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ایمان نوری نجفی

#تهران

حرفهــای علیرضــا زالی،
فرمانــده ســتاد مبــارزه بــا
هشتـگ کرونــای تهــران و محســن
هاشــمی رئیــس شــورای شــهر تهــران دربــاره
وضعیــت بیماری کرونــا در این شــهر ،بازتاب
زیــادی داشــت .زالی گفــت هــر  ۱۶دقیقه یک
بیمــار مبتــا بــه کرونــا در تهــران جان خــود را
از دســت میدهــد و محســن هاشــمی از جان
باختــن  ۷۰نفــر در یــک روز بــر اثــر بیمــاری
کرونــا در تهــران خبــر داد .ایــن نقــل قولها را
کاربــران زیــادی بازنشــر کردنــد و بــا نگرانی از
شرایط تهران نوشتند .بسیاری از آنها خواستار
ســریعتر شــدن روند واکسیناســیون و قرنطینه
تهــران هســتند« :گرمــا و دمکردگی بیســابقه
هوا .مسافران چپیده توی بیآرتیها و متروها.
خیابانهای شــلوغ و همه مشاغل مشغول به
کار .این موجکرونا همه ما
را بــا خود میبــرد« ،».دوتا
دوســتانم و یک همسایه تا
حاالکرونا گرفتند .بسرعت
نــور میتــازد و میآیــد .نه
حریف مسئوالن میشویم
و نــه حریــف مــردم! واهلل
دیشــب همســایه بغلــی
ما تولــد مفصلی داشــتند؛
نــه کســی بــه مــا رحمــش
میآیــد نــه خودمــان بــه
خودمان رحم میکنیم .ب ه
قول هما روســتا :ما همــه میمیریم ،به تهران
نمیرســیم!»« ،مــرگ  ۷۰نفــر در  ۲۴ســاعت
گذشــته در تهــران .آیا این آمار واقعی ســت یا
بایــد این رقم را چند برابر کرد؟ »« ،کرونا جان
مــا بچــه شهرســتانیم ،تهــران بــرای کارکردن
اومدیم .مرسی« ،».از صبح رفتیم بیمارستان
طالقانــی واکســن کرونــا بزنیــم بــرا پــدرم کــه
بیمــاری خــاص داره .اوالً ایــن همــه پــز میدن
کــه داریــم بیمــاران خــاص رو واکسیناســیون
میکنیــم ،کالً دو تــا بیمارســتان تو تهــران این
کارو انجــام میــدن ،یکیشــون  ۲۵۰و اون یکــی

مرغهای گران

قیمــت مــرغ و صفهــای
ماجرا آن هنوز هم خبرســاز اســت.
دیــروز که اعالم شــدافزایش
 ۱۰۰درصدی قیمت مرغ در پایان سال  ۹۹ثبت
شــده است کاربرانی به این موضوع پرداختند و
از گرانی مرغ و کمبود آن نوشتند« :امروز شیش
جــا رفتــم مــرغ نداشــتن« ،».جالبــه شــترمرغ
هســت بلدرچین هست کبک هســت ولی مرغ
نیســت»« ،پوســت مرغ کیلویی  ۶هزار تومن»،
«کاش یکــی بیــاد به ما بگه چی شــد تــا قیمت
مرغ رفــت باال عرضهاش تو بــازار چندین برابر
شــد؟ یه مدته نســبت به صف مــرغ و قیمتش
بیتوجهــی میکنیــد»« ،علــی دایــی دو کلمــه
درمــورد مرغ حــرف زده ،تو اینســتاگرام دارن با
تختی مقایسهاش میکنن»« ،رفتم مرغ قاچاقی
خریــدم .روغن هم اول گفت نداریم بعد گفت
شما آشنایی یکی آورد ۷۹تومن .میترسم چند
وقــت دیگه مثالً نــون هم بیفته دســت مافیا»،
«چــه فراینــدی روی مــرغ انجام میــدن که ران

بخشی از صحبتهای این فیلمساز ایرانی در گفتوگو با روزنامه اسپانیایی 7 Canarias

در پاسداشت سالگرد شهادت شهید مرتضی آوینی

در سوگ هنر مردمی

وضعیت قرمز کرونایی

 ۶۰۰دوز در هفتــه دارن.بــه مــا هــم کــه گفتن
همــه دوزهــای این هفته رو دیــروز زدیم تموم
شــد رفــت .اون یکــی بیمارســتانم که تا وســط
اردیبهشــت پــر شــده« ،».تعطیلــی شــهرهای
قرمــز هــم نمیتونــه جلــوی شــلوغی متــرو و
بــیآر تــی در تهــران رو بگیــره« ،».تلختریــن
شــوخی؛تهــران تعطیــل اســت»« ،تعطیلــی
و اعمــال محدودیــت تهــران توهمــی بیــش
نیســت .ترافیک صبح تهران بیشتر از همیشه
و همــه جــا هم که شــکر خــدا بــا کرکــره پایین
بــازن»« ،هر  ۱۶دقیقه یک نفــر در تهران جان
خــودش رو از دســت میده بر اثــر کرونا ،جنگ
هــم اینقــدر تلفات نــداد»« ،خواندم که ســتاد
مبــارزه با کرونــا میگــه اینقدر درصــد از تهران
کرونا انگلیســیه و اینقدر درصد از مردم کشــور
کرونــا دارن .عزیــزم ما میدونیم کرونا هســت
کاش شــما بهعنوان ســتاد
مبارزه با کرونا میاومدی و
میگفتی پس واکســن کو؟
چرا رونــدش اینقدر کنده؟
چــرا فقــط منتظر واکســن
ایرانــی موندیــم و واکســن
نمیخریــم»« ،خودمــون
بایــد بــه داد خودمــون
برســیم .بیمارســتانها جا
ندارند ،دوســتم دیشب در
بــه در بیمارســتانها شــد
و بعــد  ۴-۳ســاعت آخــر
پذیــرش نگرفت و پــدرش رو برگردوند خونه!
خصوصــی و دولتــی هــم نــداره ،جا نیســت»،
«دوستم دیروز تصادف کرده ،رفتم بیمارستان
شــب پیشــش باشــم و چیزی که دیدم ،تهران
افتضاحــه .خیلــی تعــداد کروناییهــا زیــاده،
اوضــاع وحشــتناکه»« ،بیمارســتانهای تهران
تخت  ICUخالی برایکرونا ندارند...همکارم
که تو یه بیمارســتان دولتیه گفت مردم قبل از
اینکه بستری بشــن تو اورژانس فوت میکنن»،
«کرونا داره تهــران رو قتل عام
میکنه».

شهروند
مجـــازی
یگانه خدامی

رو از کیلویــی  ۲۴.۵بــه  ۶۵میرســونه .اعتراض
میکنــم میــره بــرام فاکتــور میــاره که مــن فیله
رو کیلویــی  ۸۵میخــرم .تو فاکتــورش میبینم
کــه ران رو  ۳۰خریــده خودش .میگــم این چیه
پس؟ میگه این ران پاکنشــده اســت»« ،ایران
جاییه که وقتی میگن مرغ نیســت یا گرون شده
از فــرداش همه تشــنه میشــن که مــرغ بخرن و
تو صف وایســن ،حتی کســی که تــا دیروز از مرغ
بدش میاومد« ،».اگه نهادههای دامی و غذای
طیور بهموقع از گمرک ترخیص و توزیع نشه....
باز هم قیمت مرغ اضافه میشــه روزهای آینده
قطعــاً»« ،ســالها بــود کــه مــرغ رو بهصــورت
قطعــه شــده و بســتهبندی شــده از ســوپرها
میخریــدم .بعــد از دو هفتــه بیمرغــی ،دیگه
تســلیم شدم و مرغ درســته خریدم .موقع پاک
کــردن ،دختــرم رو صــدا کــردم بیاد یــاد بگیره،
چــون تا حــاال ندیــده بــود« ،».هر وقــت قیمت
مرغ پاییــن اومد اونوقت باور کنین دالر و ســکه
ارزون شده».

شــناخت درســت چهرههــای فرهنگــی بــدون
شــناخت جایــگاه تاریخــی آنــان ممکــن نیســت.
یاد
همانگونــه کــه پدیدههای فرهنگی در خــأ و بدون
زمینه پدید نمیآینــد ،نخبگان فرهنگی نیز از هیچ
اسماعیل علوی متولد نمیشــوند .بلکه در بستری متأثر از گذشته و
دبیر پایداری در شرایط تربیتی پیچیده محیط و دورهای که به آن
تعلق دارند سر برمیآورند ،میبالند ،به آفرینش میپردازند و بر الیههایی
از جامعه تأثیر میگذارند .شــهید سید مرتضی آوینی نیز بر همین قاعده،
مولود زمینه و زمانهای بود که عالوه بر پیشینه فرهنگی ،از مجموع تحوالت
و مناســبات اجتماعی و فرهنگی عصر خود تأثیر گرفته و در ادامه توانست
تأثیرگذار باشــد .تا آنجا که موفق شــد با هنر خود عظمت و خصیصههای
فرهنگی نســل اول انقالب را به ارزش و فرصتی تجدیدپذیر تبدیل کرده و
از بین جوانان و سایر اقشار برای آن همدالن و همراهانی همیشگی بیابد و
راه و مرام ایثار و ازخودگذشتگی را بر جاده صواب و انصاف فراروی آیندگان
قرار داده و خاطرهای خوش و درخشان از آن باقی گذارد.
هنر به عنوان بهترین و مؤثرترین وســیله ارتباطی و به مثابه زبانی رســا
و مشــترک ،امکانی بــرای ثبت ،ضبــط و انعکاس پدیدههــای اجتماعی -
فرهنگــی و باقــی گــذاردن میــراث تاریخی برای نســلهای بعد محســوب
است .سید مرتضی آوینی از جایگاه یک هنرمند به معرفی ،بسط و توسعه
فرهنگ غنی جبهه پرداخت و جایگاه ممتاز آن را شناساند و سربلندیهای
مردم ایران در این ارتباط را تبیین نمود .از این رو میتوان هنر سید مرتضی
را تالشــی معنوی برشــمرد که خصیصههای یک دوره اســتثنایی را بازتاب
داده و ماندگار کرد.
او این رســالت را در هنری یافت که خود بــدان عنوان «هنر دینی» داده
اســت و در تبییــن آن میگویــد« :هنــر دینی ،هنری اســت کــه در ذیل دین
محقق شــده باشــد و این حقیقتی اســت متمایــز از آنکه هنر امــروز ،امری
مذهبی را همچون موضوع کار خود برگزید ».آوینی هنر دینی را در قالب و
صورت شــعر کهن ،معماری قدیم ایران ،موسیقی مقامی و ...یافته و آنها
را همان حقیقت دین و نتیجه تاریخی تالش انسان برای تقرب به حقیقت
مطلــق برمیشــمرد .وی معتقد اســت هنر تهــی از معنویــت از آنجا آغاز
میشــود که اراده آزاد هنرمند ،اشــیا را از صورت طبیعی و شــأن ازلیشــان

قابلیتهای نمایشگاه مجازی
در دوران کرونا
یادداشت

لیلی گلستان

مدیر گالری گلستان

گالــری گلســتان در تعطیــات نــوروز  1400بهصــورت
آنالیــن نمایشــگاه برگــزار کرد .بایــد بگویم کــه میزان
اســتقبال و فروش این نمایشگاه نســبت به سال های
گذشته بســیار خوب بوده اســت .مردم در خانه بودند
و از نمایشــگاه و فضاهای هنری اســتقبال گســتردهای
کردند .این استقبال تنها مربوط به تهران و ایران نبود،
بلکه فروش بسیار خوبی هم در خارج از کشور داشتیم.
بســیاری از ایرانیــان مقیم آلمــان ،ســوئیس ،امریکا و
ژاپن پیشــنهاد خرید آثار هنری را دادند و آثارمان را به
آنها فروختیم.

جالب اســت کــه بگویم زمانی کــه کرونا نبــود ،همواره که نمایشــگاهی را
بهصورت فیزیکی و حضوری برگزار میکردیم و سپس آثار را در سایت گالری
گلســتان میگذاشــتیم تا این اندازه اســتقبال نمیشــد .باید بگویــم که اوایل
آمدن کرونا من هم ناامید بودم چون با فضای مجازی و قابلیتها و امکانات
آن زیاد آشــنا نبودم اما برگزاری نمایشگاه مجازی «صد اثر صد هنرمند» راه
را به ما نشــان داد و نتیجه گرفتم که این کار شــدنی است .به همین دلیل هر
 20روز یــک بار نمایشــگاه مجازی برگــزار کردیم و فروش آثارمان هم بســیار
خــوب بــود .همیــن باعث شــد هنرمندانــی کــه از قبل و در ســال  99بــه آنها
وقــت نمایشــگاه داده بودیم ،اما کرونا امکان برگزاری نمایشــگاه حضوری را
نمیداد ،راغب شوند که بهصورت آنالین نمایشگاه بگذارند .و فروش خوبی
هم داشــته باشــند .بیشــک فــروش گالری گلســتان بهصــورت آنالین بیش
از فروشــمان در نمایشــگاه اســت و تقریبــاً میتــوان گفت فــروش دو برابری
داشتهایم .گالریهای دیگر کمتر دیدهام که بهصورت آنالین نمایشگاه برگزار
کرده باشــند .برای همیــن من به تمام همکارانم پیام دادم که وقت شــان را
بــرای نمایشــگاههای آنالیــن صرف کنند و تشــویق شــان کردم تــا بهصورت
آنالین نمایشــگاه برگزار کنند ،تا مردم هم بیش از گذشــته به سمت گالری و
خرید آثار هنری حرکت کنند.

عکس
نوشت

مــوزه هنرهای معاصــر پیش از اینکــه به دلیل خیز چهــارم کرونا
تعطیل شــود نمایشــگاهی بهنــام «ارمغان» برگزار کــرده بود که
قرار بــود تــا  ۲۹فروردین ادامه داشــته باشــد .در کنار آثــار جعفر
روحبخش و حســین زندهرودی آثاری از فرامــرز پیالرام هنرمند
شاخص جنبش سقاخانهای در این نمایشــگاه به نمایش درآمد
که بعضی از آنها توسط منیژه میرعمادی طراح و نقاش به موزه
هنرهای معاصر اهدا شده بود.

کسی که به خودش
دروغ میگوید و
به دروغ خودش
گوش میدهد،
کارش به جایی
خواهد رسید که
هیچ حقیقتی را نه
از خودش و نه از
دیگران تشخیص
نخواهد داد.

ابله
فئودورداستایوفسکی
مترجم :سروش حبیبی

درباره اوتیسم و ماه جهانی آگاهیبخشی
اوتیسم

تفاوتی از نوع یک زندگی

بیرون میآورد و توسط کالم و صوت و نقش و حجم ،عوالم درونی خودش
را روایتگری میکند .از اینرو شهید آوینی با طرح شعائر دینی در آثارش به
عنوان عنصری محوری به رواج هنر معنویتگرا میپردازد و با اساس قرار
دادن اندیشــه توحیــدی ،کعبه را به نشــانه رمز و تمثیــل آن و حلقه ارتباط
ادیان توحیدی منشأ هنر معنوی وحقیقت آن میداند .او دامنه افکار خود
را از باورمندی به توحید به عرصههای جدی اجتماع میکشد و باطن قبله
را در دیگر دوســتی و ایثارگری مییابد و بر جسم بیروح و تهی از معنویت
دینــداراران ظاهــری میتــازد .آوینــی کار خــود را بــا روایت آنچه بــر «خان
گزیدهها» رفته است آغاز میکند و با تاختن به ظلم منشأ گرفته از شرک و
خود پرســتی بر ســیاقهای معمول و جا افتاده میخروشد .با شروع جنگ
به جبههها میشــتابد و با معرفی شهروندان شهر آسمانی یادگار منحصر
توجوی گمنامان جبهه
به فرد از خود به یادگار میگذارد در ادامه و در جس 
توحیــد خطر میکند و پا به میدان مین میگذارد و ســرانجام در آتش کین
دنیاپرستان و سلطهگستران گرفتار آمده و به فیض شهادت نائل میآید.

تئاتر در ایران
از کودتا تا انقالب

کتابی که در حال حاضر مشغول مطالعه
آن هســتم کتــاب «تئاتــر در ایــران» (از
پیشنهاد
کودتا تا انقالب) نوشته ناصر حسینیمهر
اســت .متأســفانه ما در حــوزه تاریخ تئاتر
ایران کتاب کم داریم و این کتاب با وجود
اینکــه بازتابــی از نگرههــا و ســلیقههای
نویســنده نیــز هســت امــا میتــوان گفت
کتابی اســت ارزشــمند و خواندنی به این
رحمت امینی دلیل که در طول مرور این تاریخ نزدیک،
مدرس دانشگاه از چهرههای شــاخصی نام برده میشود
و درخصــوص تاریخــی کــه
آنهــا حضور داشــتهاند و تئاتر
را به امروز رســاندهاند ســخن
گفتــه میشــود و هــم اینکــه
دیدگاههــای نســبتاً تــازهای
از ایــن دوران (هــر چنــد
همانطور که گفته شد برآمده
از نظر و نگره نویســنده) برای
مخاطبــان خــود و همچنیــن
اهالی تئاتر دربردارد.
کتــاب از مقطعــی خــاص
در تئاتــر ایــران کار را پی میگیرد؛ مقطعی کــه تئاتر ایران در راه
دیگری قدم برمی داشــت ،راهی که بدرستی و بهطور طبیعی و
نیــز منطبق با ملزومات اجتماعی این ســرزمین به وجود آمده
بود .منظور دهه نخست و دوم قرن جدید خورشیدی و آن دوره
طالیــی تئاتر در تهــران (بخصوص در تئاترهای الله زار) اســت
کــه با حضــور هنرمندانی مســتعد و اندیشــمند ارتباطی عمیق
و تنگاتنــگ با مخاطبان برقرار میکرد و «تئاتر ملی» را ســامان
مــیداد و بعدها از دهــه چهل و پنجاه ،با حضور نمایشــگران و
نمایشنامهنویســانی بــا گرایشهایــی متفــاوت ،ســیر طبیعی و
واقعــی این هنر را در ایــران طی کرد؛ نمایشــگرانی که به نقش
تردیدناپذیر اجتماعی تئاتر پی برده بودند و آثارشــان منتقدانه
و روشنگرانه بود.
تصویــر زمانه و زندگی پیرامونشــان بود و همــواره بر لبه تیغ
سانســور راه میرفتند تا اینکه ناگهان پژواک آوانگاردیســم اروپا
در گوش تئاتر ما پیچید.
کتــاب «تئاتــر در ایــران از کودتــا تــا انقــاب» را انتشــارات
«ماهریس» منتشر کرده است.

تا به حال در محیطهای شلوغ مثل فروشگاه،
سنگ
میهمانیها و اتوبوس و ...به بچههایی برخورد
کاغذ
کردهاید که گوشهایشان را بگیرند و خودشان
قیچی
را تــکان بدهنــد ،فریــاد بزننــد ،یا خودشــان را
بزننــد و به اصطالح دچار بهم ریختگی شــده
باشــند .بچههایی که وقتی صدایشان میکنید
به شــما نگاه نمیکنند و هیچ تماس چشمی
ندارند ،یا نسبت به سایر همساالن کالم ندارند
نلی محجوب و نمیتواننــد کلمــات را بدرســتی ادا کننــد،
فعال حوزه ادبیات وســواس روی چیدمــان وسایلشــان دارند ،از
کودک و نوجوان بغــل کــردن و لمــس شــدن گریزان هســتند؟
گاهی بچهای را دیدهاید که یک حرکت تکراری و اصطالحاً کلیشهای
انجام بدهد؟بچهای که کارهای خطرناکی بکند و درد را حس نکند؟
یا نوجوانانی که در رفتار و کالم متفاوتتر از همساالن حرف میزنند
و رفتار و کالم شــما را اگر ایهام و ضربالمثل و کنایه داشــته باشــد،
درک نمیکنند.
با پدر و مادرهای مســتأصل برخورد داشتهاید و نگاه نگران شان
را از قضــاوت و نصیحــت شــنیدن ،نگــران از متهم شــدن بــه اینکه
بچهشــان را خوب ودرســت تربیت نکردهاند؟ یــا کارهایی را که باید
انجام میدادند ،درســت انجام ندادهاند .آیا همکاری داشــتهاید که
از جابه جایی اتفاقی روی میزش بشــدت به هم بریزد؟ یا بدرســتی
نتواند احساسات دیگر همکاران را درک کند و نتواند صورت خوانی
کند و گیج بشــود؟ یا از یک دســت دادن ســاده گریزان باشــد ،رفتار
تکراری ،غذای تکراری و سر وقت و...
اینها میتواند نشانههایی از اوتیسم باشد .در ماه جهانی آگاهی
بخشــی اوتیسم هســتیم .شما چقدر با اوتیسم آشــنا هستید؟ چقدر
دربــاره آن شــنیدهاید و
اطــاع داریــد؟ در بســیاری
از کشــورهای دنیا ،برای این
افــراد امکانــات ویــژه وجود
دارد و از خدمــات ویــژهای
برخوردارنــد و بــرای ادامــه
تحصیــل و کار ،تســهیالتی
برایشــان در نظــر گرفتــه
میشــود .و همیــن باعــث
میشود تا والدین از نگرانی
برچســب خــوردن بچــه و
محدودیتهــای اجتماعی
دورباشــند و نگــران آینــده
تحصیلــی و انتخاب شــغل
و ...نباشــند .هــر چنــد کــه
اوتیسم طیفهای گوناگون
دارد و حساســیت و درک و
ارتبــاط این بچهها با محیط
اطــراف و تواناییهایشــان
متفاوت اســت امــا معموالً
مشــترکات رفتــاری دارنــد.
معمــوالً هر صــدا و حرف و
صحبتی میتواند برایشــان
صدایــی چنــد برابر داشــته
باشــد .بــا ســادهترین تغییر
محیطــی ،فصلــی و نــور و
جابه جایــی میتوانند بهم
بریزند و چــون مهارتهای
اجتماعیشــان نســبت بــه
دیگر همســاالن در برقراری
ارتبــاط بــا دیگــران ضعیف
اســت ،اکثراً تنها هستند .متأســفانه در جامعه ما ،آموزش و پرورش
و رســانه ملــی اطالعــات جامــع و کافــی در اختیــار افــراد جامعه در
خصــوص اختالالت قــرار نمیدهد از طرفی هــم خانوادهها بهدلیل
نگرانیهایــی کــه بــه برخــی از آنهــا اشــاره شــد ایــن مــوارد را پنهان
میکنند .اما در بسیاری از جوامع براحتی به آن پرداخته شده است،
مخصوصاً از طریق کتاب برای گروههای ســنی مختلف درگیر طیف
اوتیسم یا برای دیگرانی که باید یا میخواهند بدانند .الزاماً بچههای
داخــل طیــف ممکن اســت مخاطــب اصلی نباشــند اما قطعــاً این
کتابهــا بــرای دیگــران مفید خواهد بــود تا بدانند که چــه در ذهن و
زندگی این افراد هست .اینکه بدانیم با همسایه ،همکالسی ،خواهر
و برادر ،دوست یا والدینی که درگیر این طیف هستند چطور برخورد
کنیم ،آنها دنیای اطراف را چطور میبینند و ...این اطالعات میتواند
به ارتباطی سالمتر و هدفمندتر کمک کند .باید بدانیم اوتیسم یک
بیماری نیست .یک تفاوت است و بهعنوان یک مسئولیت اجتماعی
اگــر آن را بشناســیم جامعهای امنتر ،ســالمتر و شــادابتر خواهیم
نتر خواهیم کرد.
داشت و زندگی را برای خودمان و دیگران آسا 
ëëدر ادامــه به چند کتاب داســتانی با این موضوع اشــاره میکنیم،
دو کتاب اول برای بزرگترهاست:
ماجرای عجیب ســگی در شب (مارک هادون/شیال ساسانی نیا/
افق) ،پروژه رزی (گرام سیمسیون /مهدی نسرین /مرکز)
ëëاین کتابها درباره نوجوان طیف اوتیسم است
مقــررات (ســینتیا لــرد /افــق) ،پاســتیلهای بنفش(کاترین اپل
گیــت /پرتقال) ،مــرغ مقلد (پاتریک ارســکین /افق) ،اقیانوســی در
ذهن(کلر وندر پول /پرتقال)
ëëکتابهای مربوط به کودکان
خط خطیهای من (شــاینا رادولف /کتاب پارک) ،پسری که دنبال
باد رفت ( میشل ورتینگتون /کتاب پارک ) ،برادرم اوتیسم دارد (جنیفر
مــور -مارینوس /نردبــان) ،همچنین در ســایت هدهد تقســیمبندی
کتابهــا بــرای کــودکان اوتیســم مشــخص شــده کــه میتوانــد بــرای
خانوادهها کاربردی باشــد .دنیای بچههای اوتیســم ساده است بدون
دروغ و نیرنگ .با سادهترین کلمات و احساسات .بدون پیچیدگیهای
دنیای بزرگســاالن .آنها متفاوت هستند ،متفاوت نگاه میکنند ،حس
میکنند و زندگی میکنند .اما در کنار ما و در این جامعه باید از حقوق
مناسب بهرهمند باشند و آگاهی ما این امکان را فراهم میکند.

