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پيامبر)ص( می فرمايند: 

خوش�ا بر آن كس ك�ه افزونِی 

از  و  انف�اق  را  داراي�ی اش 

افزون گويِی زبانش جلوگيرى 

كند!

»گزيده تحف العقول«

بيننده بي گناه قرباني بازي »هم گناه«
سريال شبكه نمايش خانگي ناگهان به پايان رسيد!

  محمد صادقي
س�ريال »هم گن�اه« ب�ه پاي�ان فص�ل نخس�ت خود رس�يد؛ 
يكي از جديدتري�ن آثار ش�بكه نمايش خانگي ك�ه با حضور 
چهره هاي متعدد س�ينمايي توليد ش�ده اس�ت و ب�ا توجه به 
اولين تجرب�ه كارگردانش مصطفي كيايي با حضور در ش�بكه 
نمايش خانگي، با اس�تقبال اوليه روبه رو شد، اما آنچه در ادامه 
سريال رخ داد، انتقادهاي زيادي را معطوف به »هم گناه« كرد. 
 پايان ناگهاني فصل اول و وعده ادامه داس��تان در فصل آتي يكي 
از نقاط ضعف اين سريال برشمرده شده است كه بیننده را بدون 
حتي درك روابط و شناخت ساختار س��ريال، رها كرده است. در 
ادامه يادداشت كوتاه يكي از خوانندگان »جوان« در نقد سريال 
»هم گناه« خواهد آمد. »اينكه به ناگاه در قسمت دوازدهم سريال 
»هم گناه« و درحالي كه داستان هنوز شروعي محرك هم نداشته 
خبر مي دهند از پايان فص��ل اول، توهین به مخاطب نیس��ت؟ 
مخاطبان براي تماشاي سريال هاي خانگي يا بايد اشتراك فیلیمو 
و نماوا را بخرند يا پول دي وي دي دهند و در برابر تلويزيون نیستند 
كه هر چه نشان داد، بي خیال باشند. وقتي مخاطب هزينه مي كند 
انتظار دارد سريال سازان هم براي داس��تان پردازي و شخصیت 
پردازي هزينه كنند. سريال »هم گناه« نه داستان پردازي معلقي 
دارد و نه شخصیت پردازي ويژه اي و پر شده از تیپ هاي تكراري و 
موقعیت هاي فاقد استداللي كه همچون تیزرهاي تبلیغاتي رسانه 

ملي روي اعصاب رژه مي روند. 
فصل بندي س��ريال در همه جاي دنیا و حت��ي همین ايران اصول 
و قواعدي دارد. نمي شود كه بدون پیش��روي داستان يا باز كردن 

گره ها يا پرداخت درست ش��خصیت و به صرف رهايي از انتقادات، 
از پايان فصل اول گفت؛ داس��تاني كه  مانند جنیني كورتاژش��ده 
شكل نمي گیرد و دكوپاژي شلخته و بي حوصله با مدعاي رضايت 
98درصدي مخاطب جمع نمي شود! بعید است حتي پرطرفدارترين 
س��ريال هاي ايراني مثل »متهم گريخت« هم 98درصد كس��ب 
رضايت كرده باشد ولي فیلیمو و نماوا كه خود تولیدكننده بودند، 
خودشان هم آمارهاي تخیلي درباره كسب رضايت ساطع مي كنند 
ولي س��ازندگان »هم گناه« حتي اگر سريال هاي خارجي را نديده 
باش��ند »س��تايش« را كه ديده اند! »نون.خ« را ك��ه ديده اند. در 
چنین سريال هايي فصل اول هم افتتاحیه درستي دارد و هم اوج 
و پايان بندي معقولي ولي »هم گناه« به انتهاي فصل اول مي رسد 

بدون آنكه جنبشي نسبي در ذهن مخاطب پديد آورد.
لطف كنید و در فصل دوم  اندكي به احترام مخاطب بینديشید و اين 
طور نباشد كه تنگ آمدن قافیه، مجبورتان كند مجدداً پايان فصل 

دوم را اعالم كنید، بي ايجاد ضرباهنگي دراماتیك در سريال.«

نگاهي به رمان »يكي من، يكي تو«

وقتي كلمات به تصوير درمي آيند
  رامين جهان پور

اصوالً مخاطب با رمان هايي كه كلماتش 
»تصوير« داش��ته باش��د بهتر ارتباط 
مي گیرد و آن را با ولع بیش��تري دنبال 
مي كن��د. تصويرس��ازي در پرداخ��ت 
داستان باعث مي شود حوادث داستان 
قابل لمس و باورپذيرتر بشود. در ادبیات 
اصطالحي اس��ت به اس��م »ايماژ« يا 
تصويرگرايي، البته اين سبك نوشتن در 
اصل مربوط به »شعر« است كه در اوايل 
قرن بیستم توس��ط گروهي ازشاعران 
امريكايي و انگلیس��ي وارد ادبیات دنیا 
شد اما بعدها به داستان نويسي هم نفوذ 

پیدا كرد. مهم ترين ويژگي رم��ان 88صفحه اي »يكي من، 
يكي تو« نوشته اكبر خوردچش��م، تصويري بودن آن است. 
ناش��ر اين رمان دفاع مقدس كه از 16 فصل تش��كیل شده، 

انتشارات صرير است. 
  نگاهي به كتاب

 اين رمان كه رگه هايي از طنز هم در پرداخت آن وجود دارد در 
مورد پسر نوجواني به اسم علي است كه به همراه چند رزمنده 
ديگر براي شناسايي به مقر دشمن در مرز عراق مي روند و بعد از 
شهید شدن دوستانش تنها مي شود و مسیر برگشتن به پايگاه 
رزمندگان ايراني را گم مي كند و اين درحالي اس��ت كه برگه 
نقشه مناطق شناسايي شده را يكي از رزمنده هاي مجروح، قبل 
از شهادت به رسم امانت به او داده است. در همان گیرودار، يك 
نوجوان عراقي به اسم جاسم كه زخمي و بي رمق روي خاك ها 
افتاده، به هم پستش مي خورد كه همسن و سال خودش است. 
علي به او كمك مي كند، آنها باهم دوست مي شوند و ماجراهاي 
تلخ و ش��یريني كه براي آنه��ا در طول داس��تان رخ مي دهد، 
چارچوب و ساختمان رمان را تشكیل مي دهد، البته رفاقت آنها 
باهم نصف ونیمه است؛ گاهي باهم مشاجره و دعوا دارند و قهرند 
و گاهي هم باهم خوب هستند. سرباز عراقي به دلیل اختالف 
با فرمانده بعثي اش از گردان فرار كرده و از ترس اعدام ش��دن 
متواري شده است. س��ومین شخصیت كلیدي رمان »ستوان 
خالد« عراقي است كه با تكاورهاي تا دندان مسلحش اول تا آخر 

داستان مثل سايه جاسم و علي را دنبال مي كنند. 
  ويژگي هاي داستان

س��اختار و پرداخت اين داس��تان تا حدودي نو و بكر است. 
نويسنده رمان برخالف بعضي از از داستان نويس ها نخواسته 
چش��م بس��ته و طوط��ي وار ماجراهاي داس��تان را س��ريع 

تعريف كند و رد ش��ود. او در رمانش از 
توصیف هاي كوتاه و به موقعي استفاده 
كرده و همه صحنه ه��اي زمان و مكان 
داس��تان را مثل يك نقاش ب��ه تصوير 

كشیده است. 
  روايت هاي غيرمنطقي در رمان

در داستان هاي واقع گرا نويسنده بايد 
مراقب باش��د كه مخاط��ِب كتابش را 
فريب ندهد. وقتي خواننده به نويسنده 
اطمین��ان كند و قل��م او را ب��اور كند، 
مطمئناً تا پايان داستان كتابش را زمین 
نخواهد گذاش��ت. به رغم خوش خوان 
بودن و زيبايي نثر اين رمان، ما در طول 
داس��تان، با چند اتفاق غیرمعقول روبه رو مي شويم: »اولي 
زماني اس��ت كه علي بع��د از رها كردن جاس��ِم زخمي در 
بیابان، مس��یر خودش را از او جدا كرده و ناخودآگاه از يك 
خانه روس��تايي لب مرز س��ر درمی آورد و در آنجا از شدت 
خس��تگي و بي رمقي، به خواب مي رود. در همان موقع يك 
مار س��مي و خطرناك از گوش��ه اتاق به طرف او مي خزد و 
بازوي او را نیش مي زند. ناگهان جاس��م كه فرسنگ ها از او 
دور است، مثل يك سوپرمن از راه مي رسد و علي را از مرگ 
نجات مي دهد. او ب��ا دهانش زهر م��ار را از بدن علي بیرون 
مي كشد و با چفیه اش دس��ت او را مي بندد.«در جايي ديگر 
در فصل هاي میاني داس��تان هنگامي كه جاسم شبانه توي 
يك باتالق گیر كرده و در حال فرو رفتن اس��ت، يكهو علي 
به صورت كاماًل اتفاقي روبه رويش سبز مي شود و به كمك 
يك تكه آهن او را نج��ات مي دهد و در واقع كار جاس��م را 
تالفي مي كن��د و آنها دوباره باهم رفیق مي ش��وند. اگر قرار 
است ما داستان واقع گرا بنويسیم پس بايد با مخاطب صادق 
باش��یم و به دركش احترام بگذاريم، اين صحنه ها ما را ياد 
داس��تان هاي علمي- تخیلي مي اندازد. اگر در يك داستان 
رئال تمام ماجراها و پیش��امدهايش، برحسب يك اتفاق و 
به صورت شانس��ي به وجود بیايد، آن وقت ديگر نمي توان 
سبك آن داستان را واقع گرا نامید. مورد دوم هم اينكه بهتر 
بود نويسنده از لهجه عربي براي جاس��م استفاده مي كرد، 
هرچند مادر او خرمشهري است، اما به هر حال در عراق به 
دنیا آمده،بنابراين ما در داستان مي بینیم كه جاسم عراقي، 
دارد به زبان تهراني با عل��ي حرف مي زند: »جون داداش ناز 
نكن...«يا »...كنسرو لوبیا خیلي حال میده...« و اينها كمي از 

كیفیت اين رمان كاسته است.

در حرم رضوي رخ داد
 خلق بيش از 100   اثر تجسمي

درباره »قدس« 
روز جهان�ي ق�دس با خل�ق بي�ش از 100 اثر ب�ا مضامين 
مرتبط با مبارزات و مجاهدت هاي مردم مظلوم فلسطين 
توسط هنرمندان رشته هاي تجسمي گرامي داشته شد. 
در قالب برنامه »بر آستان قدس«، بیش از 3۰ هنرمند حوزه 
تجسمي براي پاسداش��ت مجاهدات مردم مظلوم فلسطین 
جمعه دوم خرداد ماه در حرم مطهر رضوي هنرآفريني كردند. 
محمدعلي رجبي استاد نگارگري و هنرمند پیشكسوت در اين 
برنامه عنوان كرد: هنر در باطن و ذات هنرمند است. هنرمند 
موحد به عنوان فردي كه با خداي خود عهدي دارد، هنر خود 
را نیز به عنوان جل��وه اي از حقیقت عرض��ه مي كند. در دوره 
جديد بحث هنر براي هنر ملغي شده است و جهان از هنر براي 
آگاهي بخشي اس��تفاده مي كند. وي افزود: ما مفتخريم بعد 
از پیروزي انقالب اس��المي هنر را مثل ساير شئون در جهت 
كش��ف حقايق به كار مي بنديم. نمونه آن اتفاق »بر آس��تان 
قدس« و راهپیمايي قدس به دلی��ل ماجراي كرونا در فضاي 
مجازي است. اين جلوه اي از هنر حقیقي است كه هنرمندان 
تعهد قلبي و روحي خود را در حالي كه به دلیل شرايط امكان 
حضور در راهپیمايي ندارن��د، در هنر خود اينجا بروز داده و با 

مردم مظلوم فلسطین همراهي مي كنند. 
.......................................................................................................

 خداحافظي شهرداد روحاني
با اركستر سمفونيك تهران

ش�هرداد روحاني پس از چهار س�ال حضور در اركس�تر 
س�مفونيك ته�ران از اين مجموعه كنار گذاش�ته ش�د. 
شهرداد روحاني با انتشار متني در صفحه شخصي اش، اعالم 
كرد كه ديگر در اركس��تر س��مفونیك تهران ِسمتي نخواهد 
داش��ت. در س��ال هاي اخیر حضور او به عنوان رهبر اركستر 
سمفونیك تهران، با انتقادهاي بس��یاري از سوي منتقدان و 

برخي از اهالي موسیقي همراه بود. 
.......................................................................................................

 سالن هاي تئاتر 
فعاًل بازگشايي نخواهد شد

در حالي كه انتظار مي رفت س�الن هاي نمايشي كشور به 
صورت محدود و با رعايت مس�ائل بهداشتي در ايام عيد 
سعيد فطر بازگشايي شوند، چنين اتفاقي نخواهد افتاد. 
به گزارش فارس، با توجه به رد شدن پیك شیوع كرونا در كشور 
و اُفت شديد میزان انتقال بیماري و مرگ و میرها در شهرها 
و مشخص شدن لیست شهرهاي سفید، انتظار بر اين بود كه 
س��الن هاي نمايش به صورت محدود و با رعايت پروتكل هاي 
بهداشتي بازگشايي شود اما چنین اتفاقي نه براي سالن هاي 
تئاتر و نه س��ینما رخ نداد. »قادر آش��نا« مدير كل هنرهاي 
نمايشي در اين باره گفت: هنوز ابالغیه و دستورالعملي براي 
بازگشايي سالن هاي تهران از سوي ستاد بحران كرونا و وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي اعالم نش��ده است. وي درباره كمك 
هزينه هايي كه بايد براي گروه هاي نمايش��ي خسارت ديده و 
لیست برداري شده از سوي اداره كل هنرهاي نمايشي پرداخت 
شود نیز گفت: قرار است به زودي اين اتفاق بیفتد اما مشخص 

نیست و امیدوارم كه زمانبر نباشد. 
.......................................................................................................
كوه »بي بي شهربانو« ثبت ملي مي شود

كوه »بي بي شهربانو« در فهرست ثبت ميراث طبيعي قرار 
خواهد گرفت.

رئیس اداره می��راث فرهنگي، گردش��گري و صنايع دس��تي 
شهرس��تان ري گفت: »با حمايت و همكاري شوراي اسالمي 
شهرستان ري پرونده كوه بي بي شهربانو را براي ثبت در فهرست 
میراث طبیعي تهیه مي كنیم.« امیرمس��یب رحیم گفت: »در 
نشست مشترك با شوراي اسالمي استان تهران كه به مناسبت 
روزجهاني موزه و میراث فرهنگي برگزار شد با تصويب اعضاي 
شوراي شهرس��تان ري مقرر ش��د، بودجه متعلق به برگزاري 
همايش روز شوراها به برگزاري نشست پژوهشي باستان شناسي 
ري توسط دانشگاه شهید بهشتي با همكاري شوراي شهرستان 
ري اختصاص يابد.« كوي بي بي ش��هربانو در جنوب ش��رقي 
شهرستان ري و مش��رف بر دش��ت ري قرار دارد، اين كوه آثار 
تاريخي همچون بقعه بي بي شهربانو، گنبد اينانج، برج نقاره خانه 

و برج خاموشان ري را در دل خود جاي داده است.

هادي عسگري     ديده بان

    محمدصادق عابديني
»زندگي پس از زندگي« بر اساس يك سايت 
ارائه كننده برنامه هاي تلويزيوني، سومين 
برنامه پربيننده س�يما در ماه رمضان بوده 
است و فقط دو سريال پربيننده شبكه هاي 
سراسري درصد بيننده بيشتري نسبت به 
آن داشته اند. اين برنامه به تجربيات افرادي 
مي پردازد ك�ه چند لحظه م�رگ را تجربه 
كرده اند، ولي دوباره به زندگي بازگشته اند. 
شبكه4 سیما، برنامه »زندگي پس از زندگي« 
را به عنوان برنامه ويژه ماه رمضان تولید كرد؛ 
برنامه اي كه اگر در شبكه هاي پربیننده سیما 
تولید مي ش��د، از همان ابتدا با توجه رسانه ها 
و اس��تقبال بیننده ه��ا موج��ي را در فضاي 
رسانه اي به راه مي انداخت، ولي سوژه جالب 
و داستان هاي خارق العاده افرادي كه در اين 
برنامه حضور داشتند باعث شد »زندگي پس از 
زندگي« به پديده شبكه4 سیما تبديل شود. 

محمدامی��ن ن��وروزي، مدير گ��روه »ادب و 
هنر« شبكه 4 س��یما، درباره تولید »زندگي 
پس از زندگي« به »ج��وان« مي گويد: »من 
از مدت ه��ا پی��ش با عب��اس م��وزون )تهیه 
كننده برنامه( و فعالیت هاي پژوهش��ي وي 
آشنا بودم. مي دانس��تم كه مدت هاست روي 
موضوع تجربه افراد از م��رگ كار كرده و كار 
تحقیقاتي انجام داده است، حتي مصاحبه هاي 
پراكنده اي انجام داده بود و مي خواس��ت در 
يك قالب ديگر برنامه س��ازي كند.« نوروزي، 
مي افزايد: »آذرماه پارس��ال بود كه موزون را 
به شبكه4معرفي كردم و طرح ساخت برنامه 
را به شبكه پیشنهاد دادم. تغییراتي در طرح 
اولیه برنامه داده شد، مثل گنجاندن تجربیات 
خارجي براي اينكه كار بیشتر شبیه يك برنامه 

تلويزيوني شود.« 
موضوع مرگ و عال��م پ��س از آن در زندگي 
كه عموماً ما دعوت به دنیاگرايي مي ش��ويم، 
مي تواند موضوع جذاب و ناش��ناخته اي براي 
برنامه هاي تلويزيوني باشد كه اكثر برنامه ها و 
آگهي هاي بازرگاني بر اساس نیازهاي روزمره 
و احساس��ات زودگذر دنیايي س��اخته شده 
است، حتي برنامه هاي پربیننده اي مثل »ماه 
عس��ل« نیز بر اس��اس درگیري هاي افراد در 
زندگي و چالش هاي آن خلق ش��ده؛ چیزي 
كه برنامه سازي را به حد اشباع رسانده و باعث 

تولید برنامه هاي مش��ابه و كپي س��ازي شده 
است. در اين فضا گفتن از يك فضاي متفاوت، 
باعث ش��ده تا مردم به ديدن »زندگي پس از 
زندگي« عالقه مند ش��وند. مدير گروه ادب و 
هنر، شبكه4 مي گويد: »تلويزيون و فضاي كلي 
رسانه اي به ترويج مصرف گرايي دامن مي زند 
براي همین هر برنامه اي كه بتواند تخصصي و 
عالمانه به فضاي ماورايی دنیاي خاكي بپردازد، 
مورد توجه قرار مي گی��رد، به خصوص بحث 
مرگ كه اكثر مردم نس��بت ب��ه آن اطالعات 
كم و ترس زيادي دارند. مردم دوس��ت دارند 
از فضاي بعد از زندگي اطالع داش��ته باشند و 
نسبت به آن شناخت پیدا كنند، چون همه ما 
دير يا زود مرگ را پیش روي خود داريم و هر 
نفسي كه مي كشیم به آن نزديك تر مي شويم. 
اينكه بازتاب اعمال ما در آن دنیا چه مي شود و 
چه آينده اي در پیش داريم، چالشي است كه 

مردم با آن درگیر هستند.«
     اقب�ال م�ردم ب�ه »زندگ�ي پ�س از 

زندگي«
ن��وروزي درباره می��زان بیننده ه��اي برنامه 
»زندگي پ��س از زندگ��ي«، توضیح مي دهد: 
بر اس��اس آمار س��ايت »تلوبی��ون«، پس از 
سريال هاي »زير خاكي« و »بچه مهندس3«، 
برنام��ه »زندگي پس از زندگي«، بیش��ترين 

میزان تماشا را دارد.«
وي مي افزايد: »میزان بیننده هاي اين برنامه 
در س��ايت تا 4۰ه��زار بازديد نیز مي رس��د و 
عالوه بر بینن��ده داخلي، تماش��اگران خارج 
از كشور نیز از آن اس��تقبال كرده اند و به غیر 
از تلويزيون در بس��یاري از سايت هاي ايراني 
و خارج��ي در ح��ال تماشاس��ت.« تاثیرات 
اجتماعي برنامه هاي پربینن��ده تلويزيوني را 
نمي توان ناديده گرفت. در اغلب شبكه هايي 
كه بیننده آنها عموم مردم هس��تند، مباحث 

شكل گرفته در خصوص تولیدات تلويزيوني 
به سمت سلبريتي زدگي و بحث هاي زودگذر 
پیش مي رود، ولي ماهیت ش��بكه4 س��یما با 
شعار »ش��بكه دانايي«، باعث شده تا عالوه بر 
مردم عادي، موضوع برنام��ه »زندگي پس از 
زندگي« به بحث علمي در فضاي فرهیختگي 
تبديل شود و از سوي ديگر برنامه هاي سیما به 
استفاده از مضمون اين برنامه بیفتند. نوروزي 
مي گويد: »پس از استقبال از برنامه »زندگي 
پس از زندگي«، چند ويژه برنامه هنگام افطار 
ديگر ش��بكه هاي تلويزيون اق��دام به دعوت 
از مهماناني با تجربیات مش��ابه درباره مرگ 
كردند كه به خاطر نگاه متفاوت آنها، بیش��تر 
مباحث از جنس هم��ان صحبت هاي برنامه 
»ماه عسل« شد اما اين برنامه كاماًل مؤلفه ها و 
قواعد منحصربه فرد خود را دارد. مجري، دكور، 
محتوا ، سوژه، مباحث كارشناسي، آيتم ها و... 
همه مؤلفه هايي اس��ت كه تعريف مش��خص 
و متفاوتي دارد كه براي اي��ن برنامه هويت و 
تعريف مستقل دارد. شايد اصلي ترين تمايز آن 
نگاه دانايي و آگاهي محور برنامه است كه سعي 
كرده به دام احساس��ات و عوام زدگي نیفتد. 
شايد اين س��وژه ها دس��ت نگاه ديگري بود و 
پرداخت هاي هندي و عوام گرايي پیدا مي كرد 

كه انديشه و آگاهي در آن كمرنگ مي شد. 
مدير گروه ادب و هنر ش��بكه4، در پاس��خ به 
اين سؤال كه چه ساز و كاري براي جلوگیري 
از بیان روايت هاي ناصحیح ي��ا اغراق آمیز در 
برنامه »زندگي پس از زندگي«، انديشیده شده 
اس��ت، بیان مي كند: »ما چند مرحله راستي 
آزمايي و مصاحبه داش��تیم ك��ه در بازه هاي 
زماني متفاوتي انجام مي شد، پرونده پزشكي 
افراد بررسي ش��ده و بعضاً با كادر درماني آنها 
صحبت شده است، حتي در مرحله تولید برخي 
از اظهارات را كه ممكن بود به نظر غلو شده بود 

حذف كرديم كه شائبه اي پیش نیايد.« 
    تولي�د فص�ل دوم »زندگ�ي پس از 

زندگي«
قطعاً تجربه رويارويي با مرگ بسیار گسترده تر 
از تعداد معدود افرادي اس��ت ك��ه در برنامه 
»زندگي پس از زندگي« حضور داشته اند و با 
بیان تجربیات افراد حاضر در اين برنامه، كساني 
كه تجربیات مشابه دارند تمايل خواهند داشت 

تا آن را با ديگران به اشتراك بگذارند. 
نوروزي در پاس��خ به س��ؤال »جوان« درباره 
ادامه تولید برنام��ه »زندگي پس از زندگي« و 
حضور افراد جديد مي گويد: »هم اكنون سايتي 
براي ثبت نام افرادي كه چنین تجربه هايي را 
داشته اند ايجاد شده است، اما درباره اينكه چه 
زماني فصل دوم برنامه ساخته شود چند طرح 
وجود دارد كه يكي تولید براي پخش هفتگي 
اس��ت و ديگري تولید براي ماه رمضان س��ال 
آينده كه ش��خصاً با گزينه دوم بیشتر موافقم 
چراكه غن��اي كارشناس��ي و محتوايي برنامه 
بايد افزايش پیدا كند و نباي��د در دام عجله و 
تكرار افتاد. نقاط ضعف را برط��رف و به نقاط 
مثبت برنامه افزوده ش��ود، وگرن��ه اين برنامه 
نیز زود مصرف مي ش��ود و كارك��رد خود را از 

دست مي دهد.«

»زندگي پس از زندگي« پديده تلويزيون در ماه رمضان

مرگ براي آنها خاطره است
زنان و مرداني كه تجربه جدا شدن از زندگي و بازگشت به آن را دارند از تجربه فوق العاده خود مي گويند

اينك��ه بازت��اب اعم��ال م��ا 
در آن دني��ا چ��ه مي ش��ود 
و چ��ه آين��ده اي در پي��ش 
داري��م، چالش��ي اس��ت ك��ه 
مردم ب��ا آن درگير هس��تند


