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و خواندن
از گل بو فیوضی

آخر

انجام دهید

شهر

.1نروید بیرون!

آرام و مؤثر باشید
با درد صبر کن که دوا میفرستمت
یکی از پیشنهادهایم برای اسفند راه رفتن در خیابان بود .اسفند
ماه خوش شروع فراغت است .نه کسالت از آن میبارد مثل
میانه تعطیالت ،نه آنچنان فشاری روی آدمهاست .ماهی
که میتوانست استاندارد زندگی باشد .هوا خوش و دل آدمها
خوش .خنک و سبک و رنگرنگ ،لبریز از بوی تردی جوانهها
در شهر .اما حاال ،در این سال عجیب و پر التهاب اسفند هم به
اسفندهای همیشه نمیماند .اسفند هم خاکستری شده است
و پیاز نرگسها و اللهها در خاک ترسیده ،پنهان شده تا شاید
در سال نو آرام گیرد همه چیز .سر زند دوباره ،سبز شود .اما
آدمیزاد به امید زنده است و برای ماندگار کردن امیدش باید
عقل کند .باید سمت درست و آگاه زندگی بایستد .مثل همین
روزها که بیشتر از هر چیز به رفتاری آرام ،حساب شده و عاقالنه
نیاز است .نمیشود رفت بیرون ،نمیشود در خیابان پرسه
زد .حال خوش بیداری طبیعت را کنار تن کهنه درختها ،زیر
بارانهای گاه به گاه اسفند و در صدای پرندهها جشن گرفت
اما میشود یک شهروند آگاه بود .میشود نترسید از نگرانی
از دست دادن و شیوع بیماری .میشود بیتنش و اضطراب
رفتاری درست داشت همانگونه که باید و از زندگی مدرن در
کالنشهر برمیآید .میدانم آدم تنهاتر و ترسیدهتر و بیپناهتر
میشود اما همین هم قاعده دارد .جای راه رفتن در شهر
پای پنجره بارانی یک روز ساد ه اسفند بایستید هم از سبزی
درختها و شهر لذت ببرید هم پرهیز کنید .از نادرستی و اشتباه

و دامن زدن به شیوع بیماریها و راههای انتقال آن پرهیز کنید.
دستهایتان را منظم بشویید .اگر کار ضروری ندارید بیرون
نروید .اصول زندگی مجازی را بهتر بیاموزید .جای انتقال وجه
از دم باجه یا عابربانکها عملیات آنالین بانکی را به زندگی
اضافه کنید .انسان عصر خودتان باشید .بیحسرت و نگرانی
هم زندگی کنید و هم مراقب باشید ،تا برسد به آن لحظه حول
حالنا و بگرداند ایام را به خیر به سبکی تحملناپذیر و بگذرد این
روزها و التهاب آن.
تلویزیون

.2ببینید سریال «کرگدن» را

چالشآدرنالین
در شبکه خانگی
همانطور که پیش از این هم نوشته بودم اگر سریال کرگدن را
به روال معمول سریالهای شبکه خانگی ببینید ممکن است در
قسمت اول وحشتزده شوید .بیهشداری برای سن تماشاگران
یا میزان بلندی صدا ناگهان شما را پرتاب میکند وسط مصیبتی
که از دل چند دقیقه خوشی گرفتارش شدهاید .ریتم تند و میزان
بیرحمی غیرقابل تصور به آنهمه ظرافت و تجملی که عادت
داشتیم نمیخورد .ممکن است مثل هر سریال دیگری با
کودکان یا افراد حساس به خشونت پای تماشا نشسته باشید اما
سریال مثل آنها نیست .سریال از جای دیگری تعریف میشود و
شما را به یک بازی تازه دورتر از سطح انتظار و معمول میبرد.
که برای چنین چیزی بهتر بود دستکم هشدار سن میداشت.
این سریال در قسمتهای نخستین بیشتر به یک شیطنت
میماند .اما اگر کمی صبوری کنید و به قسمتهای دهم

یازدهم برسید سریال راه خودش را پیدا میکند .هر قسمت
درستتر و شبیهتر میشود به نمونههای موفقی که وفادار
به قواعد ژانر پیش میروند و در نمونههای موجود در بین
سریالهای شبکه خانگی به جرأت میتوانم بگویم تنها
سریالیست که به دور از بازیهای معمول مخاطب را هر
قسمت بیشتر از قبل میکشاند و از سویی دیگر بازی روان
بازیگرها ،جنسی از صمیمیت و یکدستی در بازی و درست
بودن هر کدام سرجایشان شما را به کاراکترها عالقهمند
میکند .شاید بتوان گفت یکی از بهترین انتخابهای بازیگرها
در سریالهای اخیر از آن کرگدن است .جمعی که بیشترشان
از صحنه تئاتر آمدهاند و حاال کنار هم خوش نشستهاند.
قدرتمندترین بخش این سریال .پوریا رحیمی سام با طنز ریز
و شخصیت سادهگیر و همیشه بذلهگو در کنار زمختی کاراکتر
بانیپال شمون با بازی قاطعانه و مسلط هدی زین العابدین
در کنار زنانه بودن و نگرانی مدام سارا بهرامی ترکیب رنگارنگی
را به تصویر میکشد که خوشایند و حسابشده است .مصطفی
زمانی ،الهام کردا ،پانتهآ پناهیها ،ستاره پسیانی ،کاظم سیاحی
و نادر فالح هم به این ترکیب ،اتمسفری باورپذیر دادهاند و باید
بگویم سریال از لحاظ بازی چیزی کم ندارد.
رادیوخانگی

.3گوش کنید به پادکست «رادیو
دیو» را

از اینجا صدای شهرها به گوش میرسد
www.radiodeev.org
«فضای شهری تهران در اولین برخورد توده سیالی از جنس
صداست یک هوم یا همهمه گنگ که رنگ خاکستری را در ذهن
تداعی کرده و مانند حجمی برخاسته از هزاران زنبور خشمگین
با انسان حرکت میکند این صدای تهران قرن بیستویکم
است .در ایستگاه متروی دروازه دولت با کمی دقت میتوان
اجزای این توده را به تفکیک شنید .دو صدای مختلف بیپ
از دروازه الکترونیک بلیتخوان ،صدای بم یکی از مأموران
مترو »...اینطور میشود .این دقیقاً صدای تهران است .صدای
زیستی که بلدش هستیم .صدایی که حتی اگر نشنویم و بیدقت
از کنارش بگذریم لحظه به لحظه آن را میدانیم .ریز به ریزش
را زندگی کرده ایم .رادیو دیو پادکستی که از همان ابتدا جایش را
میانه موسیقی و ادبیات و جغرافیایی که آن ادبیات و موسیقی
متعلق به آن است پایهگذاری میکند .در هر قسمت نخست
یک موسیقی از شهری میشنویم و پس از آن یک مکالمه،
بخشی از یک داستان ،روایتی از آن شهر و منطقه تا به همراه آن
موسیقی ابتدایی نزدیکترین تجربه زیستی را به شنونده منتقل
کند .اگر اهل تصویرسازی هستید ،اگر نت و کلمه برای شما
تصویر میسازد ،این پادکست خیلی به دلتان مینشیند .ضمن
آنکه همراه این حال خوش با آن متن و آن قطعه موسیقی هم
آشنا میشوید.
این پادکست مثل پادکستهای داستان محور نیاز به تمرکز
باال ندارد و میتوانید در هر فضایی براحتی آن را گوش دهید.
پادکستی رنگارنگ بین کلمهها و موسیقی .همچنین نیازی
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