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شرح یک عکس

شاهد صامت

نوشتهمحمدرضاشاهرخینژاد
در این چند روز گذشته ،عکسها و تصاویر بسیاری را نگاه کردم اما وقتی
میرسم به تشییعپیکرشهیدقاسمسلیمانی در میدان آزادی،
با خودم فکر میکنم برج دیگر جنسش از بتن و سنگ نیست .فریادهای
آدمیان درونش رخنه کرده...
مجله خبری

استکهلم
امریکا

نوشتهمهدیسجادهچی
اگر تا چند روز پیش کسی
اصطالح سندروم استکهلم را
نشنیده بود ،به احتمال بسیار
زیاد در این چند روزه پس از
ترور سپهبد شهید قاسم سلیمانی
این اصطالح را بارها و بارها
در شبکههای اجتماعی دیده و
درباره آن خوانده است .موضوع
این نوشته درباره سندروم
استکهلم نیست و اگر به آن
اشاره میشود به خاطر ارزیابی
و تحلیلی است که بر مبنای این
اختالل رفتاری در این چند روز
مورد استفاده قرار گرفته است...
یک داستان

یالن و ناکسان

نوشتهابراهیمافشار
دو سکانس از دعوای تن به تن آسیدحسن رزاز پهلوان نامی معاصر
با اوباشانی چون تقی حرمله و عسگر گاریچی...
جهان

جهنم روی زمین

نوشتهسعیدهاسالمیه
کشته شدن نیم میلیارد حیوان ،نابودی  ۸/۴میلیون هکتار
پوشش گیاهی ،کشته شدن  ۲۵نفر ،آمار خسارات
آتشسوزی در استرالیا تا لحظهای است که این گزارش نوشته شده است.
در همین زمان ،نه آتش مهار شده و نه فعالً امیدی به پایان آن است...
سیاست

امریکا و بهانههای کودکانه ترامپ
نوشتهعلیبیگدلی

نیروهایامریکاییدرعراقبراساس یک پیمان متقابل امنیتی  -نظامی
که در سال  2007به امضای نوری مالکی نخستوزیر وقت عراق
و جرج بوش پسر در کاخ سفید رسیده بود ،وارد این کشور شدند...

مراسم گلدنگلوب  2020یکشنبه شب برگزار شد
و دو فیلم « »1917و «روزی روزگاری در هالیوود»
فاتحان اصلی این مراسم بودند

از دل سینما با عشق

«روزی روزگاری در هالیوود» چه جایگاهی در کارنامه کوئنتین تارانتینو دارد
و آیا نظر مخالفانش بعد از جوایز گلدن گلوب تغییر میکند؟

کمنبودندچهمیانمنتقدانوچهحتیدوستدارانسینمایکوئنتینتارانتینوکسانیکهازفیلم«روزیروزگاریدرهالیوود»دلخوشینداشتند.
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