
ــا مســـتند »شـــهري بـــراي  ايـــن روزهـ
همـــه« بـــه نويســـندگي و کارگردانـــي 
تهيه کنندگـــي  و  صارمـــي  فاطمـــه 
وحيـــد مهـــدي زاده در روزهـــاي پنجشـــنبه ســـاعت ۲۰ روي آنتـــن 

ــي رود.  ــتند مـ ــبکه مسـ شـ
دوســـتاني بودنـــد کـــه ايـــن مســـتند را ديدنـــد و تـــازه متوجـــه 
ـــراد داراي  ـــراي اف ـــي ب ـــات قابل توجه ـــچ امکان ـــا هي ـــه تقريب ـــدند ک ش

معلوليـــت وجـــود نـــدارد. 
همـــکاران  از  يکـــي  اســـت.  ســـخت  بســـيار  آنهـــا  زندگـــي 
روزنامه نـــگار نيـــز مي گفـــت کـــه شـــهر تهـــران بـــراي افـــراد ســـالم 
ـــد تـــاش دو چندانـــي  ـــدارد. بنابرايـــن، باي ـــات خاصـــي ن هـــم امکان
ـــه هميـــن مناســـبت ســـراغ  ـــر داشـــته باشـــيم. ب ـــراي زندگـــي بهت ب
فاطمـــه صارمـــي رفتيـــم تـــا دربـــاره مســـتند »شـــهري بـــراي همـــه« و 

افـــراد داراي معلوليـــت بهتـــر توضيـــح دهـــد. 
بـــه  دارد  برايـــش  کـــه  ارزشـــي  و  دربـــاره موضـــوع مســـتند  او 
دربـــاره  حاضـــر  مســـتند  »موضـــوع  مي گويـــد:  »وقايع اتفاقيـــه« 
مناسب ســـازي مبلمـــان شـــهري بـــراي همـــه اقشـــار جامعـــه و 

اســـت.  داراي معلوليـــت  افـــراد  بـــراي  به ويـــژه 
مثـــا در حمل و نقـــل عمومـــي، ماننـــد قطـــار و متـــرو و حتـــي 
شـــهري  بيـــن  اتوبـــوس  ماننـــد  شـــهري  بيـــن  حمل و نقـــل 
و  خيابان هـــا  پياده روهـــا،  ماننـــد  چيزهايـــي  بـــه  هواپيمـــا.  و 
ســـاختمان هاي اداري و شـــهري، ســـينماها و تئاترهـــا نيـــز توجـــه 
کرديـــم. آدم هـــا در زندگـــي معمولـــی و عمومـــي خـــود احتيـــاج 
ــان و  ــر خيابـ ــاوه بـ ــد. عـ ــه کننـ ــي مراجعـ ــز مهمـ ــه مراکـ ــد بـ دارنـ
)نرم افـــزار گوشـــي  اپليکيشـــن ها  بايـــد  نيـــز  محيـــط شـــهري 
ــيم.« صارمـــي  ــود ببخشـ ــا بهبـ ــراي آنهـ ــوژي را بـ ــراه( و تکنولـ همـ
ـــاره مســـائل  ـــرده اســـت درب ـــازي ک ـــر ب ـــد تئات ـــن در چن ـــه پيش ازاي ک
ــد:  ــت مي گويـ ــراد داراي معلوليـ ــي افـ ــا زندگـ ــه بـ ــده در رابطـ آزارنـ
»بيـــکاري افـــراد داراي معلوليـــت آزارم مي دهـــد. آنهـــا قشـــري از 
جامعـــه هســـتند کـــه بـــه خاطـــر محدوديت هايشـــان  دارای فکـــر و 
ـــا آدم هـــاي معمولـــي فـــرق دارنـــد.  انديشـــه وااليـــي هـــم هســـتند. ب
تحصيـــات بـــاال و جهان بينـــي محکمـــي دارنـــد. ولـــي بـــه علـــت 
معلوليـــت بـــه آنهـــا شـــغل نمي دهنـــد. در ايـــران، قانونـــي بـــه 
ــازماني موظـــف اســـت  ــر اداره و سـ ــام »ســـه درصـــد« داريـــم. هـ نـ

ــت  ــراد داراي معلوليـ ــن افـ ــروي کارش از بيـ ــد از نيـ ــه درصـ ــا سـ تـ
باشـــد. اصـــا بـــه صـــورت عملـــي چنيـــن اتفـــاق نيفتـــاده اســـت. 
همچنيـــن، تعـــداد خيلـــي کمـــي از افـــراد داراي معلوليـــت عاقـــه بـــه 
انجـــام کارهـــاي اجتماعـــي دارنـــد و تاشـــي در رابطـــه بـــا حقـــوق 
شـــهروندي مســـاوي بـــا ديگـــران نمي کننـــد.« صارمـــي در رابطـــه 
بـــا ديـــدن فيلـــم مســـتند توســـط مـــردم شـــرح مي دهـــد: »شـــبکه 
مســـتند در حـــال ســـاخت کارهـــاي اجتماعـــي مهمـــي اســـت. 
ـــاري توليـــد کننـــد کـــه حـــاوي دغدغـــه روز مـــردم  ـــد آث البتـــه، آنهـــا باي
ــت  ــاص سياسـ ــور خـ ــاد و به طـ ــه، اقتصـ ــاره جامعـ ــا دربـ مخصوصـ
باشـــد. اين گونـــه اســـت کـــه مـــردم مســـتندها را خواهنـــد ديـــد. 

مســـتندبين ها، کتابخـــوان هســـتند. 
ــتند  ــتر مسـ ــم بيشـ ــردم هـ ــد مـ ــدا کنـ ــي رواج پيـ ــر کتاب خوانـ اگـ
همـــه«  بـــراي  »شـــهري  مســـتند  کارگـــردان  ديـــد.«  خواهنـــد 
ــه  ــتند توجـ ــدن مسـ ــه ديـ ــم بـ ــي کـ ــئوالن خيلـ ــد: »مسـ مي افزايـ
دارنـــد همان طـــور کـــه بـــه کارهـــاي فرهنگـــي توجـــه ناچيـــزي 
دارنـــد.« نويســـنده »شـــهري بـــراي همـــه« در ادامـــه مي گويـــد: 
در مســـتند »شـــهري بـــراي همـــه« در ۱۳ قســـمت بـــه معضـــات 
شـــهري پرداخته ايـــم. فکـــر نمي کنـــم کـــه ديگـــر بـــه ســـمت چنيـــن 
ـــراوان  ـــال ف ـــه احتم ـــي ب ـــوزه توان بخش ـــا در ح ـــروم. ام ـــي ب موضوع
در ســـال آينـــده برنامـــه خواهيـــم داشـــت. از مـــردم دعـــوت مي کنـــم 

تـــا ايـــن کار را تماشـــا کننـــد.«
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فاطمهصارميازمستند»شهريبرايهمه«ميگويد

بيکاريافراددارايمعلوليتآزارمميدهد

را  وسوسه انگيز  و  تيره رنگ  برآمدگي  که  بچه هايي  »اولين 
که  کردند  فکر  مي شد،  نزديک  آنها  به  دريا  سطح  از  که  ديدند 
کشتي دشمن است. آن وقت ديدند نه پرچمي دارد و نه دکلي، 
فکر کردند نهنگي است اما وقتي آب آن را به ساحل انداخت، 
گياه هاي دريايي، شاخک هاي عروس دريايي و بقاياي ماهي ها و 
تازه فهميدند مرد  آن کنار زدند،  از روي  را که  تفاله هاي دريايي 
با  مارکز  جهان«  غريق  »زيباترين  داستان  است«.  غرق شده اي 
اين پاراگراف شروع مي شود. اين يکي از بهترين پاراگراف هاي 
مي کند،  فضاسازي  خوانده ام.  تابه حال  من  که  است  شروعي 
از همه:  و مهم تر  را نشان مي دهد  )Setting( داستان  چيدمان 
با  اول  که  است  مرده اي  مرد  چه جور  اين  مي کند؛  گره افکني 
عوارض  بايد  و  نهنگ  با  بعد  و  مي شود  گرفته  اشتباه  کشتي 
دريايي را از صورتش کنار زد تا فهميد آدميزاد است؟ رازآلودگي 
از همين ابتدا شروع مي شود و تا پايان داستان ادامه مي يابد. 
چرا؟ چون »زيباترين غريق جهان« داستاني است درباره  ايمان؛ 
اين حلقه مفقوده  جهان و زندگي مدرن. مارکز اين داستان را در 
سال 1968 نوشته؛ روزگاري که بشر مبهوت از جنگ هاي جهاني 
و بمب هاي اتمي و هولوکاست، تهي از ايمان و نيازمند بازسازي 
هستي شناسانه، دارد تاش مي کند خودش را پيدا کند. دريا 
که  مي دهد  دورافتاده  روستايي  مردم  تحويل  را  مغروقي  جنازه  
خوش اندام ترين«  و  چهارشانه ترين  قوي ترين،  »بلندقدترين، 
او چنان شکوهمند  ديده اند.  تمام عمرشان  در  مردي است که 
آنها زندگي  »در دهکده   اگر  است که اهالي روستا فکر مي کنند 
و  سقف ها  بلندترين  درها،  پهن ترين  خانه اش  مي کرد، 
محکم ترين کفپوش ها را  داشت.« پيرتريِن زن ها اسم مرد مرده 
به نوعي  در سنت مسيحيت،  استبان  و  مي گذارد  »استبان«  را 
سنگسار  اعتقادش  به خاطر  که  کسي  اولين  است؛  اول  شهيد 
شد. وقتي سعي مي کنند به او لباس بپوشانند و براي تشييع 
و بدرقه تا دريا آماده اش کنند )روستاي آنها چنان کوچک است 
به  را  جنازه ها  به ناچار  و  ندارد  جا  جنازه ها  خاکسپاري  براي  که 
دريا مي اندازند(، »نيروي پنهان قلبش دگمه هاي پيراهن را از جا« 
مي کند و مردم روستا او را مجسم مي کنند که به خاطر بزرگي و 
شکوهش چه زندگي سختي را از سر گذرانده؛ محکوم بوده »از 
ميان درها يک وري تو برود تا سرش به چارچوب درها نخورد«. 
در آخرين لحظه، براي اينکه او را مثل يتيم ها به خاک نسپرند، 
انتخاب  قوم وخويش  و  پدر  و  مادر  برايش  خودشان  ميان  از 
هم  با  را  روستا  مردم  همه   استبان،  به اين ترتيب  و  مي کنند 
خويشاوند مي کند. کمي بعد، پيش از سپردن پيکر استبان به 
دريا، مردم روستا براي اولين بار درمي يابند که »کوچه هاي شان تا 
روياهاي شان  و  حياط هاي شان چقدر خشک...  باريک،  چه حد 
چقدر حقير است.« آنها بعد از وداع با استبان، تصميم مي گيرند 
براي  را  او  خاطره   تا  کنند  عوض  را  روستاي شان  سروشکل 
جست وجو  در  داستان  اين  در  مارکز  دارند.  نگه  زنده  هميشه 
است؛ در جست وجوي ايمان ازدست رفته و چه روايت جادويي 
و چه تصاوير سحرآميزي خلق مي کند. يک بار خواندنش کافي 

است تا براي هميشه مسحورش بماني. 

بر فراز شاهين ها

درجستوجوي
ايمانازدسترفته

کاوه فوالدي نسب[
بازيگر

 روزنامه سیاسی 
اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی  

صبح ایران

و  حال  به  باتوجه  و  جالب  اقدامي  در   »IMDB« سايت 
)ژانر رمانتيک( را  اين روزها، فيلم هاي مهم عاشقانه  هوای 
ذهن  يک  ابدي  »درخشش  فيلم  به  اول  رتبه  کرد.  معرفي 
پاک« )۲۰۰۴( به کارگرداني »ميشل گوندري« و بازي »جيم 
فيلم  دوم،  رتبه  است.  رسيده  وينسلت«  »کيت  و  کري« 
»قاتان ماه عسل« )۱۹۷۰( به کارگرداني »لئونارد کسل« و 

به  سوم  رتبه  بيانکو«،  لو  »توني  و  استولر«  »شيرلي  بازي 
»آنگ لي« و بازي  )۲۰۰۷( به کارگرداني  »... احتياط«  فيلم 
»توني ليانگ« و »تانگ وي« به زبان چيني و رتبه چهارم هم 
به فيلم »گمشده در ترجمه« )۲۰۰۳( به کارگرداني »سوفيا 
کاپوال« و بازي »بيل موري« و »اسکارلت جوهانسون« رسيده 

است. اين ليست داراي ۱۷ فيلم است. 

فيلمهايمهمعاشقانهتاريخسينمامعرفيشدند
داستان عشق
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تماشاخانه داده نما

دختران روس
دختران روس در مراسمي لباس هاي نظامي زنان کشورشان هنگام جنگ جهاني دوم را پوشيده اند. 

عکاس: ميخائيل متزل |منبع: گتي ايميجز

بيشترين کاربران اينترنت در جهان در دي ماه ۱۳۹۶ )اعداد به ميليون نفر( 
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کارنامهمصدقوحزبتوده
کتاب »کارنامه مصدق و حزب توده« به نويسندگي ارسان پوريا با قيمت ۳۸هزار تومان توسط نشر 
»ققنوس« منتشر شد. ارسان پوريا، مولف کتاب، خود از اعضاي موثر حزب توده در آن روزگار و شاهد 
بافصل وقايع و حوادث بوده است. اين کتاب نخستين بار به کوشش خسرو شاکري در انتشارات مزدک 

ايتاليا با حروف تايپي و گاه ناخوانا منتشر شده بود. 

اينستاگرام

حجم  اين  از  بيشتر  دلم  و  می گيرد  نفسم 
اينجا  خوزستان.  شريف  مردمان  صبوری 
شهر من بود و لب کارون، چه گل بارون. جنگ 
ای کاش  کرد.  آوار  برسرشان  را  خانه هاي شان 
کسی بود حق شان را هوار می کرد. ما همچنان 
اينها  آنيم و منفعت خود.  و  اين  اندر خم جايزه 
مردمانند و اگر پشت دشمنی بر خاک نشست 
و  قهرمانان  نفس  االن  که  بود  خاک  همين  بر 
کودکانش را گرفته است. اينجا شهر من بود و 
جايی  چنين  داشتن  عرب،  شيخ نشينان  آرزوی 
هيچ  نشد  که  سازندگی  شد.  دريغ  ما  از  بود. 
اما درياچه ها زدند و  آنها  کارون هم خشکاندند. 
اين  عيد  تفريح  آرزوی  شدند  و  ساختند  برج ها 

مردم. خوزستان نفس می خواهد. ای داد. 

شاهرگ  است.  خوزستان  اينجا  دريابيد!!! 
و  چنگ  با  سال  هشت  مردم  اين  وطن.  اقتصاد 
دندان در برابر مزدوران عراقي ايستادگي کردند. 

خوزستاِن نفس ُبريده را دريابيد. 

امروز، هواي تهران خوب شد ولي خوزستان 
هنوز هوا ندارد. 

هرکي )مسئولين( هرجا، به هر کاري مشغوله 
)سرش گرم( به کارش ادامه بده! اهواز، شهري 
و  اسير  جنگ زده،  و  جنگ ديده  جنگ،  از  بازمانده 
شهيد داده، مستحق هواي قابل تنفس نيست؟! 

تينا پاکروان

مريم بوباني

مهراوه شريفي نيا

الدن سليماني

شناسنامه
صاحب امتیاز:  مصطفی خانزادی

مدیر مسئول: سیدمحمدصادق خرازی
مشاور مدیر مسئول: کاظم رهبر

سردبیر: سرگه  بارسقیان
معاون سردبیر:سیدحمید متقی

ناشر: گروه سرمایه گذاری دومان
اعضـای تحـریریـه:

سیاسی:  مهشید ستوده )دبیر(
سیدمحمدرضا متقی، سعید شمس 

محمد جمالی

اقتصاد: حسین گنجی)دبیر(
 آویده علم جمیلی،روح اهلل رضایی مقدم

ادب و هنر: حافظ روحانی )دبیر(
شهرزاد رویائی

دیدگاه: محمد معماریان )دبیر(

جامعه:شاهرخ زبردست )دبیر(
سیاوش پورعلی، سعیده علیپور

صفحه آخر:سیدحسین رسولی )دبیر(
ایران: نسرین نیکنام )دبیر(

ورزش: مژده الریجانی

مترجم: نرجس خاتون براهویی
نمایه: حامد کاظمی )دبیر(

عکس: رضا حسینی )دبیر(
 مهدیه باقرزاده، مصطفی صفری
مدیر انفورماتیک: مهدی توسلیـان

دبیر اجرایی: پویان صفربیگلو 
اعضـای فنی:

مدیر فنی - هنری: امین مریخی
صفحه آرایی: حامد صادقی ، لیدا بانی  

گل نوش مریخی ، علی توکلی

حروفچینی: سوسن خامنه
 ویراستاری: مهتاب محمدی 

ملیکا شیخان، ندا بخشایش طلب
پوریا عبدالهی، آرش جاللی

گروه  بازرگانی: 88629052    

 نشانی: خیابان نلسون ماندال )جردن(
 کوچه تور، پالک 52    

تلفن : 22056750
چاپ:  هنر سرزمین سبز 
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