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بخشی از گفتههای
این بازیگر و کارگردان به ایسنا

بحاراألنوار(ط-بیروت) ج ،43ص ،70ح61

نــــگاره

عیددیدنی در این روزها

سهیل محمدی

عارفعاشق

میالد

اردشیر کامکار
نوازنده کمانچه

هنوز کارکردهای قصه گویی را باور نکرده اند

طی روزهای اخیر شــاهد انتشار خبری از ســوی شورای کتاب
کودک مبنــی بر این بودیــم که امکانــی برای کــودکان بیمار
درنظرگرفتهشدهتابهشکلرایگانقصههایصوتیبشنوند.
البته این نخســتین مرتبه ای نیســت که این تشــکل مردمی
که در رأس بانی های تأســیس آن می توان بــه زنده یاد توران
میرهادی اشاره کرد دست به چنین کاری زده است .آن طور
که در این خبر آمده امکان دسترســی به قصــه های صوتی از
سویگروهقصهگوییوکتابخوانیبرایکودکبیمارازطریق
کانال( )https://t.me/Shora_ketabفراهمشداست.

نزدیــک به  25ســال از زمانی که
همکاران شــورا به بیمارستان ها
اتفاق روز رفتند و دســت به قصــه خوانی،
کتابخوانی و حتی اجرای نمایش
زدند می گــذرد .با وجود تداومی
کــه تــاش شــده در ایــن مســیر
داشــته باشیم اما متأسفانه هنوز
نوشآفرین
هم از ســوی مدیران بیمارستان
انصاری
هــا و حتــی برخــی پزشــکان
دبیر شورای
همــکاری چندانــی انجــام نمی
کتاب کودک
شــود .شــاید در نهایــت تعــداد
بیمارســتان هایی کــه در این زمینه همــکاری های الزم
دارند به پنج بیمارستان برسد؛ هر چند که درباره همین
تعداد هم ناچار به اقناع مرتب مدیران بیمارســتان ها
هســتیم  .متأســفانه اغلب کادر درمانی بیمارســتان ها
اعتقاد چندانی به قصه درمانی و اثرات آن ندارند .البته
شاهد برخی اتفاقات خوب در بیمارستان ها هستیم ،از
جمله راه اندازی اتاق بازی و ســرگرمی در تعداد زیادی
از بیمارســتان هــا که نتیجه مثبتی دارد .بــا این حال آن
طور که باید و شــاید از ایــن اتاق ها هم بهره گرفته نمی
شــود .هرچنــد کــه خوشــحال هســتم بگویم دوســتان
شــورای کتاب کودک به سرپرســتی خانم «مرضیه شاه

عکس
نوشت

اســتاد اکبرشــکارچی را از پیــش
از انقــاب کــه در مرکــز حفظ و اشــاعه
موســیقی فعالیت داشــتند می شناســم.
او به همراه موزیســینهای برجســته آن
زمان کارهای ارزشمندی را در زمینه
موســیقی ســنتی و کمانچــه نــوازی
انجــام داده اند که بســیار مورد توجه
بــود؛ بویژه شــرکت او در آزمون باربد و
مقام نخســت کمانچه نوازی که بدست آورد

کرونا؛ خاطرهای از یک مشارکت ملی

ایــن روزها را من بــا مادر در قرنطینــه خانگی به
سر می برم یا وقتم را در باغ می گذرانم .در یک
نگاه روز محیــط ایزوله و بــدون ارتبــاط با دیگــران .نوروز
امســال بــه مســافرت نرفتیــم و بــه توصیههــای
پزشــکی و ایمنــی تــا جایــی کــه توانســتیم عمل
کردیــم .امیدوار بودم مردم در نوروز ســفر نروند
امــا متأســفانه میبینم آنقدر به شــمال و زادگاه
امیرشهاب رضویان
من ،همدان ،مســافر رفته که هتلها پر شــدهاند
فیلمساز
و اهالی ،فعاالن مدنی و ســمنها (ســازمانهای
مــردم نهــاد) به این مســأله معترض شــدند ،بعد از آن مدیران شــهر
ابتدا انکار کردند و بعد به فکر چاره افتادند.
در قرنطینه در حال ســاخت مستندی هستم از این روزها ،اتفاقاتی
که میافتد و شــرایطی که داریم .مســتندی به نــام «روزهای کرونا» .از
اتفاقــات مختلــف و از شــکل ارتباط مان بــا خانواده تصویــر می گیرم.
از اینکــه مثالً تحویل ســال با خانواده تماس تصویری داشــتیم و حتی
از خواهــرم بــا اینکه فاصلــه کمی با ما دارد ،خواهــش کردیم به دیدار
مادرمان نیاید.
در کنــار ســاخت ایــن مســتند ،کتــاب مــی خوانــم ،فیلــم مــی بینم،
«ســرخ
مینویســم ،کمــی نقاشــی و باغــداری میکنم .ایــن روزها کتاب
ِ
ســفید» نوشــته مهدی یزدانی خرم را می خوانم و پیش از این هم کتاب
«مســیح در قصر» نوشــته مهســا جزینی را خواندم که خاطرات سرتیپ
اصغــر کورنگی رئیس ســابق زنــدان قصر در ســالهای پیــش از انقالب
است و در فاصله کارها مقالهای از فصلنامه بخارا را میخوانم ،ویژه نامه
خلیل ملکیاش بسیار جذاب است ،علی دهباشی مرد خستگی ناپذیر و
کوشایی است .چند فیلم اسکاری امسال را هم دیدهام .فیلم های «مرد
ایرلندی» و « .»1917از میان فیلمهای کالسیک هم «دکتر ژیواگو» را بعد
از سالها دوباره دیدم و باز هم این فیلم را بسیار دوست داشتم.
قرنطینه ســخت اســت ولی اگر به قرنطینه به عنوان یک مصلحت
ملی نگاه کنیم بهتر می توانیم آن را تحمل کنیم .قرنطینه فقط برای
خودمان نیست و در راستای منافع ملی ماست.
فکر می کنم رفتار دوستانی که سفر می روند و فکر میکنند خطری
آنهــا را تهدیــد نمیکنــد یا آنهــا خطری بــرای دیگــران ندارند ،شــبیه

همصدایی رسانههای ایتالیا با هنرمندان ایران

ما داریم صفحات تاریخ را مینویسیم

در پی انعکاس گســترده «نامــه هنرمندان
ایرانــی بــه هنرمنــدان جهــان» در ایتالیــا
پتیشــنی جهت حمایــت از این نامــه راه
اندازیشــدهکــهدرحالجمــعآوریامضا
از مــردم ایتالیــا و سراســر جهان اســت .با
افزایــش امضاهــا ایــن نامــه بــرای رئیس
جمهــور امریــکا و ســایر رؤســای جمهــور
جهان و ســفارتخانهها ارســال خواهد شد.
مهرانفلسفی(عکاسایرانیمقیمایتالیا)
که مســئولیت ترجمــه متن نامه بــه زبان
ایتالیاییرابرعهدهداشتهوعکساوپوستر
اینپتیشناستدرگفتوگوبا«ایران»از
بازتابایننامهوهمراهیرسانههایایتالیا
باهنرمندانایرانگفتهاست.

ëëایتالیایکیازآسیبدیدهترینکشورهای
جهان از ویروس کروناست اما در حمایت
از نامــه هنرمنــدان ایران پیشــگام بــود .از
فضــای عمومی این کشــور بــرای مقابله با
ویروسکرونابگویید.
ایتالیا با  60میلیون جمعیت و مســاحتی
حدود یک ششــم مســاحت ایــران تراکم
جمعیتی باالیی دارد .به عالوه اینکه دورتا

گــردن دولــت و دیگــران بیاندازنــد و از
مسئولیتهای خود غافل باشند .در مورد
مشکلی با این سطح و حجم بدون حس
مسئولیت و همکاری مردم هیچ دولتی در

هیچ نقطه جهان قادر به مبارزه و ریشهکن
کردن ویروس نیست! طبیعتاًبخشهایی
از مــردم ،بخصــوص روشــنفکران و
هنرمندان که امکان تأثیرگــذاری در افکار

سایه باد
کارلوس روئیث ثافون
علی صنعوی
نشر نیماژ

روزی برای تجلیل ازهنرمندان صحنه

تأثیر بسیاری در شناخت و معرفی این ساز داشت.
بعــد از آن کــه بــه تهــران آمــدم و به کانــون چــاووش و گــروه عارف
پیوستم با علی اکبرشکارچی افتخار آشنایی بیشتری پیدا کردم و این
همکاری موجب نزدیکی بیشــتری بین ما شــد که بدون اغراق عالوه
بر کمانچه نوازی ،من مجذوب شــخصیت مهربان ،صادق و دوست
داشــتنیاش شدم .شکارچی همیشه انسانی پرتالش ،فعال و دلسوز
بــوده و هســت ،قلب رئوفی دارد و تمام دوســتانی که بــا او در ارتباط
هســتند عاشقانه دوســتش دارند .با وجود آنکه ممکن است خودش
ادعای عرفان نداشــته باشد اما به نظر من آدم عارفی
است.
او عاشــقانه طبیعــت را دوســت دارد و بــرای
طبیعــت و محیــط زیســت ارزش بســیاری قائــل
اســت .شکارچی عالوه برموســیقی سنتی و ردیفی
و کتاب آموزشــی کمانچه در زمینه موســیقی
آبا و اجدادی خود لرســتان کارهای زیبا و
ماندگاری انجام داده اســت که در نوع
خــودش کم نظیر اســت .جمالتی که
در کمانچهنوازیاش میشــنویم نشان
روحیــه صــادق و اعتراضــی اوســت
کــه همیشــه دغدعــه فکری بــه کمال
رســیدهاش انســان و نابــودی ظلــم
بــوده و هســت .امیــدوارم همیشــه
پاینــده باشــد و ســایهاش بــر
سرموســیقی ایــن مرز و
بوم بماند.

روزهای قرنطینه خانگی چگونه میگذرد؟

کرمــی» چنین کار ارزشــمندی انجام داده انــد؛ اقدامی
که امیدوارم مشابه آن از سوی دیگر تشکل ها و سازمان
های فرهنگی هم انجام شود .در این روزهایی که برخی
هموطنان مان گرفتار بیماری کرونا شده اند دیگر امکان
مراجعــه حضــوری به بخــش هــای نگهداری کــودکان
وجــود ندارد بنابراین چنین اقدامی در نظر گرفته شــده
تا همچنان کاری برای بچه ها انجام شود .اما دلیل این
همه تأکیــدی که بر قصه خوانی برای کودکان اســت در
چیســت؟ پاســخ این ســؤال در مثلث مقدسی ست که
هنگام قصه گویی میان کودک ،فرد قصه گو و خود قصه
ایجاد می شود .این ارتباط چنان تأثیری بر سالمت روح
و روان کودک دارد که متخصصان توصیه می کنند حتی
اگر کودکان قادر به مطالعه شدند هم به یکباره این قصه
گویی را قطع نکنید؛ بلکه صبر کنید تا فرزندتان بگوید که
دیگر نیازی بــه این کار ندارد و ترجیح می دهد خودش
قصــه بخواند .قصه یکی از یادگارهای مــا از دوران کهن
به شمار می آید ،قصه قادر است ما را به گذشته متصل
کند .از ســوی دیگر در خالل قصه گویی است که کودکان
با امکان همذات پنداری با شــخصیت ها از تجربه های
آنــان بهره مند می شــوند و در خیال خــود در موقعیت
هایــی قــرار مــی گیرند کــه شــاید تا بــه آن زمــان امکان
تجربه کردنش را نیافته بودند« .دنیل پوناک» نویسنده
فرانسوی -مراکشی کتاب جالبی در این رابطه نوشته و او
هــم تأکید بر این دارد که قصــه گویی برای بچه ها نباید
به یکباره قطع شود چرا که تأثیر روانشناختیاش آنقدر
قوی اســت کــه در این بین باید به خواســت خود کودک
هم دقت کرد .شــاید پدران و مــادران جوان امروز قصه
های چندانی را از حفظ نباشند و ناچار به مطالعه از روی
کتاب ها شــوند ،با این حال قصه همچنان جایگاه خود
را حفظ می کند .قصه ها قادرند به بهترین نحو ممکن
دست به ساخت پایه های تربیتی کودکان بزنند؛ از آنها
غافل نشویم.

دور مشــرف به دریاســت و تردد ملوانها
و توریســتها بیشــمار اســت .مرزهــای
زمینی دریایی و هواییاش به نوعی دروازه
اروپاســت .یکــی از دالیــل اصلــی شــیوع
خارقالعــاده ویــروس کرونا در این کشــور
همیــن ویژگــی اســت .از طــرف دیگــر در
ســالهای اخیر به دلیل بحران اقتصادی
در اروپــا ،بخصــوص ایتالیــا ،بودجه ملی
اختصاص یافته به ســامت و بهداشــت
دائــم تحــت بی توجهــی و ســهل انگاری
قرار داشــته و با شــیوع غیر منتظــره کرونا
سیســتم بهداشــتی غافلگیــر و بــا کمبود
شــدید امکانات مواجه شــد.اتفاق خوب
اما نظم و همکاری مردم ایتالیاست که با
حس مسئولیت همه در خانهها ماندهاند
و ســعی میکنند با شــیوع ویروس مبارزه
کنند .این تنها راهحل ماست که امیدوارم
در ایران هم به آن توجه جدیتری شود.
ëëنامه هنرمندان ایران در نشــریات ایتالیا،
چهبازتابیداشت؟
ک ضربالمثــل در ایتالیــا «باران
طبــق ی 
شــد ،ای دولــت مزخرف!» مــردم عادت
دارنــد گنــاه هــر خســارت و مشــکلی را به

موضع این کارگردان و بازیگر
درمورد حواشی اخیر

در زاد روز علی اکبر شکارچی نوازنده کمانچه

علی اکبرشــکارچی نوازنده شهیر و پیشکسوت ســاز کمانچه 71ساله شد .استاد
شکارچیششمفروردینماهسال۱۳۲۸درروستایایستگاهچمسنگرشهرستان
دورود استان لرستان متولد شــد .عالقه او به کمانچهنوازی به دوران کودکیاش
برمیگرددواینانگیزهواشتیاقسببشدبعدازگذراندندورانخدمتسربازی
واخذدیپلمبهتهرانبیایدوهنرخودرابهصورتحرفهاینزداساتیدبزرگیچون
داریوش صفوت ،نورعلی خان برومند ،محمود کریمی ،یوســف فروتن ،ســعید
هرمــزیوجــالذوالفنون دنبالکند.اودرتماماینســالهاهمــوارهازمحضر
استادخودعلیاصغربهارینیزبهرههایبسیاربردوآنچهدانشواندوختههنری
اش بود به نسلهای بعد از خود نیز منتقل کرد چرا که به گفته خودش «دوست
ندارم مانند بسیاری از همنســان خودم مانند محمدرضا لطفی ،عطا جنگوک
و فرهنگ فر و بسیاری از هنرمندان دیگر دانســته ها و دریافتها و تجربیاتم را با
خودمببرم.»...شکارچیدراینسالهاتالشکردنوایکمانچهایرانیراکهازآن
نغمه های موســیقی لری هم به گوش می رسید به گوش دنیا برساند ،کنسرت
کــه
هایی که بســیار مورد اقبال عموم قرار گرفــت و آلبوم هایی
همچنانشنیدنیاست.

فراهمآمدن تسهیالت کتابخوانی برای کودکان بیمار

رامبد جوان :برای ساخت خندوانه
پولی نگرفته ام!
متأسفانه برخی از مدیران تلویزیون این موضوع را
مطرح کردهاند که بنده بابت ساخت برنامه«خندوانه»
پول دریافت کردهام ولی به بهانه کرونا این کار را
شروع نکردهام! خواستم بگویم این یک اتهام است.
واقعیت این است که قصد ساختن برنامه
«خندوانه» را نداشتم و به تلویزیون نیزاعالم
کرده بودم که فعالً آن را نمیسازم.

حقیقتایناست
کهکتابهاهیچمالک
رسمیایندارند؛هر
نوشتهایکهدراین
قفسههاستروزی
بهتریندوستیک
انسانفرهیختهبوده
ورازهاییدارد
کهتاابدهمانجا
باقیمیماند.

کســانی اســت که در حرم حضرت معصومه(س) را میشــکنند و می
خواهند بروند داخل حرم .هر دو گروه از نظر من کســانی هستند که به
مســألهای به عنوان منافع ملی ،بهداشــت عمومی و سالمت عمومی
بــی توجهنــد .البته بخــش زیادی از ایــن رفتار ،محصول این اســت که
آموزش کافی و بموقع داده نمی شــود .مطمئنم اگر یک پیش بینی و
برنامه ریزی درســت برای کنترل بحران باشــد بسیاری از معضالت با
مشارکت ملی قابل حل است.
اگــر مســئوالن کشــور بتوانند ایــن شــرایط را مدیریت و کنتــرل کنند
کرونا می تواند به خاطرهای از یک مشــارکت ملی برای ما تبدیل شــود
ولی اگر مدیریت نشود می تواند مبدل به خاطرهای فاجعهگونه شود.
قدیمیهــا از یک قحطی بــزرگ می گفتند که معــروف بود به قحطی
 .88پدربزرگهــا و مادربزرگهایمــان ایــن قحطی را به یاد داشــتند.
این قحطی خاطره تلخ کســانی بود که در اواخر قرن گذشــته شمســی
زندگــی کرده بودند .این قحطی اینقدر تلخ بــود که از آن ضربالمثل
هم شــده بود ،به آدم خســیس می گفتند «بچه هشــتاد و هشــته!» اما
امیدوارم کرونا مبدل به یک فاجعه ملی نشود که اگر نشد فکر میکنم
می توان آن را از این منظر دید که تنها پدیدهای اســت که در  41ســال
بعــد از انقــاب  ،مردم توانســتند به این گســتردگی دربارهاش جوک و
قصه بســازند .در این سالها هیچ پدیدهای نداریم که اینگونه طوالنی
مدت مردم را درگیر کرده باشد و برایش جوک ساخته شود.
کرونا به منبع الهام بســیاری از طنزپردازان پنهان ایران مبدل شــد
و برای من عجیب اســت که چگونه یک ملت با یک پدیده تلخ مانند
کرونــا مــی تواند اینطور بــا نگاه طنز برخورد کند .ملت ما در ســاخت و
پرداخت طنز کالمی بی نظیر اســت .ایتالیاییها با موزیک و شادمانی
در بالکنهــا توانســتند در ایــن روزهــا مقاومت کننــد و با کرونــا مواجه
شــوند و مردم ما با ســاخت جوک و لطیفه ،ســاخت کلیپهای ابتکاری
و فایلهــای صوتــی و عکسهای بامزه این کار را کردند و از همه مهمتر
تصاویر زیبایی بود که کادر پزشــکی بیمارســتانها از شادمانیهای غم
انگیزشــان به اشــتراک گذاشــتند تا با این موضوع بــا عصبیت کمتری
مواجه شــوند« .مواجهه با کرونا به سبک ایرانی» موضوع بسیار خوبی
برای یک پژوهش جامعه شناختی است .درباره ملتی که مرگ را هم
به سخره می گیرد.

عمومــی دارنــد مســئولیت بیشــتری هم
دارند.جامعههنرمندانایرانخوشبختانه
بموقع و با حس مســئولیت باال به وظیفه
خــود عمــل کــرد .همانطــور کــه در نامــه
هنرمندان ایــران به جامعه هنری جهانی
خوانده میشــود ،مــا با دو مشــکل بزرگتر
از توان خویش روبرو هســتیم؛ شــیوع غیر
منتظره ویــروس و تحریمهای غیرقانونی
و مخــرب دولــت امریکا علیــه ملتمان.
در این شــرایط تبعات مشــکل دوم باعث
شــد تا نامه به ســرعت آماده انتشــار شود
و ترجمههــای مختلف آن با تمــام توان و
امکانات به اطالع رســانههای بینالمللی
وجوامعهنریوسیاستمدارانبینالمللی
برســد .خوشــبختانه با توجه بــه تجربه 12
ســال اخیر در جشنواره ســینمایی «اکنون
خاورمیانه» فلورانس ایتالیا (MeadleEast
 )Now Film Festivalتوانســتیم تمامــی
امکانــات مطبوعاتــی و فضــای مجــازی
خــود را بــه کار بگیریــم و در عــرض چنــد
ســاعت ،در واقع یک شــب تا صبح ،متن
این نامه و درخواســت ملت ایران توســط
هنرمندانــش را بــه گــوش هنرمنــدان و
مردم ایتالیا برسانیم .استقبال ایتالیاییها
و رسانههای ایتالیایی خارقالعاده بود .در
عرض چند ساعت تمام رسانههای ارشد

ایتالیــا ،از جمله کوریره دالســرا به امضای
ویویانا ماتزا ،هافینگتونپســت به امضای
لوچانا بورساتی ،موندو به امضای تیتزیانا
بوچیکــو ،مانیفســت بــه امضــای فریــان
صباحــی و بیــش از  12رســانه مختلف در
سرمقالههایشان تحریمهای امریکا علیه
ملــت ایران ،بخصــوص در این شــرایط را
محکوم کردند و از سیاســتمداران اتحادیه
اروپا و جهان حس مسئولیت و اقدام فوری
بــرای معلــق کــردن تحریمها و امــداد به
مردم ایران را تقاضا کردند.
ëëآیــامیتــوانبــهنتایــجایــننامهنگاری
امیدواربود.
بــدون شــک! مخاطــب ظاهــری نامــه
آقای ترامپ اســت که متأســفانه نه گوش
شــنیدن دارد ،نه قصد و حس مســئولیت
و احتماالً نه ســواد و شــعور اجتماعی؛ اما
مخاطــب اصلی ایــن نامه افــکار عمومی
و سیاســتمداران اتحادیه اروپا هســتند .ما
تمــام تــوان خــود را بــه کار میگیریــم تا با
فشار به مســئوالن اروپایی ،آنها را به اقدام
فوری دعوت کنیم .بایــد وظیفه خود را به
نحو اعال انجام دهیم و امیدوار باشــیم .به
هرحال جدا از تأثیــر آنی باید به فکر تأثیر
درازمدت هم باشیم .فراموش نکنیم ،ما
داریم صفحات تاریخ را مینویسیم!

 ۷فروردینروزملیهنرهاینمایشیاست.روزیکهشهریورسال ۹۵با
تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی در تقویم ثبت شد و قرار است
درآنبیشتربهاهمیتهنرهاینمایشیدرفرهنگکشورپرداختهشود.
بهــار ،زوال بالســتُ ،خــرم اوقاتــی کــه متولد
بردباری و امیدواریســت .پادافره پروردگاری
پیام روز اســت که رنــج خلق خویــش را بــر نمیتابد.
جهــان ناخوشاحــوال ایــن روزهــا بــه بالیی
مبتالســت که ناگزیریم از دور ،دستی بر آتش
دوســتی داشــته باشــیم و در خلوت خویش،
دســت دعا به بهبود اوضاع جهان برآریم که
سیدمحمدمجتبی
ستایش خداوند در شادی و اندوه ،هنر آدمی
حسینی
اســت .فروردین ،فرودگاه فرشــتگانی اســت
معاون امور هنری
کــه دل در گرو پیــروزی اهــورا دارند و اســباب
ن هنر انسان در اوان فروردین
شــادمانی است که تقویم تئاتر این که 
به امید چیرگی حقیقت گشــوده میشــود .هفتــم فروردین روز ملی
هنرهای نمایشــی اســت .نیکروزی به تجلیل هنرمندان صحنه که
پیوسته جویای دانایی و منادی معرفت بودهاند .آیین شادباش این
روز به روزگار دیگری بماند که به نوشداروی دانش ،شکست میهمان
ناخواند ه این روزها را جشــن بگیریم و زنگ مالل را به مرهم تئاتر از
آیین ه دل بزداییم.
چراغ باغ هنر روشن بماند و به میمنت این روز نوروزی ،حال
و احوال اصحاب ناب نمایش خوش و ُخرم باد .آمین.
کســانی که در خانه ماندهاند و هشــدارها
شهروند
را جــدی گرفتهانــد معمــوالً هــر روز از
مجـــازی
تجربیاتشــان دربــاره قرنطینــه خانگی
مینویســند .از کتابهایی که میخوانند
یگانه خدامی
و فیلــم و ســریالهایی کــه میبیننــد ،از
هشتـگ آشــپزی و نــان پختــن در خانــه ،ســرگرم
#قرنطینه کــردن بچهها و البته خســتگی و دلتنگی
و ســر رفتــن حوصلــه و مشکالتشــان با
خانواده« :من خســته شــدم دیگــه! یه جمله بهم بگیــن که بتونم
قرنطینــه رو ادامــ ه بدم!»« ،هروقت ازخانهنشــینی خســته شــدید
یادتون بیوفته در بیمارستان حتی  ۱۰درصد از امکانات خانه را هم
ندارید و به رخوت و خســتگی شما اضافه میشود .بگذارید صادق
باشم حدود  17هزار نفر در دنیا آرزوی حال رخوت گونه امروز شما
را به گور بردند 267 ،هزار نفر در دنیا براحتی شما نفس نمیکشند!
»« ،ولــی اولیــن کاری که باید تو قرنطینه انجــام داد قرنطینه کردن
پــدر و مــادر از همدیگه اســت! یعنــی واکنش جنگــی بینهایت در
دقیقه .جدی اینا چطوری یه عمر باهم زندگی کردن؟»« ،همهتون
تــو قرنطینــه یه ســری خصوصیــات جدید اخالقــی و رفتــاری پیدا
کردید که عجیب و غیرقابل کنترله .کمکم متوجه میشید .شایدم
شــدید»« ،بــرای دوران قرنطینه تصمیم گرفتم یــکرژیم غذایی
رو رعایــت کنــم و بــاورزش و تردمیــل بهتریــن اســتفاده رو از ایــن
شــرایط اجباری ببــرم و االن خدمتتون عرض میکنم تصمیمم
 ۱۰دقیقــه هــم دووم نیــاورد« ،».همیــن روزاس کــه از ســر دلتنگی
قرنطینه رو میشــکنم و میرم دیدن پد ر و مادرم« ،»...هر ســاعتی
کــه از قرنطینه میگذره بــا خودم میگم بمیرم برای جانبازان قطع
نخاعی»« ،کاش زودتر این کرونا و قرنطینه تموم شه وگرنه بابام تو
ویدیوکال حنجرهشــو از دســت میده»« ،کاش حداقل تو این خونه
قدیمیا قرنطینه بودیم تا بتونیم تونل حفر کنیم»« ،تو برنامههای
بعد کرونام وسط کالس نویسندگی و اینا ،عمل بینی هم گنجوندم.
دوستان سعی کنید قرنطینه که طوالنی میشه زیاد سلفی نگیرین
از خودتون .تو آینــه هم نگاه نکنین .اثرات منفی داره« ،».قرنطینه
که تموم شــد باید چند روز اول دســتامونو ۱۵ثانیه بشــوریم  ،هفته
دوم ۱۰ثانیه و همینجوری کمش کنیم ؛ تا بدون خماری به همون
دســت نشســتن قبل برگردیم « ،».بعد قرنطینه یا مــن پامو از این
خونه میــذارم بیرون یا بابام« ،».میترســم اینقدر به خونه موندن
عــادت کنــم  ،قرنطینه تموم شــه  ،بــاز همینجــوری بمونم ،همه
زحمتهای چندین ســاله به باد بره»« ،ولی انصافــاً زنان خانهدار
غمگینی کــه بزرگترین دلخوشیشــون اون تنهایی صبــح تو خونه
بــود ،اون حس فرمانروایــی مطلق به خونه خالی ،آزادی کشــیدن
یــه نفس عمیق ،حاال دوبرابر بقیه از قرنطینــه حس خفگی دارن،
چون بزرگترین لذت زندگیشون داشتن زمانی برا خودشون بود که
از دســتش دادن»« ،بعد از تموم شــدن این قضایا دنیا پر میشه از
کســایی که به تنهایی عادت کــردن»« ،یه آقایی بود که در تلویزیون
گردشــگری در خونه رو تعریف کرد(تقریباً دو سال پیش) این همه
بد و بیراه بهش گفتیم ،عجب مرد آیندهنگری بود.».

ویروس جدید

خبــری که دربــاره ویروســی جدید بــه نام
«هانتاویــروس» منتشــر شــد خیلیهــا را
ماجرا نگران کرد .ویروسی که در چین یک قربانی
گرفتــه و خیلیها به ایــن بهانه با چینیها و نحوه غذاخوردنشــان
شوخی میکنند .البته کاربران زیادی اطالعاتی از این ویروس منتشر
میکنند که نشــان میدهد هانتاویروس از انســان به انسان منتقل
نمیشود" :خب ســوغات دیگر چین ویروس هانتا که از جوندگانی
مثل موش به انســان منتقل میشــه ،ویدیوهای وایرالی هســت که
چینیهــا موش زنده رو میل میکنن .ویروس وارد مجاری تنفســی
شــده و عفونت و مرگ میده .نکته مثبت انتقال انســان به انســان
نداره و همون شســتن دســتها و نخوردن مــوش کفایت میکنه،» ..
«هانتاویــروس ،ویروس جدیــدی نیســت و در ادرار ،مدفوع و بزاق
جونــدگان هســت و از تمــاس با همین ســه مورد به انســان منتقل
میشــه .انتقال انســان به انسان در نوع  HPSدیده نشــده و در نوع
 HFRSبسیار نادر بوده .تو هوا هم زنده نمیمونه!"" ،احتمال اینکه
کســی به ویــروسهانتا مبتال بشــه یکد ر ســیزده میلیونــه .چیزی
معادل اینکه صاعقه به کســی برخورد کنــه« ،» .هانتا ویروس چیه
دیگــه؟»« ،مــا از مــردم چین درخواســت میکنیم جــون مادرتون
هر چیزی رو که تکون میخوره نخورید« ».کاشــکی یه ســرچ ســاده
میکردیــن میدیدین نوشــته کــه هانتاویروس بندرت از انســان به
انســان ســرایت میکنه انقدر دیگه کشــش نمیدادین»« ،باید این
چینیها رژیم غذاییشون رو عوض کنن .لعنتیها بسه دیگه ،جک
و جوونور نخورید».

