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رضا میرکریمی ،دبیرجشنواره جهانی فیلم فجر:

با ایمیل میهمانهای خارجی جشنواره را ترساندند

نــــگاره

«باید این عادت را کنار بگذاریم که فیلم های خوب
را اســمهای بزرگ میسازند .ســال گذشته نه تنها
چهـــــره
در جشــنواره جهانی فجر بلکه در دیگر رویدادهای
مهم بینالمللی هم ،پشت فیلمهای خوب اسمهای بزرگ و مهمی نبود
بنابراین االن هم در جشــنواره امســال این نوع فیلمها حضور دارند ».این
صحبتهای رضا میرکریمی دبیر جشــنواره جهانی فیلم فجر در آســتانه
برگزاری این رویداد ســینمایی اســت که مورد توجه ســایتها و پایگاههای
توگو با خبرنگار ایسنا
خبری بســیاری قرار گرفته اســت .میرکریمی در گف 
در پاســخ به این پرســش که چه فیلمهای شــاخصی در جشــنواره جهانی
فیلم فجر خواهیــم دید؟ میگوید« :بهعنوان دبیر جشــنواره ،نمره خوبی
بــه انتخابهایمان میدهم .البته گرایشهایــی هم برای انتخابهایمان
داشتیم مثالً کمبودهایی را که در سینمای خودمان احساس میکردیم در
انتخابها در نظر گرفتیم ».دبیر جشــنوار ه جهانی فیلم فجر درباره نحوه

نیاز به کمک بیشتر

حمید صوفی

و شــرایط برگزاری این جشــنواره با وجود محدودیتهایی که تحریمها به
لحاظ سیاسی و اقتصادی پیش آورده نیز میگوید« :در ابتدای سال گذشته
وقتی جشنواره بخوبی برگزار شد و ابعاد رسانهای خوبی پیدا کرد ،ارزیابی
خودمان و کارشناسان خارج از جشنواره این بود که جشنواره خوب و مفیدی
بــود اما وقتی مقدمات دوره جدید را آغاز کردیم ،پیشبینی این ســطح
از مشــکالت را نداشتیم ».او در توضیح این مشکالت میگوید« :خیلی
از این مشکالت به حوزه ما مربوط نمیشود و مسائلی است که گریبان
کشور را گرفته است؛ از تحریم تا بحران اقتصادی ،تورم و جهش قیمت
دالر و بســیاری موانعــی که بر ســر مــراودات بینالمللی قرار
گرفته و اصالً اســتثنایی هم برای مسائل فرهنگی در نظر
نمیگیرد و بیرحمانه در تمام حوزهها وجود دارد .همه
اینها دست به دست هم داد و حتی کمبود اعتبار برای
حمایت از جشــنواره و برخــی دیدگاههای منفی مانند

بهبهانه تولد محمدعلی بهمنی ،غزلسرا و ترانهسرای معاصر

شاعری که در قطار به دنیا آمد

گـــــپ

چیزهاییسرجایشنیست
نگـــاه

زیبا مغربی

روزنامه نگار

گالری AG

را فرای رویکردی ژورنالیســتی به عکسها بیفزایند و شهر را
به قلمرویی برای خلق منویات خود تبدیل کنند ،برداشــتی
درونی و شخصی شده از هنرمندی است که مرز میان عکاسی
مستند و هنر را از میان برمیداشت.
عکسهای نمایشگاه بیشتر از اینکه دارای ُبعد مستند باشند،
عکسهایی شــخصی شــده از شــهر هســتند .فضاهــا خالی از
حضــور انســان و وجود ماشــین ،آن هــم در مناطقی همچون
بزرگراهها و پارکها که بهشکل طبیعی باید مملو از جمعیت
باشــند ،تهران در این عکسها نه منظرهای زیبا و تماشایی که
شهری سرد ،بیهویت است که در آن هیچ ردپایی از نشانههای
انسانی ،صمیمیت و توازن دیده نمیشود .شهر پر از از حفرهها،
ســتونها ،سیمها ،بلوکها و چیزهایی اســت که در جای خود
قرارندارند.
محسنیزدیپوردرسومیننمایشگاهانفرادیخودبهخوانشی
متفاوت از شهرش دست پیدا کرده است ،شهری که بهوضوح
برایش سرد و ناآشنا است .او در این عکسها بشدت جزئینگر
و دلــزده اســت و بنا ندارد هیچگونه زیباییشناســی فرمی را در
قالب عکسهای خود ثبت کند و با مخاطب خود به اشــتراک
بگذارد و این دقیقاً همان چیزی اســت که در عین نقطه قوت
بودن به نقطه ضعف نمایشگاهش بدل میشود .جزئیگرایی
افراطی او ،روایتهایی ساده و یک خطی را در اختیار مخاطب
قرار میدهند و راه را برای خوانش شخصی مخاطب میبندند،
مخاطبــی که دوســت دارد در عکسهای او بیش از این پرســه
بزند و با دنیای درونی او ارتباط بیشتری برقرار کند.

معاون اجرایی نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران:

از سالهای گذشته آمادهتریم
معاون اجرایی نمایشــگاه کتاب تهران
خبـــــر گفــت برخــاف برخــی پیشبینیهــا
آخـــــر و اظهارنظرهــا ،امــور اجرایــی و کار
آمادهســازی نمایشــگاه کتــاب در ایــن دوره بــا ســرعت
بیشــتری در حــال انجــام اســت .مهــدی اســماعیلی راد
 معــاون اجرایــی ســی و دومیــن نمایشــگاه بینالمللیکتاب تهران  -درباره آخرین وضعیت آمادهســازی محل
برگــزاری نمایشــگاه کتــاب تهــران ،بــا توجــه بــه برگزاری
مسابقات بینالمللی قرآن کریم در محل مصالی تهران
تا شــامگاه یکشــنبه  ۲۵فروردین و نیز حدود  ۱۰روز زودتر
برگزار شــدن نمایشــگاه کتــاب (از  ۴اردیبهشــت) بهدلیل
بحــث تقارن با ماه مبارک رمضان ،به ایســنا گفت :دالیل
متعددی موجب شــده که امور نمایشــگاه کتاب تهران در
این دوره با نظم و سرعت بیشتری پیش برود.

او افزود :خوشــبختانه در ایــن دوره بخش زیادی از فضای
نمایشــگاه بــا همــکاری مجموعه مصــای امــام(ره) ،در
مکانهــای مســقف برپا میشــود و ســتاد اجرایــی وقت و
انرژی کمتری را برای برپایی چادرهای نمایشگاهی صرف
کــرده که این موضوع در آمادهتر شــدن نمایشــگاه از نظر
زمانی نســبت به دورههای قبل مؤثر بوده اســت .او افزود:
حدود نیمی از فضای شبســتان اصلی غرفهبندی شــده و
غرفهبنــدی در نیم دیگر کــه به دلیل برگزاری مســابقات
قــرآن کریــم امــکان غرفهبندی نداشــت هم آغاز شــده و
بســرعت در حــال انجام اســت .در بخشها و ســالنهای
دیگر هم غرفهبندیها انجام شده یا در حال انجام است.
معــاون اجرایی نمایشــگاه کتاب تهــران همچنین گفت:
همه محمولههای ناشــران خارجی نیز وارد و امور گمرکی
آنها انجام شده که این هم قابل توجه است.

سیدعباس سجادی

پیــش از زبان ،بــه مضمــون و ظرفیتهای
قالبــی توجــه دارنــد کــه از آن به نفــع طرح
دغدغهها جمعی و فردی در زبان و بستری
نــرم ســود میجوینــد و همیــن اســت کــه
میتوانیم بــه جرأت بگوییم که کســی مثل
بهمنی و مشــیری توانســتند به زبــان زمانه
خود برســند و با بیــان صمیمانه مخاطبان
بیشــتری را به سمت شعر خود جلب کنند.
بهمنــی البته پشــتوانه شــعر کالســیک هم
دارد و نگاهش برآمده از ظرفیتهای ترانه
نیز هســت و همین باعث میشــود که وجه
عاطفــی و صمیمانه در شــعر او نیز تقویت
شــود .او افقهــای روبــهرو و نیازهــای روز را
بخوبی شــناخت و آثار بســیار شــاخصی در
روزگار خود ثبت کرد.
ëëپس تفاوت کســی مثل بهمنی و منزوی در
توجه این دو به فرم و مضمون است.
بله .بیشــک بهمنی و منزوی را میتوان دو
شاعر بســیار تأثیرگذار در حوزه غزل فارسی
دانســت با این فصل ،که این دو در کار خود
بســیار متفــاوت و منحصر بهفرد هســتند و
نمیتوان آنها را با هم مقایسه کرد .هر کدام
از ایــن دو نفر دنیایی خــاص و زبانی خاص
دارند و نوع و جنس و زبانشان کامالً متفاوت
از یکدیگر اســت .منزوی حاضر نیست زبان
را فــدای مضمون کند اما بهمنــی این کار را
آگاهانــه انجــام میدهد و چنیــن خطری را
میپذیــرد تــا در مضمونســازی حرفــی که

محمدعلی بهمنی

مخاطبــان بیشــتری را در برمیگیــرد روی
کاغذبنویسد.
ëëفکــر میکنید بهمنــی پــس از آن غزلهای
مشهور و همهگیر توانسته در ادامه غزلهایی
نشکلوشرایطبنویسد؟
باآ 
واقعیت این است که من بهمنی آنسالها
را البتــه بیشــتر دوســت دارم و فکــر میکنم
میتــوان آثــاری را کــه در دهــه هفتــاد از او
منتشــر شــد جزو بهترین کارهای او قلمداد
کــرد .یــک نکتــه را بارهــا چــه به خودشــان
چــه پشــت تریبــون گفتــهام .به عقیــده من
بزرگتریــن مشــکل و عیــب محمدعلــی
بهمنی زیاد خوب بودن اوســت .زیاد خوب
بودن او باعث شــده که بیش از حد معمول
در دســترس باشــد و مــن بهعنــوان یــک
دوســت یا یک عالقهمند به شــعر و شــاعر،
ایــن مســأله را دوســت ندارم .مــا گاهی فکر
میکنیم هر چیزی که در دســترس ماســت
ی هم هست و این مسأله متأسفانه
دم دست 
در جامعــه مصرفگرایــی مثــل جامعه ما،
شدت و حدت بیشتری پیدا میکند .دورهای
طوالنــی جوانهــا پیــرو بهمنــی بودنــد امــا
دورهای دیگر بهمنی بود که پیرو سبکهای
امروزی جوانها شــده بــود و ...برای بهمنی
عزیــز آرزوی ســربلندی و طول عمــر دارم و
امیــدوارم بیــش از اینها مواظب ســامتی
جســمی و جایــگاه هنــری و اجتماعــیاش
باشد.

فیلم «غالمرضا تختی» از کدام تختی حرف میزند؟

سیمای مردی با بلیت مرگ

همین ابتدای کار یادآور شوم که این
مطلب نقد فیلم نیســت .شــاید اگر
سینمـــا
قرار بــود این یادداشــت تنهــا درباره
فیلــم «غالمرضــا تختــی» تازهترین
ســاخته بهرام توکلی باشــد ،میشــد
جملــهای کلیــدی را بــا این مضمون
دربــاره ایــن اثر ســینمایی نقــل کرد:
سجاد صداقت
تکلیف «غالمرضا تختی» با خودش
خبرنگار
معلــوم اســت .ایــن مهمتریــن
خصیصه اثر تازه فیلمســازی اســت که اگر تختــی به روایت
توکلی را دیده باشــید ،میتوانید با نگارنده همعقیده شوید
کــه کارگــردان «غالمرضــا تختــی» اتفاقــاً بهتریــن انتخاب
بــرای ســاخت فیلمــی دربــاره جهــان پهلــوان معاصــر ما
ایرانیهاســت .فیلمنامهنویس «غالمرضا تختی» پذیرفته
کــه او خودکشــی کــرده اســت و فیلم بــا همین تصویــر آغاز
میشود .یک فرد معروف تصمیم میگیرد که به دفترخانه
برود ،وصیت کند ،نامه خداحافظی بنویسد و شربت مرگ
را ســر کشــد .به این ترتیب بهرام توکلی کــه در کارنامه خود
آثاری چون «پرسه در مه»« ،اینجا بدون من» و «آسمان زرد
کمعمق» را دارد ،بهترین گزینه برای ساخت فیلمی درباره
غالمرضا تختی با این روایت خواهد بود.
این در حالی اســت که افراد بسیاری در طول سالهای اخیر
روایتــی متفــاوت از تختــی ارائــه دادهانــد .روایتی کــه باعث
میشــود کسانی چون مرحوم جمشید مشایخی حرفهای
دیگری درباره تختی به زبــان آورند و واکنشهای فراوانی را
نیز با خود به همراه داشــته باشــد .و این شاید همان دلیلی
باشد که روایت توکلی از تختی به دو گروه موافقین و مخالفین
تقسیم شود .موافقین و مخالفینی که شاید بیش از هر چیز
بحــث آنهــا نیز درباره خود شــخصیت تختی و آنچــه بر او
گذشت ،باشد .شخصیتی که هنوز نمیتوان با یک قاطعیت

تیبال

بیســت و یک عکس رنگی در قابهای ساده چوبی نه چندان
بــزرگ بــر دیــوار گالــری  AGبه زبانی عکاســانه از شــهر تهران
برایمــان روایت میکننــد؛ روایتهایی که در وهله اول ســاده و
پیشافتادهبهنظرمیرسند.
عکسهــای ایــن نمایشــگاه در مجموعههایــی دو و ســهتایی
روی دیــوار رفتهانــد و یافتن ردپایی بــرای پیوند همه عکسها
سخت بهنظر میرســد اما حس آزاردهندگی و بههمریختگی
در تصاویــر (بــه جز چنــد تصویــر از جمله تصویری از نقاشــی
دیواری بزرگراه شــیخفضلاهلل نوری کــه از ترکیببندی رنگی
و بصــری مســتحکمی برخــوردار اســت) در قریــب بــه اتفــاق
عکسها به چشم میخورد .بافتهای سرد و بیروح شهری،
آســفالتها ،بتونها ،ســیمها ،آهنها ،حفاریها ،نقاشیهای
دیواری سفارشی ،چیزهایی که در جای خود قرار ندارد یا از جای
خــود پــرت افتادهاند ،چیزهای کوچــک و در ظاهر بیاهمیت،
شیشههای مات و لکهبرداشتهای که از پس آنها نمایی مات از
شــهر هویدا است ،لکههای رنگ ،ســیمهای بیرون زده از جای
اصلی و دستبردهایی به طبیعت مصنوعی شهری که باز نشان
از ردپای نوعی صنعتی شــدن دارد ،همگی گویای نارضایتی از
فضای عمومی زیست شهری است.
شهر از همان ابتدای ابداع عکاسی مورد عالقه عکاسان بود.
آنها از شهر و تحوالتش عکس میگرفتند و گاه آن را دوست
داشــتند و گاه از آن بیزاری میجســتند .رویکردهای انتقادی
به شــهر از اوایل پیدایش شهرهای بزرگ جهان از اواخر قرن
 ۱۸میــادی ،در میان نویســندگان و هنرمندان رواج داشــت.
بســیاری از هنرمندان همواره رویکردی بدبینانه به این رشد
و توســعه داشــتند و آن را مســاوی از دســت دادن جزئیــات،
خاطراتهویتبخشهای
ظرایف،روابطوبویژهازبینرفتن
ِ
کوچکتــر جامعه میدانســتند ،چیــزی که نمونه بــارز آن را
میتوان در عکسهای اوژن اتژه در زمان نوســازیهای بارون
اوســمان مشــاهده کــرد .گذر زمان عکاســان مــدرن را در این
زمینه تواناتر کرد ،آنها توانستند نگاه و روایت مخصوص خود

خبرنگار

ایبنا

خوانشی متفاوت از شهر در «منظری برای ندیدن»

پیام اخالقی با ترس!

محسن بوالحسنی

خــودش میگویــد« :دو مــاه به زمــان تولدم
( ۲۷فروردیــن  )۱۳۲۱باقیمانــده بــود ،کــه
خانــواده بــرای عیــادت از بــرادرم بــه دزفول
میرونــد و من هم طی همین ســفر در قطار
بهدنیا میآیم و در شناســنامه ام اندیمشکی
میشوم؛ اما در اصل تهرانی هستیم و از سال
 ۱۳۵۳ســاکن بندرعبــاس شــدیم ».نوزادی
که در قطــار به دنیا آمد و بعدها محمدعلی
بهمنــی نــام گرفــت ،اولیــن غزلــش را در 9
ســالگی منتشــر کرد و همانزمان با فریدون
مشیری آشنایی به هم رساند .او از سال ۱۳۴۵
همــکاری خــود را با رادیــو آغاز کــرد و برنامه
صفحــه شــعر را بــا همکاری شــبکه اســتانی
خلیــج فــارس ارائــه داد .اولیــن مجموعــه
شــعر او «باغ الل» ســال  ۱۳۵۰منتشــر شد و
اوایــل دهــه هفتاد انتشــار «گاهی دلــم برای
خــودم تنگ میشــود» و اجــرای بســیاری از
شــعرها و ترانههای او توسط خوانندگان ،وی
را به شهرت رساند .محمدعلی بهمنی که تا
امــروز حــدود  15کتاب در حوزه غزل و شــعر
نیمایی منتشر کرده تا همین چند وقت پیش
ریاســت شــورای شــعر و ترانه دفتر موسیقی
وزارت ارشــاد را بهعهده داشت که در نهایت
با انتشــار نامهای از این سمت استعفا داد .با
سیدعباس سجادی شاعر ،ترانهسرا و منتقد
ادبــی به گپوگفــت کوتاهی دربــاره «مردی
کــه گاهی دلش برای خودش تنگ میشــد»
نشستهایم.
 ëëبهمنــی را بایــد از غزلســرایان تأثیرگــذار
معاصــر دانســت .شــاخص شــدن بهمنــی
در شــعر معاصــر را وام دار چــه ویژگیهایــی
میتواندانست؟
به عقیده مــن نقش محمدعلی بهمنی در
غــزل فارســی با نقــش فریدون مشــیری در
شــعر نیمایــی اشــتراکات بســیاری دارد .هر
دو این شــاعران در حــوزه کاری خود بیش و

اینکه اصوالً برگزاری جشنوارهها را بیفایده و هدر رفت پول میدانند باعث
شــد تا دوره دشــواری را سپری کنیم .اما احســاس میکنم در نقطه خوبی
ایســتادهایم و با وجود فراز و نشــیبها ،تدارک خوبی را در نظر گرفتهایم».
دبیرجشــنواره جهانــی فیلم فجــر ،بخش عمدهای از این مشــکالت
را ســنگاندازیهای خارجی میدانــد و میگوید« :حتماً باید به
سنگ اندازیها و مسائلی که بر ســر راهمان وجود داشت اشاره
کنیــم و صراحتــاً بگویم بخشــی از آن از خــارج از کشــور بود .به
شکل سازمان یافتهای برخی از میهمانا ن که عالقهمند بودند به
ایران بیایند ،برخی ایمیلها به آنها ارســال میشد که
آنها را از وضعیت کنونی ایران ،نگران میکرد و آنها
پشیمان میشدند که به این سفر بیایند .همه اینها
حرکتهای سازمان یافته است که قصد دارد ،هیچ
خبرمثبتیازایرانمنتشرنشود».

درباره او و مرگش ســخن گفت اما فیلم توکلی در این میان
کمــک زیادی بــه مخاطبان خواهــد کرد .این کمــک از آنجا
ناشــی میشــود که روایتی از دردها ،دغدغهها و سختیهای
تختی در زندگی را به مخاطب نشــان میدهد .مخاطبی که
شــاید بیش از آنکه درگیر دلیل و چرایی مرگ تختی باشد،
این فرصت را دارد که به آنچه بر او گذشته ،فکر کند.
فارغ از موافقان و مخالفان سینمایی با اثر بهرام توکلی ،باید
بــه این نکته توجه کــرد که این گونه دســتهبندیها پیرامون
شــخصیتی شــکل میگیرد که از همان روز مــرگ تبدیل به
جزئــی از تاریخ شــدهاند .غالمرضا تختی بیشــک از همان
زمانــی که چشــم از دنیا فرو بســت  -فــارغ از دلیل منجر به
مرگ  -تبدیل به جزء مهم و اساســی از تاریخ معاصر ایران
شــد .تاریخی که بخش مهمی از آن در هالهای از تردید قرار
دارد .تاریخــی که نشــان میدهد یک چهره معروف چگونه
بلیت مرگ را در دســت میگیرد و یک انتخاب ساده انجام
میدهــد .این همان ماجرایی اســت که شــاید بتــوان دوباره
دربــاره غالمرضا تختی به آن فکر کرد .تفکری که نتیجه آن
میتواند بخشی از درمان امروز ما باشد.

عکــس روز هم مربــوط به بچههاســت.
شهروند
دیوارنــگارهای در پارک وی قرار گرفته که
مجــازی
روی آن نوشته شــده« :کودکان را نادیده
نگیریم ».دیوارنگارهای که گفته میشود
یگانهخدامی
کپی یک طرح خارجی اســت .اما تصویر
کودکی که نیمی از بدنش زیر کاغذ پنهان
عکس روز
شــده باعث شــده کاربرانی بنویسند این
تصویر ترسناک است و پیامش را منتقل
نمیکنــد .بعضیها هم بــه این بهانه با زبان طنــز درباره این
موضوع نوشــتند :مســتر مردوخ« :کودکان را نادیــده نگیریم،
آنهــا را بترســانیم .از ایــن به بعد مادرها به بچه شــون میگن
اگه شــیطونی کنی میبرمت پــارک وی نادیدهات میگیرم،».
آیدیــن« :واقعاً عجب طــرح احمقانهای!» ،گــراز مورد عالقه
او« :جالبه که هرچند ایده خارجی بوده ،اما حتی درســت اجرا
نشــده به جــای اینکــه از همــون کاغذ/پارچــه پسزمینه روی
ماکت کشــیده شــه تا حس مخفی شــدن ایجاد شــه ،یه تیکه
جــدا کشــیدن و در نتیجه اختالف ارتفاع بین تیکــهای که روی
ماکتــه و کاغــذ پس زمینه کل ایــده رو خراب کــرده و از بچه یه
روح ساخته!» ،ماری کوری« :احتماالً طراحش کودکی سختی
داشته» ،ماهور« :واال من که بزرگم خوف کردم» ،عاطی« :من
صبح واقعاً با دیدنش یه لحظه ترسیدم».

شاهکار کودک  6ساله

دیــروز فیلمی منتشــر شــد کــه خیلیها
فیلم را متأثــر کــرد و خیلیها را شــگفتزده.
روز فیلمــی از تمــاس کودکــی  6ســاله بــا
توگویــش
اورژانــس اصفهــان و گف 
بــا مأمــور اورژانــس بــرای توضیح حــال بد مــادرش و
درخواست کمک برای نجات او.
این فیلم و صدای کودک که با سادگی شرایط مادرش
را توضیح میداد مورد توجه قرار گرفت و هم از ســوی
پیجهای خبرگزاریها منتشر شد و هم توسط کاربران.
خیلیها از کودک و تواناییاش برای تماس با اورژانس
تعریف میکردند و به این بهانه از لزوم آموزش چنین
مــواردی بــه کــودکان میگفتنــد تــا در مواقــع بحرانی
بتوانند خودشان و دیگران را نجات دهند.
آذر منصــوری قائــم مقــام حــزب اتحــاد ملــت هــم
ایــن فیلــم را در اینســتاگرامش منتشــر کرد و نوشــت:
«دقــت کنیــد اینجــا ایــران اســت .کودکی کــه آموزش
دیــده چگونــه در شــرایط بحرانــی از اورژانسکمــک
میخواهد و امدادرسانی که او را باور میکند و به کمک
ا و میشــتابد .بیــش باد چنیــن آموزشهایــی و چنین
نهایی».
امدادرسا 
نظــرات کاربــران را دربــاره ایــن فیلــم و تمــاس این
کــودک بخوانید :عمو اورژانســی« :خیلی خیلی بهتر
از خیلیهــا آدرس و عالئم بیماری مــادرش رو بیان
کــرد .فرهنگ تماس با اورژانس رو باید از این کودک
آموخــت» ،پروفســور بالتــازار« :عمیقاً دوســت دارم
کلیپ کودکی که برای درخواســت کمک به اورژانس
ِ
تماس گرفته ،حقیقی نباشد .گاهی آدم پرت میشه
بــه بدترین لحظــات .هیچ وقــت این جملــه را یادم
نمــیره کــه گفتــم« :من نترســیدم ،فقــط بهم بگید
داســتان این کودک
االن چــی کار کنم .امیدوارم آخر
ِ
تلخ نباشد ،».گلروز« :ای قربون اون فهم وشعورت!
ببینید چقدر قشــنگ توضیح میده ،من بااین سنم
توهمچین موقعیتی خودمم اورژانس الزم میشدم.
اونجــاش کــه میگــه بابــا نــدارم ،انــگار یکی دســت
مینــدازه قلــب آدموازتوســینه درمــیآره و اونجا که
گفت به خدا خودم مانتو کردم تنش» ،فروغ« :همه
حرفــا و کارای اون بچــه اصفهانیــه کــه بــرای نجــات
مــادرش زنگ میزنــه اورژانس یه طرف اما اونجا که
میگه مانتو تن مامانم کردم بغضم ترکید چقدر یه
بچه میتونه بافهم و کماالت و باهوش باشــه آخه»،
ســمکو« :نکته بســیار مهم این فایل ،برخورد بســیار
حرفــهای اون شــخص جوابدهنــده در اورژانســه.
خیلی باحوصله و حرفهای تونست جواب این کوچولو
رو بده و آدرس رو ازش بگیره .وقتی صحبت از افراد
آموزشدیده برای انجام شغل یا کاری میشه یعنی
همچین افرادی.».

