوه خانه ها خوانده شد و با این اسباب یاری گر 
زبان فارسی شد. افزون بر این، در آیين های جشن 
و ســوگ، در هنگام تولد كودكان، موقع ادعيه و 
مناقب خوانی، ورزش و شکار و البته در مثل ها و 
متل ها، در همه و همه، رّد پای شاهنامه را می توان 
یافت كه شاید دیگر آثار زبان فارسی - كه البته در 
ادبيات جهان همه بی مثال اند - هيچ گاه به چنين 
و چنان مرتبتی نرسيده باشــند. این مصادیق و 
معایير را اگر كنار هم نهيم، درمی یابيم كه حکيم 
توس با این ُدّر دریای َدری، چه یادگاِر ماندگاری 
برای زبان فارسی به جای گذاشته است و نامش و 

یادش، تا هميشه بر تارک آن می درخشد.

بی تعارف و تکلف ، مثل همین متن کوتاهی که می بینید. ما منتظريم 
تا نوشته هايتان درباره مسائل روزمره، مشکالت و دغدغه هايتان را 
برای ما ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاريکاتور و طراحی هم هستید جايتان اينجا محفوظ 
است. متن يا طرح تان که آماده شــد يک تماس  با شماره 23023636 بگیريد تا برای 

رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

سیدجواد رسولی
كارشناس رسانه

حمیدرضا محّمدینگاه
روزنامه نگار

طي 2هفته اخير، بعد از گذشت ماه گرم و بی آب فروردین و 
نيمی از  اردیبهشت، باالخره آســمان سخاوت به خرج داد و 
چهره قدیمی بهار با رگبارهای گاه و بی گاهش نمایان شــد. 
با این همه اما هنوز اوضاع ســدهای كشــور بحرانی است و 
مشکل كمبود آب همچنان پابرجاست. بارندگی های اخير 
هم نتوانست جبران بی آبی های ماه های گذشته را بکند و تنها 
53درصد از مخازن سدهای كشور پر شده و هنوز 47درصد 

آن خالی است. 
با توجه به ســدهای خالــی، تاالب های خشــک، رودهای 
بی رمق، افت شــدید آب های زیرزمينی، فرونشســت، گرد 
و غبــار، بيابان زایی، آتش ســوزی و مرگ جانــداران، باید 
اعتراف كرد كه كشــور ما دچار ورشکستگی آبی شده است. 
یعنی چه باران ببارد و چه نبارد، مــا آب كم می آوریم. چرا؟ 
چون خرج مان)مصرف آب( بيشــتر از دخل مان)ميزان آب 
تجدیدپذیر( است. وقتی كم می آوریم هم از پس اندازمان)آب 
زیرزمينی( می خوریم. بنابراین نمی توان همه مشکالت بخش 
آب را بر گردن خشکسالی و تغيير اقليم انداخت و بخش عمده 
این مشــکالت به دليل مدیریت غلط در حوزه آب است. بد 
نيست بدانيد كه همين طرح های سدسازی متعدد و هزینه بر 
در برخی استان های كشــور، بدون توجه به اقتضائات آب و 
هوایی و ســاختار خاک، خود موجب از دست رفتن بخشی 
از ذخایر آب به دنبال وقوع تبخير شــده است. حفر چاه های 
متعدد، فرونشست زمين را در پی داشــته و ندادن حقابه به 
تاالب ها، گرد و غبار و ریزگردها را به سمت شهرها روانه كرده 
است.  به هرحال ایران با دارا بودن فقط یک سوم ميانگين بارش 
در سطح دنيا، كشوری خشک و كم آب محسوب می شود اما 
گذر از آنچه امروز به عنوان بحران خشکســالی و تغيير اقليم 
مطرح است، نيازمند مدیریت درســت، اصالح ساختارها و 
به روزرســانی راهکارهای بومی و قدیمی در مدیریت منابع 
آب در كشور است. به روز كردن شيوه های آبياری و مدیریت 
منابع آب اصل فراموش شده ای است كه این روزها با توجه به 
وضعيت منابع آبی باید به آن توجه شود و اگر به سمت این اصل 
حركت نشود، كم آبی به عنوان یک چالش جدی برای آیندگان 
تداوم خواهد داشــت و مانع از تحقق طرح های توسعه ای در 

بخش های مختلف خواهد شد. 

امان از بی آبی

فاطمه عباسی

دغدغه
خانــه ام را رنگ روغن می زنم، صبح هــا زود از 
خواب بلند می شوم، دندان هایم را مرتب مسواک 
می كنم، به این ترتيب قطره ناچيزی می شوم در این دریای بزرگ، در این 
اقيانوس یکسان و یکرنگی كه اســمش اجتماع آدم ها است. یکی مثل آنها 
می شوم با همان عالقه ها و عادات و آداب، هرچند كه حقير و پوچ و احمقانه 
باشند و با آنکه خودم آنها را صدها بار به مسخره گرفته ام. اكنون من ميان 
زمين و آسمان معلق مانده ام، تنها هســتم و به جایی و كسی تعلق ندارم و 
این به  جای آنکه برایم فخر و غروری بياورد رنجم می دهد. ممکن است حاال 
افکارم خيلی عالی باشند، آدم واقع بينی باشم كه همه  چيزهای باطل و پوچ 
را احساس كرده و ممکن است كسی باشم غير از ميليون ها نفر مردم عادی. 
همين هاست كه عذابم می دهد و به نظرم پوچ تر و ابلهانه تر از هر چيز می آید.

»من با خوندن چندتــا كتاب المصب نمی تونم 
درباره تو بفهمم و بشناسمت. تا زمانی كه خودت 
نخوای درباره افکارت و اینکه چه كسی هستی حرف بزنی من هيچی نمی تونم 
بفهمم ازت. و من استقبال می كنم از این قضيه، از اینکه سفره دلت رو باز كنی 
و حرف بزنی. ولی تو دلت نمی خواد همچی كاری كنی مگه نه رفيق؟ چون 

وحشت داری كه ممکنه چه چيزایی بگی.«

بهرام صادقی

گاس ون سنت

ملکوت

ويل هانتینگ نابغه

بوک  مارک

دیالوگ

آخر مصور

  هنرمند بريتانیايي پت کرينر در اين اثر به نام آسماني) Celestial( به مرگ شرين ابوعاقله، 
خبرنگار شبکه الجزيره پرداخته است.


