اذان ظهر 13/09

سال بیستوپنجم شماره  7132چهارشنبه  23مرداد 1398
مدیرمسئول :مهدی شفیعی
سردبیر :جواد دلیری
تلفن 88761720 :نمابر88761254 :
ارتباط مردمی88769075 :
پیامک - 3000451213 :روابط عمومی
نشانی :تهران خیابان خرمشهر -شماره 208
صندوق پستی15875-5388 :
امور مشترکین88748800 :
چاپ :سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی
شرکت چاپ جام جم -همشهری

صاحب امتیاز :خبرگزاري جمهوري اسالمي

امام على عليه السالم :

سازمان آگهیهاي روزنامه ايران:

دارنده گواهينامه ايزو 9001از شركت NISCERT

تهران خیابان خرمشهر شماره 16
پذيرش سازمان آگهيها)021( 1877 :

انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران:
88548892-5
w w w. i r a n - n e w s p a p e r. c o m

میثاقنامه اخــاق روزنامه نگاران ایران:

www.ion.ir/news/19949.html

محمد معتمدی :از تعزیه خاطرات خوبی دار م
بچهکهبودماعتقادداشتندکسیکهمیخواهدنقشفرزنداناهلبیترابخواندباید
سیدباشدوچونمنسیدبودمنقشفرزندانامامحسین(ع)رابهمامیدادندومن
اگراشتباهنکنمنقشحضرتسکینهرابازیمیکردم.چونکوچکبودمآنموقع
نقشدختروپسرفرقنمیکرد.

سخن روز
34

33

30

48

37

36

37

29

تبریز

تهران

مشهد

اهواز

بندرعباس

یزد

شیراز

رشت

19

22

14

31

32

22

21

20

امید روحانی :علی حاتمی به سیاست بیتوجه نبود
با قاطعیت اعالم میکنم علی حاتمی یکی از سیاسیترین کارگردانان سینمای
ایران است .ویژگیای که ذرهای به آن توجه نشده و نادیده گرفته شده است.
دو سه فیلم مهم علی حاتمی مشخصاًدرباره رابطه هنرمند و قدرت است.
«کمالالملک»بهتریننمونهشاناست.

بخشی از گفته های این خواننده
در برنامه فرمول یک شبکه 3

گفتههای امید روحانی در یادنامه هفتاد و پنجمین
سالروز علی حاتمی را در صفحات  8و  9بخوانید

یادداشت

امیر دژاکام

کارگردان
و بازیگر تئاتر

مشــترکات جامعــهای
که برشت در آن زندگی
میکرد با جامعــه ما را
بیشکجامعهشناسان
میتوانند بررســی کنند
و از آن ســخن بگوینــد.
مــن بــه عنــوان یــک
بازیگــر و کارگردان تئاتر
تنهــا میتوانــم دربــاره

«دایــره گچی قفقازی» همیشــه تازه اســت و
جذابیت دارد .یا وقتی ترس و نکبت «رایش
سوم»رانگاهمیکنیممیبینیمهرکدامازاین
قصههای کوتــاه میتواند در روابــط ما وجود
داشتهباشد.یا«آرتوراویی»بهنوعیبرداشتی
از ریچارد سوم است .با این تفاوت که ریچارد
سوم روی نفسانیات و مسائل روانی و عاطفی
بحــث میکنــد؛ امــا آرتــور اویــی مســتقیم
میرود ســر وقت موضوع اصلی و اینکه یک
کانگســتر چطــور به یــک کارتــل ســرمایهدار
تبدیلمیشود.
یکی از دالیل جذابیت برشــت افشــاگر بودن
اوســت .یعنــی موضوعــات مختلــف را در

گفتوگو

مریم شهبازی
خبرنگار

امــروز «دانیــل اســتیل» هفتا دویــک ســاله
میشــود؛ نویســندهای کــه میتــوان او را از
مشــهورترین ســردمداران ادبیاتــی دانســت
که شــاید مورد قبول خیلیها نباشــد :ادبیات
عامهپسند .بخشی از ادبیات که چه بخواهیم
چــه نخواهیــم با اقبــال زیــادی از ســوی توده
مــردم حتــی در کشــورهایی مواجه اســت که
سرانه مطالعه باالیی دارند .استیل را میتوان
از خوششــانسهای ایــن بخــش دانســت؛
اقتباسهای متعدد ســینمایی ،فروش 580
میلیون نسخهای ،ترجمه به حداقل  28زبان
زنــده و حضــوری تقریبــاً دائمی در فهرســت
پرفروشهــای نشــریات؛ نشــریاتی همچون
نیویــورک تایمز ،گاردین و حتی ســایتهایی
نظیــر آمــازون از جملــه مواردیســت کــه
میتــوان آنهــا را گواهــی بــر قرارگرفتــن او در
ردیــف نویســندههای بــه اصطــاح «بســت
ِسلِر» دانست .تولد این گونه ادبی را محصول
پاورقیهــای نشــریات خانوادگــی میداننــد؛
داســتانهایی کــه ابتــدا مهمــان صفحــات
مجلههــا و روزنامهها بودند و بعد از مدتی در
قالبکتابمنتشرمیشدند«.تهرانمخوف»

نوشته مرتضی مشفق کاظمی را از نخستین
پاورقیهای فارســی میدانند که البته در کنار
آثــاری همچــون «شــوهر آهوخانم» نوشــته
علی محمد افغانی و کمی نزدیکتر «بامداد
خمــار» نوشــته فتانــه حــاج ســیدجوادی از
مشهورترین آثار فارسی این حوزه هم هستند.
بــا وجــود اقبالی کــه این قبیــل کتابها در
جلب نظر توده مردم دارند اما کتابخوانهای
حرفــهای و نویســندگان ادبیــات جــدی میانه
چندانــی با آنها ندارنــد و حتی ایــن ادبیات را
عاملــی در کاهش ســطح ســلیقه مطالعاتی
مردممیدانند.
مهشــید میرمعــزی ،مترجــم نامآشــنای
حوزه ادبیات هم از آن دســته افرادیســت که
تأکیدداردسلیقهمطالعاتیاشبااینکتابها
همخوانــی نــدارد امــا بــه «ایــران» میگویــد:
«کتابهــای عامهپســند معمــوالً حضــوری
دائمی در قفســههای کتابفروشیهای جهان
دارند .شاید باورتان نشود ولی این مدت به هر
کشــوری که رفتهام تقریباً محال بوده که با آثار
جوجو مویز که او هم از نویسندگان عامه پسند
جهانی ست روبهرو نشوم».
پای گفتههای نویســندگان عامهپســند در
کشور خودمان که بنشــینید اغلب از نگاههای
به اصطالح از باال به پایین نویسندگان ادبیات

جــدی گالیه میکنند .با ایــن همه میرمعزی
من نویســنده یــا مترجم
میگویــد« :ایــن کــه ِ
کتابهــای ایــن حــوزه را نمیپســندم دلیــل
نمیشود که نگاه تحقیرآمیزی به نویسندگان
یا خوانندگان آن داشته باشم.
در کشورهای دیگر هم نویسندگان ،ادبیات
عامهپسندراقبولندارند.امامثلایراننیست
که رفتاری تحقیرآمیز نســبت به نویســندگان
این بخش داشــته باشند ،به هر حال حتی در
کشــورهای غربی هم ایــن کتابها مخاطبان
بیشتریدارند».
بــا وجــود گفتههــای میزمعــزی برخــی
کتابهــای ایــن حــوزه کمــی
خوششــانستر بودهانــد و حتــی
هرازگاهی نویســندگان و منتقدان
ادبیــات موســوم بــه روشــنفکری
را هــم وادار بــه تعریــف و تمجید
کردهانــد .ســه اثــری کــه در
ســطرهای باالیــی بــه آنهــا
اشاره شــد در کشور خودمان
از ایــن جملــه هســتند کــه
آنــان را کتابهایــی مابیــن
ادبیات عامهپســند و جدی
میدانند .ماجرای عشــقی
پرفراز و نشیب میان پسری

قصههایــش خیلــی خــوب مطــرح میکنــد
و راجــع بــه اقتصــاد ،جامعهشناســی ،نظام
ســرمایهداری و ...حرف میزند و اگر شکسپیر
مسائل را روحی روانی مطرح میکند ،برشت
بسیارملموسوجامعهشناسانهآنهارامطرح
و بررســی میکنــد .این بــرای انســان امروزی
جذاب است .البته نمایشهای برشت بسیار
کم اجرا شــده چون به لحاظ تکنیکی ســخت
است .اگر درست خاطرم باشد اولین کارهایی
کــه از برشــت اجــرا کــردم جــزو نمایشهای
آموزشــی بــود کــه قصد داشــت خود گــروه را
تربیت کند و برای مخاطب نبود .بعد از اتمام
تحصیــات دانشــگاهی «ننــه دالور»« ،آرتور

ثروتمند و دختری فقیر یا بالعکس؛ خیانتی
که در نهایت به ازدواجی رؤیایی ختم میشود
و موضوعاتــی اینچنینی محتــوای اغلب این
قبیل کتابها هستند؛ کتابهایی که در اغلب
آنها مضمون به ساختار ادبی ارجحیت دارد.
میرمعزی یکی از دالیل توجه توده مردم را
به کتابهای عامهپسند تالش آنان برای فرار
از مشــکالت زندگی امــروز میداند و میگوید:
«مردم ما آنقدر غرق مشــکالت ریز و درشت
شدهاندکهعجیبنیستاگرحوصلهمطالعه
آثار جدی را نداشــته باشــند .خواننــدگان این
قبیلکتابهااغلببهدنبالپناهگاهیهستند
تا آنها را قدری از دنیای واقعی دور کرده و
وارد کاخ آرزوهایشان کند».
بــا ایــن حــال همانطــور کــه
پیشتــر اشــاره شــد برخــی
معتقدند کتابهای عامه پسند
منجر به کاهش ســطح
سلیقـــــــــــــه مــردم
میشــوند و ازایــن
جهت با انتشار آنها
مخالفتــی جـــــدی
دارند.امامیرمعزی
و بســیاری دیگــر از
اهالی کتاب باوجود

عکس نوشت
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بخشی از گفتههای مدیر گروه فیلم و سریال شبکه یک در
نشست خبری سریال «بوی باران»

از صلح گفتن

دور بودن سلیقه شخصی شان از مطالعه این
قبیل کتابها نظر دیگری دارند ،این مترجم
ادبیــات آلمانــی ادامــه میدهــد« :اگر فرض
را برایــن بگذاریم کــه از  10هــزار خواننده این
کتابهــا پانصد نفر آنها هــم جذب مطالعه
آثــار جــدی شــوند اتفــاق خوبی ســت .به هر
حال نمیتــوان منکر این شــد کــه کتابهای
آســانخوان میتوانــد بهانــهای بــرای ادامــه
جدیترمسیرمطالعهشوند.
البته این کتابها به گمانم نکته منفی هم
دارند ،شــما اگــر نگاه کنیــد پایان ایــن کتابها
اغلب به ماجرایی خوش ختم میشود ،دختر
یــا پســری جــوان کــه باوجــود مواجه شــدن با
خیانت درنهایت با جوانی ســوار بر اسب سپید
ازدواج میکند! همین باعث میشود مخاطب
جوان گمــان کند در دنیای واقعی هم اینگونه
اســت و دربرخورد با شــرایط زندگی شان دچار
توهمشوند».

#روز_جهانی_چپ_دست_ها
دیروز روز جهانی چپ دســتها
بــود .قدیمهــا خیلیهــا ایــن را
هشتگ نقص میدانستند اما امروز چپ
دســتها به خودشــان و این تفــاوت افتخار میکنند.
بــه همیــن دلیــل هــم شــبکههای اجتماعــی دیــروز
پــر بــود از هشــتگ روز جهانی چپ دســتها و چپ
دست .کاربران چپ دست از خودشان و زندگی شان
و ســختیهایی کــه معمــوالً بــرای زندگــی روزمــره با
آن مواجــه هســتند مینوشــتند و البتــه به خودشــان
تبریــک میگفتند .این نوشــتهها را درباره روز جهانی
چپ دســتها بخوانید :حمید« :خیلــی جاها مانند
صندلیهای یک دسته ،قانونهای راهنمایی رانندگی
و ...ماهــا مجبــور به اســتفاده و تحمل ســختیهاش
بودیم و هســتیم و اعتراضی نکردیم .به افتخار همه
چــپ دســتها کــه سالهاســت در دنیایی کــه برای
راســت دستها طراحی شــده زندگی میکنند ،».ف
خالــی« :بچه کــه بودم بابابزرگم چه با تشــویق و چه
با زور ســعی داشت مجبورم کنه با دست راستم غذا
بخورم .بمیرم برای خودم که هیچوقت نمیتونستم
و برنجهــا از تــوی قاشــق میریخــت» ،میــس پوکــر
فیــس« :اِ بچتــون چپ دســته ،چــرا مداد نذاشــتین
وســط انگشــتاش فشــار بدین نتونه از دســت چپش
اســتفاده کنه؟! چپ دســتی؟ ما صندلی چپ دست
نداریم یه جا بشــین خب! چپ دســتی ؟ سازی رو که
میخوای باید ســفارش بدیم واســتون درست کنن!

غالمرضا الماسی :از ردهبندی سنی تعریف درستی داشته باشیم
رده سنی که در میانه سریال زده میشود ،به معنی این نیست که در آن لحظه
چشم بچهها را بگیریم .در واقع به این معناست که آن لحظه را برای بچهها
توضیح دهید تا در جریان این موضوع قرار بگیرند که اتفاق واقعی
در جریان نیست.

افسردگی ،زندان ذهن

اویی» را کار کردم و قصد داشــتم نمایشــنامه
«زن نیــک ایالــت ســچوان» را روی صحنــه
ببــرم که بــه دالیلــی اجازه اجــرا به مــن داده
نشد و حاال با صحبتهایی که شده قرار است
فرصتی در ایرانشهر به من داده شود که سال
آینــده آن را روی صحنه ببرم .در کارهای من
تنوع زیاد اســت .اجراهایی از ادبیات فارســی،
نمایشهای تکنفره ،موزیکال ،اپرا و فولکلور
و کارهای خارجی داشتهام .در آثار خارجی هم
برشت همیشه برای من جذاب بود .این یک
ارتباط آزمایشگاهی است .من این سه اثر را که
اجرای عمومی بردم متوجه عالقه و استقبال
مردم شــدم .طبیعتاً این اتفــاق من را جذب
میکند که این مســیر را دوباره بروم .یا درباره
شکسپیرعالقهمندبودمکارکنموموفقشدم
مکبث را کار کنم و بازهم فرصتی بشــود یک
کار دیگــر از شکســپیر اجرا خواهم کــرد .بههر
صورت عالق ه من به کســی مثل برشت ،چیز
عجیبی نیست و عالوه بر جذابیتهای متنی
و ذات کارهای برشــت این عالقه پیش آمد تا
آثــاری از او را روی صحنه ببرم و همانطور که
گفتم استقبال بسیار خوب تماشاچیها ،مهر
تأییدی بر این مسأله زد و من هم مشتاقتر و
عالقهمندترشدم.

مهشید میرمعزی به بهانه زادروز هفتادویک سالگی دانیل استیل از جایگاه ادبیات عامهپسند میگوید

عامهپسندی را محکوم نکنیم

شرح آقا جمال الدین خوانساری بر
غررالحکم و دررالکلم ج ،4ص،106
ح5453

پریسا نوراللهی

افشاگر بودن او را ماندگار کرد
اشتراکاتمتنیسخنبگویم.یعنیطرحاین
موضوع که آیا آنچه به عنوان مضمون در آثار
برشتآمدهباآنچیزیکهدرجامعهامروزی
ما در حال وقوع اســت و بههر صورت جریان
دارد و نمــودی عینــی از آن مصادیق اســت.
مثالً وقتی درباره آثار چخوف حرف میزنیم،
باید به این مســأله اشاره کنیم که فهم آثار او
بهنظر سخت اســت .یعنی هر کارگردانی که
نمایشــنامهای از او اجرا کــرده به قول بزرگان
نمایش ،درست از آب درنیامده است .من از
زمان دانشجویی با خودم میگفتم پس این
اجرای درست از آثار چخوف دقیقاً چیست و
چه ماهیتی دارد .یک سوی قضیه این است و
از سوی دیگر این فرضیه نیز وجود دارد که ما
در درک چخوف دچار مشکل هستیم .در آثار
چخوف روابط ســرد اســت ،آدمها خودشان
را پنهان میکنند ،پیچیده هستند ،خط قصه
تودرتوستوکمیبرایایرانیهاارتباطبرقرار
کــردن با چنین اثری ســخت اســت؛ اما خط
قصهدرآثاربرشت،مستقیماست.سرراست
حرفــش را میزنــد .هــم در کارهای بــزرگ و
هم در کارهــای کوچکــش موضعگیریهای
روشن و شفاف دارد .از طرف دیگر آثار برشت
سرگرمکننده،تازهوبازهستند.بهعنوانمثال

زكات رفاه ،نيكى با همسايگان و صلهرحم
ِ
است.

نــــگاره

روایت امیر دژاکام از جاذبهها و دافعههای برتولت برشت در سالمرگ این چهره تاریخساز ادبیات نمایشی
امروز ســالمرگ برتولت برشت اســت .او با
نام کامل اویگن برتولت فریدریش برشت۱۰
فوریه ۱۸۹۸درآلمانبهدنیاآمدو ۱۴آگوست
 ۱۹۵۶از دنیــا رفــت .این نمایشــنامهنویس،
کارگردان تئاتر و شاعر آلمانی را البته بیشتر به
عنوان برجستهترین نمایشــنامهنویس تئاتر
روایی(کهنقطهمقابلتئاتردراماتیکاست)
و نمایشــنامههای مشــهورش میشناســند.
امابرشــتگذشتهازاینکهنمایشنامهنویسی
موفــق و کارگردانــی بــزرگ بــود ،شــاعر
خوشقریحهای هــم بود و شــعرها ،ترانهها و
تصنیفهایبســیاریسرود.برشــتباابداع
ســبکفاصلهگذاریدرتئاتر،انقالبیبزرگرا
درهنرهاینمایشیایجادکرد.
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اذان صبح فردا 4/51

طلوع آفتاب فردا 6/23

چهارشــــــنبه ،بیســـــــتوسوم
نگاه روز مرداد مــاه به همت کمیته صلح
بینالملــل در ســرای اهــل قلــم
نشســتی با محوریت صلــح و ادبیات برپا خواهد شــد.
انجمــن علمــی مطالعــات صلح ایــران نهادی اســت
غیرانتفاعــی و بین رشــتهای که در ســال ۱۳۹۴فعالیت
خود را با مجوز از سوی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
جمهوریاسالمیایرانآغازکردهاست.
آنچــه گفتــن و پژوهــش دربــاره
صلــح را دشــوار میکند ماهیت
غیرفیزیکــی آن اســت .واحــد
الهام فالح شــمارش و بررســی کیفیــت و
نویسنده کمیت نــدارد .درســت برخالف
جنــگ .جنــگ
را میتــوان بــا متر و معیار جهانشــمول
شدت و وســعت آن را نشــان داد .چهار
بمب.دوهزا روپانصداسلحه.سهانفجار،
تعــداد مینهــای کاشــته شــده ،تعــداد
کشتهشدگان و آوارگان و اسرا .هرقدر این
عدد بزرگتر باشــد نشــاندهنده جنگی
مخوفتر و وســیعتر اســت که هــراس و
تلخکامی بیشتری به بار خواهد آورد .از
همین رو مواجهــه با صلح خصوصاً در
ادبیات و سایر شاخههای هنری مواجهه

ســلبی است و نه ایجابی .به این معنی که درباره صلح
اینگونه مینویســند که اگر جنگی با این شــدت نباشد
چقــدر خوب اســت .درســت ماننــد تصویر کــردن یک
بیمــاری دهشــتناک و کشــنده بــرای تکریــم و ترویــج
فرهنگ بهداشت و پاسداشتن سالمتی.
از آنجــا کــه ایــران قرنــی پرحادثــه و پــر از جنــگ و
کشــمکشهای داخلــی و خارجی را تجربه کرده اســت،
بخصــوص جنــگ با عــراق کــه ســی ســال از پایــان آن
گذشــته اســت ،مســلماً بخش فرهنگ و ادبیــات امروز
ایران نمیتواند وامدار این رویداد بزرگ نباشــد .تعداد
شــهدا ،آوارگان و اســرا و باقی تلفات جانی و انسانی این
جنــگ و نیز ویرانیهایی که مســبب خســران و ضربات
جبرانناپذیر جسمی و روانی به مردم ایران شد ،بهقدری
زیــاد و درخور توجه اســت که بدون شــک بــرای پرهیز و
ممانعت از تکرار این فاجعه باید
عــاوه بــر تقویــت قــوای نظامی و
بخش سیاست بینالملل به قلم
که از هر تفنگ و شمشیری برندهتر
و کارسازتر است توجه شایان نمود.
خصوصــاً در وضعیــت فعلــی
کــه کشــور بــا فشــارهای حداکثری
فضای بینالملل و نقض فاحش
حقوق خود مواجه است و از لحاظ
اقتصادی و معیشتی اوضاع کم از
دوران جنگ ندارد.

غیرشرعی بودن مدارس طبیعت

توضیحات عیسی کالنتری،
راسته چپ دســتها خنگن؟(بخشی از مشکالت ما
رئیــس ســــــــازمان حفاظــت
در دنیای راست دســتها)» ،محمود« :با این حجم
ماجرا
محیط زیست درباره تعطیلی
چــپ دســتها ،ما راســت دســتها خــاص تریم»،
مــدارس طبیعت در کشــور حرف و حدیــث زیادی
محمــد جیــران« :چــپ دســت بــودن افتخار نــداره
همــراه داشــت .او گفــت« :مــدارس طبیعــت ســه
چون براش تالشــی نکردیــم اما بــرای زندگی کردن
مشــکل داشــتند؛ مشــکل اول اینکــه غیرقانونــی
در دنیای راســت دســتها خیلی زحمت کشیدیم و
بودند و مجوز رســمی نداشــتند و اگر بچهها آسیبی
تالش کردیم .روی میز راســت دستها کنکور دادیم
میدیدند باید رئیس ســازمان دیه میداد یا زندان
و درس خوندیم با ماشــین طراحی شده برای راست
میرفــت .دوم اینکه ایــن مدارس طبق
دســتها رانندگی کردیم و ...حتی اموجی
فتوای مراجع غیرشــرعی بودند و مراجع
برای دست چپ نداریم» ،ماکان مهرپویا:
تشــخیص دادند این مدارس ایدئولوژی
«چپدســتها به دلیل غالــب بودن یک
شهروند
غیردینــی داشــتند ،چون ســگ و گربه در
نیمکره مغزی معموالً خالقیت بیشــتری
مجـــازی
ایــن مــدارس خواهر و برادر میشــدند و
دارند اما در عینحال بیست درصد بیشتر
یگانه خدامی
بر اســاس ایــن حکم اگر قانونــی هم بود
بــه بیماریهــای روانــی دچار میشــن .ما
بایــد تعطیــل میشــدند .مشــکل ســوم
چپدســتها کیــوت ،عجیــب یــا معلول
اینکه وزارت اطالعات اعالم کرده دو نفر از کســانی
نیستم .فقط شکل حل مسألهمون با راستدستها
کــه ایــن مــدارس را تشــکیل دادنــد و مجــوز دادند
متفاوته و همینطور محدودیتهای حرکتی و انجام
جــزو اعضــای حزب تــوده بودنــد و صالحیــت این
کار بیشــتری در جامعه داریم ،».امیلی« :روز جهانی
کار را نداشــتند ».در شــبکههای اجتماعی کاربرانی
چپ دســتها هم یه فاتحه بفرستم واسه پدربزرگم
درباره این موضوع نوشــتند که البته بســیاری از این
کــه 9ســالم بــود داشــتم بــه ســختی بــا اون دربازکن
نوشــتهها همــراه با تعجــب بود :شــهرام« :یک نفر
مزخــرف در رب گوجه رو بازمی کردم ســه بار داد زد
پیــدا نمیشــه بهــش بگه اگــر به فتــوا و نظــر مراجع
اونو درســت دســتت بگیر .بغض کــردم .بابام بهش
معتقــدی ،چــرا مجــوز شــکار تروفــه کــه مشــخصاً
گفــت آقــا ،مریم چپ دســته .گفت ما تــو فامیلمون
مصداق شکار لهوی است رو میدی و از نظر مراجع
ایــن مســخره بازیهــا رو نداریم دخترت رو درســت
تربیت کن».
در این مورد چیزی نمیگــی؟» ،مرضیه الرکی« :اگر

مــدارس طبیعــت غیــر شــرعى ان پس البــد تمام
دنیــاى کودکــى ما هــم کــه در دل طبیعت گذشــته
خالف شــرع بوده» ،عماد« :مــدارس طبیعت جزو
معــدود مــدارس ایــران بود که بــه کارشــون اعتقاد
داشــتند ،فکر و محتوای ســاختاریافته داشتند ،و به
کــودک احترام میذاشــتند ،».علیرضا صحاف« :تو
مدارس طبیعت بچهها میتونستن برن تو طبیعت
و اونجــا راجــع بــه زندگــی و طبیعت یــاد بگیرن،».
یانگر برادر« :مدارس طبیعت سراســر خیر و برکت
بودن .بچهتو میذاشــتی و به ســادگی تمام نیازاش
بــرای لمس طبیعت و تجربه یگانگی با هســتی(که
واســه کــودک شــهری تقریبــاً غیرممکنــه) رو تــو یه
مدت به دســت میآورد ،».لیــا بهطلب« :مدارس
طبیعــت بــر پایــه «اخالق مراقبــت» اداره میشــه و
دغدغه نیکباشی و نیکزیستی مراقبت شونده رو
در کــودک پــرورش میده .بهانه اخیــر قابل پذیرش
نیســت .بیشــتر به نظر میرســه هــدف ،ممانعت از
گســترش اخــاق مراقبــت باشــه .چــون رواج ایــن
اخالق نشــون میده میشــه جهان رو بهتر از اینی که
هست اداره کرد ،».پریسا انصاری« :این مدارس به
بچهها تعامل با طبیعــت رو یاد میداد؛ آزاد بودن
در یک محیط طبیعی بدون دیوار و ســقف و درکنار
مــرغ و خــروس و خرگــوش .بچههــا خاکبــازی و
آببازی میکردن .همین! دقیقاً کاری که ما بچگی
میکردیم».

