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پریسا نورالهی

سیدعباس صالحی :مراجع توصیههای وزارت
بهداشت را مبنا قرار دهند
از مراجــع ،مدیــران حــوزه و تولیتهــای مراکــز مذهبــی
خاضعانــه میخواهــم کــه در مواجهــه بــا کرونــا در مراکز
تحــت تدبیــر ،توصیههــای وزارت بهداشــت و درمــان
و علــوم پزشــکی را مبنــا قــرار دهنــد و از هرگونــه تصمیم
اختصاصی پرهیز کنند .مباد بهانه دیگری برای دینگریزی
و دینستیزی پدید آوریم.
توئیت وزیرفرهنگ و ارشاد اسالمی و تقاضایش
از مراجع و مدیران حوزه

مه همهجــا را فراگرفتــه ،از پنجره به
هفته
کوچــه نــگاه میکنم ،بــه بــارش ریز
نوشت
باران و بامدادی که تاریک است .عود
روشــن میکنــم و آوای تصنیف «ای
ستون شنبه
کبوتر»میپیچد.
در همیــن مهآلودگــی بــه ســوی
روزهــای پرجلســه و چالشهــای
بیپایان مینگرم .انگار که تجربهای
الهام فخاری اســت چرخنــده و پــر دریچــه ،بــه
عضو شورای رازآلودگی پشت صحنه و به سادگی
شهرتهران
ســن .با تاریک و روشناها با چرخش
ما بر جای جای ســن و هم در تعامل با هر دم با پیرامون
صحنــه ،که تنهــا تماشــا نمیکند بلکــه جــان میدمد یا
میستاند از بازی تو بر صحنه ،داستان پیش میرود .گاهی
کســی چنان در نقــش فرورفته و دیگــران را به نقش خود
گره زده که خاموشــی چراغها و بسته شدن راهروها را هم
درنمییابد .گاهی کسی چنان در هراس از چگونگی نقش
خود اســت که همــان میانه روایــت نقــش را فرومیریزد
و مخاطــب را بیــزار میســازد .بــه بــاور مــن نمایــش
اجتماعیترین و سیاسیترین هنر است چون در اکنون بر
روی سن میتواند آینده و گذشته را به نقش بیاورد و بازی
را هربــار بهگونهای دیگر بازنمایی کند .نمایش به تعامل
همنفســان در ســالن وابسته اســت و میتواند آرمانها یا
نقدها را به رخ بکشد.
نمایشنامه میتواند مخاطب را پیش چشم خودش
روی ســن بازنمایی کند زشــتی و زیباییاش را و درســتی و
ناراستیاش را بهرخ بکشد آن هم چشم در چشم یا سایه
به ســایه .زبان واژگان و زبان تن باهم در جریان اســت .ما
در ایــران نمایش و نمایشــنامه را بویژه بــا نامهایی چون
بهــرام بیضایی ،اکبر رادی و محمد چرمشــیر بازشناســی
میکنیــم .بــا روایــت و به قلمشــان تاریخ تاریکــی را روی
صحنه دیدهایم ،زنده ،نمادین و رسا .خودهمذاتپنداری
میکنیم ،در«ارثیه ایرانی» و جــان میبازیم در پردههای
«مــرگ در پائیز» .او آفریننده ،ســراینده و نویســنده بود و
بر زبان چیره .شــخصیتهایی که او در نمایشنامههایش
آفریــد از همه گروههای اجتماعی بودند ،چــون او روایتی

راســتین از تجربه زیسته و واقعیت اجتماعی را به صحنه
میبرد .آخرین نمایشنامههای او «آهنگهای شکالتی»
اســت که چند ســال پس از نوشــتن به روی صحنه رفت و
چاپ شد .او بازی میان پیر و جوان و نگهبان را روایت کرد.
ل برانگیز که بخشــی از کارنامه هویتبخش و
روایتــی تأم 
معناســاز او را رقم زد .گرچه هنوز نمایش در ایران فراگیر
نیست و مخاطبان نمایش در بسیاری شهرها به نمایش
دسترســی عادالنه ندارند ولی اکبر رادی نامش با نمایش
به مثابه کنش فرهنگی معناساز گره خورده است.
من از کانون پرورش فکری و همهنگام در مدرســه با
نمایش آشنا و دوست شدم .برایم آن هنگام که در پشت
صحنه نفس در ســینه نگاه میداشــتیم و بازی روی سن
را با شــنیدن دنبال میکردیم تا نوبت روی صحنه آمدن
ن همــه نرمش و
هــر کداممــان برســد نمادیــن اســت .آ 
صداســازی و دریابش محتوا و روایت متن و بازآفرینی در
خود تمرین زندگی بود تا برسد به صحنهای که اگر مجوز
میگرفت باید با مخاطبانت تجربهای یگانه میساختی.
ما نســلی بودیم که برای یافتن نمایشنامه جدید کسانی
چــون رادی و بیضایی نمایشــگاه بینالمللی کتــاب را در
دهــه هفتــاد میپیمودیم .کانــون نمایش دانشــجویی را
برای نخســتین بــار پس از انقــاب فرهنگی در دانشــگاه
برپــا کردیــم و از کتابهــای رادی و چرمشــیر و برگــردان
نمایشــنامههایی چون «دشــمن مردم» گیبسون و بکت
و مارکــز تــا باغ آلبالــو را کاویدیــم .نمایش دشــوارترین و
زندهتریــن کار فرهنگــی مدرســه و کانون و دانشــگاه بود.
برای دیدن کارهای او که بیشتر با کارگردانی هادی مرزبان
بــه روی صحنه رفته ،در صف میایســتادیم و شــرافت و
باورمندیاش را همواره الگویی فرهنگی برای هنرمندان
و مخاطبان فرهنگی میدانستهایم .حق فرهنگ و مردم
از اکبــر رادی و کوشــش ارزنده فرهنگیاش شــورا را بر آن
داشت که با نامگذاری در شهر ،این نقش جاودانه او برای
نمایش و فرهنگ و هنر معاصر ایران پاس داشته شود و
در کنار تابلوی نام روایت زیسته او برای مردم خوانا باشد.
کسی که هرگز در هجو و بیهودگی نلغزید و هیچگاه باور به
خویش را فرونکاســت .نوشتن و آفرینش نقش او بود که
به کمال انجام داد.

م .سرشک در تازهترین درسگفتارش از رابطه ادبیات ،عرفان و هنر با سیاست گفت

از دیوار توقع شنیدن نداریم

محمدرضــا شــفیعی کدکنــی  /نویســنده،
اتفاق پژوهشگر و شــاعر :از عارف و زاهد توقع اینکه
روز حتمــاً باید بیاید وســط میدان و مبــارزه کند
نمیتوان داشــت .همانطور که از یک نقاش و موزیسین و
ســینماگر و مجسمهساز هنرمند ذاتاً نمیتوان توقع داشت
که حتماًتو باید دارای گرایش سیاسی و مبارزات ایدئولوژیک
باشی .ما از کمالالملک نقاشی میخواهیم البته میتواند
ایــن نقاشــی دارای گرایشهای اجتماعی باشــد و میتواند
نباشد .شما نمیتوانید بگویید چون شما عارف شدید باید
حتماً فمینیست هم باشید اما مانعی ندارد که کسی بگوید
من عارفم و فمینیست هم هستم .مثل این است که بگویی
من نقاشــم ولی فمینیست نیستم .مالزمهای بین هنرمند
بودن با مثالً فمینیست بودن یا ضد فمینیست بودن وجود
ندارد .اینطوری نگاه نکنید به موضوع.
غرضم این اســت که اینجا تقابل «عدم و ملکه» است
که در منطق میگویند .درســت مثل دیوار؛ از دیوار ما توقع
شــنیدن نداریم ولی از این خانم بهعنوان یک انسان توقع
داریم که بشــنود .به این میگویند تقابل عــدم و ملکه .اگر
زاهدی مبارز هســت مثل ابوذر قربانش میرویم و اگر هم
مبارز نیســت به او بهعنوان یک مبــارز نمره نمیدهیم اما
بهعنوان یک عارف بهعنوان کسی که الهیات را با نگاه هنری
و جمالشناســانه مینگرد بــه او نمره میدهیــم و احترام
میگذاریم .هنر هم چنین اســت .هنرمند ،هنرمند اســت.

این هنرمند میتواند طرفدار سرمایهداری باشد و میتواند
طرفدار سوسیالیســم باشــد .الزام بر اینکه چون تو هنرمند
شدی حتماً باید سوسیالیســت باشی یا حتماً باید طرفدار
ســرمایهداری باشــی این در واقع نقض غرض مفهوم هنر
اســت .هنر فراتــر از این حرفهاســت ...آدم وقتی خودش
اجتماعــی و دارای گرایشهــای سیاســی میشــود توقــع
دارد که همه دارای گرایشهای سیاســی باشــند و عیناً هم
گرایشهای سیاسی او را داشته باشند .اگر کسی گرایشهای
سیاســی مخالف او را داشته باشد گورباباش! نه .او ل حرف
دموکراســی و آزادی این اســت که تــو میخواهی آنجوری
بمان و من اینطوری باشم .یادم هست عدهای از بچههای
کانون نویسندگان ایران ،زمان شاه رفته بودند خدمت استاد
زرین کوب که یک اعالمیهای ما نوشتهایم شما امضا کنید.
اســتاد گفته بود من اعالمیه را نمیخوانم .شما بگویید که
موضوعش چیســت؟ گفتــه بودنــد راجع به آزادی اســت.
زرینکوب گفته بود آیا من این آزادی را دارم که این اعالمیه
را امضا بکنم یا نکنم؟ خیلی حرف قشنگی زد .گفت :من
این آزادی را دارم که این اعالمیه شما را امضا بکنم یا نکنم.
ن آزادی مرا از من سلب کنید
اول کار شما میخواهید اولی 
به این بهانه که شما مدافع آزادی هستید .من نمیخواهم
ایــن را امضــا بکنــم .ایــن آزادی را دارم .بنابرایــن مــا نباید
از همه افراد توقع داشــته باشــیم که مثل ما فکر کنند .این
توتالیتر بودن است...

دیروز بــه بیمارســتان جم رفتم .اســتاد شــجریان در آیســییو
هســتند .صبح ،مشکل تنگی نفس داشــتند .اما عصر،
حــال عمومــی ایشــان رو به بهبــود گذاشــت .در این
میان اخباری که درباره بستری شدن و وخامت حال
شجریان منتشر میشود بسیاری از طرفداران
خســرو آواز ایران را نگران کرده است .با این
همه تــا زمانــی که مــن آنجا بودم حالشــان
بحرانی نبود.

داوود گنجهای پیشکسوت موسیقی
در گفتوگو با خبرآنالین

دریااشتهایعجیبیداشت
برایبهزیرکشیدنسرنشینان
مضطربوخستهاش.هر
لحظهممکنبودهمهچیز
تمامشود.دیگرذرهایتوان
درخودمنمیدیدمکهبتوانم
دستانمراتکانبدهم.حتی
هیچ دوستی به جز
چشمانمسیاهیمیرفتند؛
رهاکردنچوبمساویبود کوهستان ،بهروز بوچانی،
نشر چشمه
بامرگ.

بهمناسبت درگذشت پیرسخنوران و نقاالن ایران آسید مصطفی سعیدی

آخرین نقال ایران به خوان هشتم رسید

بهتعبیــر زنده یــاد اخــوان ثالث
آخرین خوان پساز هفتخوان
یاد
زندگی «خوان هشــتم» یا همان
«مرگ» اســت .خبر کوتــاه بود،
پیامکی جانکاه ،پیرســخنوران و
نقاالن ایران به قصهها پیوست،
داغدار شدیم...
بــاری در ایــن مــرگ و میــر
اردشیر صالحپور
پژوهشگر
زمینــی و آســمانی کــه مــدام
غمبــار اســت و از زمیــن و زمان،
مرگ میبارد خبر درگذشت آخرین پیشکسوت نقاالن
ایرانــی هــم خبری فاجعه بــار بود .حاال او ســاکن محله
ابرهاست .آن باستان یادگار از روزهای خوب پارینه ،مرد
نقال آن صدایش گرم ،نمایش گرم ،آن سکوتش ساکت
و گیــرا و دمــش چونــان حدیث آشــنایش گــرم ...اکنون
بهخاموشــی نشسته و میرود تا آخرین نقلها و قصهها
و افســانهها را با خــود به جهان دیگر ببــرد و حاال رخش
ســخن بیســوار مانده است .آســید مصطفی سعیدی،
نقــال پیشکســوت ایرانی از اســتان لرســتان ،خطهای که
شــاهنامه را نمیخواننــد بلکــه آن را زندگــی میکننــد و
به قول اســتاد فرهیختــه خراســانی ،دکتر محمدجعفر
یاحقی که میگوید فردوسی جسمش در طوس مدفون
است ،اما روحش در لرستان و بختیاری است و همواره از
سیاهچادرهای عشایری نوای شاهنامه به آسمان بلند و
در کوهستانها طنینانداز است...

اکبر رادی و ارثیه ایرانیاش

داوود گنجهای :حال محمدرضا شجریان
بحرانی نیست

او از  13ســالگی نقــل و نقالــی را آغــاز کــرد و پــس از
آنکه روزی در قهوهخانهای شــیفته دم گرم و نقل پرشور
داستانهای کهن به روایت مرشد سید مهدی صفویپور
و مرشد کرم اصفهانی شد و سه سال متوالی ایرانگردی
کرد .برای همیشه با این کهن بوم و بر ایران عزیز عهد و
پیمان بســت که تا آخر عمر و واپسین دمدمههای عمر
به این رســالت و خدمت وفــادار مانده و راوی قصههای
ن این مرز و بوم باشد و ماند و چنان کرد
افســانههای که 
که گفتــه بود و از عهــده به درآمــد .همزمان تحصیالت
حوزوی و منبری را فرا گرفت و به نقل احادیث و قصص
مذهبــی پرداخــت .ســخنوری و وعــظ و روضهخوانی ،تا
آنکه شــبیدر خوابی تشــرفی ،مابقی عمر را به نقالی و
روایت سمت و سو داد و یگانه این فرهنگ ماند .پوستین
کهن نقل ،آن جامه نیکان را به تن پوشید ،چوب دست،
منتشــاء نقــل را بــه دســت گرفــت و بــا دم گرم خــود به
قهوهخانهها رو کرد و خداوندگان نقل و سخن شد...
آن راوی افســانههای رفتــه از یــاد ،بــر رخش ســخن
ســوار شــد و تهمتــن وار در عرصه میدان ســخن تاخت
و بــا آن جعبــه جادویی ،تلویزیون ،که تفنن و ســرگرمی
را جایگزیــن کــرده بــود ،مقابله کــرد و به نقــل و نفس و
همنفسیزندهدرمردمیترینمکانهایاجتماعینقل
گفت و شــنیدهها را لطف و اعجاز سخن خویش دیدنی
کرد .هرچند گفتهاند که ،شــنیدن کی بــود مانند دیدن...
امــا بیاغراق هرگاه که پای ســخن و نقل او مینشــینیم
کارزار ایران و توران و گذر ســیاوش از آتش و نبرد دلیرانه

سهراب و رستم و تراژدی باخت ،باخت رستم و اسفندیار
را در ذهــن و جــان میدیدیــم .تصــور میکردیــم و باور
میکردیم ...و این حس از حکمت شاهنامه و قلم حکیم
فرزانه طوس و برکت دم گرم مرشــد ســعیدی بود ...که
شاهنامه کارنامه شاهان و امیران نیست؛ کارنامه هویت
و تاریخ اســاطیر ایرانیان اســت .نقاالن و بهقول زندهیاد
اخوان؛ این خادمان بینام و نشان شاهنامه ،پایگاهشان
در قهوهخانهها بود .قهوهخانههایی که از  400سال پیش
از دوره صفویــه در ایــران شــکل گرفتــه و مــکان و مأوای
هنرهای نمایشــی ایرانی شــد و اکنون با وجود گســترش
قهوهخانهها و کافهها در ایران ،هیچ نشانی از شاهنامه و
شاهنامه خوانی و نقالی در آنان نیست...
باری ،مرشــد ســعیدی عمر خــود را در قهوهخانهها
گذراند و ب ه نقل و حکایت پرداخت ،خودش بود و چوب
دستش که گاه کمان بود و گاه نیزه ،گاه تبر بود و گاه سپر،
گاه اســب میشــد و بر آن چوب سوار میشــد و گاه ادامه
دست بلند او برای خطاب و به دشمنان ایران...
بهراســتی کــه یک نقــال با یــک چوبدســت ،تنها با
یک چوبدست چهها که نمیکند .او در قهوهخانههای
زغالفروشانبروجرد،قهوهخانهحاجعباسشاخنبات،
داروغــه ،پرچمدار ،نقل گفت .مدتــی به قهوهخانههای
مالیر و اراک رفت .در خرم آباد در قهوهخانههای رایگان،
حــاج ســید رحیــم خدا ،حــاج علــی فرهمند ،شمشــیر
آبــاد ،قهوهخانه درشــکهچیها ،قهوهخانــه مشقربان
نقــل گفت .ســپس بــه قهوهخانههــای درود ،فرخفال و

در حاشیه نمایش «زمستان/داخلی/خانه عروسک»

لذت راه رفتن روی لبه تیغ
بــرگ برنده «زمســتان/
داخـــــــلی/خــــــانــــــــه
نگـــــاه عروســک» ایــد ه و اجرای
جاهطلبانهاش است؛ ایده
و اجرایــی کــه قــرار اســت
مخاطب را غافلگیر کند و
همین غافلگیری با تمام
یحیی نطنزی
جذابیتهایــش میتواند
بــه پاشــنه آشــیل نمایش
هم تبدیل شــود .واکنشهای ضد و نقیضی که در
ایــن چند روز نثــار این نمایش شــده دلیلی ندارد
جز همیــن وضعیــت دوگانــه .عــدهای (از جمله
نگارنــده) از ایده رادیکال نمایش و وفاداری کامل
به قواعد پستمدرنیســم لــذت بردهاند و عدهای
دیگر اجرای آوانــگارد آن را برنتابیدهاند و از اینکه
فرصــت تماشــای یــک نمایــش متعــارف از آنها
دریغ شده دلخور شدهاند .بخشی از این واکنشها
ی اســت و از قبل قابل
الزمه هــر تجربه ضدجریان 
پیشبینیبوده.
بخشــی دیگــر هم بــه ریســکپذیری ســازندگان
نمایــش و اســتقبال از یــک چالش واقعاً دشــوار
برمیگــردد؛ چالشــی کــه در آن اصلیتریــن
ابزارهــای ارتبــاط بــا متــن از بازیگــران (و البتــه
مخاطــب) گرفته شــده تــا در نتیجــه آن فرصت
حضــور در یــک بســتر نمایشــی کامــاً متفــاوت
در اختیارشــان قــرار بگیــرد .در ایــن بســتر که بر
اســاس فاصلهگــذاری فزاینــده طراحی شــده از
بازیگــران انتظــار مــیرود با بــه کارگیــری تخیل
شــنیداری و بصری حضور متفاوتی در صحنه (و
پشــت صحنه!) داشــته باشــند و فضای نمایشی
متفاوتــی بــرای تماشــاگران خلق کننــد؛ فضایی
که در آن از تماشــاگر هم انتظار میرود به قواعد
بــازی جدیــدی کــه ســازندگان نمایــش برایــش
طراحی کردهاند تن بدهد و انتظاراتش را هم بر

عکس نوشت

همه چیز از این پســت همایون شــروع شــد
تا اینکه شــایعه درگذشت خســرو آواز ایران
دست به دســت در فضای مجازی گشت و
گشــت .همایون در کنار این عکس که امضا
و تقدیــم شــجریان به پســرش بود نوشــت
«ای هدهــد صبــا بــه ســبا میفرســتمت».
حسن عباسی پزشک خانوادگی محمدرضا
توگــو بــا «ایــران» ضمن
شــجریان در گف 
تکذیب خبــر میگویــد :ایــن اخبــار را قویاً
تکذیبمیکنم.بالییبودوبهخیرگذشت.
فعالً اوضاع تحت کنترل است و تمام اخبار
شــایعه اســت .امــروز (جمعه) حالشــان و
ســطح هوشیاریشــان از دیروز بهتر است10 .
دقیقــه پیش با همایــون حــرف زدم .برای او
هم این اخبار را فرســتادهاند .همه همکاران
تالش میکنند آســایش اســتاد شــجریان را
فراهم کنند .دعای همه ما بدرقه راه اوســت
و من از همایون هم خواهم خواست چیزی
بنویســد تا ایــن شــایعهها خاتمه پیــدا کند.
شــرایط در حال حاضر تحت کنترل است و
امیدواریم در وضعیتشان بهبود بیشتری هم
حاصل شود.

اساس همین قواعد تطبیق دهد.
ی است «زمستان/داخلی/خانه عروسک»
طبیع 
با اینکه از حضور چهرههای توانمندی مثل مریم
پالیزبان بهره میبرد و نامهای دیگری مثل مجید
آقاکریمــی و وحید راد (بازیگران فیلم تماشــایی
«همچنان که میمردم») و بازیگران دیگری مثل
داریــوش موفق و ســهیال گلســتانی در آن حضور
دارند و با اینکه در تماشــاخانه ایرانشهر بهعنوان
یکــی از اصلیترین مراکز نمایشــی پایتخت روی
صحنــه رفتــه ،عامدانــه خــودش را از ابزارهایــی
قابلانتظــار تئاتر که میتوانســته در اختیار بگیرد
محــروم کرده .به جایش ترجیح داده با وامگیری
از ابزارهــای هنرهــای دیگــری مثــل پرفرمنــس
آرت و کانســپچوال آرت و تلفیــق آنها با ایدههای
نمایشــی خود به یک تجربه بدیع برســد .همین
تجربه اســت کــه میتوانــد تماشــاگر را ســر ذوق
بیــاورد و فرصتی بــرای حضــور در یک موقعیت
کمتر تجربهشده در اختیارش بگذارد .این همان

موقعیتی که چهرههایی مثل شهرام مکری و عبد
آبســت در ســینما دنبال کــرده بودنــد و حاال پگاه
طبسینژاد هم در تئاتر تجربهاش کرده است.
«زمستان/داخلی/خانه عروسک» را دو بار دیدهام.
یــک بار بهعنوان تماشــاگر در صحنه و یک بار هم
بهعنوان اولین تماشاگر خانه نورا در پشت صحنه.
تجربــه اول هدفــش را بــرای خلــق یــک اتمســفر
منحصــر بــه فرد بدرســتی انجــام مــیداد .تجربه
دوم امــا یــک موقعیت ابزورد بــود که به مخاطب
امــکان میداد شــاهد اجرای تکنفره نــورا (مریم
پالیزبان) باشد و بیشتر از حضور در صحنه با قواعد
فاصلهگذارانه مواجه شود و به شکل فزایندهتری از
تخیلش کمک بگیرد .مهمترین هدف «زمستان/
داخلی/خانــه عروســک» شــاید همیــن بدعتها
و چالشهــا باشــد .بدعتهــا و چالشهایــی کــه
میتواند هم برای ســازندگان نمایــش و هم برای
مخاطبان حکم راه رفتن روی لبه تیغ داشته باشد؛
به همان اندازه پرخطر و البته هیجانانگیز.

دادامــراد رفت و تا همین اواخر در ســینما کیهــان درود
چهارشنبههای آخر ماه نقل میگفت...
او در سالیان اخیر از سوی جشنوارههای سنتی و آیینی
بارها مورد تقدیر قرار گرفت و چندین بار از ایشان تجلیل
شــد ،تا آنکه بنا به رأی شورای ارزشیابی هنرمندان کشور
به افتخار درجه یک هنری برابر دکترا مفتخر گردید.
و حاال این پیرفرزانهصاحب طومار که سه جلد طومار
شــاهنامه نوشــته با کولهباری از دانش و نقل و حســرت
میرود تا در بروجرد اســتان لرســتان به خــاک دیار خود
بیارامد و فروتنانه به خاکش ســام کند تا از پیکرش گل
و سبزه بردمد.

اینکــه هشــتگ کرونــا در این شــرایط
شهروند
پرکاربردتریــن هشــتگ شــبکههای
مجـــازی
اجتماعی بــرای کاربران ایرانی شــود
اصــاً بعیــد و عجیــب نبــود .از روز
یگانه خدامی
چهارشــنبه که ابتــای دو نفــر در قم
به این ویروس محرز شــد تا دیروز که
هشتـگ
#کرونا خبرهــای ضد و نقیض منتشــر میشــد
همه درباره کرونا مینوشــتند .خیلیها
توصیههــای پزشــکی ماننــد طــرز صحیح شســتن دســتها را
بازنشــر میکردنــد و بعضیهــا هــم از شــرایط شهرهایشــان
مینوشــتند .بیــن اینهــا اخبار کــذب هم بــا عنوانهایــی چون
«آشــنا و فامیلم در بیمارســتان» و ...منتشر میشد که به گفته
کاربران نتیجه بیاعتمادی به اخبار رســمی اســت .خیلیها از
ضعــف اطالعرســانی دربــاره این بیمــاری گله دارنــد .کمیاب
شدن و گرانی ماسک و وسایل ضدعفونی کننده هم از مسائلی
اســت کــه کاربران زیادی به آن اشــاره کردند .یــک نکته جالب
هــم نوشــتن دربــاره توصیههــای کــذب دربــاره ایــن بیمــاری
اســت که از قول پروفســور ســمیعی جراح مغــز و اعصاب بین
مــرد م و به خصــوص در کانالهــا و گروههــای تلگرامی پخش
میشــود« :خطرناکتــر ازکرونــا ایــن بیاعتمــادی عمومــی و
فراگیــر به آمارهای رســمی اســت»« ،به جان خــودم اگر ملت
بــاور میکردنــد کــه ماســک جلــوی مبتال شــدن خودشــونو به
کرونا نمیگیره و باعث میشــه به دیگران سرایتش ندن عمراً
ماســک میزدنــد! یکی رو دیــدم ماســک رو داد پایین تف کرد
رو زمین!»« ،اینکه فوتشــدگانکرونا سفر خارجی نداشتهاند،
معنــیاش ایــن نیســت کــه در تولیــد کرونــا بــه خودکفایــی
رســیدهایم! معنیاش این اســت کــه این ویروس چند دســت
چرخیده تا به این قربانیان رســیده است« ،».به نظرم به جای
ایجــاد رعــب و وحشــت از طریق  shareکردن اخبــار و عکس و
فیلمــایکرونــا ،بــه ســالمندا و افــراد دور از فضــای اجتماعی
آمــوزش بدیــد ،راههــای پیشــگیری رو بگید ،هشیارشــون کنید
کــه مواظــب باشــند« ،».بــه فکــر آلــوده شــدن کــودکان کار و
خیابــان بــهکرونــا هســتم .چقــدر آســیب پذیرترنــد»« ،کرونــا
بهانه خوبی اســت تا بعضی کارها را شــروع کنیم.میز و کیبورد
و وســایل اداریتــان را خودتان تمیز کنید .همــکار نظافتچی
فقط آلودگیهای بقیه شــرکت را برای شــما هدیــه میآورد .از
ســازمانتان بخواهیــد برای هر اتاق تی و کفشــوی مجزا تهیه
کند و آنی که توالت را میشــوید تا راهرو و اتاقها نیاید»« ،این
خبرهایکرونا رو اگر مطمئن نیســتید پخش نکنید لطفاً .فقط
از منابع معتبرشو پخش کنید .دستام داره میلرزه« ،».دوستان
یه مدت بیایید از عادات ایرانی بودنمون مثل روبوسی ،دست
دادن و بغــل کــردن دســت برداریــم .ســوپرمن بــودن رو کنــار
بزاریم ،هم خودمون ماسک بزنیم هم کسی که ماسک میزنه
رومســخره نکنیم .هر چیزی که باعث باالرفتن سیستم ایمنی
میشه مصرف کنیم و دائم دستامونو با صابون یا محلول ضد
عفونی بشوریم»« ،محلول ضد عفونى کمیاب میشه ،ماسک
گــرون میشــه و قیمــت آزمایــشکرونا ســر بــه فلــک میزنه.
مــا دشــمن میخوایــم؟ دشــمن مــا رو میخــواد!»« ،ماســک
کمیــاب شــده و تــو داروخونههایی هم که موجوده ،پنج شــش
برابر قیمت فروخته میشــه؛ اما تو ســطح شــهر کمتر کسی رو
میبینی که ماســک زده باشــه .پس این ماسکها دقیقاً به کی
فروخته شده؟»« ،اینکه در کشور کمبود ماسک هست اشکالی
نداره .ژاپن هم چنین مشــکلی بهصورت مقطعی بوجود آمد.
ماســک 2500تومنــی رو دارن  20هزار تومن میفروشــن! آگهی
زدن تا 100هزار تومن! ما دشــمن میخوایم آخه؟»« ،از اولین
روز اختــراع آدمیزاد تــا همین دو دقیقه قبل ،در حق هیچکس
به اندازه دکتر ســمیعی اجحاف نشده ...طرز تهیه خاگینه ضد
کرونا به روش پروفســور ســمیعی؟!»« ،باورم نمیشه.یه جراح
مملکت اون پرت و پال و شــایعه منســوب به دکتر ســمیعی رو
اســتوری کرده نوشــته عســل بخورید با زنجبیــل کرونا معالجه
بشــه.پرهایم ریخت!»« ،وقتــی هنوز به حرفهــای تبریزیان و
امثالهم گوش میدید ،طبیعیه که باور میکنید دکتر ســمیعی
اینقــدر بیــکاره که بیــاد بیانیه بــده و عنبر نســارا رو توصیه کنه!
دیگه از اون همکار پزشکم انتظار نداشتم خداییش»

