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سهیل محمدی

خطر موج چهارم کرونا

حسن روح االمین :هر تعریفی در دنیا میتواند برای انسان تخریب داشته
باشد اگر خودش را تربیت نکرده باشد
احساس میکنم بعد از اینکه انسان عمرش تمام شود ،باید درباره او و کارهایش نتیجهگیری صورت گیرد و اینکه
آیا کارنامه موفقی داشته است یا خیر؛ اما در هر حال این انتخاب برای من ممکن است تخریب بههمراه داشته
باشد و ممکن است برای دیگران سبب رشد شود ،یعنی دیگرانی که قصد دارند در این مسیر فعالیت کنند ،ممکن
است مسیری روشن ببینند اما در هر صورت هر تعریفی در دنیا میتواند برای انسان تخریب داشته باشد اگر
خودش را تربیت نکرده باشد.
سخنان این هنرمند نقاش روز گذشته بهعنوان چهره «هنر انقالب» در سال  ۱۳۹۸انتخاب شد.

چشمانداز جشنواره تئاتر فجر در سال  1400را چگونه میتوان تصویر کرد

استفاده از ظرفیتهای آنالین

اداره کل هنرهای نمایشــی مثــل برخی دیگر از
نهادهــای وزارت ارشــاد مرغ عزا و عروســی هنر
یادداشت
در کشور اســت .بودجه آن بسیار ناچیز است که
مجلس و دولت در اختیارش میگذارند اما باید
پاسخگوی تمام وامصیبتهای عرصه نمایش
در اقصــی نقــاط کشــور باشــد اما همیــن اندک
بودجــه اداره کل نیز متأســفانه نمیتواند خارج
رضا حامدیخواه
از روال و بند وتبصره هزینه شــود وگرنه بهترین
مدرس دانشگاه
راه کمک به درمان و معیشــت هنرمندان تئاتر
فیلمساز ،کارگردان تئاتر
بهصــورت مســتقیم بــود ،بویژه در اســتانها که
هنرمندان در شرایط سختی به سر میبرند .در چنین وضعیتی ،برگزاری
جشــنوارهها و بویژه جشــنواره فجر بهصورت آنالین امری پسندیده بود و
تجربههایی بههمراه داشــت که حتماً میتواند در جشــنواره ســال آینده
و در فراخوانی که منتشــر خواهد شــد مد نظر قرار بگیرد .بهعنوان نمونه
در دوره قبل نیز طراحی و برنامهریزی شــد اما درســت چند روز مانده به
جشــنواره ،طبق دســتور برگزاری فیزیکی جشنواره نیز در دســتور کار قرار
گرفت .تنها بخشی از برنامهریزی آنالین تحقق یافت و مدیران اداره کل
و عوامل ستادی جشنواره در مدت بسیار اندکی برگزاری فیزیکی جشنواره
را با تماشــاگر محدود تدارک دیدنــد .بخش تله تئاتر و گزارش صحنهای
بــه جشــنواره افــزوده شــد کــه باید بخش گــزارش صحنــهای بــا آموزش
گروههایــی کــه به ضبــط و کارگردانــی فنــی و صدابرداری آثار مشــغولند
 بویــژه در شهرســتانها  -تحت آمــوزش قرار بگیرند .افتتــاح تلویزیونتئاتــر ایــران اقدام مهم دیگری اســت که عــاوه بر کارکردهای رســانهای

شرمندگی هنری یا سندروم
استاندال چیست؟

 #کرونا

بــا اعــام نقشــه جدیــد
رنگ بنــدی شــهرهای ایــران
هشتـگ براســاس کرونــا ،همــه مراکــز
اســتانها و کالنشــهرها در وضعیــت قرمــز قــرار
گرفتهانــد .ایــن خبــر بازتــاب زیــادی در شــبکههای
اجتماعــی داشــت .انتقــاد از وضــع نشــدن قوانیــن
ســختگیرانه برای نوروز و برقراری و انجام ســفرهای
نوروزی یکی از مهمترین مسائلی است که درباره آن
در شبکههای اجتماعی میخوانیم
و کاربران زیادی هم از لزوم تعطیلی
مینویسند هرچند خیلیها هم به
ایــن اشــاره میکننــد کــه تعطیلــی
آســیب فراوانــی بــه کســب و کارهــا
میزنــد« :دیشــب آخرین کنســرت
در کیــش برگزار شــد و امــروز اعالم
وضعیت قرمز شــد»« ،رنگبندی
شادی که ستاد ملی کرونا برامون در
نظر گرفتن؛ البته با کمک و همراهی
مــردم دل به نشــاطی کــه از جاده و
سفر نوروزیشون نگذشــتن« ،».در
وضعیــت قرمز مگه نبایــد بازار تعطیل بشــه؟ بازه
که»« ،آبی کمرنگ با خط های سفی ِد ریز ندارین؟»،
«خداقــوت! چیــزی نمونده دیگــه .یک همت کنیم
اون  ۶۲تــا رو هــم قرمز کنیم دیگه تمومه»« ،باز هم
رســیدیم بــه هشــتگ« تعطیل کنیــد» ظاهــراً .حاال
چنــد روز طول میکشــد دربــاره تعطیلی چنــد روزه
تصمیمگیری شود؟»« ،طبق بررسی اپیدمیولوژیکی
کــه ما کردیــم (ولی در حد چاپ مقالــه نبود) به این
نتیجه رســیدیم کــه ،اعالم خطــر و وضعیت قرمز و
ترسوندن مردم و توئیت کردن و ....هیچ کدوم برای
مردم تأثیری در شلوغیهای اجتماعی نداره ،فقط و
فقط تعطیل کردن مؤثره»« ،جرأت نمی کنم کانال
اخبار و باز کنم ،اگه تعطیل نکرده باشن چی؟ یعنی

کالب هاوس بومی

کالب هــاوس ایــن روزهــا
پرحرف و حدیثترین شــبکه
ماجرا اجتماعی اســت .هــم بهدلیل
امکانات تازهاش برای کاربران و هم بهدلیل حضور
سیاســیون در آن و حرفهای انتخاباتی شان .دیروز
بحث بومیســازی کالب هاوس مورد توجه کاربران
قرار گرفت چون معاون حقوقی و امور مجلس مرکز
ملــی فضای مجــازی از بخش خصوصی خواســت
مشابه داخلی کالب هاوس را ایجاد کند.
کاربران زیادی به پروژههای مشــابه این بومیسازی
اشــاره کردنــد و از حرفهایــی که برای فیلتر شــدن
کالب هــاوس زده میشــود نوشــتند« :میگــم حاال
میخوایــن یــه چنــد روز چیــزی رو بومــی نکنیــد و
ن بومیهایی رو که تو این چند ســال کردید ،یه
همی 
بررســی مجددی بفرمایید« ،».دوباره قراره یه چند
میلیــارد وام و یه چندتا ســرور در اختیار نورچشــمیا
قــرار بگیــره و بــه خاطــر اینکه به کســب و کارشــون
لطمــهای وارد نشــه هــم کالبهاوس فیلتر بشــه تا
بتونن بدون رقیب ،مخاطبشــون رو جذب کنن»،
«خبر کوتاه بود .مرکز ملی فضای مجازی خواســتار
ایجــاد کالب هــاوس بومی شــد»« ،فکر کــن االن به
تعــداد کشــورهای دنیــا دارن کالب هــاوس داخلی
میســازن ،مثل اون المبورگینیــه»« ،روزنامه کیهان
امروز با کالب هاوس گیــر داد باالخره .آخرین باری

تــو این اوضــاع کرونا و وضعیت قرمــز واجبه کالس
تشــکیل بدیم؟»« ،تــوی تعطیالت عیــد جادهها رو
باز گذاشــتن .االن میگن وضعیت قرمز شده باید دو
هفتــه تعطیل کنیــم« ،».یکی دیگه میره مســافرت
وضعیــت قرمــز و در به دریش واســه ماســت»« ،به
لطف ســفرهای نــوروزی تقریباً وضعیت کل کشــور
قرمــز شــده« ،».چند هــزار نفر کرونا مثبت پا شــدن
رفتن مســافرت! چند میلیون آدم هم تو شــهرهای
کوچیک پا شــدن رفتن ســیزده بدر.
بعد میخوای وضعیت کشور قرمز
نشه؟»« ،تعداد مراجعین مشکوک
و مثبتکرونا بهطرز مصیبت باری
در حــال افزایــش .فقــط با یــک ماه
تعطیلــی کامــل کشــور میشــه ایــن
جهشراتاحدودیمهارکرد.اتفاقی
که عمالً نه از نظر روانی و اجتماعی
توسط مردم قابل پذیرش و نه عزم
و ارادهای بر انجامش هست»« ،ایرنا
نوشــته همه اعضــای کمیته علمی
ستاد کرونا ،بدون حتی یک مخالف،
نظرشــون اینه که برای عبــور از وضعیت فعلی باید
 10روز تعطیلــی کامــل اجرا شــود .دقــت کنید :همه
اعضای علمی ســتاد کرونا .یعنی خودتــون اینها رو
قبــول داریــد ،االن نیاز بــه تصمیم درســته نه وقتی
آمــار رفت بــاالی « ،».۲۰۰آخه تعطیلی فایده نداره
کــه؛ ۲هفته نه بگو ۱مــاه .الکداون باید بشــه .نذارن
کســی از خونه بیاد بیــرون که خب اینجــا هیچوقت
امکانپذیر نیســت»« ،وزیر بهداشت گفته تعطیلی
دو هفتهای کل کشــور ضروریه وگرنه آمار فوتیها به
باالی  ۶۰۰نفر میرســه .بهتر نبود دو هفته تعطیلی
عید اجازه سفر نمیدادید تا االن برای کنترل بیماری
متوسل به تعطیلی نشید؟ امثال من تا کار نکنن پول
درنمیارن».

شهروند
مجـــازی
یگانه خدامی

که علیه تلگرام نوشــتن یک هفته بعد فیلتر شد»،
«بعدازپروژههایموفقیتآمیزسیستمعاململی،
توجوی ملی ،پیامرسان بومی ،نوبت به
موتور جس 
«کالب هاوس بومی» رسید»« ،یعنی اگه یک غربی
چیــزی ســاخت و مــا آریاییهــا نخواســتیم ملــی از
روش بســازیم اون روز من جشن میگیرم« ،».یکی
نیســت یعنــی بپرســه کــه االن ســروش و یکتا جای
چی رو گرفتن که میخواین یکی دیگه کپی کنین؟»،
«بعد از دریافت وامهای میلیاردی اپلیکیشــنهای
مشــابه تلگــرام ،حاال نوبــت به پلتفرمهای مشــابه
کالب هــاوس رســید .هــدف بومیســازی نیســت،
هدف دریافت وامهای میلیاردی یک عده اســت»،
«خالصه کــه خارجیهــا کالً برای مــا ایرانیها مایه
دردسرن .با هرچیزی که درست میکنن یه استارتاپی
تــو ایران پیدا میشــه و کلــی وام هنگفت مــی گیره و
آخرشــم ازش اســتقبال نمیشــه و شکست میخوره
توجوگر یوز
پروژهشــون؛ مثــاً همیــن موتــور جســ 
که دیگه کال بساطشــو جمع کرد و رفــت« ،».کیهان
گفتــه که چرا قوه قضائیه واســه فیلتــر کالب هاوس
کاری نمیکنــه؟ بعد دیــده نمیتونــه دلیل موجهی
واســه فیلترش پیــدا کنه ،گفته حضور مســئوالن در
این شبکه اجتماعی غیربومی باعث بیشتر شناخته
شــدنش تو جامعه میشه« ،».منتظر استارتاپهای
حرفینو و گوییشا باشید».

هنــگام دیــدن یــک اثــر
هنــری بســیار زیبــا چــه
هنر و روان
حــاالت و احساســاتی را
تجربــه میکنیــد؟ غــرق
در لــذت میشــوید،
مســحور میشــوید و
تحســین میکنیــد یــا....
آیــا میدانســتید زیبایــی
شهرزاد عبدیه
میتوانــد برخــی افــراد را
روانشناس
بیمار کند؟
اســتاندال؛ نویســنده
شــهیر کتاب سرخ و ســیاه نخستین کسی بود
کــه درخصوص حاالتــی که هنگام مشــاهده
آثــار هنــری بــه آن دچار شــد ،گــزارش کرد و
بــه همیــن دلیــل نــام این ســندروم به اســم
وی ثبــت شــد .البتــه ســندروم اســتاندال
نامهــای دیگــری ماننــد ســندروم فلورانس،

هایپرکولچرمیــا هم دارد .اســتاندال در ســفر
ِ
خــود به شــهر فلورانــس و حین بازدیــد آثار
زیبای این شهر دچار حاالتی شد که در کتاب
«ناپــل و فلورانس :ســفری از میالن تا رجیو»
چنیــن توصیــف کــرده اســت« :من بــه وجد
آمده بــودم .از بودنــم در فلورانس و توانایی
لمــس مجســمههایی که پیــش از این ندیده
بــودم بــه وجد آمده بــودم .همه چیــز با من
حرف مــیزد .کمکم دچار تپش قلب شــدم
انــگار یــک دفعــه جــان از بدنم خارج شــده
باشــد احســاس کردم همیــن االن اســت که
غش کنم».
پــس از آن روانپزشــکهای بیمارســتان
ســانتاماریا متوجه شدند که افراد دیگری نیز
هنــگام بازدیــد از آثار باشــکوه و زیبا عالئمی
مشــابه بــا آنچــه اســتاندال توصیف کــرده را
تجربــه کرده انــد؛ عالئمــی مانند ســرگیجه،
گرگرفتگــی ،تپــش قلــب ،تعریــق ،انــدوه و
حتــی غش .در ســال  ،1979یک روانپزشــک
ایتالیایــی پــس از بررســی گردشــگران شــهر
فلورانس این ســندروم را نوعی «شــرمندگی
هنری» توصیف کرد.
گویــی این افــراد در مواجهه بــا این حجم
از زیبایــی دچــار نوعــی شــوک میشــوند و
بههمیــن دلیــل تنهــا درمانهای اورژانســی
بــرای این افراد انجام میشــود و بعد از چند
روز عالئــم از بیــن مــیرود .هنــوز اختــاف
نظرهای بســیاری درخصوص این ســندروم
در بیــن متخصصــان وجــود دارد و نیــاز بــه
بررسیهای بیشتری هست.
با این حال اگر این سندروم برایتان جالب
است و از عالقهمندان به فیلمهای ترسناک
هســتید فیلــم«»The Stendhal syndrome
بهکارگردانــی داریــو آرجنتــو را ببینیــد .اگــر
هم اهل مطالعه هســتید ،بد نیســت بدانید
رابــرت ویســکوزی در رمــان آســتوریا بــه این
بیماری اشارههایی داشته است.

و پژوهشــی بســتری اســت برای فعالیتهــای روزآمــد در زمینه نمایش
تلویزیونــی که تقویت برای ســال آتی در گرو تولیدات متناســب تصویری
و تلویزیونی اســت که از مشــتقات هنرهای نمایشی محســوب میشود و
الزاماً تئاتر نیســت .هر چند در دوره کرونا زیر ســاختی اســت که اداره کل
هنرهــای نمایشــی با حمایت و خریــد آثار تصویری هنرمنــدان میتواند
به حیات گروههای نمایشــی کمک شــایان توجهی کند .نکته دیگر آن که
این تلویزیون باید همچون ارکان یک شــبکه ،ساختار و مدیریت سازمان
یافتهای داشــته باشد تا بتواند در دوره کرونا و بعد از آن مهمترین رسانه
و محل رجوع هنرمندان باشــد ،در غیر این صورت به یک  vodمعمولی
و مانعــی بــرای رقبای بخــش خصوصی بدل خواهد شــد .ســال  1400با
چهل ســالگی جشــنواره بینالمللی تئاتر فجــر تقــارن دارد و مانند دیگر
ارکان اجتماعــی ،هنرهای نمایشــی نیز دســت به گریبــان پدیده جهانی
کروناست؛اما در چنین چنبرهای ،کوچکترین اشتباه و اقدام نسنجیدهای
که ناشــی از هیجانزدگی ،فشــار معیشــتی و یا منافع شــخصی و گروهی
عــدهای باشــد ،در خوشــبینانهترین حالت ،تئاتر در حال احتضــار و رو به
موت را ،با انواع مســکنها و اقدامات اورژانســی همچنان محتضر ،حفظ
خواهد کرد .نخســتین هــدف دســتاندرکاران از صدر تا ذیل در شــرایط
کنونی باید تأمین معیشت و پوشش حمایتی از کسانی باشد که اشتغال
آنها به خطر افتاده است .در پایان خوشبینانه به چهلمین جشنواره تئاتر
فجر مینگرم و پیشــنهاد میکنم با همان شــور و حال ایام جشنواره چند
جلســه بــرای ارزیابــی ،اصالح و پیدا کردن مســیرهای تازه برگــزار گردد و
ســپس از هــم اکنون بــرای جشــنواره چهلم با فــرض حاکم بــودن کرونا
برنامهریزی شود.

بهبهانه انتشار یک مجله تازه برای نوجوانان

سیزده ،سرخط زندگی است

در حوزه بزرگســاالن کمابیش مجالتی در زمینه فرهنگ
و هنــر و ادبیــات پیــدا میشــود امــا اگــر بخواهیــد دنبال
پیشنهاد
مجلــهای برای فرزند نوجوان خود باشــید که ســویههای
فرهنگی و هنری داشــته باشد کار کمی بیخ پیدا میکند.
مســأله اینجاست که به دالیل بســیار موجه و غیرموجه
حوزه مکتوب ما در این زمینه ضعف و خأل عمیق در این
بخش وجود دارد که جز با وارد گود شــدن نهادهای فرهنگ و مؤسســههای
خصوصی و غیرخصوصی و البته تیم آگاه و محیط به این حوزه ،پرنخواهد
شد.
یکــی از نوقدمهایــی که به تازگی پابهاین عرصه گذاشــت مجله «ســیزده»
اســت کــه صاحبامتیــاز ،مدیر مســئول و ســردبیر آن زکیه شــادلو اســت و
تحریریهای حرفهای و البته با کیفیت چاپ و طراحی گرافیک بســیار باالیی
آن را بــرای نوجوانــان ســرزمینمان تدارک دیده اســت .اولین شــماره این
مجله که به تازگی منتشر شده چنین عنوانی دارد.
سردبیر مجله درباره انتخاب چنین عنوانی مینویسد« :نمایشنامه «باالخره
ایــن زندگی مال کیه» اثری از برایان کالرک اســت کــه در اصل برای اجرا در
تلویزیون نوشــته شــد اما پس از روبهرو شــدن با موفقیتهای بســیار زیاد و
اجرا شدن در کشورهای مختلف
و همچنین ســاخته شدن فیلمی
بر اســاس آن بهصورت کتاب نیز
منتشــر شــد .در ایران ایــن کتاب
بــا ترجمــه احمــد کســاییپور در
انتشارات کارنامه منتشر شده و با
کارگردانی اشــکان خیلنژاد روی
صحنــه نمایــش رفتــه و عنــوان
پرونده شماره اول مجله ماست.
«ســیزده» در انتخاب پروندهها برای هر شــماره تالش میکند از عنوان یک
کتــاب ،فیلــم یا یک اثــر هنری وام گرفتــه و بــرای آن عناویــن بازتولید کند.
عنوان شماره اول با پیشنهاد و همفکری تیم نوجوان تحریریه انتخاب شد،
چــرا که این نوجوانان تالش میکنند در مالکیــت زندگی خود نقش مهمی
ایفا کنند و در این راستا دست به تالش بزنند.
ایــن بچهها به نوعی با شــعار «باالخره این زندگی مــال کیه» مخاطب را به
یک چالش دعوت کردهاند ،مخاطب نوجوان را دعوت به چالش حضور در
یک رسانه و مخاطب بزرگسال را دعوت به دیدن و شنیدن صدای نسلی نو
که قرار اســت عمیقتر بیندیشد و جسورانهتر بیان کند ».نکته جالب و قابل
تحسین اینکه تحریریه این مجله را نوجوانها تشکیل میدهند و چهرههای
شناخته شدهای که روزگاری نوجوانانی پرشور بودند هم در کنار آنها حضور
دارند و به تیم «ســیزده» مشــاوره میدهند .در این شــماره ،یادداشتهایی
خواندنــی روی کاغذ آمده از جمله «پرویز»« ،کریمخان تقاطع ایرانشــهر»،
«تو چراغ خود برفروز»« ،بنویسیم یا منتظر بمانیم کسی بیاید».

عکس نوشت

بعضیها آنقدر به
دیگران وفادارند که
بهخودشان خیانت
میکنند

گابریل گارسیا مارکز

ژانر وحشت هم برای نوجوانان مثل
بقیه ژانرهای ادبی است

ژانــر وحشــت هــم ماننــد دیگــر
ژانرهــای ادبــی اســت .برخــوردی
یادداشت که مــا با ادبیــات داریــم ،کودک و
نوجــوان بــا آن نــدارد .البتــه الزم
به ذکر اســت که ادبیــات کودک از
ادبیات نوجوان مجزاســت .آنطور
کــه مــا فکــر میکنیــم کــه ممکــن
مریم محمدخانی
اســت یــک کتــاب تأثیــر بســیار
نویسنده و مدرس
عجیب و غریب بر بچهها بگذارد،
ادبیات کودک و نوجوان
ایــن اتفــاق نمیافتــد .بچههــا بــا
ادبیــات آن برخــوردی را میکنند
که به وســیله آن از این دنیا جدا شــوند و در تخیل خود
سیر کنند و تجربیاتی کسب میکنند که ممکن است در
دنیای واقعی امکان کسب آن تجربه را نداشته باشند و
ژانر وحشــت هم این امکان را بهخوبی فراهم میکند و
پر از عناصری اســت که برای بچهها هیجانانگیز است.
قصههــای غیرواقعــی را کــه در واقعیت وجــود ندارد و
تقریبــاً غیرممکــن اســت بچهها خیلی دوســت دارند و
میتواننــد هیجــان شــخصیتهای آن کتــاب را لمــس
کنند و این هیجان برایشان خوشایند است.
تلقــی مــن در مواجهه با قشــر کــودک و نوجــوان که
البته شــاگردان بســیاری هم از این گروه ســنی داشتهام
این اســت کــه خیلیها وقتی کتاب را تمــام میکنند آن
را میبندنــد و همانجــا هم قصه تمام میشــود .یعنی
لزومــاً آن حس را بــا خود به دنیای واقعــی نمیآورند.
همانطــور که ممکن اســت یک کتاب رئــال را بخوانند
و مثــاً از مــرگ شــخصیت داســتانی ناراحت شــوند یا
یــک کتاب بامزه و طنز بخواننــد و بخندند .یا یک کتاب
تخیلــی بخوانند و ســرگرم شــوند .منظور این اســت که
برخــورد بچههــا بــا ادبیات متفاوت اســت بــا چیزی که
مــا بــه آن فکــر میکنیــم و میخواهیــم از دور مواظب
باشــیم .البته بازهم تأکید میکنم که گروه سنی کودک
و نوجــوان با هم متفاوت اســت .ژانر وحشــت هم مثل
بقیــه ژانرهای ادبی اســت و چــرا باید فکر کــرد که باید
بچههــا را از ایــن نوع ادبــی دور کرد؟ و یا چــرا باید فکر
کرد که بچهها را باید از تمام چیزهایی که فکر میکنیم
آزاردهنده است ،دور نگه داشت؟
هــر آدمی به اندازه خودش در زندگی تجربههایی را
دارد کــه اذیتــش میکنــد و حال چه بهتر کــه در محیط
امنــی مثل ادبیات بعضی از ایــن حسها را تجربه کند
و بعد آماده شود اگر در زندگی واقعی با آن مواجه شد
چه برخوردی داشــته باشــد .من روانشــناس نیستم اما
برخوردی که با ادبیات و با گروه ســنی کودک و نوجوان
داشتهام به این نتیجه رسیدهام.
ما در حوزه تألیف داســتانهای وحشــت نوجوانان
نمونههــای خیلــی بکــر نداریــم .البتــه در ترجمه هم
همیــن اســت .خیلیهــا تکرارکننــده نمونههای پیش
از خودشان هســتند .ادبیات ژانری این خصوصیت را
دارد و خیلی از الگوهای پیشســاخته تبعیت میکند.
در خــارج از ایــران هــم همیــن اســت .ترجمههــای
کتابهای ژانر وحشــت را که نگاه کنیــد میبینید آنها
هــم تجربه خیلی عمیق و یگانه نداشــتهاند .آنها هم
معمــوالً تجربیــات کتابهــای پیــش از خــود را تکرار
میکننــد .بنابرایــن فقــط منحصــر به ادبیــات کودک
ایران نیست.
گاهــی مــا ســراغ کتابهایــی میرویم که خودشــان
کپــی چیز دیگری هســتند و این باعث میشــود که یک
پلــه عقبتر بیفتیم در صورتی که قصههای عامیانه ما
میتوانند به نویســندگان ما بســیار کمک کنــد .نه فقط
به قصه وحشــت بلکه بــه قصههای فانتــزی و علمی-
تخیلی هم میتواند کمک کند تا نویسنده به کمک این
عناصــر قصهای خلق کند که بــرای بچهها هیجانانگیز
باشد.
تجربههایــی هــم بــوده که مخاطــب از آن اســتقبال
کــرده اســت .مثــل تجربــه آقــای گلشــیری .البتــه بایــد
بگویــم که جــای فضاهای متفاوتی که بــا کمک عناصر
قصههای قدیمی خودمان آفریده شده خالی است.

تصــور مــا ازکتابخانه بــه کتاب
و قفســههای چوبی اســت .اما
ک معلم هندی و همسرش در
ی 
کلکتــه جنوبی هند بــا همکاری
یک مغــازه دار کتاب دوســت،
یخچالــی راهانــدازی کردهانــد
کــه در آن بهجــای خوراکــی
پــر از کتــاب اســت .آنهــا ایــن
کتابخانــه خیابانــی رایــگان
را بــا هــدف القــای عادتهــای
مطالعــه و ایجــاد یــک جامعه
کتابخــوان راهانــدازی کردهاند
و هر فــردی میتوانــد هر زمانی
که خواســت ،کتابی را از داخل
ایــن یخچال بــه خانه ببــرد و تا
یک ماه بازگرداند .در این یخچال حدود  ۱۰۰کتاب قرار گرفته و معلم هندی میگوید« :دنبال چیزی بودیم که جای زیادی را
اشغال نکند؛ عالوه بر اینکه کتابها را در تمام طول سال ایمن نگاه دارد و چه چیزی بهتر از یک یخچال شکسته!»

