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پخش آنالین
 مستندهای کارستان در آمازون

به عنــوان پخش کننده   � پیکچــرز  ِمنا  شــرکت 
«مجموعه فیلم های مســتند کارستان» از چندی 
پیــش هفت فیلــم از این مجموعــه  را به  همراه 
تعــدادی دیگــر از فیلم هــای «کارگاه فیلم کارآ» 
در کانال  انگلیس آمازون در دســترس مخاطبان 
جهانــی قــرار داده اســت. هم اکنــون فیلم های 
مــادر  زندگــی،  شــاعران  توران خانــم،  مســتند 
زمیــن، پازلی ها، پنبــه تا آتــش، بنیانگذار محک، 
طبرســتانی ها (از مجموعــه  کارســتان) در کنار 
بانوی گل ســرخ، شش قرن و شــش سال، همه  
درختان من، یک ســاعت از یک عمر، صدای دوم، 
ســاز مخالف، رودخانــه هنوز ماهــی دارد، فردا 
می بینمــت اِلینا و آی  آدم ها روی ســایت آمازون 
قابل دســترس و تماشا هســتند.  فعالیت شرکت 
ِمنا پیکچرز به حوزه  ســینمای خاورمیانه و شمال 
آفریقا اختصــاص دارد و درحال حاضر تنها کانال 
اختصاصی نمایش محصوالت ایرانی در ســایت 
آمازون است. آمازون به عنوان یک شبکه  اینترنتی 
گسترده، توانســته تحولی بزرگ در فرهنگ سنتی 
تماشای فیلم ایجاد کند و مخاطب جهانی زیادي 
را جلــب کرده اســت. حضور فیلم های مســتند 
ایرانــی و همین طور چند فیلم ســینمایي دیگر از 
ایــران روزنه  تازه اي بــرای راهیابی فرهنگ ایرانی 
در گســتره  جهاني اســت. مجتبا میرتهماســب و 
رخشــان بنی اعتماد تهیه کنندگی ایــن فیلم ها و 
کارگردانی تعدادی از آثار را برعهده داشــته اند و 
مستندســازاني مانند محســن عبدالوهاب، بهرام 
عظیم پور، مهناز افضلی، شیرین برق نورد و مهدی 
گنجی «مجموعه فیلم های مســتند کارستان» را 

کارگردانی کرده اند. 

۱/۵ میلیون مهاجر 
ایســنا: مدیرکل دفتــر امور اتبــاع و مهاجرین  �

خارجی وزارت کشور در کارگاه آشنایی خبرنگاران 
بــا پناهندگان و مســائل پناهندگی گفــت: «ایران 
خدمــات زیادی را بــه پناهندگان ارائــه داده که 
الزم اســت به اطالع مردم برســد، اما متأســفانه 
دارای ضعف هایــی هســتیم».   زمینــه  ایــن  در 
محمــودی دربــاره تعــداد پناهندگان در کشــور 
گفــت: «درحال حاضر ما در کشــور بیــش از ۱.۵ 
میلیون پناهنده مجاز داریم که با شــرایط مختلف 
در سرشــماری شــرکت کردند و مشغول دریافت 

خدمات هستند».
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کارتون خواب

 همین حوالی

 ساوا بابیک

 روزها

صاحب درختان ایران کیست؟
آمــوزش و پرورش کشــور اســترالیا  همه دانش آمــوزان،  معلمــان، کارکنان و 
خانواده های اســترالیا را ترغیب می کند که  ســاالنه هر نفر  ســه درخت  بکارد. این 
پیشــنهاد بر اســاس طرح ملی جنگل کاری در کشــور استرالیاســت که قرار است تا 
ســال ۲۰۵۰ درصد قابل توجهی از زمین های  اســترالیا  به جنگل تبدیل شود. ایده هر 
دانش آموز و کاشت سه درخت یک ایده کامال کاربردی و اجرائی است. سال هاست که 
مؤسســه پژوهشــی کودکان دنیا  هم به آموزش و پرورش و هم به اداره مراتع  و هم 
سازمان جنگل ها این پیشنهاد را داده و  همکاری همه جانبه خود را اعالم کرده است. 
اما متأســفانه  تاکنون  هیچ پاسخی دریافت نکرده است. شاید بهتر باشد هر مسئولي 
که مي تواند چه   در وزارت آموزش و پرورش، چه در سازمان جنگل ها و منابع طبیعی، 
چه در وزارت جهاد کشاورزی و چه در  شهرداری ها و... براي این مهم اقدام کنند و از 
آمادگي این نهاد مدني که امکان ارتباط با خانواده ها را دارد، براي این اقدام سود برند.

نگاه

معلولیت محدودیت نیســت، این شعاری اســت که همواره از سوی ارگان ها و ۱ 
ســازمان های مختلف برای بهبود شرایط کیفی، روحی و اجتماعی جوامعی که 
عضوی آسیب دیده دارند، به کار می رود. اما به راستی چه مقدار برای تحقق این شعار 
تالش می شود؟ مجموعه انسان هایی که یک یا چند عضو آسیب دیده دارند و نیاز به 
انگیزه و امکانات مناســب برای حضور در جامعه، در آنها شدیدا احساس می شود. 
در جامعه نابینایان شرایط زندگی بسیار دشوار و پر از مسائل و مصائب فراوان است. 
زندگی بدون چشم در شهری مملو از ایرادات ساختاری شهری و تداخالت ناموزون 
فرهنگی برای یک نابینا چالشی بزرگ است که اگر از سوی مدیریت شهری برنامه ای 
برای بهبود وضعیت زندگی نابینایان طراحی نشــود، عمال هم عضوی از جامعه به 
انزوا رانده می شــود و هم آن عضو به شخصی دیگر برای دریافت خدمات رفاهی و 
اجتماعی نیاز دارد و این گونه اســت که دو نفر از جامعه فعال حذف می شــوند. در 
همه جوامع پیشــرفته دنیا تئاتر به عنوان یک فریادرس به مدد جامعه آسیب دیده 
می آید. تئاتر از آسیب شناســی دردها شــروع  و قدم به قدم فرد آسیب دیده را در راه 
بازگشت به جامعه همراهی می کند. «کبوتری ناگهان» سومین پروژه نمایشی است 
که در گروه تئاتر «باران» بعد از فصل بهار نارنج و شــاباش خوان در راســتای اتصال 
جامعه منزوی و کنار گذاشته شده نابینایان و جهت ایجاد فضایی برای بهبود شرایط 
روحی و روانی نابینایان طراحی و اجرا شــد. تئاتر می تواند به خوبی دست یک نابینا 
را بگیــرد، روح و روانش را ترمیم  و فضایی ایجاد کند تا یک نابینا در جامعه خود را 
صاحب جایگاه بداند. همه بازیگران نمایش کبوتری ناگهان کم بینا و نابینا هســتند. 
افرادی که تا پیش از این جامعه آنها را شهروندی درجه دو می دانست، حاال با ارائه 
گوشه ای از توانایی هایشان در سالن های تئاتر از محاق این گونه تفکرات، خودشان را 
خارج و به عنوان یک هنرمند به جامعه معرفی کردند. این روح دمیده شده در کالبد 
انسان هایی است که توانایی دارند اما این توانایی محدوده ای دارد که باید برای همه 
افراد جامعه بازتعریف شود. همه انسان ها محدوده توانایی دارند و جامعه نابینایان 
هم از این قاعده مستثنا نیست. کبوتری ناگهان می تواند نمونه ای باشد که گوشه ای 
از توانایی هــای این بخش از جامعه نابینایان را عیان می کند و اینجاســت که هنر و 
اختصاصا تئاتر نقش خود را در جامعه به درســتی نشــان می دهد. دولت به عنوان 
سیاســت گذار هنر و فرهنــگ با حمایت و ســرمایه گذاری در این بخش می تواند در 

کبوتری ناگهان پر اســت از سایه هایی که لمس می شوند کبوتری ناگهان، بوی ۲ تسریع، بسط و گسترش این مقوله نقشی مؤثر و فعال داشته باشد.
مهربانی زنانه ای اســت که مشام بیدهای مجنون را از عطر رازقی پر می کند... 
کبوتری ناگهان زنی خموده از بار ســنگین تنهایی اما امیدوار به آینده است. کبوتری 
ناگهان، سودای شورانگیز مادری است که جان می دهد برای مانایی آنچه نو می زاید. 
مادری اســت که نیامده بماند، آمده است که دانه ای بکارد و برود. زنی که با دلش 
می بیند؛ زنی که هیمنه  درد را می شکافد، غصه را بیداد  و نامش را بر دیوار صبوری 
حک می کند. زنی که می خواهد بیرون بیاید از ســایه موهوم آینده. کبوتری ناگهان، 

زنی است که می خواهد خودش، خودش را از نو بنیاد کند.
* این کارگردان از سال ۹۳ به طور پیوسته در زمینه تئاتر نابینایان در تهران فعالیت 
می کند و در این سال ها ضمن رسیدن به شیوه منحصربه فرد و سبک ویژه نابینایان به 
باوری رسیده است که دیگر هیچ نگرانی ای برای نابینایان احساس نمی کند و می داند 
آنها هر روز راه خود را در میان دســت اندازهای کوچــه و خیابان ها می یابند. او این 

روزها نمایش کبوتری ناگهان را در تاالر مشایخی اجرا می کند. 

 زندگى بدون چشم
رضا عربى . کارگردان*

آکادمی

خورشید بر نمایشی نادر از «تخم مرغ های یخی» مي تابد. این تخم مرغ هاي یخي  
در گستره ۳۰ متری از ساحل مرجانیِمي فنالند، واقع در جزیره هالوتو امتداد یافته اند. 
بــه گزارش نیوساینتیســت، عکاس آماتور، ریســتو ماتیال، در خالل قــدم زدن بر این 
چشــم انداز عجیب می لغزد و درحالی که دوربینش را در دست دارد، به خبرنگاران 
می گوید که این منظره به هیچ چیزی که تاکنون دیده شباهت ندارد. اندازه توپ های 
یخی در ابعاد تخم مرغ تا توپ فوتبال اســت. مردم در این منطقه جمع می شــوند 
به امید اینکه این توپ های یخی را قبل از اینکه ذوب شــوند، در دســت گرفته و به 
آنها نگاهی اجمالی بیندازنــد. والت ِمِیر از مرکز اطالعات ملی برف و یخ در کلرادو 
می گوید: «امواج، کلید شکل دهی ساختارهای یخ هستند. برای جلوگیری از انجماد 
یخ در ورقه ســاحلی، به حرکت کافی امواج نیاز اســت. اما اگــر این امواج حرکت 
کافی نداشــته باشند، نمی توانند از شــکل گیری هر نوعی از یخ جلوگیری کنند». او 
مي افزاید: «هنگامی که توپ های یخی شروع به شکل گیری می کنند، آب سطح رویی 
آنها را شســته و روی آنها منجمد می شــود. به این وسیله اندازه آنها را افزایش داده 

و سطحشان را هموار می کند. سپس توپ های یخی در ساحل شسته می  شوند».

منظره دیدنى توپ هاى یخى عجیب
سیدامین مهناپور

 پیشخوان
گالری مهجور مؤثر

شماره نهم نشــریه آنگاه با عنوان «گالری؛ مهجور 
مؤثر» و تصویر معصومه ســیحون، اولین زن گالری دار 
ایرانی و صاحب گالری ســیحون، به مدیرمســئولی و 
ســردبیری آرش تنهایی و معاون ســردبیری، حســین 
گنجی منتشر شد. دورهمی انتشار این شماره، پنجشنبه، 
۲۱ آذر، در گالری آرتیبیشــن برگزار می شــود و از شنبه، 
۲۳ آذر، در کتاب فروشــی ها و کیوســک ها قابــل تهیه 

است.  در سرمقاله این شماره آمده است:
«آنچــه «آنگاه» را بر آن داشــت که بــه گالری و 

گالری گردی بپردازد،  نگاه دوباره به این سوژه هاست؛ 
در این شــماره نیــز نــگاه متفــاوت و همه جانبه به 
گالری ســرلوحه ی کار ما بود؛ گالری به مثابه نهادی 
اقتصــادی، فرهنگی و حتــی اجتماعــی. نگاهی در 
ســتایش و نکوهش رفتارهای گوناگون در گالری ها و 
تالش برای دیدن تمام خاکســتری ها میان این سیاهی 

و سفیدی».
در این شــماره گفتار و نوشتاري از کامران دیبا، لیلی 
گلســتان، توکا ملکی، بهنام کامرانی، رزیتا شرف جهان، 
حمیدرضــا شــش جوانی، علیرضــا عابدینی، ســعید 

مزینانی، تکتم فرمانفرما، 
کامبیز  نظــری،  شــهروز 
صبــری، جاوید رمضانی، 
حسین محســنی،  بهزاد 
و  مریــم مجــد  حاتــم، 
جمعــي دیگــر از اهالي 
فرهنــگ و هنــر در ۲۴۰ 
صفحه به چاپ رســیده 

است. خوانندگان می توانند با مراجعه به سایت آنگاه، 
مجله را به صورت آنالین سفارش دهند.

یادداشت

خانــم سلحشــوري عزیز خبر را کــه در روزنامه 
خواندم، بهت زده ماندم.

باورم نمي شد که انصراف داده اید. باورم نمي شد 
زني که این همه روشــن مي بیند و این همه درست 
مي گوید و ایــن همه دغدغه «بهتر»شــدن وطن را 

دارد، تصمیم گرفته انصراف دهد.
خانم سلحشــوري عزیز انصــراف، رفتن و غیبت 

چاره کار نیست.
ماندن و اعتراض کردن و پیشــنهاددادن و گفتن و 

گفتن چاره است.
هرکــس در هــر منصبــي کــه هســت و در هر 
حیطه اي که هست، باید بماند؛ چون معتقدم حضور 
معترضانه بهتر اســت تا غیاب اعتراض آمیز و از سر 

قهر.
مــا همه مان ماندیم و جایمان را خالي نکردیم تا 
مبادا کس دیگري که توانایــي و لیاقت کافي ندارد، 

جایمان را بگیرد که مي دانیم این چنین خواهد شد.
ما ماندیم تا باشــیم، تا اعتراض کنیم، تا پیشنهاد 
بدهیم و اگر بتوانیم به قدر سر سوزن وضع را «بهتر» 

کنیم، بهتر کنیم.
حاال شما رفتید. حاال شــما انصراف دادید. جاي 
خالي تان را کســي پر خواهد کرد کــه نه لیاقتش را 
دارد و نه توانایي اش را و نه اصال براي «بهتر»شــدن 

آمده است.
ایــن بار هم مي آمدید و حداکثر به دالیل بســیار! 
ردصالحیت مي شدید (که احتمالش کم نبود). این 

درست تر بود.
خانــم سلحشــوري عزیز، اهمیــت کار من هیچ 

ربطي به اهمیت و وســعت کار شــما نــدارد، ولي 
هدفمــان یکي اســت: «بهتر»کردن وضــع موجود 

حیطه کارمان.
و این حیطه ها را وقتي کنار هم بگذاریم، مي شود 

«ایران»؛ مي شود «وطن».
به من ایرادها گرفته انــد و اعتراض ها کرده اند و 
بهتان ها زده اند که چرا در جشــنواره تجسمي فجر 
شرکت مي کنم! شرکت مي کنم چون براي مخاطب 
احتــرام قائــل هســتم و نمي خواهم آثــار بنجل و 
سخیف به خوردشان بدهند و سلیقه شان را از اینکه 

هست بد تر کنند.
شــرکت مي کنم تا آثاري در خور لیاقت مردم مان 
تحویل چشم هایشــان بدهــم. مي خواهم بفهمانم 
که مردم را نباید دســت کم بگیرند. شــرکت مي کنم 
چون مي دانم متولیان فعلــي (روي «فعلي» تأکید 
مي کنم)، هدف من را دارند. براي نگاه مردم احترام 

قائل اند و مي خواهند وضع را «بهتر» کنند.
حضورم را اعالم مي کنم تا خار چشــم آدم هایي 
باشــم کــه کارشــان و شغل شــان فقط غــرزدن و 
انگ بســتن و بهتان زدن اســت، خار چشــم کساني 

را  مملکــت  «بــد»  کــه 
مي خواهند و مدام ناله سر 

مي دهند.
نــه اینکــه ندانــم چه 
دارد  و  افتــاده  اتفاق هایي 
مي افتــد، نه اینکــه ندانم 
نابلدي ها و فساد تا کجاها 
که نرفته، نــه اینکه ندانم 
دنیایم چه دنیاي خشــن و 
بدي شــده. چشــم دارم و 
مي بینم و بــا همان خرده 
با تمام  حس باقي مانــده، 
پوست و گوشتم تمام اینها 

را حــس مي کنم و به شــدت هــم آزار مي بینم، اما 
مي مانم و جاخالي نمي دهم.

جایتان را خالي کردید. بد کردید. حضورتان بسیار 
مغتنم بود. من با جوانان بســیاري سروکار دارم. در 
جمعي گفتم اگر بخواهید زن و مرد محبوب ســال 
را انتخــاب کنید به چــه کســاني رأي مي دهید. از 
جمع ۵۰ نفري، ۳۸ نفر نام شما را بردند و ۴۰ نفر به 
مصطفي تاجــزاده رأي دادند. با این انصراف امید را 

از جوانان گرفتید.
همه مان مي دانیم کارکردن در این ُملک آســان 
نیســت. همه مــان مي دانیم براي هــر کار کوچکي 
۵۰ برابر انــرژي الزم را مصــرف مي کنیم. همه مان 
مي دانیم که مدام ســد راهمان مي شوند. همه مان 
مي دانیم که حســود و حقیــر در اطرافمان به وفور 

یافت. 
امــا مي مانیم و پــاس مي داریــم و مي دانیم که 
مي توانیم ســر ســوزن مؤثر باشــیم و «بهتر» کنیم. 

مي توانیم. نشان دادیم که توانسته ایم.
خانم سلحشوري عزیز جایتان خالي خواهد بود. 

کاش مي ماندید. 

کاش مي ماندید

 لیلی گلستان


