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حمایت  با  پژوهان  و  کتابراه   ، نوار طاقچه،  فیدیبو،  پلتفرم های  روزها  این   
معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  کتاب های بزرگسال خود را 
در قالب پویش #کتاب_خانه با ۷۰درصد و کتاب های کودک و نوجوان را با ۸۰ درصد 
تخفیف عرضه خواهند کرد. همچنین سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد 
هم در توییتی ضمن توصیه به از دست ندادن فرصت کتابخوانی در این روزها، از 

تخفیف  در فروش و ارسال کتاب خبر داد.   
آمریکایی در جایگاه  اثر جدید »دانیل استیل« نویسنده پرکار و پرفروش   
دیده  نیویورک تایمز  نشریه  پرفروش  رمان های  هفتگی  جدید  فهرست  چهارم 
می شود. البته رتبه نخست پرفروش های داستانی که هفته پیش به رمان جدید 
»جیمز پترسون« و »جیمز او بورن« تعلق داشت، این هفته به رمان »خانه زمین 
و خون« نوشته »سارا جی ماس« اختصاص پیدا کرده است. »محدوده طوالنی« 
نوشته »سی جی باکس« که بیستمین جلد از سری داستان های »جو پیکت«  این 
نویسنده است، نیز با کنارزدن رمان موفق »جایی که خرچنگ ها آواز می خوانند« 
در رتبه دوم این فهرست قرار گرفت. همچنین »رمان جایی که خرچنگ ها آواز 
« پس از گذشت هفتاد و نه هفته حضور در فهرست  می خوانند« نوشته »دلیا اوئنز

پرفروش های داستانی نیویورک تایمز این بار در جایگاه سوم به چشم می خورد.    
انتخاب  به  ایران  شعر  کتاب  سال  جایزه  دوره  چهاردهمین  برگزیدگان   
»خبرنگاران« در بهار ۱۳۹۹ معرفی می شوند. دبیرخانه این جایزه که آیین پایانی این 
دوره اش، طبق روال هر ساله، قرار بود در نیمه دوم اسفندماه برگزار شود، اعالم کرد 
که با توجه به وضع شیوع ویروس کرونا و فراهم نبودن شرایط هرگونه گردهمایی 
، در صورت بهبود اوضاع، آیین پایانی این دوره از جایزه، استثنائا در  در حال حاضر
نیمه دوم فروردین یا اردیبهشت ماه  سال آتی برگزار خواهد شد. ضمن آنکه در 
صورت تداوم شرایط، به ضرورت رعایت اصول ایمنی بهداشتی، ممکن است این 

مراسم به صورت خصوصی و آنالین پیش از تابستان آینده برگزار شود.   

»طی  در  هانوی«:      »عاشقی  سینمایی  فیلم  کارگردان   ، محمدپور قربان   
در  »عاشقی  فیلمبرداری  آغاز  برای  اسفندماه  بود  قرار  داشتیم  که  برنامه ریزی 
 هانوی« به ویتنام سفر کنیم که متاسفانه به دلیل شیروع ویروس کرونا این اتفاق 
نیفتاد. حدود سه هفته پیش از سوی دولت ویتنام به ما اعالم کرده بودند که به 
دلیل شیوع ویروس کرونا در ایران، ویزا برای ما صادر نمی شود. آنچه مشخص 
است تا زمانی که ویروس کرونا به صورت کامل در ایران از بین نرود، ویزای ویتنام 

برای ما صادر نخواهد شد.«   
 علی میرمیرانی، طراح و کارگردان برنامه تلویزیونی »واکسن«: »این روزها 
بنایی برای ساخت برنامه تلویزیونی نداشتم، چون الزمه این امر این بود که 
پروژه ها و برنامه های دیگرم را متوقف کنم، با این حال حس شخصی من این بود 
که شرایط روحی و اجتماعی این روزها افت کرده و نیاز است برای مردم کاری انجام 
دهیم. تلویزیون انگار برنامه ریزی برای این شرایط ندارد و اگر هم برنامه ریزی 
می کند، بیشتر آموزشی و اطالع رسانی است و فقط دستوری برخورد می کند. من 
تاکنون ده ها گفت وگو برای تلویزیون گرفته ام که در دهه ۹۰ پخش شده است و از 
همین تلویزیون هم برای برنامه های ترکیبی و مناسبتی جایزه گرفته ام، بنابراین 
خ داده  وقتی گفت وگوی من شرحه شرحه می شود، یعنی نوعی بدسلیقگی ر

است.«   
زندگی  »باالخره  موسیقی:  پژوهشگر  و  آهنگساز  نوازنده،  صارمی،  شهرام   
یک بهار دارد و یک زمستان و خوشی و سختی در کنار هم هستند. نمی توان برای 
۸۰ میلیون آدم یک نسخه را تجویزکرد. قطعا ما نیز از این اتفاقات ناراحت هستیم، 
ولی اگر بدانم که با ساز زدن من چند نفر خوشحال می شوند، این کار را خواهم کرد. 
باید در بین مردم جا بیفتد که زندگی در جریان است. باید کوشش کنیم تا شرایط را 

تا حدودی تغییر دهیم.«   
که  اتحادی  با  زودتر  هرچه  امیدوارم  »من   : طنزپرداز و  شاعر   ، اکسیر اکبر   
هنرمندان، شاعران و تمام اهل ادب دارند، بتوانیم این بیماری بزرگ را از جامعه 
ایران دور کنیم و باز در کنار هم یک جامعه بسیار خوب و یکدل داشته باشیم. 
بزرگترین پیام کرونا به مردم این بود که ثابت کرد در روزهای خطرناک می توان با 

همفکری و اتحاد خیلی زود سایه خطر را از روی سر برداشت.«   
 علی شمس، نمایشنامه نویس و کارگردان ایرانی تئاتر که این روزها در ایتالیا 
به سر می برد: »شهر ُرم طی ۷۰ سال گذشته این قدر خلوت دیده نشده است. 
شهر ُرم بعد از اشغال آن توسط متفقین در جنگ جهانی دوم، حدود ۷۰ سال 
و  است  بوده  جمعیت  و  توریست  لحاظ  به  دنیا  شهرهای  شلوغ ترین  از  یکی 
حاال برای نخستین بار بعد از ۷۰ سال این شهر یک خودانزوایی را پیش گرفته و 
تعطیل شده است، زیرا ساکنان آن پیش تر عمیقا شیوع ویروس کرونا را جدی 

نمی گرفتند.«   

 ساخت سریال »آقازاده« که با طراحی، نویسندگی و تهیه کنندگی حامد عنقا و 
کارگردانی بهرنگ توفیقی برای پخش در شبکه نمایش خانگی تولید می شود، به دلیل 
شیوع ویروس کرونا متوقف شد. تولید این سریال از 6 ماه پیش آغاز شده و گویا تنها 

سه هفته به پایان آن باقی مانده بود.   
 اولگا کوریلنکو بازیگر اوکراینی فیلم جیمز باند اعالم کرد که بعد از یک هفته  تب و 
خستگی به پزشک مراجعه کرده و تست کرونای او مثبت بوده است و هم اکنون بعد 
از پایان بازی در فیلم خلیج سکوت در منزل قرنطینه است. اولگا کوریلنکو از مردم 

خواست با ماندن در منزل به کاهش این بیماری کمک کنند.   
 بیل دی بالسیو شهردار نیویورک و اریک گارستی شهردار لس آنجلس دستور 
تعطیلی سینماهای این شهرها را در پاسخ به گسترش ویروس کرونا صادر کردند. 
این نخستین بار در تاریخ است که سینماها به دلیلی غیر از آب وهوا تعطیل می شوند. 
همه  بستن  آن  و  بردارد  هم  دیگر  قدم  یک  شد  مجبور  یکشنبه  نیویورک سیتی 
از  تعطیلی  این  بود.  کنسرت  کوچک  سالن های  و  شبانه  کلوپ های  رستوران ها، 
سه شنبه ۹ صبح آغاز می شود و تا بیستم آوریل )یکم اردیبهشت( ادامه خواهد داشت. 

رستوران ها تنها می توانند غذا برای بردن سرو کنند.   
 نگرانی از شیوع ویروس کرونا در میان مخاطبان، مجموعه فروش گیشه هفتگی 
آمریکای شمالی را به کمترین میزان خود در ۲۰ سال اخیر رساند. مجموع فروش گیشه 
برخی  تعطیلی  کرونا،  ویروس  شیوع  سبب  به  شمالی  آمریکای  سینماهای  هفتگی 
دالر  ۵۵.۳ میلیون  به  دیگر  سینماهای  برخی  محدود  ظرفیت  همچنین  و  سالن ها 
رسید. پیش از این در  سال ۲۰۰۰ میالدی بود که گیشه فروش هفتگی سینمای آمریکا 

۴۵.۵ میلیون دالر را به ثبت رسانده بود.   

روی خط سینما 

کیانوش عیاری:   
شفافیت مهم ترین 

راه برون رفت از بحران 
است

کیانوش عیاری در یادداشتی 
به مسئوالن توصیه کرد که در 

این شرایط تنها راه شفاف سازی 
امور است. یادداشت این 

کارگردان و نویسنده را در ادامه 
می خوانید: »گر چه اعتقاد دارم 
به چند  درصد از حرف هایی که 
در فضای مجازی زده می شود، 
نباید بی اعتنایی کرد و باید آنها 

را جدی گرفت ولی به رغم چنین 
بینشی، حتی خود من هم وقتی 

آنها را می خوانم دچار نگرانی 
می شوم. این حرف های من 

شامل جامعه ای است که در 
کمال بی رحمی نسبت به خود 
و جامعه، وقتی اسم تعطیالت 
می آید، همه به سمت شمال 

هجوم می برند. جامعه ای که 
در آن تحصیلکرده هم هست. 
اگر قرار باشد بگوییم به مردم 

ایران روحیه دهیم، وقتی 
مردم ایران روحیه ای ندارند 

و در وحشت کرونا هستند، 
درواقع از مرگ می ترسند که 
البته ترس از مرگ نیز خیلی 

طبیعی است، در این جامعه 
اگر این وحشت ها و ترس ها 

هم نباشد و دیگران بخواهند 
فضا را تلطیف کنند و امید واهی 

به جامعه دهند، بیشتر منجر 
به رعایت نشدن هشدارها از 
سوی مردم خواهد شد. این 
پارادوکسی ا ست که در حال 

حاضر ما درگیر آن هستیم. 
گمان می کنم که تنها و تنها راه 

آن است که همه چیز صریح 
گفته شود؛ اگر به بهانه آنکه 

ما نمی خواهیم باعث وحشت 
مردم شویم، پنهانکاری  کنیم، 

این مسأله فرصتی  خواهد شد 
برای دروغگویان و پنهانکاران، 

برای هر کسی که به نحوی 
ممکن است منافعش ایجاب 

کند، دروغ بگوید و اگر دستی 
در قدرت داشته باشد مثال 

دست به احتکار بزند. بنابراین 
تنها راه را این می بینم که 

همه چیز در دسترس دید همه 
مردم باشد. شفافیت اگر تنها 

راه برون رفت از وضع فعلی 
نباشد، دست کم می تواند 
مهم ترین باشد. اگر مردم 

حرف هایی را که از رسانه ها 
می شنوند، باور کنند، ممکن 

است اتفاق مثبتی باشد. کرونا 
ممکن است دستاوردهایی 

داشته باشد که رعایت بیشتر 
بهداشت، آماده شدن برای یک 

دوره چندماهه و شروع یک 
زندگی جدید و نادیده گرفتن 

عادت های مسموم قبلی، 
ازجمله مهم ترین آنهاست. ما 
حق نداریم که مثل سابق هم 

زندگی کنیم و در عین حال از 
خودمان نیز مراقبت به عمل 

بیاوریم.«

   در این عصر کرونا با هجوم خبرها چه می کنید؟ 
من که  در خانه زندانی هستم؛ از آنجا که تلویزیون هم ندارم خبر ندارم بیرون از 
خانه چه اتفاقی می افتد. تمام اخبار این روزها را از طریق دوستان می شنوم. به  هر 
آن چه  اتفاقات خوبی نیست و شاید هیچ کس به درستی نداند، سرانجام  حال 

خواهد شد. 
ابعاد  تمام  تعطیل شدن  و  قرنطینه  باعث  کرونا  که  گذشته  روزهای  در    
زندگی ایتالیایی ها شده، ویدیوهایی منتشر شد از اینکه مردم ایتالیا از پنجره یا 
بالکن خانه به نواختن ساز و خواندن آواز روی آورده اند تا اندوه این روزها از میان 
برود. من فکر می کنم مردم ایران هم باید در این شرایط راهی اینچنین برای ابراز 
هم دردی و شادی داشته باشند و در این میان شاید هیچ چیزی بهتر از موسیقی 

نباشد.
خیلی جالب است. هر کس به نوبه خود کاری انجام می دهد تا بتوان راحت تر این 
روزها را سپری کرد. ایتالیا کشور موسیقی است و در آنجا موسیقی بسیار مهم است. 
مردم ایتالیا با موسیقی بزرگ می شوند، موسیقی مهم ترین رکن زندگی آنهاست و 
بدون موسیقی زندگی آنها نمی گذرد. در ایران البته ما به موسیقی توجهی نداریم و 
به جای آن ملت شعر هستیم، بنابراین بهتر است مردم و شاعران ما با صدای بلند 
از پنجره برای هم شعر بخوانند. به  هر حال موسیقی ما مثل کشورهای اروپایی 
پیشرفته نیست، همان طور که استادان پیشین موسیقی گفته اند در موسیقی ما 

شعر مهم است و موسیقی همیشه در پشت شعرهایمان پنهان بوده است.
مثال  است؛  آمده  کمک  به  همیشه  موسیقی  بحرانی  مقاطع  در  البته     

موسیقی حماسی دوران انقالب و حتی مارش های زمان جنگ. 
حاال که جنگی در کار نیست، اما درست است موسیقی مهم ترین چیز در زندگی 
زبان  موسیقی  چون  می مرد،  انسان  مطمئنا  نبود،  موسیقی  اگر  است،  انسان 
خداست. در صورتی که به موسیقی بیشتر توجه شود، حتما حال مردم بهتر خواهد 
شد. مثال اگر در این شرایط ماشین هایی در خیابان ها می گذاشتند که موسیقی 
محلی یا سنتی مان را پخش کنند، تأثیر خوبی در میان مردم داشت. شاید این 
ویروس باعث شود نوع نگاه به موسیقی در ایران تغییر کند و بیشتر به اهمیت آن 

در زندگی مردم توجه شود.
در  برخی  است.   کرده  ایجاد  زیادی  پیچیدگی های  کرونا  ویروس     
به  و  نگرفته اند  جدی  را  آن  اصال  برخی  ترسیده اند،  ویروس  این  با  مواجهه 
آن  و  ترس  این  با  مواجهه  در  شما  اعتقاد  به  نمی کنند.  توجهی  هشدارها 

بی خیالی چه باید کرد؟
آدم نباید از هیچ چیزی ترس داشته باشد. امام علی)ع( هم می گوید ترس بزرگترین 
دشمن آدم است، پس باید آن را از بین برد. با رعایت اصولی که به ما گوشزد می شود، 
می توان با ترس مقابله کرد. البته در حالت ترس و نگرانی شما حتی نمی توانید به کار 
. این  ، نه نقاشی و نه هیچ چیز دیگر هنری بپردازید، نه کتاب، نه موسیقی، نه شعر
کارها نیاز به تمرکز دارند، بنابراین باید ابتدا فکرتان راحت باشد، ترس و نگرانی را 
از خود دور و زندگی روزانه را فراموش کنید و در کنار آن از هنر و عالقه مندی هایتان 
کمک بگیرید. حاال هر کس به چیزی عالقه دارد یک نفر موسیقی، یک نفر خواندن 

دعا و نماز و دیگری کتاب مقدس.
   خودتان این روزها را چگونه می گذرانید؟

من این روزها جایی نمی روم. موسیقی گوش می کنم و چون عالقه زیادی به فیلم 
مستند دارم، سعی می کنم با آن خود را سرگرم کنم. این را هم بگویم که ترسی ندارم. 
درست است که انسان باید یکسری اصول را رعایت کند، اما درنهایت هیچ کس 
نمی تواند از سرنوشت فرار کند، بنابراین باید زندگی کنید. دنیا تجربه های بدتر از این را 

هم دیده است، مثل جنگ جهانی اول و دوم. اتفاقات آن زمان در دنیا وحشتناک بود، 
آد م های زیادی کشته شدند، از گرسنگی مردند یا عزیزان شان و همه زندگی شان را از 
دست دادند. شاید بشود گفت که این جنگ جهانی سوم است، منتهی خوشبختانه 
اتمی در کار نیست. حاال مسأله ما ویروسی است که امیدوارم به زودی ریشه کن 
شود. تلفات این ویروس بسیار کمتر از تلفات جنگی است که پیش بینی می شد 
جنگ سوم جهانی داشته باشد. حاال حداقل در خانه های امن خودمان هستیم و 

منتظریم که این باد بدی از سر ما رد شود.
 به هرحال نوروز هم در راه است و امسال همه باید از دیدوبازدید عید صرف نظر 

کنیم و اگر نکنیم ممکن است اتفاقات خوبی در انتظارمان نباشد.
مردم امسال عید هم در خانه و در کنار خانواده گل می گویند و گل می شنوند. 
این هم تجربه جدیدی از عید نوروز است. بشر  بسیار موجود جالبی است، هر 
چیزی پیش بیاید، به آن عادت می کند. البته ما ایرانی ها راهی برای جشن گرفتن 
پیدامی کنیم و حتما هم عید نوروز را در خانه ها جشن می گیریم، مردم ایران هیچ گاه 
متوقف نمی شوند. حاال که واتس اپ و شبکه های اجتماعی ارتباطات را راحت کرده 
است و مردم می توانند از طریق تماس تصویری یکدیگر را از راه دور ببینند. به هرحال 

انسان در شادی بدبختی را فراموش می کند و  این نیز می گذرد.
   شاید هم این شرایط تجربه جدیدی برای ارتباط با خود و تنهایی خود 

به دور از شلوغی ها باشد.
بله. آدم به خود و خانواده خود نزدیک می شود. ما ایرانی ها همیشه اتفاقات را 
خیلی زود فراموش می کنیم، البته درباره کل  بشر هم همین است. انسان بدترین 
اتفاقات در تاریخ بشر را هم فراموش می کند و اگر فراموش نکند، نمی تواند آینده را 
بسازد. بنابراین این روزها هم فراموش می شود، البته اگر زنده بمانیم و اتفاق بدتری 

نیفتد. به قول انگلیسی ها مرگ راه خود را دارد و زندگی هم راه خود را. 
ع پیدا کرده تا بشر ایمنی خود و     برخی هم می گویند این ویروس شیو

زندگی خود را تقویت کند. شما این طور فکر نمی کنید؟
شاید یک پیغام طبیعی و الهی در این ماجرا باشد و درسی هم در آن نهفته باشد. 
کمترین چیزی که این ویروس دارد، آماده کردن  بشر برای مشکالت بعدی است. هر 
چیزی در این جهان آموزنده است و بدترین اتفاق حتما جنبه های مثبتی هم دارد. 
خدا را شکر که این اتفاق افتاده است، می توانست بدتر باشد، ممکن بود جنگ 

جهانی شود. مطمئنم این هم می گذرد و شاید  سال آینده ، سال بهتری باشد. 
   این اتفاق چه جنبه مثبت دیگری می تواند در خود داشته باشد؟

شاید بشر با این تجربه »عشق« را بیاموزد؛ چیزی که تا به حال نتوانسته به درستی 
آن را یاد بگیرد. انسان ها هنوز پس از قرن ها یاد نگرفته اند یکدیگر را دوست بدارند و 
مراقب هم باشند. ما در این دنیا تنها نیستیم و همه با هم هستیم. اگر فکر کنیم که 
همه خانواده هستیم، در صورت ضربه به یک نفر سعی می کنیم به او کمک کنیم تا 
سالمتی خود را به دست بیاورد. هر کشوری باید این را بفهمد؛ همان حرفی که سعدی 
هم در شعرش گفت و من موسیقی آن را ساختم. بنی آدم اعضای یکدیگرند. باید به 
این حرف برسیم و بفهمیم در دنیا همه یکی هستیم، چینی، ایرانی، روسی، ژاپنی و 
غیره نداریم. حال یک کشور بد باشد، حال ما هم بد است، اما بشر این قدر خودخواه 
است که هنوز به این نتیجه نرسیده است. اگر بفهمیم که فرقی با ملت های دیگر 
نداریم، به خدا می رسیم، اما وقتی فقط به خودمان فکر می کنیم، نتیجه اش می شود 
هجوم به داروخانه و فروشگاه ها. عده ای همه اجناس و داروها را خریداری می کنند و 
هیچ چیزی برای بقیه همنوعان خود باقی نمی گذارند. باید بفهمیم دنیا کشتی بزرگی 
است و تنها نیستیم یا همه با هم غرق می شویم یا همگی نجات پیدا می کنیم و به 

هدف می رسیم.     

گفت وگوی »شهروند« با لوریس چکناواریان درباره  کرونا، نوروز و مواجهه ایتالیایی با کرونا 

شاید ویروس کرونا عشق را به جهانیان بیاموزد
   ]نیره خادمی[ »بگذار بخوانم/ با گیتاری در دست/ بگذار تا بخوانم/ من یک ایتالیایی هستم/ روز بخیر ایتالیا با اسپاگتی های تردت« این بخشی از ترانه قدیمی »ال ایتالیانو« یا 
»الشاته می کانتاره«  اثر »توتو کوتونیو« موسیقیدان مشهور ایتالیایی است که مردم ایتالیا در این روزهای کرونا و قرنطینگی از پنجره یا بالکن خانه هایشان فریاد می زنند تا بگویند 
آنها کنار پنجره به موسیقی هم گوش می دهند و با هم ترانه می خوانند تا همبستگی شان را نشان دهند و  آمد و به کشورشان سالم خواهند کرد.  دوباره روزهای روشن خواهد 
ناامید نشوند، ما چه کنیم؟ این سوال به همراه چند نکته دیگر درباره شیوه برخورد بزرگان با مشکالت و نگرانی های امروزی بهانه گفت وگوی »شهروند« با لوریس چکناواریان، 
موسیقیدان نامی ایرانی- ارمنی در آخرین روزهای  سال 98 شد؛ آن هم در شرایطی که نوروز 99 را به شکلی متفاوت تر از گذشته، پیش رویمان داریم. لوریس چکناواریان که همیشه 
آینده جهان در  سال جدید حرف می زند:  »این اتفاقات تجربه جدیدی برای  از صلح جهانی گفته و حتی برای آن موسیقی هم ساخته است حاال از همان دید درباره ماجرای کرونا و 
ارتقای بشر است تا شاید درنهایت عشق را بیاموزد و به این شعر سعدی برسد که »بنی آدم اعضای یکدیگرند«. مردم ایتالیا این روزها برای نشان دادن همبستگی شان موسیقی 
را از پنجره خانه هایشان فریاد می زنند. درواقع موسیقی مهم ترین رکن زندگی آنهاست و شعر مهم ترین مشخصه مردم ایران. در ایران همیشه موسیقی پشت شعرها پنهان بوده 

بنابراین مردم ایران هم می توانند سر از پنجره بیرون ببرند و برای هم شعر بخوانند.«

منهای سینما
امیرجدیدی

دیالوگ


