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Enajstletna Vadžda si močno želi imeti kolo, čeprav se v Savdski Arabiji to za deklice ne
spodobi. Denar za kolo služi s prodajo zapestnic in kaset, na katerih je prepovedana
ameriška glasba. Ko jo pri tem zasačijo, se ne preda – dobila bo kolo, pa čeprav bo zato treba
na tekmovanje iz poznavanja in recitiranja Korana.
(...)
Zgodba Zeleno kolo prinaša vpogled v vsakdanje življenje v nam precej neznani sodobni
arabski družbi. Najprej je zaživela na filmskem platnu, potem pa je Haifaa Al Mansour
(1974), režiserka istoimenskega filma, po njem napisala še svojo prvo knjigo. Avtorica je
znana kot prva savdska režiserka in je za svoje delo prejela številne nagrade, ta svetla
pripoved o pogumu in želji po svobodi pa se bo bralcem in bralkam zagotovo usedla v srce.
Vir: https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/zeleno-kolo-subvencija-p9789610152378
Spodbude za branje:
-

-

Meni je bolj spodbudno, če najprej preberem literarno delo, potem pa pogledam film,
posnet po njem. Tokrat ne le da so film že predvajali pri nas, ampak je tudi roman nastal
šele po filmu ... Kakor koli, zdaj imamo izbiro: mlade bralce povabimo najprej k branju ali
najprej k ogledu filma. V vsakem primeru pa ju primerjamo in se pogovarjamo, najbrž
predvsem o nam neznani sodobni arabski družbi: je res mogoče, da tam za deklice vožnja
s kolesom ni spodobna?!
Mladim bralcem prisluhnem, kaj vse so opazili drugačnega v arabskem življenju (očka je
veliko odsoten in v zgodbi se tudi drugič poroči; to tako prvo ženo kot hčerko zelo
prizadene; prepovedano druženje fantov in deklet pred poroko; ravnateljica šole je
doživela nočnega "roparja"; lakiranje nohtov idr.)

-

-

Pogrešamo spremno besedo h knjigi, da bi bolje spoznali in razumeli razmere in vsakdanje
življenje v sodobni arabski družbi? (Zgodba se dogaja v Riadu, glavnem mestu Saudove
Arabije).
Lotimo se raziskovanja in naredimo spremno besedo h knjigi! Ni treba, da je v pisni obliki,
morda le v ustnih predstavitvah več mladih bralcev. Večino informacij bomo najbrž našli na
spletu, viri so zelo različni, npr.:
https://sl.wikipedia.org/wiki/Saudova_Arabija
https://www.youth-hostel.si/si/globetrotter/marec-2018/savdska-arabija
https://www.rtvslo.si/svet/bliznji-vzhod/savdska-arabija-zaradi-terorizma-usmrtili-37-ljudienega-krizali/486329
https://www.dnevnik.si/1042923964/sport/nogomet/savdska-arabija-dobila-zenskonogometno-ligo

Nadaljnje spodbude za branje:
-

Morda bo nekaterim v spodbudo za branje ogled filma Zeleno kolo, ali pa že samo
napovednik: https://www.youtube.com/watch?v=NJrjhMxzvC0
https://www.rtvslo.si/kultura/film/zeleno-kolo-pogumni-prvenec-haifae-almansour/328051

- Morda pa bi mladi bralci vzeli v roke tudi knjigo Janje Vidmar in Benke Pulko Otroci sveta
(2013 Undara Studio; 2015 zbirka Zlata bralka, zlati bralec Društvo Bralna značka Slovenije
– ZPMS), kjer bodo našli kratke zgodbe o tem, kako živijo otroci na različnih koncih našega
(sicer globalnega) sveta. Morda Sestrica (Iran)?
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