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سینمای کرونازده

#قطع_برق
خاموشــیها دیــروز هم بحث
مهــم کاربــران ایرانــی بــود.
هشتـگ بخصوص پس از انتشار اولین
جــدول خاموشــی در تهران که
البتــه کاربــران زیادی نوشــتند برق مطابــق آن قطع
نشــده است .اثرات قطع برق و مشــکالتی را که برای
مــردم ایجــاد شــده در میــان نوشــتهها میدیدیــم و
خیلیهــا هم بــه تأثیر اســتخراج رمزارزهــا در کمبود
بــرق اشــاره میکردنــد« :بیمــاری خودایمنــی بابام
جوریــه کــه گرمــا میتونــه حمله ایجــاد کنه ،بــرق که
میره میایم تو ماشین تو پارکینگ کولر ماشینو روشن
میکنیم و ساعتها صبر میکنیم که برق بیاد و خونه
جای زنده موندن شه« ،».سخنگوی شرکت برق هم
گفتــه دانشآموزان برن جایی که طبــق برنامهریزی
قطعــی برق ،موقع امتحان برق داشــته باشــن .آدم
نمیدونــه بخنده یا دســت بنــدازه دهن خــودش رو
جــر بده« ،».آقــای وزیر نیرو؛ آقای صنعــت برق؛ اگر
شوکه نمیشین و تعجب نمیکنین توی جدولتون
ســاعت  ۱۳بــرای مــا خاموشــی تــدارک دیدیــد امــا
االن که ســاعت  ۱۰:۴۵دقیق ه اســت بــرق رفته .برای
روشنایی کارآمدی ندارین ،برای خاموشی هم برنامه
ندارین؟»« ،قطع برق فدراسیون شطرنج باعث شد
شــطرنج بازان ایرانی در مسابقات قهرمانی آسیا که
بــه روش هیبریدی و بهصورت آنالین برگزار میشــه،
شکســت بخورند! بههمیــن ســادگی»« ،خون ه پدرم
ویالیــی و یک طبقه اســت و با قطع برق بیشــتر از یه
آپارتمان گرم میشــه! ضمن اینکه دســتگاه اکســیژن
ســاز ،بــای پپ و تشــک ضــد زخــم بسترشــم برقیه
طبعاً»« ،من نمیدونم چرا بابت اینکه روزی حدود
 ۲۰ساعت برق داریم تعجب نمیکنین؟»« ،جدول
زمانبنــدی قطعــی بــرق که میگفتنــد اصــاً از این

روز تلخ شطرنج

در جریان قطعی برق فدراسیون
ماجرا شطرنج هم بیبرق شد و باعث
شــد شــطرنج بــازان ایرانــی در
مســابقات قهرمانــی آســیا کــه بــه روش هیبریدی و
بهصــورت آنالین برگزار میشــود شکســت بخورند.
ن مســأله بــه طور ویــژه مورد
در کنــار خاموشــیها ای 
توجه کاربران قرار گرفت و با ناراحتی درباره غم این
بازیکنان نوشــتند .البته کاربرانیها هم از حرفهای
شادی پریدر برگزارکننده این رقابتها ناراحت بودند
که از وزارت نیرو خواسته بود برق فدراسیون شطرنج
تا پایان مسابقهها قطع نشود« :اگه سردبیر یه روزنامه
بــودم فردا تیتر اول میزدم :در مســابقات شــطرنج
آســیایی ،اداره برق نمایندگان ایــران را کیش و مات
کرد« ،».با این باخت احتماالً ایران شــانس شــرکت
در مسابقات جهانی شطرنج را هم از دست بدهد،».
«از قطع شــدن برق که بگذریم االن توی هر شــرکتی
چندتا  UPSهســت که سیســتمها قطع نشــه« ،».یه
برقاضطراریموتوربرقیچیزینداشتید؟»«،واقعاً
خیلی ناراحت شدم .فرض کن این همه تالش کرده
باشی توی زندگی برای شطرنج بعدش توسط چیزی
کــه روش هیچ قدرتی نداری خراب بشــه آیندهات»،
«فکر کن کلی زحمت بکشــی کلی برای روز مسابقه
منتظر باشــی استرسشو بکشی بعد بهخاطر قطعی
برق ببازی»« ،حاال درسته که قطع برق کار مزخرفیه
و فــان و بهمان اما متأســفم برای اون فدراســیونی
کــه نمیتونه برق اضطراری و یو پی اس برای مواقع

خبرها نیســت اعالم کردن« ،».چند تا شمع خریدم،
دب ه آب خریدم ،به مادرم بگم از لرستان برام مشک
بفرسته ،بلوط بفرسته .بلدم با بلوط نون درست کنم.
فانــوس هم الزم داریم ،شــب که بریم تــو خیابون با
فانوس به هم عالمت میدیم ،ســام همدیگه رو با
فانوس جواب میدیم .زندگی ســخته»« ،این برنامه
بــرق من رو نصب کــردم و کالً از صفحــه لوگو جلوتر
نمیــره»« ،علــت قطعیهــای گســترده دیــروزبرق،
کســری عجیب حــدود  ۹۰۰۰مگاوات برق در شــبکه
اعالم شــده! ســخنگوی صنعت برق هم پیشبینی
کــرده ایــن کمبود باید بــا اجرای طرحهــای مدیریت
مصــرف برطــرف بشــه»« ،ماها کــه کارمون وابســته
هست بهبرق یه خاکی تو سرمون میریزیم حاال ولی
اون مظلومهایی که جونشون به برق هست ،صنایع
پزشــکی ،آی ســی یو ،ســی ســی یــو ،بیمارایــی که به
دســتگاه وصلن ،اونا چی؟ هر وقت برق قطع میشه
اول یاد اونا میافتم»« ،جدول قطع برق منتشر کردن
و خونــه من رو گفتن پنج تا هفت عصــر در حالی که
هشــت تــا ده صبح قطــع بود .بــازی ذهنــی میکنن
باهامون»« ،اپلیکیشــن برق من نصــب کردم تا االن
۶بار پیامک ورود اومده ولی به صفحه ورود نمیرسم
کــه بتونــم کــد رو وارد کنــم! ارور پشــت ارور»« ،خب
دیدیــد مدیریــت یــکجدول خاموشــی هم از شــما
برنمیاد! محله ما را دویســت بار زدید ۹_۷برق میره
بعد ۱۱:۳۴ظهر رفته! واال اون دهه شصت یک جدول
خاموشــی تو روزنامه میزدید باباها هم میدونستن
کــی فتیله چــراغ را عوض کننــد ،توری بزننــد ،چراغ
موشی آماده باشه! هرچی جلوتر رفتید مدیریتتان
زیباتر شــد!»« ،شــیطونا یــک کم شــلخته بیتکوین
استخراج کنید بذارید به ما هم یک
کم برق برسه».
شهروند

مجـــازی
یگانه خدامی

بحرانــی و پیشبینی نشــده فراهم
کنه! ضعــف مدیریتــی خودشــون رو انداخته گردن
یه مدیریت ضعیف دیگه« ،».حتی اگر مشــکل برق
هــم نبــود اون مســئول آیتــی فدراســیون باید همه
احتماالت قطع بــرق و اینترنت و خرابی کامپیوترها
رو لحاظ میکرد»« ،آدم نمیدونه بخنده یا گریه کنه.
ما که آماتور بازی میکنیم با یه لگ کلی اعصابمون
خرد میشــه .بدبخت اینا!»،بابا ما وسط بازی آنالین
نتمــون قطــع میشــه اعصــاب مــون داغون میشــه

فرض کن اینا تو مســابقه جهانی برقشون قطع شده
چه حالی دارن»« ،این جماعت ورزشکار و سلبریتی
همیشه فقط به منافع خودشون فکر میکنن .نمیگه
میلیونها انسان از کار و زندگیشون افتادهن ،چرا برق
مملکت رو قطع میکنید؟ میگه ده روز فقط برق ما
رو قطع نکنید»« ،برق بیمارســتان قطع کنید آبروی
شطرنج نره زشته».

هومان حسنپور :از آسیب ناشرنماها به نشر غافل نشویم

طومار اعتراضی  ۷۰۰کتابفروش و ناشر فعال درباره تخفیفهای غیرقانونی کتاب به معاونت فرهنگی وزیر ارشاد ارسالشده است تا در مرکز
فناوری اطالعات و رسانههای دیجیتال راهکاری برای برخورد با این موضوع اندیشیده شود .در حوزه دیجیتال و فضای مجازی
یکسری از پلتفرمها به ارائه تخفیفهای غیرمتعارف اقدام کردهاند که شرایط کار را برای همکاران ما در بخشهای مختلف سخت
و طاقتفرسا کرده است .با شورای عالی فضای مجازی نیز در این زمینه مکاتبه کردهایم و از آنها خواستهایم پلتفرمهای فروش
کتاب ملزم به تبعیت از اتحادیه ناشران و کتابفروشان شوند .برخی از سایتها زمینه فروش کتابهای قاچاق و آثار
کتابسازی شده را فراهم کردهاند ،باید زمینهای فراهم شود که افراد سودجویی که از این وضعیت سوء استفاده
میکنند ،کنار بروند و ناشران و کتابفروشان واقعی فعالیت کنند؛ نه اینکه یکسری ناشر بینام و نشان به عرضه
کتابمشغولباشند.

بخشی از گفتههای رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در ایبنا

جوالن تهیه کنندگان غیرحرفه ای
روی آنتن سیما
مدتــی اســت کــه بعضــی ســریالها از صداوســیما
پخــش میشــود امــا بعــد از چنــد قســمت بهدلیل
یادداشت
اعتــراض مخاطبان پخــش آن ادامه پیــدا نمیکند
و در ایــن بین هزینه و ســرمایه هنگفتی هدر میرود
و همچنیــن اثرات بدی بر جامعــه و ذهن مخاطب
میگذارد .ســؤالی کــه در این بین ذهــن مخاطب را
به خود مشــغول میکند این است که آیا محبوبیت
تهیه کننده یا کارگردان صرفاً میتواند گزینه مناسبی
حسن هدایت
برای ساخت سریالسازی باشد؟ و نهادهای مرتبط
تهیه کننده،
و تلویزیــون چقــدر نظــارت دارنــد تا هزینه ســاخت
کارگردان
نویس
و فیلمنامه
سریالسازی اینگونه هدر نرود؟
برخــاف آنچــه در تلویزیونهای همه جای دنیا رایج اســت ،در تلویزیون
ایران چه خصوصی و چه دولتی سیســتم بســیار متفاوتی داریم .که بسیار
عجیب است .مسأله اول این است که در تمام دنیا جایی که برنامهسازی
انبوه دارد ،آن کسی که در سریالسازی حرف اول را میزند و مورد اعتماد
است ،فقط تهیه کننده است .آن هم تهیه کنندهای که نه بر اساس روابط
بلکــه بر اســاس توانایــی و ضوابــط کفایت خود را نشــان داده اســت .این
تهیه کننده اســت کــه در مورد قصهها ،بازیگــران و کارگردان نظر میدهد
و مســئولیت پای اوست .تلویزیون برخالف ســینما گیشه ندارد .در نتیجه
آن چیــزی که مهم اســت اینکه بتوان ســریالی را که ضرورت ســاخت آن
احســاس میشود بدرســتی و سالم تحویل داد .مشــکل اصلی اینجاست
که متأســفانه در کشــور ما از  15سال پیش تاکنون یک انحراف فرهنگی در
ســریالها و برنامه ســازیها رخ داده است و آن این است که فکر میکنند
اگــر بازیگــری که شــهرت دارد تهیــه کننده کار شــود ،کفایت میکنــد .و در
نتیجه پول بســیار هنگفتی این بازیگرهای اغلب بیاســتعداد میگیرند و
کارهای سطحی و انبوهسازی غلط انجام میشود.
وقتــی تهیــه کننــده حرفــهای نداریــم یــا اگرهم باشــد بســیار اندک اســت،
طبیعی اســت که نظــم اجرایی کار بههم میریزد .ســازمان صداوســیما در
همه قســمتها شــوراهای عریض و طویلی دارد که متأســفانه فقط زمانبر
و گاه گداری ســلیقههای شــخصی اعمال میشــود در حالیکه وظیفه شــورا
ممیــزی اســت نه اینکــه کیفیت کار را بررســی کنــد .کیفیت ،بــه عهده تهیه
کننــده اســت و بایــد آن را تضمین کند .در دنیــا بابت ایــن کار از او ضمانت
محکمــی میگیرنــد تا کار را درســت تحویل دهد .اما در ایــران چه کار خوب
ساخته شود و چه بد فرقی نمیکند .هم پول و هم کار مجدد هم میدهند.
در صورتیکه در هر جای دنیا کار ضعیف باشد تهیه کننده بایکوت میشود و
به او دیگر کار نمیدهند .برای همین کار باید حرفهای باشد و تهیه کنندگان
ســعی میکنند حتی االمکان کاری استاندارد و حتی باالی استاندارد تحویل

میدهد .یا کار ضعیف تحویل میدهند که باید آنها را به پای میز محاکمه
کشــید که معموالً ایــن کار را نمیکننــد .برای همین اغلــب تهیه کنندگان
ناتــوان کــه بر اســاس روابــط کار میگیرنــد ،فراوانند .حتــی تهیهکنندگانی
بســیار جــوان و بیتجربه پروژه ســنگین گرفتهاند .چرا فکــر میکنند که کار
فیلمســازی بیارزش و ساده است؟ اتفاقاً از سختترین کارهای دنیاست.
بــرای یــک مســابقه ورزشــی اینهمــه تحقیــق میکننــد و توانایــی افــراد را
میســنجند .اما برای یک کار فرهنگی که میلیونها نفر میخواهند تماشا
کنند خیلی ساده با آن برخورد میشود .سیاستگذاران رسانههای نمایشی
بایــد نقطــه ضعف را بدانند و باید به جای اینکه مالکشــان محبوبیت یک
هنرمند یا مالک شخصی باشد ،باید نظر کارشناسی در چارچوب اساسنامه
تلویزیون بدهد.

اعتمادسازی شرط الزم
برای رونق دوباره تئاتر

همراه با
پرواز سیمرغ عطار

همــواره در کشــور مــا و البته شــاید در بســیاری
از نقــاط دیگــر دنیــا موضــوع مخاطــب تئاتــر،
ی است ازلی و ابدی .فارغ از بحث راجع
چالشــ 
یادداشت
بهزیرســاختهای دولتــی و سیســتمی در ایــن
زمینــه ،همانند خود صحنه تئاتر ،در آن ســوی
مخاطب تئاتر ،هنرمند و خالق اثر که مجموعه
کارگــردان و گروه اجرایی اســت ،قــرار میگیرد.
آنچه مشــخص اســت تئاتر هیچگاه در ســطح
نگین ضیایی کالن جامعه در ســبد کاالی خانــوار ایرانی قرار
کارگردان تئاتر ندارد .اگر دو مؤلفه ســرگرمی و آگاهی بخشــی
را مؤلفههــای اصلــی جذب مخاطب بهشــمار
بیاوریم باید بررســی شــود که تولید کنندگان آثار در چه سطحی به
ایــن دو مؤلفــه توجه میکنند .در کنار اینها باالبردن ســطح ســلیقه
مخاطب در زیباییشناســی و انتخاب فرم و محتوا نیز در این زمینه
حائز اهمیت اســت .در شــرایط کرونا و تأثیر آن بر مخاطب و تولید
تئاتر بحث بسیار است.
با تمرکز روی مخاطبان تئاتر اینگونه بهنظر میآید که مخاطبان
به دو دســته تقســیم میشــوند :مخاطبانی که قبل از کرونا نیز تئاتر
را دنبــال میکردند و دســته دیگر کســانی که مخاطبــان جدی تئاتر
نیســتند .مخاطبان بالفعل و دور افتاده از ســالنهای تئاتر بواسطه
کرونــا را بایــد بــا اطالعرســانی از رعایــت حداکثــری پروتکلهــا در
ســالنها از طریــق رســانههای جمعــی پر قــدرت و پر نفــوذ مطلع
ســاخت .مســائلی ماننــد ضدعفونــی ســالنها ،فــروش نصــف
ظرفیتی ،فروش منحصراً اینترنتی بلیت ،تهویه فعال ســالنها و...
که سالنهای تئاتر در این روزها رعایت میکنند.
با حمایت نهادهای ذیربط و انتقال این اطالعات به مخاطبان،
بخشــی از فاصله بــه وجود آمده بیــن مخاطبان و ســالنهای تئاتر
پــر میشــود .از طرف دیگــر تولیدکنندگان تئاتر هســتند کــه به نظر
میرســد باید اتفاقاً بیشاز هر زمان دیگــری در تولید آثار قدرتمند
و دغدغهمنــد ،پویــا عمــل کنند تــا بتوان ایــن ارتبــاط را در الیه اول
بازتعریف یا بازســازی کرد .نوبت به دســته دوم مخاطبان میرسد
کــه مخاطبــان بالقوه تئاتر به حســاب میآیند و اتصالشــان به تئاتر
پیچیدهتر است.
فعاالن حوزه تئاتر هرچند سخت باید در این دوران ،اتفاقاً پویاتر
از پیــش بــا تبدیل تهدیدها یا کمبودها ،نیاز این دســته از مخاطبان
بالقــوه را چــه در ســطح ســرگرمی و چــه در ســطح آگاهیبخشــی،
شناســایی کننــد و فرصتهــا و امکانهای جدیدی بهوجــود آورند.
چــرا کــه امید بخشــی ،نــه در ســطح کالم و ابتــر ،بلکــه در الیههای
معنــادار و مؤثــر از شــالودههای تئاتر به شــمار میآیــد .اینکه تئاتر
ایــن روزهــا بتواند فاصله خــود را با تــوده جامعه کــم و کمتر کند و
ایــن احســاس و اطمینــان را در مخاطب خود تولید کنــد که هم در
ســطح رعایت پروتکلها و هم در ســطح معناســازی و بیان نقدها
و نیازهــا در صــف اول ایســتاده و این فاصله از قبل وجود داشــته را
به حداقل برساند.
تجربــه نشــان داده اســت کــه بــه وجود آمــدن زیر ســاختهای
حمایتــی و دولتــی در جامعــه ما پشــت حرکتهای تــوده اجتماع
رخ میدهــد .پــس شــاید بــا این روند بشــود بــه نهادهــای دولتی و
سیستمی نیز مسیر درست را نمایان ساخت.

دهند .از طرفی نکته مهمتر این است که تلویزیون ارزیابیهایی از سلیقه و
آگاهیهای مردم باید داشــته باشد .و دائم در حال نظرسنجی است .البته
آنگونه که ادعا میشــود .اما جای تعجب اســت که این نظرســنجیها چرا
نشــان نمیدهد که نقاط حســاس مردم کجاســت؟ ما آزمون و خطاهای
بســیار کردیم و میدانیم نقاط ممیزی و حساســی که ممکن اســت مردم
بــه آن واکنش نشــان دهند ،چیســت .وقتــی به آن توجه نمیشــود ،یعنی
آن مرکــز آمار و ســنجشها یا درســت عمــل نمیکند یا اصــاً وجود ندارد
حتــی یک فرد عادی هم کــه در جامعه زندگی میکند خیلی راحت نقاط
حساسیت برانگیز را تشخیص میدهد و اگرهم دست روی آنها میگذارد
به نحوی است که اعتراض مردم در پی آن نباشد.
چه کسی باید جوابگوی پولهایی باشد که صرف اینگونه کارها شده؟ گاهی
فیلمنامــهای را بــه تهیه کننده میدهنــد ولی او فیلمنامــه دیگری تحویل

در دوران کرونا یا بهتر اســت بگوییم عصر
کرونا ســراغ کتابهای جدیــد نرفتم و فکر
کــردم مداقــه در کتابهای قدیمــی و یا به
پیشنهاد
قولــی کالســیک گــره بیشــتری از کارم بــاز
میکند .با خود فکر کردم مطالعه و رجوع
مجــدد بــه ایــن کتابهــا میتوانــد کمــک
بیشــتری به انســان امــروزی از جمله خود
من کند در شناخت بهتر و درک درستی از
حسین جمالی جهان .یکی از این کت ابها «منطقالطیر»
کارگردان عطار بود و وقتی دوباره آن را خواندم کلی
چیزهای عجیب و غریب دســتگیرم شــد .کرونا زندگی ما را به
سمتی برد که انگار هرچه هیجان وجود داشته تقریباً همگی از
متن زندگی رخت بربسته و حاال با خواندن منطقالطیر متوجه
شــدم که این کتــاب به مــا راهکارهایی بــرای برون رفــت از این
وضعیت ارائه میدهد و میشود گفت که در وجود ما بهصورت
تکتــک شــخصیت ایــن پرندههــا
نهادینه شده است و بههمین دلیل
مطالعــه این کتاب بینظیر اســت
و شــروع کــردم دربــاره کتــاب هــم
تحقیق کردم .برایم خیلی عجیب
و شــگفتانگیز اســت که عطار هم
در مقدمه همین کتاب میگوید که
اگر افسرده یا ناخوشاحوال هستی
وقتی ایــن کتاب را بخوانــی با حال
خــوب از آن بیــرون میآیــی و ایــن
نکته و این درک عطار نسبت به آن
چه نوشته و نقل کرده هم جای تأمل بسیار دارد .به هر صورت،
آثار ادبیات کالســیک ما ،منشأ و سرچشمههای بسیار عظیم و
پرباری هستند که هر بار مراجعه به آنها و دقت و مطالعهشان
میتواند دری بزرگ به روی بشــر باز کند و همین اســت که نام
آنها را چنین جاودانه کرده است.

عکس
نوشت
ایــن عکــس یکــی از تصاویــر بــه
یادماندنی سوم خرداد ،روز آزادسازی
خرمشهراست.
عکســی که احمــد علیــزاده نوحی از
ســجده شــکر رزمندگان پــس از ورود
بهخرمشــهرگرفت.پسازآزادسازی
خرمشهر.

آیا مطمئنی که
این نمایش اولین
بار است که روی
صحنه میآید؟ آیا
ما زندهایم یا ما را
بازسازی کردهاند؟

گوشهنشینانآلتونا
ژان پل سارتر
ابوالحسن نجفی
نیلوفر

زندگی واقعی امروز
در دنیای مجازی است

صحبــت دربــاره کرونــا حــرف
تــازهای نیســت ،بیــش از یــک
سالی میشود که بر زندگیمان
یادداشت
سایه افکنده و بخش عمدهای
از دغدغههایمــان را بــه خود
اختصــاص داده اســت .از
همیــنرو نمیتــوان گفــت کــه
بحث دربارهاش کافی است!
متأســفانه مشــکالتی کــه
شهرام اقبالزاده
نویسنده و مترجم
کرونا سبب شده چیزی نیست
کــه بهراحتــی تمــام شــود .نــه
فقط ما ،بلکه کل جهان همچنان درگیر آن هســتیم.
بــا این حال اگر قرار به صحبت از اثرات آن بر عرصه
ادبیــات باشــد معتقــدم در دراز مدت قادر اســت به
نقطــه عطفی بــرای آن تبدیل شــود چرا کــه ادبیات
روایت دغدغههای انسانی ،تنشها و کشمکشهای
اوست .هرچند که باید قدری صبر کنیم تا دوره شیوع
آن تمام شده و از سویی بررسی شود که چه اثراتی بر
زندگی مردم داشــته است و خواهد داشت .اما نقش
کرونــا در زندگــی یــک ســال اخیــر بهطــور کل منفی
نبود ،شــیوع ایــن بیمــاری و ملزومات برآمــده از آن
ورودمان به عصر انسان دیجیتال را سرعت بخشید.
منتها در برخی کشــورها نظیر کشــور ما روندی کندتر
از کشــورهای پیشــرفته جهان طی میشــود .حتی ما
را بیــش از پیــش بــه تطابــق بــا تکنولوژیهــای نوین
واداشت .طی یک سال گذشته ما فقط شاهد جهش
ویروس کرونا نبودیم ،بلکه حتی با تســریع چگونگی
بهرهگیــری از جهــان تکنولــوژی هــم روبهرو شــدیم.
متأســفانه برخــی مســئوالن همچنــان ایــن تحوالت
شــتابان را درک نمیکننــد و هنــوز هــم در این زمینه
نگاهی کنترلکننده دارند.
بایــد پذیرفــت خواهناخــواه بخشهــای مختلفی
از زندگــی شــخصی و کاری بــه فضــای مجــازی وارد
شــد؛ از تدریــس در مــدارس و دانشــگاهها گرفتــه تــا
برگــزاری جلســات کاری و حتی نشســتهای ادبی و
هنــری .حتی دید وبازدیــد خانوادگی هم به این فضا
منتقل شده است .شــرایط بهگونهای شده که فضای
واقعــی زندگــی امروزمــان همیــن فضــای مجــازی
است .این تغییر تأثیر پررنگی بر ادبیات و فراتر از آن
بخشهــای مختلف فرهنگ و حتی حوزههایی نظیر
تاریخ خواهد گذاشت .در این زمینه تحقیقات خوبی
در کشــورهای غربی آغاز شده ،کارهایی هم در کشور
خودمــان انجام دادهاند .ما در پایان یک دوره و آغاز
عصر جدیدی قرار گرفتهایم ،عصر انسان دیجیتالی
به معنای واقعیاش شــروع شده و دیگر امکان فرار
از آن نیســت .ســال گذشــته وقتــی امــکان برگــزاری
نمایشــگاه بینالمللــی کتاب تهران مهیا نشــد آن را
بــه شــکل مجازی برگــزار کردنــد و برخی افــرادی که
میانــهای با خریدهــای اینترنتی نداشــتند کتابهای
مــورد نظــر خــود را از ایــن طریــق تهیه کردنــد ،البته
کموکاســتیهایی هم داشــت .هرچند کــه این تغییر
مشــکالتی هم به دنبال داشــته ،خانوادهها و افرادی
کــه از نظــر مالی تــوان دسترســی بــه ایــن تجهیزات
را ندارنــد با ســختیهای متعــددی روبهرو شــدهاند.
از ســوی دیگــر بــا وجــود بحــران اقتصــادی حاکم بر
صنعت نشــرمان ،کتابفروشانی که از فضای مجازی
بهــره گرفتهانــد فــروش بهتری در مقایســه بــا دیگر
همکاران خود داشــتهاند و بخشــی از مخاطبان خود
را حفــظ کردهانــد .جالــب اســت که از طریــق فضای
مجازی طیــف تازهای از مخاطبان که بخشــی از آنها
جوانــان هســتند بــه جامعــه کتابخــوان پیوســتهاند.
ایــن تغییر عادتها بعید اســت بعــد از کنترل کرونا
برچیده شوند.
کرونــا مــا را بهســوی جهــان مجــازی هــل داد؛ در
همیــن حــوزه کتاب ،بســیاری از افــرادی کــه هرگز از
ایــن امکانــات اســتفاده نمیکردند حاال در جلســات
ی زنده نشســتها شــرکت
بــه اصطــاح الیو و برگزار 
میکننــد .هرچنــد که هنــوز فرهنــگ اســتفاده از این
سبک نهادینه نشــده و زمان بیشتری برای همگامی
با آن باید صرف شود.
بــا این حال بــه گمان مــن ،فضای مجــازی هرگز
جــای دنیای واقعی و تعامــات رودررو را نمیگیرد،
امــا در کنــار آن اتفــاق مهمــی را در تســهیل زندگــی
انسان امروز رقم میزند.

