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»خبرنامه  کانون« با بیش از پنج دهه سابقه، حاال دیگر یکی از اجزای ماندگار این نهاد دیرپاست؛ نشریه ای که 
انتشارش هرچند در دوره هایی کوتاه دچار وقفه شد، اما هرگز دچار تعطیلی دائمی نبود و با چنددهه انتشار 

منظم، به یکی از جدی ترین مجالت کشور در حوزه ی فرهنگی و هنری کودکان و نوجوانان بدل شده است. 
این نشریه، با همین عنوان و گاه با عناوینی مشابه، از اواخر دهه ی چهل ، مجله ی داخلی کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان بوده، و اینک در آستانه ی اتفاق مبارک »هفته ملی کودک« بار دیگر پس از توقفی ناخواسته 

به جمع خانواده  بزرگ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بازگشته است.
همزمانی انتشار دوباره »خبرنامه ی کانون« با هفته  ملی کودک و روز جهانی کودک، تقارنی مبارک است؛ چرا 
که این انتشار مجدد، راهی تازه و دوره ای جدید از مراحل زندگی این مجله است: اگر صفحات این شماره را 
ورق بزنید، در می یابید که محتوا و رویکرد آن نیز با شماره های پیشین متفاوت است. از مجله ای صرفا خبری، به 
مجله ای گزارشی و تحلیلی بدل شده، محتوایش تکرار محتوای خبری سایت اطالع رسانی و شبکه های اجتماعی 
کانون نیست، بلکه مکمل آن تالش هاست. مخاطب شناسی خوانندگان خبرنامه ی کانون، ضرورتی بود که 
محتوای دور تازه ی آن را تعریف کرد؛ کسانی که در روزگار اپلیکیشن های خبری، سایت ها و سامانه های موبایلی، 
و... اخبار را به طور لحظه ای دنبال می کنند، دیگر در مجله ی ماهانه به دنبال داغی خبرها نیستند؛ اخبار مراکز یا 

برنامه ها و فعالیت های روزمره ی کانون را در یک ماهنامه نمی خوانند.
خوانندگان مجله ی قدیمی »خبرنامه  کانون«، کسانی هستند که کانون را می شناسند و در مقام مربی و همکار، 
یا عضوی از خانواده ی بزرگ آن هستند، و به عنوان فعال حوزه های مختلف کودک، همدل و همراه اهداف کانون 
پرورش فکری. از نظر ما در دوره ی اینترنت و سرعت، مخاطب خبرنامه ی کانون، تنها به دنبال خبر فوری نیست، 

دنبال نگاهی عمیق تر به آن خبرهاست.
خبرنامه کانون از این پس محلی خواهد بود برای ترسیم دنیایی فراتر از خبر: جایگاهی برای تحلیل وضعیت، 
بررسی شیوه ها و اثرات فعالیت ها،  و نشریه ای برای خواندن و همراه شدن با »روایت«؛ روایتی که می تواند در 
قالب گفت وگو با مربی و مسوول کانونی باشد، یا درد دل وگپی کوتاه با نویسنده و بازیگر تئاتر کودک، یا گزارشی 

از تاریخچه ی این بخش و آن فعالیت.
این تقسیم کار البته مختص خبرنامه  کانون نیست و چندی است که با راه اندازی پادکست اختصاصی این 
مجموعه، در کنار تولید فیلم های کوتاه درباره ی فعالیت های چهل وچندگاهه مراکز، و آماده سازی مستندهای 

بلندتر، مجموعه ی خروجی روابط عمومی و امور بین الملل را تنوع بخشیده ایم.
مطالبی که در این شماره از خبرنامه  کانون می خوانید، با توجه به تغییر فعالیت های مراکز در ایام کرونا و نیز حضور 
مدیر عامل جدید کانون ،حول محور بررسی و تحلیل این تغییرات است. آن چه می خوانید، حاصل تالش همکارانم 
در روزهای شلوغی است که همه درگیر برنامه ریزی برای اجرای هرچه بهتر هفته  ملی کودک بوده اند.یقین دارم با 
نگاه تحلیلگر و موشکافانه مخاطبان همیشگی و همراهان دیرین خبرنامه،افق روشنی فرارویمان قرار خواهد گرفت.

ابوالقاسم سلیمانی

 مدیرکل روابط عمومی واموربین الملل

سرمقاله
خبرنامه:فراترازخبر
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قطارکانونپرورشفکریدرریلاصلی
گفتوگوبادکترمهدیعلیاکبرزاده،مدیرعاملکانونپرورشفکریکودکانونوجوانان

●كيان جوادى

اين گفت وگو درحالى انجام شد كه چهارماه از حضور مهدى على اكبرزاده در سمت مديرعاملى كانون مى گذشت؛ هرچند اين زمان 

چهارماهه، براى بررسى و تحليل عملكرد، زمان كوتاهى است، اما على اكبرزاده از قديمى هاى كانون است و حضور در اين نهاد را از 

عضويت در كتابخانه ها تا مديركلى استانى تجربه كرده و به خوبى آن را مى شناسد؛ چنان كه از گفته هايش نيز برمى ِآيد كه كانون 

را از منظر يک عضو، يک مربى و يک مدير و توامان از نگاه يک عالقه مند به پرورش فكرى كودكان و نوجوانان تحليل مى كند.



خبرنامه کانون ویژه هفته ملی کودک  مهرماه ۱۴۰۰     6

◄مدتى است فعاليت شما در مقام مديرعامل 
نوجوانان  و  كودكان  فكرى  پرورش  كانون 
شروع شده، طبيعى است كه براى آغاز اين 
وضعيت  از  را  شما  ارزيابى  ابتدا  گفت وگو، 
اين نهاد در سال هاى اخير بدانيم؛ كانون را 

چه طور و در چه وضعيتى تحويل گرفتيد؟

 ابتدا به ماهیت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
نگاهی بیندازیم: کانون، نام شناخته ای در جامعه است، 
مجموعه ای که خانواد ه ها به آن اطمینان دارند، آن را دوست 
دارند و چه بسا پدر و مادرهایی که خودشان عضو کانون 
بوده اند و آن را می شناسند و امروز برای بچه هاشان کانون را 
پیشنهاد می کنند و کتاب هایش را برای فرزندان شان تهیه 

می کنند.
ما  است.  شناخته شده  مجموعه ی  یک  من  برای  کانون 
بزرگ ترها خودمان را بخشی از خانواده ی کانون می دانیم. 
وقتی که کتابی را از قفسه ی کتاب فروشی ها برمی داریم و 
آرم کانون را پشت آن می بینیم، حس خوبی به  ما دست 
می دهد.  خیلی وقت ها حتی چشم بسته آن کتاب یا آن 
محصول را انتخاب می کنیم. به دلیل این که به آن اعتماد 

و اطمینان داریم.
این امر نشان دهنده ی هویت زیبا و پرمعنای کانون است. 
این مهم در سالیان سال ادامه پیدا کرده و به امروز هم 
رسیده است. همه ی ما، که در کانون کار می کنیم، باید در 

مسیر وظایف واهداف کانون قدم برداریم.
حاال اهداف وبرنامه های کانون چیست؟ کانون در طول 
سال های گذشته مثل نهادها و مجموعه هایی که در این 
طول  در  و  داشته  فرودهایی  و  فراز  دارد،  وجود  جامعه 
زمان، از خیلی چیزهایی که در اطرافش می گذرد تاثیر 
پذیرفته است و قطعا نمی تواند بدون تاثیر باشد، اتفاق های 
اجتماعی، حتی نظامی، که در هر جامعه ای می افتد و در 

نهادهای تعلیم و تربیتی اش اثرش را  می گذارد.
کانون  است؛  کانون  کانون، هنوز  زیباست که  اما خیلی 
امیدوار  و  کرده،  را حفظ  هویت خودش  فکری  پرورش 

هستم که در آینده  هم، این هویت حفظ شود.
اما به اقتضای شرایط روز، که دانش و ابزارهای ارتباطی 
تغییر پیدا می کنند و ارتباطات سریع تر شده و گسترش 

می یابند، طبیعتا خانواده ها و کودکان ما انتظار دارند که 
در این حوزه، کانون هم خود را به روز کند و شرایط را 
طوری تبیین و ترسیم کند که کودکان و نوجوانان ما با 

شرایط روز جلو بروند.
 در آن فراز و نشبی که عنوان کردم، برخی دوره ها بوده که 
به دالیلی، کانون از مسیری که داشته و باید ادامه می داده، 
اندکی دور افتاده یا بعضی زمان ها خیلی به مسیر نزدیک 
شده و در ریل خودش قرار گرفته. این، در تاریخ 56ساله ی 
اتفاق های  از  افتاده. عرض کردم که خیلی  اتفاق  کانون 
جامعه در این نهاد هم تاثیر گذاشته. سلیقه ی مدیریت ها 
و انتظاراتی که از کانون وجود داشته، روش ها و برنامه ها 
تغییر پیدا کرده، اما چیزی که برای ما اهمیت دارد این 
است که کانون باید در مسیر واقعی خودش قرار بگیرد 
و در آن حرکت کند. مسیر کانون چیست؟ مسیر کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان که در نام آن مشخص 
شده: کانون پرورش فکری چه کسانی؟ کودکان و نوجوانان، 
کارش چیست؟ پرورش فکر، با موضوع خالقیت، با موضوع 

آفرینش، جور دیگر فکر کردن و...
ما باید در هر برنامه و شرایطی،  این مسیر را برنامه ریزی 
کنیم. کانون مکانی نیست که مثل یک مجموعه ی صرفا 
اداری عرض اندام کند. کانون اگر درگیر تشریفات خاص 
ایجاد می کند، خطرناک  برای خودش  اداری شود، آفت 
که  مربی  می شود.  شناخته  مربی اش  با  کانون  می شود. 
حلقه ی وصل بین کودک و نوجوان و برنامه هایی که توسط 
سیاست گذاران طراحی می شود، مربی که آموزش دیده، که 
برنامه های کانون را نه به عنوان معلم و آموزش دهنده، بلکه 
به عنوان فرد هدایت گر و کنترل کننده ی این ماجرا خودش 
را بشناسد. این مربی، فردی است که ما می خواهیم کانون 
داشته باشد. یعنی فضایی را ایجاد کند که کودک و نوجوان 
به راحتی حرف بزند، بیان کند، خودش را عرضه کند و 
عرض اندام کند. مربی هم بتواند او را کشف کند، و وقتی 
کشف کرد، در راستای پرورش استعدادهایش کمکش کند. 
وقتی به گذشته ی کانون نگاه می کنید، می بینید که کسانی 
که درخشیده اند، مربیان خوبی داشته اند. مربیانی که این 
فرد را شناخته  و بعد، زمینه ی الزم برای توسعه  و تعالی 
این فرد را فراهم کرده اند. هیچ اجباری نیست که تمام 
اعضای مراکز ما نقاش، شاعر، عکاس و یا مجسمه ساز خوبی 
باشند. امکان ندارد که همه ی اعضا در یک زمینه یا چند 
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زمینه، استعداد داشته باشند. در کانون به کثرت اهمیت 
داده نمی شود بلکه تمرکز ما روی کیفیت است. اگر کثرتی 
هم هست، کثرت افکار و اندیشه هاست، نه کثرت عدد و 

ارقام. در کانون باید دنبال این نگاه باشیم.
یک فرد، می تواند با تنوع ایده و افکارش جامعه ای را تغییر 
دهد، با تفکراتش اثری را خلق کند که دنیا را تکان بدهد. 
ما شاهد بودیم در دوره های مختلف چه فیلم سازانی و چه 
فیلم هایی ساخته و دنیا را تکان داده اند، بعد که می رویم 
و برررسی می کنیم، می بینیم که این ها در کانون پرورش 

یافته اند.
خیلی وقت ها در مسابقات نقاشی یا برنامه های دیگر، کودکان 
و نوجوانان عضو کانون شرکت می کنند و خودشان را نشان 
می دهند؛ و همین، مجرایی می شود برای توسعه و تعالی.

من فکر می کنم کانون با این دیدگاه باید ادامه یابد. کانون 
سرعت و باعجله کار کردن را دوست ندارد. از نامش معلوم 
است: کانون یعنی فضا، امکان و یک بستر، برای این که 
دراین فضا با پشتیبانی هایی که انجام می شود، فرد خودش 

با اراده ی خودش توسعه پیدا کند.
این مثال را می زنم: خودم وقتی بچه بودم و  همیشه 
وارد می شدم،  به فضای کانون که  به کانون می رفتم، 
صمیمانه ای  دنیای  یک  وارد  که  می کردم  احساس 
شده ام که با آن طرف دیوار خیلی متفاوت است، مربی 
من با معلم کالس درس من خیلی متفاوت بود، فضای 
بود؛ در محیط  با کالس درسم خیلی متفاوت  کارگاه 
می گذاشتم  میز  روی  را  دستم  راحت  خیلی  کانون، 
نگاه  اطرافم  به  آرامش  با  و  دستم،  روی  را  سرم  و 
با این زاویه ی دید که به  می کردم، احساس می کردم 
تماشا  را  دیگری  پنجره ی  یک  می کنم،  نگاه  کتاب ها 
می کنم. و این برایم متفاوت و خاص بود. با چرخیدن 
تداعی  برایم  دیگری  منظره ی  چشم،  و  سر  فیزیکی 
می شد: بوی کتاب، صدای مربی ای که قصه می گفت، 
برای  این ها شرایط متفاوتی  دست های گلی، قصه ها... 
ما ایجاد می کرد. کسی نمی گفت دست نزن! به راحتی 
می توانستیم کتاب را ببریم، به پدر و مادر بگوییم آن 
شیرینی  عمل،  آزادی  این  بخوانند.  ما  برای  را  کتاب 
خاص خودش را داشت، این شکل از تعلیم و تربیت، 
برای بچه ها بسیار آشناست و برایشان دوست داشتنی، 

تا این که به اجبار و در چهارچوب مطرح کنیم. 

بچه ها  دارد؛  عمل  آزادی  درس،  کالس  برعکس  کانون 
می توانند به کانون بروند، می توانند نروند، مجبور نیستند، 
اما وقتی حضور پیدا می کنند، دیگر دوست ندارند از کانون 

بیرون بیایند.
این ها را می گویم که تاکید کنم کانون باید چنین فضایی 
باشد. مربی ما باید همچنین فردی باشد، که وقتی کودک 
و نوجوان ما وارد این مجموعه می شود، شیفته ی این فضا 
بشود: رنگ، نور، اسباب بازی ها و ... همه شان باید جوری 
باشند که بچه همه چیز را فراموش کند، و در آن فضای 
کانونی، به خیلی  چیزهای دیگر فکر کند. این مهم است: 
فراموش کردن خیلی چیزها و رها بودن آن فضا، و آن وقت 
فکر کردن به چیزهای جدید... چیزهایی که در داستان پیدا 
می کند، وقتی با قهرمان داستان خودش را همراه می کند، 
می خواهد آن گل و آن درخت داخل داستان باشد... وقتی 
برگشت به خانه، خواب آن داستان را ببیند، خواب آن قهرمان 
را ببیند. مگر جز این است که ما می خواهیم فرزندان مان 
اضطراب.  و  استرس  بدون  باشند؟  داشته  آرام  خوابی 
ما هم وقتی کودک بودیم، با قصه می خوابیدیم. خیلی 
وقت ها قصه را تا آخر هم نمی شنیدیم، شاید باقی اش را 
مادر  یا  مادربزرگ  قصه های  گاهی  می دیدیم!  در خواب 
اما  آخرش چیست،  می دانستیم  هم  ما  بود،  تکراری  ما 
از شنیدنش لذت می بردیم. مربی کانون هم ممکن بود 
یک قصه را بارها و بارها برای ما می خواند، اما جالب است 
چه  نمی دانم  می بردیم.  لذت  می شنیدیم،  که  هربار  که 
حکمتی در قصه هست که تکراری بودنش هم لذت بخش 
است..."بازم بگو! بازم بگو!" مثل این که می خواهیم باز هم 

پیروزی قصه و حالوت قصه را تکرار کنند و لذت ببریم.
قصه،  همان  است.  فیلم سازی  کانون،  کار  دیگر  بخش 
ممکن است تبدیل به فیلم یا انیمیشن شود. گاهی همین 

اصلیترینکسانیکهکانونرادرمسیر
خودشنگهمیدارد،مربیانهستند.
کسانیکهآموزشدیدهاند،درجای
خاصخودقرارگرفتهاند،بهروزشدهاند
وتوانمندهستند،وفعالیتهاشانرا
درستادامهمیدهند.
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کتاب های کانون را تبدیل به فیلم وآثار نمایشی کرده اند. 
این هم همان لذت را دارد. مربیان ما حتی آن قدر ماهر 
هستند که متناسب با شرایط، قصه را می سازند، حتی با  

یک کمک ابزارهایی که در اطراف شان وجود دارد، 
قصه  آن قدر  ما  مربی  می کنند.  قصه سازی  و  قصه گویی 
خوانده و آن قدر تواناست، که می تواند خودش قصه بسازد.

◄اين توقع از كانون، از مربى، چه طور بايد عرضه 
شود؟ يعنى با چه برنامه ها و رويكردى، مربيان 

و كاركنان را به اين مسير سوق مى دهيد؟

من به همکاران این پیشنهاد را دارم: همیشه به چشم هایی 
توجه کنید که به شما خیره شده و انتظاراتی از شما دارند؛ 
ما دوست نداریم که خود را درگیر فضاهای خاص اداری 
کنیم و از وظیفه ی خودمان دور شویم. گاهی در این فراز 
و نشیب ها، ناخواسته از اصل ماجرا  دور می شویم. جالب 
است که این هویت کانونی، که به آن اشاره کردم، الجرم ما 

را به مسیر اصلی برمی گرداند.
کانون مجموعه ای شناخته شده است، و این موضوع، درواقع 
انتظارات جامعه از ما، خودبه خود کانون را به مسیر اصلی 
برمی گرداند. فیلم هایی که می سازد، محصوالتی که تولید 
می کند، این ها ترسیم کننده ی برنامه های کانون هستند. و 
این جا، مدیریت اصلی با مربیان است. اصلی ترین کسانی 
که کانون را در مسیر خودش نگه می دارد، مربیان هستند. 
قرار  خود  خاص  جای  در  دیده اند،  آموزش  که  کسانی 
گرفته اند، به روز شده اند و توانمند هستند، و فعالیت هاشان 

را درست ادامه می دهند.
  ◄در صحبت هايتان چندين بار تاكيد كرديد 
كه »كانون بايد برگردد به آن چه بوده، كانون بايد 

سطح كارش را باال ببرد«؛ سوالم اين است با چه 
امكان و توانى قرار است به آن جايگاه برسيم؟ 
كانون اآلن مشكالتى دارد، شرايط و زمانه هم 
نسبت به سال هاى گذشته فرق كرده، از بودجه 
تغيير  همه چيز  مربيان،  و  هنرمند  نيروهاى  تا 
كرده.تعداد مراكز زياد شده، مراكز مشابه كانون 
هم در بخش خصوصى و دولتى هم زياد شده، 
دارد  وجود  رقبايى  ديگر  هم،  بودجه  بحث  در 
كه براى جذب هنرمندان، بودجه هاى بيشترى 

هزينه مى كنند.

 منظورم برگشتن به جایی نیست، منظورم روی ریل قرار 
گرفتن و در مسیر قرار گرفتن است؛ خیلی وقت ها کانون 
در مسیری قرار گرفته که از مسیر خودش منحرف نشده، 
من  داشته.  فرق  و  بوده  روش های جدیدی  روش ها،  اما 
نمی گویم خط کش دست بگیریم و بگوییم که ما از مسیر 
خارج شده ایم و باید برگردانیم سر جایش! نه! حرف من این 
است که به خودم هم یادآوری کنم که کانون این است، و 
باید در همین مسیر قرار بگیرد. حاال اگر دیگران هم  زمانی 
متوجه بوده یا نبوده اند و مقداری فاصله ایجاد شده، هویت 
کانون باز هم آن را به مسیر اصلی خودش برگردانده است.

باید خیلی مراقب باشیم که از آفت های جانبی دور باشیم. 
کانون مجموعه ای است که با فکر و زمینه های فکری بچه ها 
کار می کند، با آن چیزی که در ذهن  بچه ها وجود دارد و ما 

تالش می کنیم که آن زمینه ها خودنمایی کنند.
اگر آرمانی و خوب فکر کنیم، باید دید که پرورش فکر، چه 
زمانی اتفاق می افتد؟ زمانی که کودک ما، به درستی و در 
مسیر درستی که تعالیم اسالمی و دینی ما توصیه کرده 

قدم بگذارد و در آن وادی فکر کند.
بد است، وقتی که پرورش فکر صورت گرفته،  چه قدر 
نبوده  پرورشی  نبوده،  عالمانه  پرورش  پرورش،  این  اما 
که منجر به سعادت انسان ها شود. هر گلی را می شود 
پرورش داد، گلی که خار دارد یا گلی که رنگ زیبایی دارد، 
همه ی این ها هست. گاهی ممکن است پرورش، مضر هم 
باشد. واژه ی پرورش، لزوما مثبت نیست. ولی وقتی این 
امر با تعالیم دینی ما هم راستا می شود، آمیخته می شود 
با معجون تعالیم دینی ما، مسیر پیدا می کند. فیلم های 
ما به صورت غیرمستقیم، بیان کننده ی یک سری تعالیم 
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ایرانی اسالمی. زندگی  سبک  همان  هستند،  ما  اصیل 
ما شعار نمی دهیم که باید سبک زندگی این باشد، بلکه 
وقتی فیلمی ساخته می شود، ماجرایی را روایت می کند، 
شخصیت هایی دارد، موضوعش هم صرفا دینی نیست، اما 
در یکی از سکانس های فیلم، قهرمانی که در دل بچه ها قرار 
گرفته و بچه ها دوستش دارند، در یک صحنه  و در شرایط 
خاصی، این شخصیت می گوید "... من نمازم دارد قضا 
می شود، اجازه بدین من نمازم رو بخونم و بیام.." همین 
کافی است. موضوع ما نماز نبوده، اما در یک لحظه، با 
حرف همین قهرمان فیلم، در ذهن بیننده چیزهای خاصی 
شکل می دهد و این نشان دهنده ی شیوه ی کار ماست.

آمیخته شدن آن چیزی که ما به عنوان پرورش فکری 
نمی تواند  دینی،  تعالیم  ویژگی های  با  می کنیم  مطرح 
لذت بخش نباشد. ما قبول داریم و می دانیم که دین ما 
چه دینی است؛ انسانیت، اخالق و کردار خوب، کمک به 
دیگران، دوستی و نیکوکاری، محبت و نوع دوستی و ... این ها 
تعالیم دینی ما و به ما سفارش شده است. وقتی این ها در 
فضای پرورش فکری ما قرار می گیرد و در محصوالت ما 
خودش را نشان می دهد، بچه ها بیشتر و عاشقانه تر وارد 
آن می شود و به فعالیت های کانون عالقه نشان می دهند.

نکته ی من این است که مربی ما چه طور با ظرافت این کار 
را انجام می دهد، و بذر زیبای زندگی ایرانی اسالمی را در 
ذهن بچه ها می کارد. این مهم باید در کانون اتفاق بیفتد. 
چهارچوب  یک  در  یعنی  همین؛  یعنی  فکری،  پرورش 
خاصی که کامال مشهود و جلوی چشم ما نیست، ولی 
در اهداف و ذهن مربی ما وجود دارد، به صورت ظریف 
و ماهرانه با بچه ها کار می شود و ذهن اعضا می رود به 
سمت داستان ها، داستان هایی توام با این معجون تعالیم 
دینی. بچه ها به این صورت پرورش فکری پیدا می کنند، 
یا  شاعری  مثال  استعداد  من  بچه ی  اگر  که  این جاست 
چهارچوب  روی  هم  ناب  ارزش های  این  دارد،  عکاسی 

فکری او تاثیر خواهد گذاشت.

◄با اين ديدگاه ها، در چندماهى كه در اين سمت 
حضور داريد، چه برنامه ها و كارهاى مقدماتى  
اين مسيرى كه  صورت گرفته؟ در واقع در 
ترسيم شد، چه تغييرات و كارهاى عملياتى 

انجام شده يا خواهد شد؟

صریـح بگویـم کـه منظـورم ایـن نبـود کـه قـرار اسـت 
تغییـرات بزرگـی انجـام دهیم! نـه، تغییرات کـه نداریم، 
چراکه وقتی ریل و مسـیر مشـخص اسـت، مثل قطاری 
کـه در حـال حرکـت باشـد، می شـود خـود ایـن قطـار 
را عـوض کـرد، رنـگ قطـار را عـوض کـرد، تغییراتی در 
حرکت آن داد. مثال در شـرایط کرونا، کانون تبدیل شـد 
بـه مرکـز مجازی. این مسـأله شـاید مشـکلی اسـت که 
مربـی ما رودررو با عضو کانون نباشـد، این مجازی شـدن 
یـک اشـکاالتی ایجاد کرده، امـا ناچار بودیـم برای حفظ 
جـان بچه هـا، بـه ایـن روش عمـل کنیـم. کرونـا خیلی 
از نهادهـا را مجبـور کـرد وارد فضـای مجـازی بشـوند، و 
دیدیـم کـه اتفاقـا می شـود برخـی فعالیت هـا را مجازی 
دنبـال کـرد. در شـرایط پسـاکرونا، هم زمـان می شـود 
هـردو شـکل را برنامه ریزی کرد و انجـام داد، هم مجازی 

هم حضـوری.
نظر من این است که به کانون باید آن گونه که شایسته 
است فکر کنیم، و آن گونه که شایسته ی اهداف و وظایف 
آن است وارد شویم. یکی از وظایف ما، انس با کتاب است، 
پس باید روی کیفیت تولیدات خود بازنگری کنیم. که 
دوستان ما در تولید شروع کرده اند. روی محتوا و کیفیت 
داریم کار می کنیم. چون برعکس کثرت، کیفیت برای 
دوستان  و  مطالعاتش شروع شده  است.  مهم  ما خیلی 
دارند زحمت می کشند. در دسترس قرار گرفتن تولیدات 
ایام کرونا  کانون به نحو شایسته، و این که چه طور در 
محصوالت کانون سریع تر به دست مخاطب برسید، که 
گذشته  سنوات  در  هم  اگر  ماست.  دغدغه های  از  یکی 
یا تعطیل شده اند،  به دالیلی فروشگاه های ما کم شده 
برنامه ریزی کرده ایم برای افزایش این مراکز، به جهت این 

که دسترسی به محصوالت ما ساده تر شود.
اولین سالی است که مهدهای کودک زیر چتر آموزش 
و پرورش قرار گرفته؛ مگر همین مهدها مخاطب کانون 

یکیازوظایفما،انسباکتاب
است،پسبایدرویکیفیت
تولیداتخودبازنگریکنیم.
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پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیستند؟ به دوستان 
تاکید کرده ام که برنامه ریزی کنند که این مهدها هم بتوانند 
از تولیدات ما استفاده کنند، مربیان مهدهای کودک هم از 
قصه ها و داستان ها و کتاب های ما برای اعضاشان استفاده 
کنند. اگر این اتفاق ها بیفتد، انگار همه ی مهد کودک های 
ایران عضو کانون هستند و بچه ها با محصوالت کانون انس 

پیدا می کنند و این چرخه ادامه پیدا می کند.
تولید فیلم، حضور فعال در جشنواره ها و برنامه ها یکی از 
اهداف و برنامه های ماست که بیشتر شود. استفاده از افکار 
و اندیشه ها صاحب نظران، تاکید دارم که از نظرات شان 
استفاده کنیم، کسانی که  نقشه ها و پیشنهادهاشان  و 
دست به قلم هستند، پیشکوست کانون هستند، ما باید 
از افکار آن ها استفاده کنیم. چراکه عقیده دارم: فضایی 
از جهات  را  افکار  باید  می دهد،  انجام  فکر  پرورش  که 

مختلف گردآوری کند.

◄در حوزه ى داخلى، همكاران كانون مشكالتى 
اين  در  دارند؛  معيشت  زمينه ى  در  دارند 

زمينه، چه برنامه اى داريد؟

کانون پرورش فکری یک شرکت دولتی است و تابع قوانین 
و مقررات دولت. هر تغییری که در این نهاد اتفاق می افتد، 
تابع شرایط و قوانین دولت است و مربیان ما هم در این 
شرایط قرار می گیرند. اما کانون نیروهای متنوعی دارد، انواع 
نیروهای اداری، فرهنگی، هنرمندان مختلف، که از لحاظ 
جایگاه متفاوت هستند. من خودم در زمینه ی وضعیت 
مربیان پاره وقت  دغدغه دارم که تعدیل صورت نگیرد، در 
مورد افزایش حقوق شان اقداماتی را انجام داده و در حال 

درکانونبهکثرتاهمیتدادهنمیشود
بلکهبهکیفیتاهمیتدادهمیشود.
اگرکثرتیهمهست،کثرتافکارو

اندیشههاست،نهکثرتعددوارقام.در
کانونبایددنبالایننگاهباشیم.

پی گیری هستیم. اسم کانون را در جرگه ی همکارانی که 
برای ساماندهی نیروهای انسانی آموزش و پرورش نیاز دارد 
تعریف کردیم که درواقع امتیاز محسوب می شود که اگر 

بخواهند استخدام شوند، این یک  امتیاز است.
اما می دانیم که کانون برای مربیان پاره وقت، تعهد استخدام 
ندارد. چراکه هر استخدامی، نیازمند کسب مجوز از مراجع 
ما  اما در زمینه ی دستمزدها، دوستان  باالدستی است. 
کارهایی کرده و شیوه نامه هایی را آماده کرده اند. به نوعی 
همسان سازی است: حق الزحمه ی همکاران پاره وقت ما با 
دیگر همکارانی که ساعتی کار می کنند. این حق همکاران 
استخدامی،  لحاظ  از  که  است  درست  ماست.  پاره وقت 
دست ما بسته است در شرایط کنونی، اما به فکر مشکالت 

آنان هستیم.
البته می دانید از 25سال قبل که فرایند جذب این نیروها 
این طور نبوده که این عزیزان استخدام شوند؛ قرار بود که 
برخی از هنرمندان توان، هفته ای چندساعت به کانون بیاید 
و آموزش هایی را انجام دهد و ما از تخصص این هنرمند 
استفاده کنیم، و مبنای استخدامی مد نظر نبوده. اما به 
هرحال، این موضوع ادامه یافته و به وضعیت امروز رسیده، 
و کار ما این است که پی گیری کنیم برای رفع مشکالت 

حق الزحمه ای.
نیروهای تمام وقت و یا شرکتی هم هستند که مدت هاست 
کار می کنند، مربیان رسمی هم هستند، و ... ما در کانون 
تنوع نیروهای متفاوت داریم، اما متناسب با شرایط کاری 
هرکدام از این عزیزان، به روزرسانی شده و کارهایی در حال 

پی گیری است.

◄ و درباره ى دوستانى كه بازنشسته شده اند...

بازنشسته ها در واقع پیشکسوتان ما هستند؛ بسیاری   
از این عزیزان با ما در ارتباط هستند و از دیدگاه هاشان 
خودشان  حتی  که  هستند  برخی  می کنیم،  استفاده 
نخواستند ارتباط قطع شود، حتی در استان ها. بسیاری 
از ایشان هنوز با ادارات کل ما ارتباط دارند. و چه خوب 
است این فضا در اختیار آن ها قرار گیرد که هرچندوقت 
یک بار سری بزنند، با بچه ها در ارتباط باشند، و از نظرات 

و تجربه هایشان استفاده شود.
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»مركز مجازى كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان راه اندازى خواهد شد«، اين 
خبرى است كه مدتى پس از فراگيرى ويروس كرونا منتشر مى شود. مراكز فرهنگى 
كانون پرورش فكرى كودک و نوجوانان در سرتاسر كشور ديگر همچون گذشته 
نمى توانند به فعاليت خود ادامه دهند و حاال فعاليت هاى فرهنگى و هنرى بايد در 
قالبى متفاوت به مخاطبان كانون ارائه داده شود. به نظر مى رسد وظيفه خطيرى بر 
گردن كانون پرورش فكرى است، نه تنها بايستى نقش تربيتى خود را ادامه دهد، 
بلكه با ورود بيشتر كودكان و نوجوانان به فضاى مجازى بايستى محتوايى جذاب در 
اختيار آن ها قرار بدهد. مدت زيادى از اعالم اين خبر نمى گذرد كه اعضاى كانون 
مى توانند مربيان خود را در فضاى مجازى همراهى كنند. آن ها پس از ثبت نام در 
سامانه اعالم شده  اين امكان را دارند تا در »كارگاه ها بر خط ملى«،»كارگاه هاى 
برخط استانى« و »كارگاه هاى بدون محدوديت زمان« شركت كنند. حاال ساختار 
فعاليت هاى فرهنگى- هنرى كانون تغييرات بزرگى داشته و رابطه مربيان و اعضا 
بازتعريف شده است.  اما اين تغييرات مقطعى بوده و هستند؟ آيا قرار است شيوه 
ارتباطى مربيان و اعضاى كانون بازتعريف شود؟ اين تغييرات را چطور مى توان 
ارزيابى كرد؟

●آلما توكل

مروریبرفعالیتهایمجازیمراکزفرهنگی-هنریکانونبرخطوبرایهمه
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کانون2۳۰هزارعضومجازیدارد!
بيش از پنج دهه از فعاليت كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان مى گذرد و در تمام اين سال ها  اغلب فعاليت هاى  كتابخانه ها 

كه بعدتر به مراكز فرهنگى – هنرى تغيير نام دادند منوط به حضور فيزيكى مربيان و اعضا بوده است. اما در يک سال و نيم اخير 

دنياى مجازى حلقه ارتباطى آموزش هنر و ادبيات و  البته مهارت هاى زندگى بوده است.  محمود مروج معاون فرهنگى كانون 

پرورش فكرى كودكان و نوجوانان معتقد است كه  مهم ترين آسيب اين اتفاق حذف تعامل مربى و عضو بوده است. او مى گويد 

كه در عين حال نمى توان نكات مثبت اين تغييرات را ناديده گرفت چرا كه فضاى مجازى امكان آموزشى وسيع ترى را در اختيار 

كانون قرار داده است و در دسترس بسيارى از كودكانى است كه حاال مى توانند از برنامه هاى متنوع كانون استفاده كنند.  با او 

درباره اين تغييرات و تأثيرات آن بر سياست گذارى هاى اين بخش گفت و گو كرده ايم. 

◄كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان هم 
مانند تمام مجموعه هاى فرهنگى با فراگيرى 
ويروس كرونا تغييرات آنى را در شيوه اجرايى، 
مخصوصا در مراكز فرهنگى – هنرى شاهد 
بود. دوست داريم مرورى كلى بر اين موضوع 

داشته باشيم. 
عمده فعالیت های کانون در بخش خدمات فرهنگی در 
مراکز فرهنگی-هنری سیار و ثابت در سراسر کشور اتفاق 
می افتد. به طور طبیعی جنس فعالیت ها بیشتر حضوری و 
تعاملی است و متکی بر ارتباط خانواده  با مراکز و مربیان 
کانون و همچنین ارتباط مربی با کودکان و نوجوانان . در 
تمام این سال ها فعالیت های فرهنگی، هنری و ادبی این 
مراکز کتاب محور بوده اند و امانت کتاب در واقع مهم ترین 
به  و  است  می شده  محسوب  فرهنگی-هنری   فعالیت 

همین واسطه  مربیان عزیز ما در سراسر کشور کودکان و 
نوجوانان را جذب و عالقه مند به مطالعه و کتاب کرده  اند. 
کانون پیش از این و با  بیش از نیم قرن فعالیت حضوری به 
توسعه ی تکنولوژی و زیرساخت های تکنولوژی فکر کرده 
است و از ده سال قبل به دنبال خدمات فرهنگی به صورت 
غیرحضوری بوده است. مرور  بعضی از فعالیت های ما در 
بخش های هنری- ادبی گواه این امر است. با این حال 
می توانم بگویم  این اقدام مربوط به فعالیت هایی خاصی 
اعضا  همه  به  تعمیم  قابل  و  نبوده   همه گیر  که  بوده  
محسوب نمی شده اند. بیماری کرونا به هرحال اتفاقی است 
که دنیا را به هم ریخت، درواقع تمام آن شرایط اقتصادی و 
سیاسی و فرهنگی و همه چیز را تحت تأثیر خود قرار داد، 
به طور طبیعی با همه گیر شدن بیماری در کشور، کانون 
هم مثل سازمان های دیگر به شدت تحت تأثیر این بیماری 
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اززمانشکلگیریکانونمجازی
دویستوسیهزارنفردرسرتاسرکشورعضو
اینمرکزمجازیشدهاند.صدوسیهزار
نفرازآنهاکودکانونوجوانهاییبودندکه
خوداقدامبهثبتنامدراینمرکزکردهاند.
کانونپرورشفکریکودکانونوجوانان
براینخستینباراینامکانرافراهمآورد
تازبانآموزاناینمجموعهنیزبتواننداز
امکاناتفرهنگی،هنریوادبیبهراهببرند

قرار گرفت  و ما مجبور به تعطیلی مراکز شدیم  و این یک 
غافلگیری برای کانون بود، همان طور که این غافلگیری به 

حوزه ی فرهنگی خیلی  آسیب زد.

◄تصور مى شد كه  اين تعطيلى مقطعى باشد 
اما تدوام پيدا كرد. فكر مى كنم شكل گيرى 

مركز مجازى كانون در همين مقطع بود؟

بلـه. بعـد از مدتـی کـه مراکز تعطیل شـد بهره گیـری از 
ظرفیت هـای فضای مجـازی و فعالیت هـای غیرحضوری 
خصـوص  در  قبلـی  تجربیـات  واقـع  در  شـد.  آغـاز 
فعالیت های غیرمسـتقیم و غیرحضوری بـرای ما کارآمد 
بـود. همکاران کانون سـعی کردند زیرسـاخت های قبلی 
را آمـاده کنند و می توانم بگویم که فعالیت بسـیار خوبی 
در زیرسـاخت های اسـتفاده از فضـای مجـازی در کانون 
بـه وجـود آمـد و فعالیت هـای مجـازی و غیرحضـوری 

کانـون جـان تـازه ای گرفت. 

◄پس نگاه شما به اين تغيير مثبت است؟
البته هیچ وقت ادعا نمی کنیم که فعالیت های غیرحضوری و 
مجازی جای فعالیت های اصلی ما را می گیرد، نه به هیچ وجه، 
فعالیت های حضوری و حس خوب تعامل مربی با عضو چیز 
را  آن  مجازی جای  فعالیت های  هرگز  که  است  دیگری 
نمی گیرد. ولی  به اقتضای این بیماری و با ابداع و خالقیت 
فعالیت های ویژه ای در فضای مجازی این امکان فراهم آمد 
که هم در خارج از کشور و هم در هر نقطه از کشور فعالیت 

ما گسترش پیدا کند.

◄داده آمارى درباره فعاليت هاى تابستان داريد؟
بله. دوهزار و چهارصد و بیست و دو کارگاه برگزار شد  و 
تعداد مخاطبان هم  بیست و چهار هزار و هشتصد و شصت 

و دو نفر بود.

فعاليت هاى  از  مخاطب  چند  مدت  اين  ◄در 
مجازى كانون استفاده كردند؟

بیش از صد و سی هزار نفر در مرکز مجازی ثبت نام  کردند. 
سیاستی هم که اعمال شد این بود  که کودکان و نوجوانان 
مجازی  مرکز  عضو  خودکار  صورت  به  هم  زبان  کانون 

می شوند. با این توصیف حدود دویست و سی هزار نفر عضو 
مرکز مجازی داریم . گرچه این ظرفیت نسبت به تعداد 
دانش آموزان کشور نسبت کمی است، ولی در طرح ریزی 

برنامه های آینده تعیین کننده خواهد بود .

فرهنگى_هنرى   فعاليت هاى  درتعريف  ◄و 
تغييراتى داشتيد؟

فعالیت  و  کارگاه  شصت ودو  از  بیش  مجازی  مرکز  در 
امکان  پیش بینی  شد که  هشت کارگاه رایگان بود که 

حضور اعضای جدید را  فراهم آورد.
انواع کارگاه های هنری و فرهنگی و ادبی هم بازتعریف  شد 
که استقبال خوبی از آن ها به عمل آمد. در عین حال  ما 
هرگز به این استقبال قانع نیستیم و امیدواریم که شرایط 
کرونا اجازه دهد که ما از آن ظرفیت های حضوری مثل 
سابق بیش از اندازه استفاده کنیم و نشاطی که بچه ها و 
مربیان از برنامه های حضوری حس می کردند مجدد از سر 

گرفته شود.

◄ سوال ديگرى را مطرح مى كنم و بعد مجدد به 
سوال قبلى برمى گردم. گويا براى فعاليت هاى 
مجازى از همكاران برون سازمانى هم دعوت 

به كار شد، درست است؟
بله تعدادی از همکاران از بیرون جذب شدند. البته در بخش 
فناوری اطالعات از  کارشناسانی در سطح استان ها استفاده 
شد. بالطبع در آینده که فناوری ها روزبه روز گسترش پیدا 
می کند ،جنس سرمایه گذاری کانون در منابع انسانی تغییر 

خواهد داد.
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◄درمورد تغيير در فعاليت هاى فرهنگى هنرى 
فعاليت ها در فضاى  اين  صحبت مى كرديم. 
چند  البته  و  كردند  پيدا  گسترش  مجازى 
نگاه  نوع  اين  آيا  شدند.  حذف  هم  فعاليت 
در  كانون  سياست  هاى  تغيير  براى  گامى 

سال هاى آتى است؟
این تغییرات بر اساس تشخیص مربیان و کارشناسان بوده  
که چه فعالیتی و با چه هدفی برای مخاطبین ما مفید 
است. با این همه  همکاران  کانون تالش  کردند آنچه که به 
شکل حضوری به کودکان و نوجوانان خدمات ارائه می شد 
به صورت مجازی هم ارائه شود،  مگر بعضی از فعالیت ها که 
اصالً این قابلیت را نداشت.  از طرفی می دانیم  خیلی از بچه ها 
خانه نشین شدند، مدرسه نرفتند و آن  شرایطی که بتوانند 
در اجتماع ظاهر شوند برای آن ها  فراهم نبود. سعی کردیم 
که در حد توانمان بعضی از آسیب ها را رصد کنیم و در واقع 
برای عبور از آسیب ها فعالیت هایی تعریف کنیم که از جمله 
می توان به کارگاه های مهارت های زندگی که  تحت عنوان 
حال خوش زندگی  در اختیار آن ها قرار گرفت اشاره کنم.

باید گفت  درحال حاضر در  تغییر سیاست ها  در مورد 
متن بیماری کرونا هستیم، دنیا هم با همین مشکل مواجه 
از آن تحلیل های بسیاری  تنها ما نیستیم، بعد  است و 
روی این اتفاقات،آسیب ها، ویا احیاناً ظرفیت های جدید 
در دنیا خواهد شد. این تحلیل ها اطالعات خوبی هستند 
برای تصمیمات بعدی، به طور طبیعی می تواند در خیلی 
تصمیم ها و  طراحی ها اثرگذار باشد و حتی باعث تغییر 
سیستم برنامه ریزی شود و این امکانش وجود دارد. در مورد 
کانون هم همین طور است.  به طور طبیعی در آینده ممکن 
است تغییراتی هم در حوزه های تولید هم در حوزه های 

خدمات فرهنگی رخ بدهد .

از  خارج  كانون،  فعاليت هاى  مجازى شدن   ◄
تعامل با مخاطبان، دستاوردهاى ديگرى هم 

داشته است؟
هماهنگی ها ،  قبیل  از  مدیریتی   برنامه های  از  بعضی  
سمینارها و... بیشتر حضوری برگزار می شد، در حالیکه االن 
به این نتیجه رسیدیم که بخشی از آن ها به صورت مجازی 
قابل اجرا هستند و این عالوه بر اینکه سهل الوصول است  
خیلی از هزینه ها را کاهش می دهد. این به معنی حذف ساز 

باشکلگیریکانونمجازیفعالیتهای
چهلوچهارگانهیکانونباتغییراتیروبروشد.
افزودندورههاییباهدفآموزشمهارتهای
زندگیومهارتهایاقتصادیبخشیازاین
تغییراتبود.

وکارهای هماهنگی و... نیست  ولی تبادل نظر و تجربه ها 
می تواند در فضای مجازی هم صورت بگیرد.

نکته دوم آنکه  ما خیلی از کارگروه هایمان قبالً به صورت 
حضوری بود و حتی الزم بود بعضی دوستان سفر طوالنی 
مدت داشته باشند که حاال سیستم اجرایی آن متفاوت 
شده است. فضای مجازی هم در تولید محتوا و در سیستم 
برنامه ریزی، هم در خود برنامه ها و در شیوه های اجرای 
برنامه ها تاثیر گذاشته است  و تاثیرش روز به روز بیشتر هم 
خواهد شد. این خود دستاورد بزرگی است. ضمن اینکه در 
حوزه ی تولیدات هم زمینه های خوبی وجود دارد که کانون 
بتواند در آن ها سرمایه گذاری کند و به وسیله ی ظرفیت های 
فضای مجازی  در تعامل و حتی در خدمت مخاطبین 
باشیم که البته پاسخ به این بخش وقت دیگری می طلبد.

◄ فكـر مى كنيـد رويكـرد اسـتفاده از فضاى 
مجازى بعد از پاندمى هم ادامه داشـته باشد؟

  ظرفیت فعالیت های مجازی را هرگز متوقف نمی کنیم، 
بلکه سعی می کنیم آن را توسعه دهیم، به طورقطع در کنار 
راه اندازی مجدد فعالیت های حضوری و راه اندازی مراکز 
خاص  به صورت  هم  مجازی  بخش  در  فرهنگی-هنری 

فعالیت ها بیش از گذشته ادامه پیدا خواهد کرد.
یکی از فعال ترین بخش های کانون در این مدت همین 
بخش مجازی است که مربیان ، کارشناسان  و  متخصصین 

فناوری بر قوت آن افزودند.
اجرای برنامه ها و فعالیت هایی که دو وجه داشته باشد  مد 
نظر کارشناسان و مربیان خالق کانون است  تا  بخشی از  
فعالیت ها حضوری و بخشی از آن مجازی تعریف شود  و به 

جذابیت هرکدام از آن ها افزوده شود.
امیدوارم بعد از فروکش کردن بیماری ما بتوانیم حتی بیش 

از قبل در خدمت کودکان و نوجوانان باشیم . 
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شیوع ف راگیر کرونا، فعالیت های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
را نیز مانند بسیاری از سازمان های آموزشی و فرهنگی  تحت تاثیر،  و مسیر 
داد.  قرار  تخصصی  فرهنگی  این مجموعه  روی  پیش  را  و جدیدی  خاص 
شاید بتوان گفت بخشی ازاین تغییر مسیر بایستی از سال ها قبل در کانون 
خصوص  در  شدید  مخالفت  و  مقاومت  باعث  که  نگرشی  اتفاق  می افتاد. 
حضور اعضا و مربیان در فضای مجازی و نگاه به فعالیت ها از منظر حرکت 
توانست  اکنون که کانون  بود.  الکترونیک  و آموزش  به سمت زندگی  دنیا 
در این برهه حساس و با حفظ تقریبی ضرورت ها، فعالیت های خود را در 
بستری هدایت کند که به میزان قابل توجهی برآسیب های ناشی از کرونا 
در کودکان و نوجوانان تاثیر مثبت داشته باشد، باید از نگاه خانواده ها نیز به 
این مهم توجه داشت که آیا شاکله مجازی کانون توانسته جایگزین مناسبی 
برای شکل حضوری آن باشد؟ از دو منظر می توان به این موضوع پرداخت: 

در  نوجوانان  و  نگرفتن کودکان  قرار  است.  از هم ساالن  دوری  اول 
رویارویی با موقعیت هایی که در اجتماع رقم  می خورد )گفتگو، نقد، شنیدن 
نظرات مخالف و موافق، خشم، شادی، توان مواجهه با مشکالت و تصمیم 
گیری مناسب در لحظه و...(، یکنواختی در سبک زندگی پیش آمده و 
مسایل روحی ناشی از آن و آسیب های جسمی  ناشی از بی تحرکی و کار با 
ابزار الکترونیکی مهم ترین دغدغه های خانواده هاست. این موضوع  در کنار 
سختی آموزش های رسمی  به صورت مجازی، به شدت خودنمایی  می کند. 

دوم نبود اطالعات فنی کافی برای رفع مشکالت مختلف در مسیر 
اینترنتی برای مربیان  برگزاری کالس ها، ضعف زیرساخت های مناسب 
و اعضا و مشکالت مالی ناشی از آن برای خانواده هاست. در بسیاری از 
خانواده ها  با نبود شرایط مالی مناسب برای تهیه سخت افزار الزم جهت 

حضور فرزندانشان در کارگاه ها روبرو بوده و هستیم.

اگرچه دالیل فوق باعث شده که خانواده ها نسبت به قبل کمتر از حضور 
و  اعضا  از طرفی  اما  استقبال کنند   فعالیت های کانون  فرزندانشان در 
خانواده های خسته از شرایط موجود، برای جبران بخشی از این خال به جد 

و با عالقه، پیگیر کارگاه های مجازی کانون هستند. 
فراموش نکنیم که پیش تر اعضا به صورت حضوری در زمانی  سه یا چهار 

ساعت اوقات خود را در قالب های جذاب 
فعالیت با مربیان  می گذراندند اما اکنون 
برای  را  ساعته   یک  زمان   به سختی 
فعالیت ها  می پذیرند و گاهی یک فعالیت 
عمو می به تقاضا و اصرار اعضا و در صورت 
وجود بازه زمانی آزاد مربی از یک ساعت 
به دو ساعت یا بیشتر و در ترکیب با 
چندین فعالیت ارتقا پیدا  می کند که این 
موضوع نیز باید مورد بررسی و تحلیل 
قرار گیرد. باید دانست که کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان با توجه به 
ذات رسالت خود و اهداف تعریف شده 
بخشی از خالها  را پر  کرده است، اما 
نمی توانند کالس های  هنوز  خانواده ها 
مناسبی  و  کامل  جایگزین  را  مجازی 
برای آنچه به صورت حضوری در مراکز 
کانون  می گذشت بدانند.  بنابر تجربه به 
دست آمده آن ها معموالً در مراجعه به 
مراکز یا در ارتباط با مربیان استقبال 
ندارند.  مجازی  کالس های  از  چندانی 
لذا شاید باید گفت در کنار کودکان و 
نوجوانان بازمانده از آموزش، آمار کودکان 
و نوجوانان بازمانده از پرورش هایی که 
متولی  سازمان های  و  جامعه  بر عهده 
و  است  یافته  افزایش  شدت  به  است 
همین ضرورت توجه هرچه  بیش تر به 

رسالت کانون را مشخص می کند.
بهبود و  به  رو  با روند  امید داریم که 
پاندمی،  این  کنی  ریشه  و  درمان 
کودکان و نوجوانان بار دیگر در شرایطی 
مساعدتر آنچه را که  از نظر فرهنگی و 

اجتماعی نیاز دارند، دریافت کنند.

کالسهایمجازیکانون
نیازمندحمایتبیشترخانوادهها
●فاطمه والدى● مربى استان آذربايجان غربى
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مجازیشدنفعالیتهای
کانـونوآغـازچالشهـا

»شیوع ویروس کرونا و مجازی شدن فعالیت های کانون 
تجربه جدیدی برای مربیان بود. در ابتدا همه مان شوکه  
بودیم و سوال بزرگ و مهم مان هدایت و بازتعریف رابطه  با 
اعضا بود« طاهری صحبت هایش را این طور شروع می کند 
به  اعضا  از  برخی  دسترسی  عدم  البته  می گوید:  بعد  و 
اینترنت  و نبود برنامه های الزم در گوشی  های همراهشان 
دغدغه ی دیگری برای ما بود. تصور  اینکه دیگر نمی توانند 
از کالس ها و فضای فرهنگی استفاده کنند سخت بود. در 
هرحال کالس های مجازی آغاز شدند و ما با دعوت اعضا و 

آموزش به آن ها فعالیت هایمان را از سر گرفتیم.
او درباره ی چالش های این مسیر توضیح می دهد: اگرچه 
تالش کردیم پیوستگی فعالیت ها را حفظ کنیم اما تعریف 
فضای جدید به اعضا سخت بود. تنظیمات گوشی همراه 
و ورود به سامانه برای خانواده هایی که با تکنولوژی فاصله 
داشتند یک چالش محسوب می ّشد. در نظر بگیرید که 
و  آمد   پیش  خانواده ها  برای  هم  معیشتی  بحران های 
فعالیت فرهنگی-هنری در آخر فهرست ضرورت های آن ها 
قرار گرفت. به همین دلیل ضمن اینکه اعضا از هم فاصله 
فیزیکی داشتند حاال ما برخی از اعضای نوجوانمان را هم 

در کنار خود نداشتیم.

آموزشمجازیمحدودیتزمانی
راازدوشاعضابرداشت

پاییـزه طاهـری می گویـد: بعد از گذشـت یک 
سـال اوضـاع کمـی متفـاوت شـد و توانسـتیم 
در فضایـی محـدود بـا مخاطبانمـان ارتبـاط 
برقـرار کنیـم.  در ایـن میـان نظریـه مارشـال 
مـک لوهـان درمـورد کم شـدن فاصلـه مکانی 
و زمانـی در ایـن ارتبـاط کاماًل مشـهود اسـت. 
به طـور مثـال بـه اعضـا و مربی هایـی اشـاره 
مربیـان  جابه جایـی  دلیـل  بـه  کـه  می کنـم 
دیگـر در کنـار هـم نبودنـد. حـاال بـا مجـازی 
شـدن آموزش هـا امـکان اسـتفاده مجـدد این 
از حضـور مربیـان محبوبشـان فراهـم  اعضـا 
آمـده بـود. فضـای مجـازی امکانـات خوبی در 
اختیـار ما قـرار داد. در کالس هایمـان اعضایی 
بـا لهجه هـا و گویش هـای مختلـف داریـم که 
حضورشـان برای توسـعه دانش مربیان و اعضا 
آموزنـده اسـت. حضـور هـر دو جنسـیت در 
یـک کارگاه ممکـن شـده اسـت و  اعضـا دیگر 
مجبـور نیسـتند  پایبنـد سـاعت رفـت و آمـد 
باشـند. گاهـی در سـاعات ظهر که زمـان ناهار 
اسـت در کالس هـا شـرکت می کننـد و مانعی 
بـرای آن هـا وجود ندارد  و همیـن امکان اندک 

آن هـا را بـه وجـد مـی آورد.

دیداردوبارهبامربیانمحبوب
درفضایمجازیکانون

پاييـزه طاهـرى از جمله مربيـان كانون پرورش فكـرى كودكان و نوجوانان اسـت كه مجازى شـدن فعاليت هـاى اين مجموعه 

فرهنگـى را چالشـى متفاوت عنوان مى كند، چالشـى كـه اگرچه در ابتدا شـبيه به يک بحـران بود اما حاال با گذشـت نزديک 

بـه دوسـال از آغـاز ايـن فعاليـت،  دسـتاوردهاى جديدى بـراى مربيان كانون داشـته اسـت. او معتقد اسـت  تغييـر تعاريف 

كالسـيک ارتباطـات و پذيرش نياز كـودكان و نوجوانان به گوشـى ها و فضاهاى مجازى توسـط بزرگسـاالن، از جمله تغييراتى 

اسـت كه مربيان كانـون و خانواده هـاى اعضا تجربـه كرده اند.
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آغازیکهمزیستیجدید
باورودبهدنیایمجازی

او در انتها به تغییر رابطه میان مربی و اعضا می پردازد: 
در این مدت و با ایجاد فاصله کودکان و نوجوانان تعامل 
مربی و اعضا تعریف جدیدی پیدا کرد. گاهی اعضا با مرگ 
عزیزانشان روبرو می شدند و تنها راه ارتباطی شان فضای 
مجازی بود تا برای آن ها راهگشا باشد. آن ها غم هایشان 
را با ما به اشتراک می گذاشتند. از طرفی شیوه نگرش ما 
به گوشی همراه تغییر کرد. قبل تر تالش می کردیم  با 
فعالیت هنری و فرهنگی زمان استفاده از گوشی را کمتر 
کنیم اما حاال تعامل مخاطب و نیازهای او وابسته به گوشی 
بود و این ما بودیم که باید خودمان را در آن فضا تعریف 
می کردیم، علممان را باال می بردیم و به فردی قابل اعتماد 
برای آن ها تبدیل می شدیم. البته در این راه از راهنمایی 

خود آن ها هم استفاده کردیم.
حـاال می توانـم بگویم یک همزیسـتی خوبی پیـش آمد. 
دیگـر  تاکیـدی بـر حـدف گوشـی نیسـت، چـون حـاال 
کتاب خوانی و درس با گوشـی همراه ممکن اسـت . حاال 
نوجـوان اسـت کـه دانش خـود را بـه ما عرضـه می کند، 
ضمـن آنکه هـردو یاد گرفته ایـم چطور احساسـاتمان را 

در فضـای مجـازی منتقل کنیم.

فضایمجازیویادگیریمهارتهایاجتماعی
او به تاثیرات مثبت این تغییر بر روی اعضای کانون اشاره دارد: برخی مهارت ها و رفتارهای اعضا در این بازه زمانی 
تغییر کرد. حاال اگر در کالسی یک عکس برای کتابخوانی به اشتراک گذاشته می ّشود،  دقت و زمان بندی اعضا 
باعث بهره وری کالس می شود. چرا که اعضا مجبورند حتماً حرف کسی را بشنوند و منتظر نمایش عکس کتاب 
بمانند.   آن ها حاال قدر زمان را می دانند. موجز و کامل صحبت  می کنند و مهارت  گوش دادن در آن ها تقویت شد. 
از طرفی مهارت های اقتصادی شان توسعه پیدا کرده، برای حضور در کالس به اینترنت نیاز دارند و بودجه بندی 

می کنند تا پول تو جیبی شان هدر نرود پس در همین حین صرفه جویی را یاد گرفته اند.
بـد نیسـت بـه نکتـه مهمی اشـاره کنم. اعضایـی که  بـا ارتباط  گیـری حضوری مشـکل دارند- به طـور مثال 
خجالتی انـد- در ایـن مـدت از کالس هـا اسـتفاده کردنـد. البته عکس این مسـاله هم اتفاق افتـاد مثال عضوی 
ارتبـاط حضـوری را ترجیـح مـی دهـد و اصال آمـوزش غیر حضوری برایش آسـان نیسـت و ترجیـح می دهد 

در کالس ها شـرکت نکند(
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محدودیتنداریم!
تاجیـک تاکیـد می کند کـه قبـاًل چنیـن کارگاه هایی به 
ایـن صـورت در کانـون برگـزار نمی شـد هرچنـد ایـده ی 
آن در کانـون مطـرح شـده بـود ولـی اجـرای آن در زمان 
پاندمی محقق شد. او برگزاری کارگاه های مجازی را یکی 
از اتفاقـات مهـم کانـون می دانـد و توضیـح می دهـد: »به 
نسبت قبل خیلی بهتر شـده است. ما االن محدودیتی در 
شـرکت کردن نداریم. قبالً اینطـور بود که فقط بچه ها به 
مراکز نزدیک محل سکونتشـان رجـوع می کردند اما حاال 
هیچ محدودیتی در شـرکت در کارگاه ها نیسـت و بچه ها 
از کارگاه هـای اسـتان های دیگـر نیـز اسـتفاده می کننـد 
مثـاًل مـا در کرمـان هنـر پتـه دوزی داریـم، در سیسـتان 
کارهـای  هرمـزگان  داریـم،  آینـه دوزی  و  سـوزن دوزی 
تزیینـی با صـدف دارد. گالبتون دوزی را برای اسـتان های 
جنوبـی کشـور داریـم و مازنـدران همیـن کالس را با نام 
گلـدوزی برگـزار می کننـد کـه هـر کـودک و نوجوانـی 

از هـر شـهر و اسـتانی می توانـد در آن شـرکت کنـد. در 
شهرسـتان ها مخصوصاً اسـتقبال خیلی بهتر است. حتی 
موردی داشـتیم که در روسـتا زندگی می کـرد و به خاطر 
کالس آنالیـن کانون یک مسـیر طوالنـی را می رفت تا به 
اینترنـت دسترسـی پیدا کند و درکالسـش شـرکت کند 
یـا مثالً اسـتانی بچه های کشـاورزها بودند کـه همگی در 
یک کالس شـرکت کـرده بودند. تنـوع کالس هایمان هم 
ازپارسـال تـا به حال با توجه به اسـتقبال بچه هـا افزایش 
پیـدا کـرده اسـت. از طرفـی بـودن بچه هـا در خانـه هـم 
از جنبه هایـی بـه نفع خانواده ها شـده اسـت؛ اینکـه االن 
بـه خاطر محدودیت هـا بچه ها نمی تواننـد در کالس های 
حضوری شـرکت کنند حداقل باعث شـده است وقتشان 
ازبیـن نرود. هـم خانواده ها بسـیار راضی انـد و هم بچه ها. 
خیلی از خانواده ها ترجیحشـان به مجازی بودن اسـت. ما 
در حضـوری اجـازه نداریـم والدیـن را کنار بچه ها داشـته 
باشـیم ولی االن والدین هم همراه بچه ها هسـتند و روند 

بهتـری طی می شـود.«

مروریبرکارگاههایمجازیبرگزارشدهدردسترسیبه
کانونپرورشفکریکودکانونوجوانان

از اواسط سال ۹۹ كه همه فهميدند به اين زودى ها بساط كرونا جمع نمى شود و برگزارى كالس هاى حضورى امكان پذير نيست، 

مراكز فرهنگى و هنرى به فكر تغيير مدل اجرا و برگزارى كالس هايشان افتادند. كانون پرورشى فكرى كودكان و نوجوانان نيز 

از اين قاعده مستثنى نبود و از همان زمان شروع به برگزارى كارگاه هاى مجازى در سنين و موضوعات مختلف كرد.  فاطمه 

تاجيک مربى نقاشى و زيورآالت رزينى كانون از شروع اين فعاليت ها چنين مى گويد: »كليت تمام كارگاه هاى كانون بر اساس 

فعاليت هاى مراكز كانون بود. با توجه به شرايطى كه االن وجود دارد همان كالس هايى كه در كانون داشتيم حاال چه صورت 

عمومى يا چه به صورت فعاليت هاى شهريه اى را در سايت كانون به صورت دوره تعريف كرديم. هم دستمان بازتر بود هم تعداد 

كالس ها بيشتر شد؛ چون در مراكز ما براى كالس ها محدوديت داريم. بر اساس همان فعاليت هاى حضورى يا فعاليت هايى كه 

به مرور زمان به آن اضافه شد كالس ها را برنامه ريزى كردند. مثال تا چند سال پيش برنامه نويسى، اسكرچ جونيور، فوتوشاپ، 

عكاسى و... در مراكز مخصوصا شهرستان ها مرسوم نبود. اما در كارگاه هاى مجازى اين نوع كارگاه ها هم اضافه شد و طرح 

درس ها هم بر اساس طرح  درس هايى است كه در هر حوزه اى كارشناس مربوطه آن را تاييد مى كند.«

کانونبایککلیک
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حضورغایبمربی
این مربی کانون البته به تفاوت های کالس های حضوری و 
مجازی نیز اشاره می کند: »در کارگاه های حضوری مربی 
به حرکات فرد مسلط است؛ مثالً اگر مربی دارد صحبت 
صحبت هایش  به  بچه ها  دادن  گوش  متوجه  می کند 
می شود. اما در مجازی ما نمی توانیم تصویر همه را داشته 
باشیم، ما نمی دانیم بچه ای که در خانه است شش دانگ 
حواسش به ماست یا مثالً دارد خوراکی می خورد یا... ولی 
بچه ها در فضای مجازی خودشان و خانواده شان به روز 
هستند. هر کدام یک سری مزایا دارد و یک سری معایب 

که نمی شود گفت کدام بهتر است.«
با  مجازی  کارگاه های  اجرای  نحوه   تفاوت  از  تاجیک 
از کالس هایمان  »بعضی  کارگاه های حضوری می گوید: 
که حتما باید بچه ها باال سر استاد باشند مثل نقاشی، 
کاردستی، کالژ و... بر اساس خالقیت پیش می بریم. ما در 
کانون نمی توانیم بگوییم بچه ها کپی کنند چون خالقیت 
بچه ها از بین می رود و دیکته کردن کار است. ولی در 
کالس هایمان کلیت را توضیح می دهیم و حین کار به 

غیبتهابهصفررسید
حسین دهلوی هم از شروع کارگاه های مجازی همراه این کارگاه ها بوده است. او که کارشناس ادبی کانون است 
درباره ی شروع کارگاه های مجازی کانون این طور می گوید: »این کارگاه ها در ترم اول و دوم خطاهای زیادی داشت، 
اما به مرور پخته تر شد و ما االن در آستانه ترم پنجم هستیم و خیلی از ایرادها برطرف شده و بچه ها و مربی ها 
توانستند به خوبی با آن ارتباط برقرار کنند و بازدهی  آن خیلی فراتر از حد تصورمان بود. چون همیشه مربی و 
عضو، ارتباط رودرو و عاطفی داشتند اول فکر می کردیم با برگزاری کالس های مجازی این رابطه شکل نمی گیرد؛ 
اما برعکس خیلی خوب بود و جواب داد. چون بچه ها و خانواده ها خیلی راحت تر وقت می گذاشتند و از هرجایی 
بچه ها می توانستند متصل بشوند. برخالف کالس های  حضوری که بچه ها غیبت داشتند توی کارگاه های مجازی 

غیبتشان خیلی کم شد و در بعضی کارگاه ها به صفر رسید.«

بچه ها نشان می دهیم که چطور باید کار را پیش ببرند. 
ولی سر طرح و رنگ و ... خود بچه ها انتخاب می کنند 
وخروجی کالس هایمان واقعا خیلی خوب بوده است، چون 
بچه ها نقاشی هایی را که می فرستند نشان می دهند که 
چقدر کارگاه تاثیرگذار بوده و آموزش به خوبی صورت 
گرفته است. ما مربی های کانون آرشیو کارهای بچه ها را 
از اول داریم و در انتهای دوره رشد و پیشرفت بچه ها، 
هم برای خودشان، هم برای ما و هم برای خانواده هایشان 

روشن است.«
این مربی کانون طرح درس های کانونی را هم به بررسی 
طرحی  اساس  بر  درس ها  »طرح  می گوید:  و  می گذارد 
است که کارشناس همان حوزه ارائه داده است و در کل 
کشور یکسان است. یعنی مربی ای که طرح درس شعر را 
در تهران اجرا می کند، مربی هرمزگان هم همان را اجرا 
می کند. البته طرح درس ها تقریباً همان طرح درس های 
حضوری است فقط شکل ارتباط با بچه ها و نحوه  اجرای آن 

تغییر کرده است.«
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برگزاریکارگاههاباشرکتکنندگانخارجی
صورت  به  مجازی  کارگاه های  برای  درس ها  طرح  می گوید  دهلوی 
جداگانه نوشته شد و در حوزه های مختلف کارگروه هایی تشکیل شد تا 
طرح درس های مختص کارگاه های مجازی نوشته شود و همه امکاناتی 
را که در پلتفرم های مجازی جواب می دهد، بررسی شده است. او این 
تفاوت ها را با طرح درس شعر و قصه بیان می کند: »مثالً طرح درس شعر 
و قصه خیلی وابسته به حضور بچه ها بود. مربی با خودش وسایل مختلف 
می برد سر کالس تا بچه ها لمس کنند و ببینند که این لمس کردن ها در 
کارگاه های مجازی حذف شد، از طرفی دست مربی مثالً در بخش ادبی 
بیشتر باز شد. دسترسی به عکس ها برای مربی ها و نشان دادن آن به 
بچه ها آسان تر شد یا مثال اگر مربی  فالن نکته ای از کتاب یادش می آمد، با 

جستجو در پی دی اف آن نکته را به بچه ها می گفت.«
این کارشناس ادبی کانون ادامه این کارگاه ها را بعد از پاندمی هم ضروری 
می داند. »بچه ها از همه جای دنیا می توانستند وارد این کالس ها شوند. 
مثال بچه های تهران در کارگاه های لرستان ثبت نام می کردند یا حتی ما 
از کشورهای دیگرمثل آلمان سه-چهار نفر هم شرکت کننده داشتیم. «

جنبوجوشازیادرفته
مانا مداح مربی عمومی کانون در شهر 
آبادان است. او تفاوت های کارگاه های 
مجازی و حضوری را زیاد می داند و 
مجازی  کارگاه های  در  است  معتقد 
مربی برای برنامه ریزی و طرح درس 
با محدودیت های زیادی مواجه است. 
»مربی باید کالس را به شکلی طراحی 
کند که هم برای اعضا جذاب باشد، 
هم به موضوع و هدف کالس مربوط 
باشد و هم به صورت آنالین قابل اجرا 
ابزارهای جذاب در  از  باشد. بسیاری 
کارگاه های آنالین قابل اجرا نیستند. 
با  معموالً  حضوری  کارگاه های  مثالً 
همراه  پرتحرک  و  گروهی  بازی های 
بیشتر  جذابیت  باعث  که  هستند 
می شود.  مؤثرتر  گیری  ارتباط  و 
از  پرتحرک  و  گروهی  بازی های 
جذاب ترین شیوه های برگزاری کارگاه 
نوشتن  کارگاه  در  مثالً  یا  هستند. 
خالق، بخش مهمی به پرورش حواس 
پنجگانه اختصاص دارد. در کالس های 
حضوری مربی با آوردن خوراکی های 
اعضا  گوناگون،  ادویه های  یا  مختلف 
حواس  کردن  تجربه  به  ترغیب  را 
پنجگانه به شکل عملی می کند. اما 
فعالیت ها  این  آنالین  در کالس های 
و  با کیفیت  یا  نیستند  اجرا  قابل  یا 
جذابیت پایین تری قابل اجرا هستند.«

مداح چهره به چهره نبودن کارگاه های 
آن  اصلی  ضعف  نقاط  از  را  مجازی 
می داند و می گوید:»به سبب این که 
مربی ارتباط چهره به چهره با اعضا 
آنی  عکس العمل  نمی تواند  و  ندارد 
بچه ها را ببیند، گاهی ارتباط گرفتن 
سخت می شود. همچنین محیط خانه 
)خانه بچه ها( با توجه به این که یک 
فضای آموزشی نیست، تمرکز بچه ها 
را پایین می آورد و حال و هوای کانون 



21خبرنامه  کانون
ان

وان
وج

 و ن
ان

دک
کو

ی 
کر

ش ف
رور

ن پ
انو

ل ک
مل

ن ال
 بی

ور
و ام

ی 
وم

عم
ط 

رواب
ه 

شری
ن

محرومیتهمچنانباقیاست
برخالف نظر تاجیک و دهلوی، مداح معتقد است که استقبال بچه ها 
به اندازه استقبال از کارگاه های حضوری نیست. »این مسأله علت های 
مختلفی دارد. یک علت آن نداشتن گوشی یا لپ تاپ شخصی است. 
بسیاری از اعضا از گوشی والدین یا خواهر و برادرشان استفاده می کنند 
و مسلماً بچه ها نمی توانند هر موقع که بخواهند از گوشی آنان استفاده 
کنند. در منطقه های محروم که حتی والدین هم گوشی مناسب برای 
کالس مجازی ندارند. دلیل دیگر افت سرعت اینترنت و قطع شدن آن 
و مشکل های مربوط به سایت است. از طرفی دیگر نداشتن جنب و 

جوش های جسمانی باعث دافعه می شود. 
مربی و  با  رو  در  رو  ارتباط  به خاطر  را  بچه ها کالس های حضوری 
دوستانشان، ترجیح می دهند.« هرچند او هم به دلیل شیوع گسترده 
ویروس کرونا موافق برگزاری کارگاه های حضوری نیست؛ اما به نظرش 
باید کارگاه های مجازی آسیب شناسی شود و مشکالت آن برطرف شود. 
مداح همچنین به بیشتر شدن فشار روی مربی در کارگاه های مجازی 
اشاره می کند و می گوید: »مربی برای جذاب تر شدن کارگاه های آنالین 
و پر کردن خالهایی که در کارگاه آنالین احساس می شود، ناچار است 
که بیشتر برای طرح درس و آماده سازی مواد آموزشی وقت و انرژی 
بگذارد. به عنوان مثال مربی برای کارگاه معرفی شخصیت، باید یک 
ویدئو بسازد که دارای جذابیت های کافی باشد. پروسه ساختن یک 
ویدئو )پیدا کردن عکس و فیلم های با کیفیت، موسیقی مناسب، تدوین 
و...( بسیار زمان بر است. به خصوص برای مربی هایی که تجربه این کار 
را ندارند. از طرفی دیگر، اعضا و والدین در طول شبانه روز با فرستادن 
نمونه کارهایشان و تماس های تلفنی زمان زیادی را از مربی می گیرند. 
اما در کارگاه های حضوری بچه ها همان موقع کارشان را تحویل می دادند 
و والدین نیز سوال هایشان را در کانون و در وقت اداری می پرسیدند. 
همچنین آموزش ثبت نام مجازی و آموزش وارد شدن به کالس به اعضا 

)یا والدین( زمان زیادی می برد.«

را ندارد. حتی گاهی بچه ها میز و صندلی مناسب برای نقاشی یا نوشتن 
ندارند. و همان طور که گفته شد به خاطر محدودیت های کالس آنالین 
کارگاه های  نیست.  حضوری  کارگاه های  شبیه  آن  کیفیت  اجرا،  شیوه  در 
کانون فرآیندمحور هستند و مربی با شیوه های غیرمستقیم و بازی گونه و با 
فعالیت های گروهی مفاهیم را انتقال می دهد. بنابراین در کالس های آنالین با 
پیچیدگی و دشواری هایی رو به رو می شود که کیفیت کالس را پایین می آورد.«

روزازنوروزیازنو
نوشتن  مربی  که  نیز  ساقی  راضیه 
خالق کانون در یزد است، تفاوت اصلی 
در  را  مجازی  و  کارگاه های حضوری 
شرکت کننده های آن می داند. »ما در 
ثابت  شاگردان  حضوری  کارگاه های 
داشتیم؛ اما در کارگاه های مجازی ترمی 
است و هر ترمی هم هشت جلسه است. 
مثال بچه ای این ترم می آید ترم دیگر 
نه و بعد ما او را دوباره ترم بعدی اش 
رابطه   طرفی  از  می بینیم.  در کالس 
در  انرژی ای که  نیست  رو که  در  رو 
کالس ها می گذاریم کمتر شده است. 
را خیلی کمتر  صدا و تصویر بچه ها 
داریم. زمان نوشتنشان ما از آن ها آگاه 
نیستیم و کمی به قولی گلچین وار پیش 
به کالس  این کالس  البته  می رویم. 
است.« متفاوت  کارگاه  به  کارگاه   و 

هرچند ساقی معتقد است به خاطر 
خالق  نوشتن  کارگاه های  ماهیت 
کیفیت کارگاه ها تغییر نکرده است. او 
استقبال بچه ها را نسبت به کارگاه های 
می گوید:  و  می داند  بیشتر  حضوری 
»تابستان استقبال خیلی بهتر است 
و خوبی کارگاه های مجازی این است 
داریم.  شاگرد  ما  شهرها  همه  از  که 
شهرستان های  تهران،  از  من  مثالً 
یزد، آبادان و.. شرکت کننده داشتم. 
خودم کالس های حضوری را ترجیح 
فکر  شرایط  خاطر  به  اما  می دهم 
بهترین  مجازی  کالس های  می کنم 
هستند.  کالس ها  برگزاری  برای  راه 
در  دستمان  مجازی  کالس های  در 
همه  و  بود  بازتر  رسانه  و  تبلیغات 
بچه ها بیشتر می توانند استفاده کنند 
بچه ها  با  ما  نوشتاری  ارتباط  االن  و 
پیگیری  که  چرا  است،  شده  بیشتر 
است.« شده  راحت تر  نیز  بچه ها  از 
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2.    از تكنولوژى براى حفاظت از فرزندان خود استفاده كنيد
مطمئن شوید که لوازم الکترونیکی فرزندتان به آخرین نسخه نرم افزار 
و آنتی ویروس مجهز باشد و تنظیمات حریم خصوصی روشن باشد. 
دوربین )وب کم( را درصورت عدم استفاده بپوشانید. برای بچه های 
کوچک تر، از ابزارهایی نظیر برنامه های "کنترل والدین بر اینترنت" و 
"جستجوی امن" استفاده کنید، تا تجربیات آنالین ایمنی داشته باشند. 

 درمورد منابع آموزشی رایگان آنالین محتاط باشید. فرزند شما هرگز 
نباید عکس یا اسم کامل خود را برای دسترسی به این منابع استفاده 
کند. به خاطر بسپارید که تنظیمات حریم خصوصی را کنترل کنید 
دهید  یاد  خود  فرزند  به  برسانید.  به حداقل  را  اطالعات  دریافت  تا 
که  اطالعات شخصی خود را به خصوص در اختیار غریبه ها قرار ندهند.

پنجراهکاربرایاینکهفرزندتاندرفضایمجازیایمنباشد
1.  درباره فضاى مجازى با 
فرزندان خود شفاف صحبت 

كنيد

به  راجع  صادقانه  خود  فرزندان  با 
کسانی که با آن ها در ارتباط هستند 
و چگونگی ارتباط شان صحبت کنید. 
اطمینان حاصل کنید که اهمیت و 
ارزش تعامالت دوستانه و حمایتگرانه 
رفتارهای  این که  و  می فهمند  را 
قابل  هرگز  نامناسب  و  تبعیض آمیز 
قبول نیستند. آن ها را تشویق کنید 
را  رفتارها  این  از  یک  هر  اگر  که 
تجربه کرده اند فوراً موضوع را با شما 
درمیان  معتمدی  و  بالغ  شخص  یا 
فرزندتان  حاالت  به  نسبت  بگذارند. 
هنگام کار با اینترنت هشیار باشید که 
مثالً آیا غمگین یا پنهان کار به نظر 
را  اینترنتی  آزار  و  اذیت  یا  می رسد، 

تجربه می کند.
وضع  قوانینی  خود  فرزند  همراه  به 
کنید که چگونه و چه زمانی می توانند 

از این وسایل استفاده کند.

ایمنکردنفضایمجازیبرایبچهها
متاسفانه كودكان و نوجوانان در دنياى مدرن امروز به جاى تحرک،بازى و نشاط در فضاهاى شهرى،بيشتر سوار بر امواج پر سرعت 

اينترنت،بيشتر وقت خود را در كوچه پس كوچه ها و هزار توى فضاى مجازى سپرى نى كنند.

نام فضاى مجازى مترادف است با فرصت ها، تهديدها و نگرانى خانواده ها براى حضور فرزندانشان در اين فضاست و هماره پدر و 

مادرها به دنبال راهكارى هستند تا بتوانند مسير درستى را در اين فضا،فرا روى فرزندانشان قرار دهند و به نوعى چگونگى و ميزان 

حضور آن ها را در اين فضا مديريت و مهندسى كنند.

يونيسف )صندوق كودكان سازمان ملل(چندى پيش مقاله اى را درباره چگونگى ايمن نگه داشتن فرزندان در فضاى مجازى به 

خصوص در زمان شيوع كرونا منتشر كرد كه خواندن چندباره آن قطعا خالى از لطف نيست.
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4. عادت هاى آنالين سالم را تشويق كنيد
رفتارهای خوب را در فضای مجازی و در تماس های 
تصویری تشویق کنید. فرزندتان را تشویق کنید تا با 
همکالسی هایش مهربان باشد و به آن ها احترام بگذارد. 

و  باشید  دوربین  درجلوی  فرزندان تان  پوشش  مراقب 
اجازه ندهید از داخل اتاق خواب تماس تصویری بگیرند.

سیاست ها و راه های تماس با مدرسه برای گزارش آزار و 
اذیت اینترنتی یا محتوای نامناسب آنالین را بدانید.

مجازی  فضای  در  را  بیشتری  کودکان  زمان  وقتی 
بیشتری  تبلیغات  درمعرض  است  ممکن  می گذارنند، 
قرار بگیرند که غذاهای ناسالم، کلیشه های جنسیتی یا 
موضوعات نامتناسب با سن شان را ترویج می کنند. به 
فرزندتان کمک کنید تا تبلیغات آنالین را تشخیص دهد 
و از این فرصت استفاده کنید تا با هم برخی پیامهای 

منفی را شناسایی کنید.

3.     با فرزندتان در فضاى مجازى زمان بگذرانيد
فرصتهایی برای فرزندتان ایجاد کنید تا ارتباطات آنالین مثبت و ایمن با دوستان، خانواده و شما داشته باشند. در حال 
حاضر، ارتباط با دیگران مهم تر از همیشه است و می تواند فرصتی عالی برای شما باشد تا در "ارتباطات مجازی" الگویی 

مناسب از لحاظ مهربانی و همدردی برای فرزندتان باشید.
به کودکان خود آموزش دهید چطور می توانند از اطالعات نادرست و محتواهای نامتناسب با سن انها که می تواند موجب نگرانی 
بیشتر انها در مورد ویروس کرونا گردد، اجتناب کنند. منابع دیجیتالی معتبر زیادی از سازمان هایی مانند یونیسف و سازمان 
 جهانی بهداشت در دسترس می باشد که شما و فرزندان تان را قادر می سازد با هم در مورد ویروس اطالعات بیشتری کسب کنید. 
 برای فرزند خود زمان بگذارید و برنامه ها، اپلیکیشن ها، بازی ها و سایر سرگرمی های مناسب سنش را پیدا کنید.

5.  بگذاريد اوقات خوشى داشته باشند و 
           ابراز وجود كنند

گذراندن زمان در خانه می تواند فرصت خوبی برای 
فرزندان شما باشد تا از فضای مجازی برای انعکاس 
نظرات خود و حمایت از کسانی که در این بحران به 

کمک نیاز دارند، استفاده کنند.
از  بهره گیری  با  تا  کنید  تشویق  را  خود  فرزندان 
ابزارهای دیجیتال فعالیت جسمانی داشته باشند، به 
عنوان مثال تشویق به استفاده از ویدیوهای ورزشی 
آنالین برای بچه های کوچک و بازی های ویدیویی که 

تحرک آن ها را زیادتر می کند.
به یاد داشته باشید که بین سرگرمی های آنالین و 
فعالیت های غیرآنالین تعادل برقرار کنید، به عنوان 
مثال اگر امکان دارد بیرون و در فضای آزاد هم وقت 

بگذرانید.
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شكل گيرى انجمن هاى ادبى كانون به سال هاى بسيار دور  در تهران بر مى گردد و ماحصل 

آن حضور فعاالنه نويسندگان و شاعرانى  است كه اين روزها در دهه چهارم زندگى شان 

به صورت حرفه اى در موضوعات مختلف قلم  مى زنند. كمى  بعدتر انجمن ها در  آذربايجان 

غربى و كرمان هم شكل گرفتند و گام هاى آهسته و پيوسته تا جايى ادامه پيدا كرد 

كه 13 انجمن در سراسر كشور مشغول فعاليت شدند. اما تغييرات اصلى اين فعاليت 

فرهنگى درشهريور۹5 رخ داد . انجمن هاى ادبى ساماندهى و ثبت شدند و تا پايان همين 

سال شيوه نامه اى در اختياراستان ها  قرار گرفت تا با اقداماتى هماهنگ جهت تاسيس 

انجمن هاى جديد اقدام كنند. حاصل اين حركت تشكيل 3۹ انجمن تا پايان سال و شكل 

گيرى مهرواره هاى شعر و داستان بود. در تابستان 1400  آفرينش هاى ادبى و هنرى كانون 

خبر از تشكيل 52 انجمن داستان و 5۹ انجمن شعر در 31 استان كشور داده است. اين 

درحالى است كه طى اين چندسال شيوه نامه انجمن ها اصالح شده است، كتابخانه  هاى 

تخصصى  آن ها تجهيز شده اند و ورود ويروس كرونا به كشور مسير جديدى را پيش روى 

برنامه ريزان، مربيان و اعضاى اين انجمن ها قرار داده است.

با شيوع بيمارى كرونا در اسفند ۹۸ و نيمه تعطيل شدن مراكز كانون در سرتاسر كشور 

انجمن هاى ادبى وارد مسير جديدى شدند. اولين اقدام  مى توانست تعليق اين انجمن ها 

باشد با اين حال سردرگمى مربيان و كارشناسان كانون ادامه پيدا نكرد چرا  كه   تعطيلى 

اين انجمن ها آسيبى جدى را رقم مى زد . پس نياز به برنامه ريزى سريع و دقيقى وجود 

داشت. با اين ديدگاه بود كه  تا اواخر فروردين ۹۹ شيوه نامه برگزارى انجمن هاى ادبى 

در فضاى مجازى براى استان ها ارسال شد تا اين فعاليت رنگ جديدى به خود بگيرد.  

يكى از ويژگى هاى قابل توجه در اين دوره حذف سفرهاى بين شهرى و امكان حضور 

مهمانان و كارشناسان از سرتاسر ايران بود. استان ها اين امكان را داشتند تا شاعران و 

نويسندگان مختلفى را به نشست هاى خود دعوت كنند . ضمن آنكه شناسايى اهالى 

قلم كه در كانون مستقر بودند فرصت جديدى را پيش روى انجمن ها و  اين هنرمندان 

قرار داد. اين مهمانان از ميان كارشناسان، مربيان يا مديران كانون در سرتاسر كشور 

شناسايى شدند و درنهايت به عنوان مهمان در 500 نشست حضور پيدا كردند تا سال 

كارى 13۹۹ براى انجمن هاى ادبى كانون سالى پربار قلمداد شود.

ابتداى اين سال نيز  با ورود به سال 1400  برگزارى نشست ها ادامه پيدا كرد. در 

فهرست جديدى از اهالى قلم در اختيار انجمن ها قرار گرفت. امسال هم حدود 60 

نفر از مربيان كارشناس در حوزه فرهنگ و ادب شناسايى شد و فهرست آن ها به 

انجمن ها داده شد. 

گزارشیازانجمنهایادبیکانونپرورشفکری:
شعروداستانباطعمنوجوانانه
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مسیرروشنبرایلبخندهایرویایی
●محدثه الماسى● كارشناس ادبى خوزستان 
خوزستان، سرزمین نخل و شرجی و دریاست، جایی برای لمس ذرات هوا و 
درک دستان گرم آفتاب، در این میان ، شعر جریان خوشایند زندگی ست در 
رگ های مردمانی که نَعاوی عربی می خوانند،  ُشلِْیل خوانی بختیاری از برند و 
جانشان در توصیف مالیمات و نامالیمات آمیخته به زبان ادبیات است، حتی 
اگر این آیین را نه از مکتب و کتاب بلکه از زبان نیاکان و به صورت شفاهی 
آموخته و  زمزمه گر باشند، از دل چنین مردمانی ادیبان بزرگی برخاسته و در 
آسمان ادبیات این مرز و بوم درخشان مانده اند، کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان استان خوزستان از دیرباز مهد کشف و جذب استعدادهای ادبی این 
دیار هنرپرور بوده و در راستای ارتقاء آن در میان کودکان و نوجوانان کوشیده 
است، چرا که مسیر تربیت و پرورش جز با چراغ علم و ادب روشن نمی شود. 

واحد آفرینش های ادبی این استان با وجود نیرو و مربیان ادبی اندک،  اما سرشار 
از تجربه و تبحر ، در سال های اخیر میزبان استعدادهای ناب خوزستانی بوده و 

همواره در مسیر تعالی و رشد آن ها گام برداشته است.
بر همین اساس ایجاد فرصت بهره مندی از فضای انجمن های ادبی ،  در میان 
نوجوانان خوزستانی مورد توجه قرار گرفت و کم کم جایگاه ویژه ای در  ذهن 
آنان پیدا کرد.  در حال حاضر ۸ انجمن فعال ادبی در این استان به صورت 
مستمر و ماهانه جلسه  برگزار می کنند ، در فضایی صمیمانه جمع می شوند و 
در جان نوجوانان کالفه از گرما و محروم از امکانات آنچنانی ، نهال های امید و 
عزت و احترام می کارند،  قابل توجه است که نه تنها مربیان ادبی بلکه مربیان 

فرهنگی مشتاقانه در این انجمن ها فعالیت کرده و مسئولیت به عهده دارند.
جلسات مجازی تشکیل شده در دوران کرونا،  کم کم مسیر خود را یافته و به 
هدف نزدیک شدند، لطف حضورهای حقیقی و پرسش و پاسخ ها و شعرخوانی 
های بی دغدغه بار دیگر توسط مربیان و اعضا لمس شد و فرصت کشف 
فضایی جدید و تجربه هایی متفاوت به وجود آمد، تعامالت ارزشمند و دریافت 

ادبیات  بزرگان  از  پربار،  آموزش های 
معاصر طی دوسال اخیر در قریب به 
صد جلسه ی مجازی،  اتفاق خجسته 
ای بود که با حسن تدبیر مسئوالن و 
مربیان به خوبی رقم خورد، اعضا به 
محروم  های  شهرستان  در  خصوص 
و کم برخوردار ، طی رویدادهایی کم 
از تجارب و  سابقه فرصت بهرمندی 
دانش اساتیدی را به دست آوردند که 
قطعا در روزگار حقیقی به ندرت پیش 
این جهت  از  می آمد، دنیای مجازی 
که  گسترده است و سهولت دسترسی 
و سرعت ارتباط گیری باالیی دارد  و  
توانایی ذخیره و بازنگری اطالعات را 
در دسترس اعضا قرار می دهد بسیار 

مفید و کار آمد بود.  
استان خوزستان با توجه به موقعیت  
و  هوا  و  آب  نقشه،  در  جغرافیایی 
دچار  همواره  معیشت،  وضعیت 
تناقضاتی در سبک و سطح زندگی 
مردمان خویش بوده است، کما اینکه  
آبادان  یا  در مناطقی مثل خرمشهر 
تاثیرات جنگ و محرومیت به خوبی 
طبیعتا  و  مادرها  و  پدرها  روان  در 
نوجوانان هویداست،  انجمن های ادبی 
به  که  نوجوانانی  میان  در  حضور  با 
دلیل اقلیم جغرافیایی و شرایط زندگی 
و اجبار مالی و حتی ترک تحصیل و 
به  قادر  پایین،  سنین  در  اشتغال 
استفاده از علم روز و  پرورش استعداد 
دلیل  به  را  آن  و حتی  نبودند  خود 
نبود امکانات سرکوب می کردند، این 
فرصت طالیی را برای این قشر ایجاد 
کرد که دغدغه های مشترک خود را 
با همساالنشان به اشتراک گذاشته، 
و البه الی  بگویند  داستان  و  از شعر 
ارزش  و  کننده  گرم  دل  سخنان 
گذاری ویژه ای که توسط اساتید نام 
آشنا در مورد آن ها و آثارشان،  ارائه 
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می شد، اعتماد به نفس خویش را تقویت کنند . نوجوانان 
در این سن و سال با هر کالم و حتی کلمه ای می توانند 
تحت تأثیر قرار بگیرند و  در مورد  انتخاب مسیر و آینده 
، تصمیم گرفته یا تجدید نظر کنند. چه بسا که موقعیت 
و وضعیت کنونی بسیاری از ما، ماحصل تصمیم گیری ها 
و انتخاب ها و کشف های دوره ی نوجوانی و جوانی است، 
وقتی کم کم زاویه دید خود نسبت به زندگی را یافتیم و 
به دریافت آنچه دوست داریم و آنچه می خواهیم رسیدیم  
در رویاهای شبانه قهرمان قصه شدیم و بیت بیت آینده 
این  . وقتی  را زمزمه کردیم و لبخندهای رویایی زدیم 
نوجوانان از استان ها و مناطق آسیب دیده و کم برخوردار 
باشند قطعا این تاثیر دو چندان خواهد بود.  نوجوانانی که 
گوشی همراه یکی از والدین را قرض می گیرند و مشتاقانه 
در جلسه حاضر می شوند تا ببینید و بخوانند نقد شاعر یا 
نویسنده ی نام آشنایی را ، بر دغدغه ها و نتیجه ی  تالش 

این ماهشان.
در مناطق کم برخوردار و محروم که خانواده ها درگیر 
تامین معشیت هستند و تعدد فرزندان، سطح نازل امکانات 
ای  قبیله  و  قومی  فضای  و  والدین  سوادی  کم  رفاهی، 
سنتی، مانع از توجه ویژه به نوجوانان و درک دغدغه های 
آنان می شود ، تشکیل انجمن های ادبی و ارائه  فرصت ابراز 
وجود و شرح حال و هوا و تفکرات، بسیار تاثیر گذار است 
و چه بسا استعدادهای بی نظیری از دل همین نوجواناِن 
کمتر دیده شده برخاسته و جریان ساز و آینده ساز بوده 
اند. شاعرانی مانند قاسم آهنین جان  که از مرکز 2 اهواز 
با قدمتی ۴۰ ساله، برآمد یا نوجوانان منطقه ی محروم صد 

دستگاه  که با شوق در این فضا آرام می گیرند و می آموزند 
و می آموزند و رویا می سازند..

به روز و  نقدهای   خواندن، تمرین،  گفتگو و دریافت 
کارشناسانه،  نیمی بیشتر از آن چیزی است که نوجوان 
ادیب نیاز دارد و قطعا انجمن های ادبی محیط مناسبی 
برای رسیدن به این اهداف است. ایجاد انگیزه و شوق در 
جلسات مجازی که در دسترس اعضا قرار می گیرند، به 
شکل ویژه ای تاثیر گذار بوده و اینگونه است که در میان 
نوجوانان عضو کانون خوزستان جلسات انجمن های ادبی 
هم  پیش از کرونا و هم در دوران کرونا از جمله اتفاقات 
تاثیرگذار و مورد استقبال بوده و هست. امیدواریم این 
جذب  و  ادبی  مربیان  ساعات  افزایش  با  زیبا  فرصت 
بهره  بی  نعمت  این  از  مراکزی که  برای  بیشتر  نیروی 
هستند ، روز به روز  گسترش یابد و تقویت شود. در 
از  اجتناب ناپذیری مطرح است،   میان آسیب های  این 
جمله برگزاری جلسات در محیط ناکارآمد واتساپ ،عدم 
دسترسی اعضا به کتابخانه های آنالین کانون و تعطیلی 
بسته های  نبود   ، جایگزین  ایجاد  بدون  ها  کتابخانه 
به همراه  زمان کسالت  ، در طول  و حمایتی  تشویقی 
آورده و تنوع بیشتری باید ایجاد شود ، از طرفی به مرور  
شاهد تکرار اسامی در میان   اعضای فعال هستیم که 
قطعا باید در مورد جذب و ماندگاری اعضا در این فضا 
تمهیدی اندیشه شود. در نهایت  آنچه اهمیت دارد ایجاد 
و  است  این سرزمین  آینده سازان  برای  مسیری روشن 
امیدواریم دست در دست هم چراغ تجربه و خالقیت را 

روشن نگاه داریم تا هدف اصلی را گم نکنیم.
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پلیبرایارتباطادیبانه
●فرحناز چولكى ●كارشناس ادبى  ايالم

انجمن های ادبی  ایالم پیش از شروع بیماری کرونا فعالیتشان را آغاز  و در طول یک سال هجده جلسه حضوری را 
برگزار کردند. این جلسات به صورت حضوری در مراکز استان  و یا شهرستان ها برگزار می شد و اعضا ضمن دیدار 
همساالنشان، گاهی شاعر و یا نویسندگان استانی و کشوری را به عنوان مهمان در کنار خود می دیدند که در نقد 
شعر و داستان به  آن ها کمک می کردند . با آغاز دوره کرونا فعالیت مجازی انجمن ها در ایالم آغاز شد. و ۴ انجمن 
به 5 انجمن تبدیل شد. این انجمن ها در هر ماه جلسه خودرا منظم برگزار می کنند   و اعضا به صورت خودجوش با 
آگاهی به قوانین انجمن، به خوبی از نشست ها استفاده کرده و می کنند . اما این فرصت زمانی اهمیت پیدا کرد که 
نوجوانان و اعضای ارشد شاعر و نویسنده در گروه های مجازی توانستند با  بسیاری از شاعران ونویسندگان مطرح 
کشور که سال ها کتاب های آنان را در قفسه های کتابخانه ها دیده بودند گفتگو کنند. این دعوت فرصتی مناسب 
برای  بهره گیری از ظرفیت ها و پل زدن و ارتباط و گفتگو بین اعضا و نویسندگان و شاعران مطرح و چهره های 

شاخص کشور  بود  که این فرصت در انجمن های حضوری به ندرت رخ می دهد. 
اگر بخواهم به نکته مهمی اشاره کنم باید به حضور و حمایت موثر و مهربانانه  مدیر کل، معاون فرهنگی وکارشناس 
مسئول  استان بپردازم که بسیار مورد  توجه اعضا  قرار گرفت .  اهمیت این فعالیت در بین اعضا و مربیان ادبی 
با این حرکت قوت گرفت و برای  آن ها انگیزه بخش و امید بخش شد . برگزاری منظم و مداوم انجمن های ادبی 
دراستان اعضا را مسئولیت پذیر کرد.  آن ها هر ماه منتظر یک مهمان ویژه و استقبال از او هستند . تعامالتی با 
موضوع فرهنگ و ادب اتفاق دیگری است که می توانم به آن  اشاره کنم. دعوت از انجمن های دیگر استان در هر 
نشست و برگزاری کارگاه و گفتمان مشترک استفاده  از دانش این مهمانان را برایمان به ارمغان آورد و حضور 
فعاالنه در نقد آثار دو چندان شد. فکر می کنم این فرصت عالوه بر تقویت و رشد آثار اعضا، تجربه نقد ونقد پذیری 
را در آنان پرورش داد و هرکدام را به یک منتقدمورد قبول تبدیل کرد. منتقدی که با اعتماد به نفس هم نقد 

می شنود و هم نقد می کند .
همگی ما می دانیم که نشست های مجازی فرصت دیگری را هم  برای نوجوانان رقم زده است . نبود محدودیت 
ظرفیت در نشست های ایالم مشخص کرد که عالقه مندان زیادی وجود دارند که می توانند به رشد کمی و کیفی 

انجمن ها کمک کنند. و رقابت  مثبتی را بین اعضا شکل دهند. 
 مجازی شدن و برگزاری مداوم انجمن های شعر و داستان کانون در استان ایالم از دیدگاه  روانشناختی و 
روانشناسی هم قابل توجه است هر چند که روابط اجتماعی وحضوری در این فضای پاندمی کرونا کمرنگ شده 
اما اعضا با ارتباط مجازی و گفتمان این خأل را جبران کردند. در نهایت آن که تجربه برگزاری انجمن های مجازی 
استان ایالم در دوسال پاندمی در مقایسه با سال های گذشته نشان داده که اعضا مسیر رو به رشدی را طی کرده و 
در این دوران تا زمان نوشته شدن این یادداشت 7۰ نشست  مجازی داشته ایم . تنها نگرانی ما در ادامه انجمن های 

مجازی ،روند تکرار و یکنواخت آن است  که با آسیب شناسی می تواند تبدیل به برنامه های متنوع و پایدار شود.
و نکته پایانی  آن که استفاده از فضای مجازی بدون نظارت کافی ممکن است آسیب زا باشد که البته این مورد در 
انجمن های ادبی کانون با نظارت مرتفع شده و گروه های مجازی با نظارت و زمان بندی مشخص جهت حضور اعضا 
باز می شود. تعیین قوانین برای هر انجمن از نکات مثبتی بوده که در برخی انجمن ها اعضا را موظف به رعایت آن 

کرده و هر کدام در برابر گروه وبرگزاری یک نشست موفق مسئولند .
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همیشه هرچیزی از یک جایی شروع می شود. از  یک اتفاق 
ساده. مهم این است که این جرقه کمی سو سو کند و جان 
بگیرد. ایده انجمن طنز هم همین طور از راه رسید. جهاد 
و  ایران  مردم  شادکامی  " درمورد  تحقیقاتی  دانشگاهی 
عوامل موثر بر آن" انجام داده بود. با خودم به دالیل انتخاب 
هرمزگان در این فهرست فکر کردم انگار این مطلب دست من 
را گرفت و به گذشته ها برد. چقدر هرمزگانی ها در گفتگوی 
بزرگنمایی،کنایه  جابه جایی،  اغراق،  از  خود  محاوره ای 
و سرتان را درد نیاورم انگار زیر نظر طنزپردازان به نام، 
روش های طنزپردازی را آموزش دیده بودند. حاال من را 
می گویی انگار یک نیروی خفته و پنهان را کشف کرده باشم 
مثل نفت، زغال سنگ یا حتی نیروی هسته ای! با خودم 
گفتم همین است. با این ظرفیت می توانیم نوجوانان را به 
نوشتن بیشتر ترغیب کنیم و حالشان را نسبت به محیط 
پیرامون بهتر کنیم پس دست به کار شدم. گفتم: چه بهتر 
از خودشان بخواهم نظرشان را بگویند از خالو راشد)راشد 
انصاری؛طنزپرداز و روزنامه نگار هرمزگانی( دعوت کردم 
نوشته ها  در  آن  استفاده  و  طنز   از  نوجوانان  برای  تا 
صحبت کند و اولین نشست جدی طنز ما شکل گرفت!

امروز دیگر پنج سال از آن روز به یاد ماندنی می گذرد. 
خیلی از نوجوانان آمدند و رفتند و یاد گرفتند دنیا جایی 
برای شاد زندگی کردن است. صبر کنید نمی خواهم شعار 
بدهم مشکالت همیشه هستند اما این که چطور با آن ها 
کنار بیاییم خیلی مهم هستند و ما دقیقا در انجمن های طنز 
همین کار را تمرین می کنیم. یادم می آید وقتی نوجوانان 
به هیچ چیز رحم  نوشتن می گشتند  برای  دنبال سوژه 
نمی کردند همان موقع به آن ها گوشزد کردیم حواستان 
باشد این طنز نویسی خیلی کار خوب و هنرمندانه ای است 
اما لبه تیغ هم هست. نباید ببرد هنرمندانه از روی آن 
راه برو تا خراشی هم بر نداری ! وقتی که آن ها نوشتند و 
نوشتند و نوشتند در یک جشنواره که البته برای تقدیر از 
همه این عزیزان بود جمع شدیم. گل گفتیم و گل شنیدم و 
از همه تقدیر شد. نوجوانان حسابی کیف کردند. خوششان 

آمد و مشتری پر و پا قرص انجمن طنز شدند.

دیدیم این انرژی کشف شده راه خودش را پیدا کرده، سه 
بار دیگر هم جشنواره استانی طنز را با حضور اساتید شعر و 

داستان برگزار کردیم.)راشدانصاری و احمد اکبرپور(
بعد به سرمان زد حاال که ما از این شوخ طبعی از زندگی 
مردم شروع کردیم فقط در محدوده استان خودمان نباشیم 
و آنجایی که همه مردم ایران شاد و دل زنده هستند آمدیم 
و پیشنهاد برگزاری جشنواره منطقه ای طنز را به ستاد 
دادیم و آن ها هم باال و پایین کردند و دیدند چیز بدی 

نیست پس گفتند بروید و دور هم خوش باشید.
استان های  حضور  با  منطقه ای  جشنواره  مرحله  دو 
)هرمزگان،کرمان،خراسان جنوبی، یزد،سیستان و بلوچستان(

ای  اولین جشنواره منطقه  برگزار کردیم. جایتان خالی 
سال 9۸ بود و کلی خوش گذشت. داوران ارزشمند آمدند 
نویسی  طنز  تخصصی  کارگاه  و  کردند  داوری  را  آثار  و 
اکبرپور،محمدرضا  انصاری،احمد  کردند.)راشد  برگزار 
شمس،حسین توالیی(. خالصه خیلی خوش گذشت. وقتی 
کرونا از راه رسید دلمان نیامد اجازه دهیم  او شادیمان 
را شکست دهد. فکر کردیم و فکرکردیم و به این نتیجه 
از اختتامیه،کارگاه های آموزشی  رسیدیم همه موارد را 
طنز،پادکست،جایزه،تندیس و هر چیزی که الزمه ی این 
انجام  از کرونا  قبل  با همان کیفیت  را  جشنواره هست 
دهیم تا کرونا دلش بسوزد و حداقل از جمع ما راهش 
را بکشد و برود. خبر خوب هم همین که اردیبشت ماه 
1۴۰۰همه این کارها را به شیوه مجازی انجام دادیم و 
دومین جشنواره منطقه ای طنز برگزار شد و همه چیز 
هم  امسال  هست  حواسم  شد.  تمام  خوشی  و  خیر  به 
داوران عزیزی در مرحله استانی و کشوری داشتیم، )راشد 
انصاری،احمداکبرپور،طاهره ایبد،حسین توالیی و استان 

هم عبدالحمید انصاری نسب و طاهره مسافری(.
یک حرف درگوشی هم برایتان دارم که امیدوارم برایمان 
این  می خواهیم  آینده  سال  کنید.  موفقیت  آرزوی 
جشنواره را کشوری برگزار کنیم. ما که بخیل نیستیم، 
یک انرژی را کشف کرده ایم حاال می خواهیم به سراسر 

کشور هدیه اش کنیم. 

وقتیردطنزدرهرمزگانپررنگترشد
●فاطمه غالم زاده●كارشناس ادبى هرمزگان
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درالبهالیقفسههای
نارنجیکانون،شاعرشدم

●بهنام عبدالهى●خبرنگار / تبريز
چهارده سالم شده بود و با خودم فکر  می کردم حاال  می توانم 
در قسمت بیوگرافی اینستاگرامم بنویسیم: »شاعر«. همین 
تصور دستم را گرفت و برد نشاند در ردیف دوم یک انجمن 
شعر معروف بزرگساالن در تبریز. هر لحظه انتظار این را 
داشتم که شاعران حاضر در آن محفل من را بشناسند و 
بخواهند یکی از شعرهایم را برایشان بخوانم. نشناختند و 
نخواستند. آن روز یکی از روزهای مهم زندگی ام بود که 
با این حقیقت غیرقابل تغییر آشنا شدم: هیچ وقت هنوز 

بزرگ نشده ای.
برگشتم سر خانه اول؛ انجمن شعر کانون. من از بچگی با 
کانون بزرگ شده و تمام استرس ها و خجالت هایم را در 
ال به الی همان قفسه های نارنجی از بین برده بودم. اگرچه 
 می گفتند مدرسه خانه دوم انسان است اما به نظر من به 
کار بردن این صفت برای کانون منطقی تر به نظر  می رسید.

انجمن شعر کانون را به شکلی ویژه دوست داشتم؛ هنوز 
هم دارم. بیست نوجوان شبیه به هم که فکر  می کنند شاعر 
شده اند دور هم جمع  می شوند و شعرهایی که یکی از یکی 

امیدوارتر است برای هم  می خوانند.
اگر بخواهم کمی  جدی تر در این باره بنویسم، باید اشاره ای 
داشته باشم به فضای سالمی  که انجمن های شعر کانون 
برای کودکان و نوجوانان فراهم  می سازد. ورود به دنیای 
بسیار  نوجوان  و  رده سنی کودک  برای  و شاعری  شعر 
امیدوارکننده است اما در عین حال  می تواند در اثر نشست 
برای  را  روزنه هایی  بزرگسال،  جریان های  با  برخاست  و 

انحراف قلم معصوم به وجود بیاورد.
که  فراهم  می کند  را  بستر  این  کانون  شعر  انجمن های 
کودکان و نوجوانان در فضایی کامالً سالم، شعرهایی خوب 

بشنوند و برای نوشتن شعرهایی خوب تر قدم بردارند.
در این میان نمی توان از جنبه علمی  این کارگاه ها غافل 

شد. در کشور ما برخالف آنچه به نظر  می رسد، فضای قابل 
توجهی برای رشد و پرورش کودکان و نوجوانان نویسنده 
و شاعر وجود ندارد و مدرسه هم نمی تواند تربیت شاعر 
و نویسنده را بر عهده بگیرد. بر همین اساس کودکان و 
با خواندن و نوشتن این مسیر  نوجوانان مجبورند صرفاً 
سخت را طی کنند که طی این سال ها، انجمن های شعر 
کانون مامنی بوده برای این گروه سنی بااستعداد، تا بتوانند 
در کنار تجربه، نکاتی علمی از شیوه شاعری و نویسندگی 
بیاموزند. چیزی که در سال های اول، بسیار مهم به شمار 

 می آید.
انجمن های شعر کانون در شکل گیری  تاثیر  اما درباره 
شخصیت ادبی خودم؛ باید بگویم امروز اگرچه در شهرمان 
من را بیش تر از شاعر به عنوان روزنامه نگار  می شناسند؛ 
اما به جرات  می توانم بگویم همین روحیه نگاه نقادانه و 

تیزبینانه را مدیون همین انجمن ها هستم.
انجمن های شعر کانون برای من این فضا را فراهم کرد 
تا روحیه تک روی خودم را که درکودکی بسیار قوی بود، 
شکست بدهم و به سوی گفتگو و تعامل گام بردارم. در 
انجمن شعر این جسارت را پیدا کردم که تراوشات ذهنی 
ام را با اساتید، مربیان، شاعران و کودکان و نوجوانان به 
اشتراک بگذارم شوم و در عین حال نقدهای مطرح شده را 

به آسانی بپذیرم و برای اصالح شان تالش کنم.
در حالت کلی، حضور در انجمن شعر، نعمتی است که در 
نوجوانی قسمت هرکسی  نمی شود که بتواند دوشادوش هم 
سن و ساالنش برای پخته شدن قدم بردارد. من از این که 
امروز  می توانم خودم را به عنوان پرورش یافته انجمن های 
شعر کانون معرفی کنم به خود  می بالم و برای همه مربیانم 
اند،  که در طول این سال ها دلسوزانه همراهی ام کرده 

آرزوی تندرستی همواره  می کنم.
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قصهآفرینش
●حميد واشقانى فراهانى●عضو سابق كانون

»آفرینش« واژه  قشنگی است. چه از نظر معنایی، چه آوایی، از هر طرف نگاه 
کنی قشنگ است، هر جور بنگری فارسی درست و درمانی دارد. اما آفرینش، آن 
هم از نوع ادبی اش برای من عالوه براین ها، قصه هم دارد. قصه من با شش رفیق 
نوجوان دیگر شروع شد. در سال های ابتدایی دهه هشتاد. در یک کتابخانه کوچک 
کانون، در حاشیه شرقی تهران، دور هم جمع می شدیم. هیچکداممان نمی دانیم 
چه حکمتی داشت و کجای زندگی کم سن و سالمان نانی قرض داده بودیم که 
این موهبت نصیبمان شده بود. ما عضو کانون بودیم. هرهفته جلسات منظم ادبی 
داشتیم. جلساتی که به لطف مربی اش بهترین دوساعت عمر ما در هر هفته بود. 
می نوشتیم. می خواندیم. تجربه های زیست جدید را رقم می زدیم. از همه مهم 
تر یاد می گرفتیم درست تر فکر کنیم. حاال بعد از نزدیک به بیست سال وقتی دور 
هم جمع می شویم. همه موافقیم که اگر آن سال ها عضو کانون نبودیم یا فرصت 
حضور در دوره های آفرینش های ادبی را نداشتیم قطعاً کارمان به جاهای باریک 
می کشید. مدرسه هایمان دوشیفت و پر از دانش آموز بود و شیوه تربیتی از شلنگ 
دست ناظم و چشم های همیشه خون گرفته اش مشخص بود. محله هایمان جای 
امنی نبود و خانواده ها همین که از پس هزینه های زندگی بر می آمدند خودش 
موفقیت بزرگی بود. کانون اما پناه امن ما بود. حلقه گمشده تربیتی که نه خانواده 

ها راه و چاه اش را بلد بودند نه مدارس ما در محقق کردنش توانمند.
جلسات ما با مربی ادبی هفتگی بود و هر ماه یکبار در یک مرکز )عمدتاً مرکز 
شماره 21 کانون در پارک فدک( دور هم جمع می شدیم. داستان ها و شعرهای 
برگزیده ای که طی آن یک ماه نوشته بودیم. تحویل مربی می دادیم. کارها که از 
تمام مراکز جمع می شد، بهترین هایش انتخاب و در جلسه ماه آفرینش ها با حضور 
یک کارشناس شعر یا داستان خوانده می شد. چهار انجمن شعر و داستان دختران 
و شعر و داستان پسرها هر ماه برگزار می شد. من در عمده جلسات داستان شرکت 
می کردم، اما دو یا سه نوبت هم در جلسات شعر شرکت کردم. هر جلسه حدود 
پانزده تا بیست شرکت کننده داشت. مربیان ادبی مهم ترین نقش را در تشویق 
و برگزاری جلسه ها داشتند. برای ما که در سنین نوجوانی و الگو پذیری بودیم 
یک جورهایی الگوی رفتاری هم بودند. تا حدی که می شد نمود رفتارها و حتی 
حرکات مربیان را در بچه ها دید. بعد از هر فصل یک جلسه تلفیقی با حضور همه 
بچه ها برگزار می شد که به »جلسه  فصل« معروف بود. هر سه ماه یکبار بچه های 
انجمن داستان و شعر جلسات جداگانه داشتند. کارشناس ادبی این جلسات 
معموالً میهمان معروف تری بود و با آن کارشناس همیشگی متفاوت بود. یک 
جور خوش آب رنگ تر که به شدت دوست داشتیم کارمان تحسین اش را برانگیزد.

در  فصل  و  ماهانه  جلسات  ماحصل 
یک جلسه ساالنه خالصه می شد. آثار 
یک  در  داوری  از  بعد  سال  برگزیده 
مجلد چاپ می شد. اولین تجربه های 
ساالنه  جلسه  بود.  ما  برای  اثر  چاپ 
معموال اواخر بهمن ماه یا اوایل اسفند 
خیابان  سالن  در  می شد.  برگزار  ماه 
فکری  پرورش  کانون  مرکز  حجاب 
اول  سال های  نوجوانان.  و  کودکان 
خاطرم هست که بچه های استان قم 
هم با ما بودند. دو استان تازه از هم جدا 
شده بود و اعضا هنوز با آفرینش های 
تهران در ارتباط بودند و کارهایشان را 
می فرستادند. من هنوز آن مجلد ها را  
نگه داشته ام و هر چند وقت یکبار ورق 
میزنم. با بعضی رفقای آن دوره هنوز 
در ارتباطم بعضی ها هم خیلی معروف 
شده اند و همه می شناسنشان. ماکان 
اشکواری، علی مشهدی رفیع، پیمان 
پور،  رحیم  صادق  طلب،  حقیقت 
فرنوش زنگویی، مینو عبداله پور، امیر 
معینی، فاضل ترکمن، موسی خسروی 
مقدم، لیال جوانمردی و مریم عرفانیان 
دیگر که هنوز  نوجوان  عالمه  و یک 
کارهایشان  هست  یادم  را  اسمشان 
است.  شده  چاپ  مجلد ها  آن  توی 
کارشناسان مدعو هم آدم های بنام و 
تراز اولی بودند. توی انجمن داستان: 
هوشنگ مرادی کرمانی، فرهاد حسن 
بنی  حسن  کاتب،  محمدرضا  زاده، 
فردی،  امیرحسین  یاد  زنده  عامری، 
و  باباخانی  خسرو  و  جزینی  جواد 
توی  هست.  خاطرم  را  بیدج  موسی 
انجمن شعر به واسطه اینکه یک دو 
اسامی  خیلی  نرفتم  بیشتر  جلسه 
خاطرم نیست ولی قطعاً کارشناسان 
خوبی برای شعر هم دعوت می شدند. 
بودند.  بهترین های عرصه خود  همه 
نوجوان  یک  کنید  فرض  شما  حاال 
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دوازده - سیزده ساله در اولین تجربه 
های نوشتن خود. یک داستان  یا شعر 
و  کارشناسان  این  پیش  می برد  کوتاه 
می شنود.  نقد  و  می خواند  دوستانش 
جدی هم نقد می شود. در مورد کارش 
حرف می زنند. چقدر به کارش کمک 
داده  سرعت   بهش  چقدر  می شود؟ 
می شود؟ مهم تر از آن در آن سال های 
برزخ نوجوانی چقدر احساس مهم بودن 
داده می شود؟ بهش  به نفس  اعتماد  و 

جلسات کانون در آن سال ها بی تردید 
مربیان  وقفه  بی  تالش  حاصل 
وکارشناسان ادبی بود. کارشناسانی که 
یک  را  خود  با سختی  هفته   روز  هر 
طرف شهر می رساندند. مراکزی در نقاط 
اینکه  امید  به  اطراف شهر  یا   جنوب 
حداقل یک نوجوان که خرده استعدادی 
دارد را دریابند. راهنمایی اش کنند و خدا 

تلنگر،  یک  همان  می داند 
همان تشویق های کوچک به 
نوشته های بی سرو ته مان، 
و حتی یک جلسه توی این 
دوره های نشستن چه تغییر 
بزرگی در آینده آن بچه ها 
داشته است. مربیان ادبی آن 
سال ها که همیشه ازشان با 
افتخار یاد کرده ام زیادند اما 
یادشان  و  اسم  که  مربیانی 
نخواهد  ذهنم  از  هیچوقت 

رفت چندتایی هستند: 
محسـنی،  قدیـر  عبـاس 
مهرنـوش قربانعلـی، کبری 
بابابـی، محبوبـه عطاالهـی، 

خانـم کلهـر، خانـم رویا محبـی و چند 
یـاری  خیلـی  حافظـه ام  کـه  نفـری 
امـا امیـدوارم هرکجـا کـه  نمی کنـد، 
هستند در سالمت باشـند. تردید ندارم 
کـه یـاد و انرژی خوب تمام اعضایشـان 

بدرقـه راهشـان خواهـد بـود.

کتابهایآفرینش
انتشارآثار نوجوانان برتر مهرواره های شعر و داستان یکی از اقدامات 
و  است. گردآوری  بوده  اخیر  کانون طی سال های  فرهنگی  معاونت 
انتشار این آثار نه تنها بازتاب فعالیت انجمن ها و تالش مربیان است، 
بلکه بهانه ای مناسب برای تشویق استعدادهای جوان در سراسر کشور 
محسوب می شود. در عین حال باید گفت وجود این کتاب ها به منزله 
حفظ تاریخ و جریانی است که مسیر رو به رشدی را در این بخش رقم 
خواهد زد. تاکنون سه عنوان کتاب »شعر آفرینش«، »صبح آفرینش« و 
»داستان آفرینش« به معرفی آثار نوجوانان شاعر و نویسنده پرداخته است.
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جایخالیرئالیسمدر
جلساتادبیکانون!

»شهرزاد لعل بدرى« از اعضاى كانون استان خراسان  رضوى است. او را بيشتر به خاطر داستان هايش مى شناسند 
و به واسطه حضور فعال در جلسات ادبى و حاال حضورش در فضاى مجازى به سراغش رفته  ايم تا درباره  

جلسات مجازى شعر و داستان با او گپى بزنيم. 

تأثير  چه  انجمن ها  شدن  مجازى  نظرت  ◄به 
كمى و كيفى بر جلسات داشته است؟

در طی این مدت، می شود گفت جلسات نظم بیشتری 
گرفته اند و تعدادشان هم تا حدودی بیشتر شده. به صورت 
کلی، در زمان حضوری بودن جلسات، هرازگاهی جلسات 
به دالیل مختلف کنسل می شدند و امکان برگزاری آن ها 
وجود نداشت. ولی به واسطه ارتباط مجازی، حاال جلسات 
به صورت منظم، هر دو هفته برگزار می شوند و شرکت 
در آن ها هم نسبت به قبل آسان تر شده. اگر قرار باشد به 
طور مثال بگویم، پیش تر ممکن بود من رفتن به کانون و 
شرکت در انجمن را به خاطر یک امتحان کوتاه کنسل 
کنم. ولی حاال مسیر رفت و آمد، هم از امتحان و هم جلسه  
انجمن حذف شده. بنابراین راحت تر می شود حجم کارهای 

این چنینی را کنترل کرد.
و  اعضا  حضور  انجمن ها  شدن  مجازی  دیگر،  طرف  از 
نوجوان های دیگر را هم آسان تر کرده و اعضای انجمن های 
آفتاب و مهتاب می توانند در کنار هم جلسات کامل تری را 
داشته باشند که پیش از این به خاطر سختی رفت و آمد 
مقدور نبود. عالوه بر این، در طی این مدت نوجوان های 
زیادی به کانون و انجمن ادبی اضافه شدند که می شود 
مجازی  آسان تر  ارتباطات  لطف  به  این ها  همه   گفت 

امکان پذیر شده است.
ولی از لحاظ کیفی نمی توانم با این اطمینان صحبت کنم.

از طرفی در طی این مدت برای ما مقدور بوده که میزبان 
و میهمان اساتید بزرگی از سراسر کشور باشیم که شاید 
در جلسات حضوری این امکان به راحتی فراهم نمی شد، 
و از طرف دیگر، مجازی بودن جلسات به طبع بخش های 

دور هم جمع شدن  را حذف می کند.  ارتباط  از  زیادی 
شدن  جدی تر  باعث  بچه ها  و  اساتید  کردن  صحبت  و 
جلسات می شد و به نوعی، این زمان دو ساعته برایشان 
به قدری حائز اهمیت بوده که زمانی را اختصاص داده 
باشند و مسیری را طی کرده باشند و در جلسه حضور پیدا 
کرده باشند. ولی در شرایط حاضر، برای خیلی از بچه ها، 
جلسات فقط به اندازه  چند جمله، یا فرستادن و خواندن 
اثر خودشان طول می کشد. نمی شود در این مورد کسی را 
سرزنش کرد. به هرحال جلسات مجازی هرکارشان هم که 
بکنی »مجازی« هستند. هرچقدر هم که مفید باشند، هنوز 

از »واقعیت« خیلی دورند.

آثار  كيفيت  درمورد  شود  نمى  تو  قول  ◄به 
نظر قطعى داد. با اين حال فكر مى كنى اين 
تغييرات باعث تغيير محتوايى در آثار شده 

است يا نه؟
بله البته. تاجایی که من احساس می کنم تاثیرات خیلی 

محسوس و مهمی وجود داشته است.
به هرحال قضیه ی مجازی شدن و غیرحضوری شدن فقط 
مختص به جلسات ادبی نیست و در این مدت تقریباً هر 
نوع ارتباطی مجازی شده و حضور در اجتماع کمرنگ تر 
شده. بنابراین آثار از حالت اتفاقات جمعی و رئال خارج 
پیدا  افکار شخصی گرایش  به سمت  بیشتر  و  می شوند 
می کنند. چیزی که در این زمان، بهمان فرصت بیشتر فکر 
کردن، بیشتر تخیل کردن و ساختن بیشتر داستان ها و 
اشعار شخصی را داده است. البته در آثار شعر این قضیه 
تقریبا همیشه بیشتر وجود داشته. ولی داستان ها خیلی 
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بیشتر پیش می آمده که حول محور اتفاقی اجتماعی 
شکل گرفته باشند. برای شخص من، خانه نشینی باعث 
شد که از رئالیسم و واقعیات جمعی دور شوم و بیشتر 
به دنیای خودم وارد شوم. و در پی همین، برای خودم 
واقعیات شخصی تری بسازم. فکر می کنم این برای خیلی 

از افراد، علی الخصوص نوجوان ها اتفاق افتاده باشد.

از  پيش  چه  جلسات  اين  برگزارى  ◄قاعدتا 
پاندمى و چه حاال تأثيرات روانى-اجتماعى اى 
روى اعضا داشته و دارد. ديدگاهى در اين 

زمينه دارى؟
فکر می کنم جلسات ادبی و در کل خود کانون پرورش 
فکری، بخش مهمی از کودکی و نوجوانی ما را شکل 
داده و می دهد. بخش بزرگی از ارتباطات و دایره دوستان 
و فعالیت هایمان مربوط به جلسات ادبی کانون هستند. 
به طور کل، همه ی ما از دوران کودکی ارتباط اجتماعی 
داشته ایم. توی مدرسه و حاال پیش تر، توی مهدکودک . 
وجه  کرده  متفاوت  را  ارتباط  این  که  چیزی  ولی 
شباهت های اعضا به همدیگر است. شاید ما توی مدرسه 
در نهایت دو یا سه دوست پیدا کنیم که خط فکری و 
عالیق شبیه به هم داشته باشیم. ولی ورود به جلسات 

ادبی کانون باعث شد با افراد بیشتری آشنا شویم که شاید 
افکارشان شبیه ما نباشد، ولی در همان راستا فکر و فعالیت 
می کنند. به همین علت ارتباط گرفتن و مراودت بچه ها با 
همدیگر خیلی آسان تر و مفیدتر بود. این که بعد از نوشتن 
یک شعر یا داستان، بچه ها دور هم جمع می شدند و با هم 
درموردش صحبت می کردند، عالوه بر این که مشوق خیلی 
بیشتر هم می شد.  آگاهی  و  پیشرفت  باعث  بود،  خوبی 
به هرحال نظرات و مفاهیم بچه ها بین شان رد و بدل می شد 
و درنهایت همگی به یک آگاهی نسبی جمعی می رسیدند.

همین طور، این معاشرت ها، ارتباط اجتماعی را هم به مرور 
برای بچه ها راحت تر می کرد و باعث می شد خیلی ها با 
حضور در اجتماع راحت تر کنار بیایند. که البته در این مورد 
رفتار و واکنش های خوب مربی ها، اساتید و خود بچه ها با 

همدیگر تاثیر خیلی مهمی داشته.

باعث ادبی انجمنهای مجازیشدن
شداینجلساتبهصورتمنظمبرگزار
شوندوحضوردرآنهابهدلیلحذف
مسیررفتوآمدآسانترشود.
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وجودانجمنادبیبهاندازه
وجودزمینهایکشاورزیمهماست!
»ياسمن سادات شريفى« از اعضاى كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان استان مركزى است. ياسمن هجده ساله در نخستين 

مهرواره شعر و داستان حضور داشته و از اعضاى فعال استان محسوب مى ّشود. او با نشريه دوچرخه هم همكارى مى  كند. با اين 

شاعر جوان درباره تجربه اش از حضور در مهرواره ها و تاثيرات آن بر زندگى اجتماعى و حرفه اى اش صحبت كرده ايم.

◄تجربه  حضور در مهرواره ها چطور بود؟ 
از نوجوانی  راستش مهرواره شعر، خاطره فوق العاده من 
ا ست. انگار اسفندماه، بین درس های مدرسه، یک لحظه 
از  ببینی.  رویا  سه روز  اندازه  و  برود  هم  روی  چشمانت 
شگفت انگیزترین اتفاقات آن، فرصت دیدار درخشان ترین 
اهالی ادبیات کشور بود. مهرواره شعر نقطه ای بود که من 

وارد مرحله جدیدی از سرودن شدم؛ یک تحول.
جالب بود؛ یک بار یکی از دوستان به شوخی به آقای توالیی 
گفت: آقا! انقدر داره به ما خوش می گذره نکنه می خواید 

بکشیدمون.

◄و مهرواره داستان چه؟!
مهرواره داستان هم خیلی خوب بود. در کارگاه نویسندگانی 
نشستم که از کودکی کتاب هایشان را در کانون خوانده بودم. 
هم در تبریز، هم در تهران خیلی خوش گذشت که با 
یادآوری خاطرات خوبش هم خوشحال می شویم، هم به 

خاطر شیوع بیماری، بیشتر افسوس می خوریم.
نداشت  وجود  رتبه بندی  چون  مهرواره  ها  در  می دانید؛ 
و همه برگزیده بودند، فرصت بیشتری برای دوستی و 
یادگیری بود و باعث افزایش احساس خودباوری همگی 

ما شد نه فقط سه نفر.
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◄حضور تو در مهرواره ها تغييرى در 
تصميماتت در زمينه شعر و داستان داشت؟ 

بعـد از مهـرواره، چه در شـعر، چه در داسـتان اشـتیاقم 
برای نوشـتن بیشـتر شـد و آثارم تغییرات محسوسـی 
کـرد. بعـد از مهرواره شـعر بود که بیشـتر غزل سـرودم 
و این هـا بیـش از این کـه تصمیم من باشـد، تاثیری بود 

کـه آن فضا روی من گذاشـت.

◄ از تجربه دوستى هاى جديد بگو.
اتفاقا این یکی از بهترین قسمت هایش بود: بخت پیدا 
کردن دوستان خوب کانونی از نقاط مختلف کشور. البته 
در مهرواره داستان، چون تنها بودم، دوستان بیشتری از 
کل کشور نصیبم شد؛ مثال از استان های فارس، زنجان، 
کرمانشاه و لرستان که دورادور به  آن ها سالم می کنم و 

دوستشان دارم.

◄به نظرت چقدر اين فضا كمک مى كند كه 
دوستانى شبيه به هم داشته باشيم؟ اصاًل 
مهم است ارتباط هايى از اين شكل داشته 

باشيم؟ 
جدید  دوستی های  دادن  شکل  و  جدید  ارتباط های 
همیشه برای من جذاب است؛ حاال اگر با بچه های کانون 

باشد که چه بهتر.

البته مدت زمان مهرواره، مدت زمان زیادی نیست. در 
این حد مجال است که با دوستان قدیمی ات یک خاطره 
خوب بسازی و با دوستان جدید، آشنا شوی. اگر همچنان 
در فضای شعر و داستان، برنامه ای باشد که این ارتباط 
بعد از مهرواره هم باقی بماند، بیشتر کمک می کند که 
دوستی هایی که در مهرواره شکل می گیرند بتوانند مداوم 

شوند و حتما عالی تر می شود .

◄ به طور كلى فكر مى كنى وجود انجمن هاى 
ادبى چقدر الزم است؟

کشاورزی!  زمین های  وجود  اندازه  به  گفت  می شود 
برای  حاصل خیزند  زمین هایی  کانون،  ادبی  انجمن های 
کاشتن بذرهای استعداد، که بعداً حاصلش را که شاعران و 

نویسندگان کشورمان هستند، خواهیم دید.

در ،چهدرشعر،چه ازمهرواره بعد
بیشتر نوشتن برای اشتیاقم داستان
شدوآثارمتغییراتمحسوسیکردو
اینهابیشازاینکهتصمیممنباشد،
تاثیریبودکهآنفضارویمنگذاشت
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بازیهایکارتی
دردنیاوایران
وقتی  از  می گویند  باستان شناسان 
تمدن شکل گرفته، انسان ها با هم 
که  آن جایی  از  و  می کرده اند.  بازی 
اولین تمدن ها در کنار آب های شرقی 
کشف شده، قدمت اسباِب بازی ها هم 
در زیر خاک های این حوالی بیشتر به 
ابزارهای  قدیمی ترین  می رسد  نظر 
ترکیه ی  جنوب  جایی  در  بازی 

امروزی پیدا شده است. 
مهره های کوچک، استوانه های چوبی 
تکه  سنگ هایی  و  یک اندازه  باریک 
منتظم  چندوجهی  صورت  به  که 
تاس های  شبیه  و  خورده   تراش 
امروز خال هایی رویشان کنده کاری 
مطمئن  را  باستان شناس ها  شده، 
مثل  هم  گذشتگان  که  کرده است 
ما دور هم می نشستند و بازی هایی 
رومیزی  بازی های  همین  شبیه 
امروز را انجام می دادند. گاهی حتی 
برای یک تمدن بازی معنای فراتری 
می کرد.  پیدا  سرگرم کنندگی  از 
یافته های آن ها نشان می دهد در کنار 
مومیایی های مصر باستان، ابزار بازی 
به عنوان بخشی از توشه ی سفر پس 
از مرگ قرار داشته است. در سرزمین 
هندوستان نیز اولین نسخه از بازی 
»مار و پله« با عنوان »لی ال« برای 
میان  آموزش های عرفانی  و  تمرین 

نگاهیبهتولیدبازیهایرومیزیوکارتیدرکانونپرورشفکریکودکانونوجواناندنیایپشتکارتها

●فاطمه ترجمان

كرونا  ويروس  با شيوع  مقابله  براى  تالش  گذاشتيم،  پشت سر  كه  سالى  در 

فعاليت هاى مختلفى را محدود و حتى تعطيل كرد. سالن ها و زمين هاى ورزش، 

مراكزى  اولين  از  فرار  اتاق هاى  مانند  فكرى  و  گروهى  بازى هاى  باشگاه هاى 

بودند كه تعطيلى و محدوديت هايشان تا امروز ادامه داشته است. اما براى روح 

جستجوگر و نيازمند پويايى و هيجان، تعطيلى راهى براى پذيرفته  شدن ندارد. 

همين مى شود كه با محدود شدن عادت هاى جمعى دوستانه از اين دست، افراد 

به دنبال سرگرمى جايگزين مى گردند. و يک بازى روميزى شايد بهترين انتخاب 

باشد. با اينكه همان قدر هيجان، چالش فكرى و  نياز به استراتژى دارد؛ مى شود 

با رعايت فاصله ى فيزيكى و كمترين جابه جايى ويروس  در فضا ساعت ها بازى 

را ادامه داد. شايد به همين خاطر است كه فروش بازى هاى روميزى در اين سال 

فزايش قابل توجهى داشته است!
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مردم رواج داشته است. پیش از این که در نسخه ی ساده تر 
آن، پرتاب تاس به صورت تصادفی برخورد با نیش مار یا 
رسیدن به نردبان صعود را پیش پای بازیکن ها قرار دهد، 
لی ال نردبان ها را پاداش کارهای خوب و برخورد با مارهای 

صفحه ی بازی را عقوبت کارهای خطا معرفی می کرد. 
بسیاری دیگر از بازی های رومیزی، تغییر شکل یافته از 
گذشتگان بسیار دور هستند. که در هر فرهنگ و سرزمین 

به دلیل خاصی کامل تر یا ساده تر شده اند. 
شاید بازی هایی که امروز از طراحان خارجی به دورهمی های 
ما راه پیدا می کنند روزگاری در همین سرزمین متولد شده 
باشند! کسی چه می داند. با این حال از این سیر تاریخی 
می شود نتیجه گرفت که انسان در هر شرایط و سن و سالی 

به بازی های رومیزی تمایل دارد. 
در سرزمین ما قهوه خانه ها، کافه ها، مهمانی ها و هر محل 
تجمعی، میعادگاه بازی رومیزی بوده است. در هر دوره 
افرادی پس از بازی های فراوان ایده  بازی خودشان را پیدا 
کرده اند و دست به تولید زده اند. اما این صنعت از دهه ی 
هشتاد تا امروز کم کم به رسمیت شناخته شد و هر روز 
بازی های  گروه ها  برخی  گرفت.  قرار  توجه  مورد  بیشتر 
محبوب طراحان خارجی را با ادبیات و فرهنگ ما بازآفرینی 
کردند و گروه های بسیاری هم با هدف های روان شناختی، 
عملی  را  خودشان  ایده های  بوم آوری  و  جذابیت،  ایجاد 
کردند. آیدین مهدی زاده، دبیر رویداد ایده آزاد اسباب بازی 

بازیدرکانون
امسال کانون پرورش فکری کودکان 
هفتمین  برای  را  خود  نوجوانان،  و 
دوره ی جشنواره ی ملی بازی و اسباب 
بازی آماده می کند. این جشنواره در 
شش سال گذشته تالش کرده فضایی 
به سمت  بازار  جلب  و  معرفی  برای 
و  کند  فراهم  ایرانی  اسباب بازی های 
در همه ی دوره های خود هرچه جلوتر 
طرح های  و  بیشتر  ایده های  با  آمده 
متنوع برای رشد صنعت بازی و اسباب 
بازی متناسب با فرهنگ بومی تالش 
کرده است. چراکه می شود در دل هر 

می گوید: کلیت این بازی های رومیزی تولید شده اعم از 
کارتی و صفحه ای که در سال های اخیر در کانون توسط 
طراحان ایرانی تهیه و عرضه شده است به صورت پایه ای 
تفاوت عمده ای با بازی های خارجی ندارند و بیشتر روی 
زیرساخت همان بازی ها استوار است. اما از نظر محتوا کاماًل 
ایرانی بوده و کامال قابل رقابت با انواع خارجی خود هستند. 
این بازی ها از مکانیک و روش بازی خوبی برخوردار هستند 

که کامال نوآورانه هستند و برای مخاطبان تازگی دارند.
حاال چند سالی است شاهد برگزاری جشنواره ها و مسابقات 
گوناگون برای معرفی کارهای تازه هستیم. همزمان با روز 
 Geek and  جهانی بازی های رومیزی که توسط موسسه ی
Saundry  که یکی از رسانه های فعال در حوزه بازی است، 
تعیین شده ما هم خبرهایی از گردهمایی عالقه مندان این 
حوزه در شهرهای مختلف کشورمان می شنویم ... که نشان 

از جدی گرفته شدن بازی های رومیزی در ایران دارد.

کدام از دستاوردهای آن، سرگرمی های شناختی و تاثیرگذاری یافت که همسو 
با هدف های تربیتی به رشد کودکان و نوجوانان کمک کند. 

به گفته  محسن حموله مدیرکل سرگرمی های سازنده و بازی های رایانه 
ای کانون، در حال حاضر صنعت بازی و سرگرمی در کانون مسیر رو به 
توسعه ای را طی می کند. هرساله عالقمندان به حوزه طراحی بازی و سرگرمی 
طرح های خود را به کانون عرضه می کنند و این طرح ها پس از بررسی های 
کارشناسی و کسب شرایط  الزم و اخذ مجوز از شورای مدیران تولید؛ در 
چرخه تولید قرار می گیرند. مسیر دیگر دریافت طرح های طراحان رویداد 
این  در  با شرکت  عالقمندان  و  طراحان  است.  اسباب بازی  آزاد  ایده   ملی 
 رویداد می توانند طرح های خود را تکمیل و به مرحله ی تولید نزدیک کنند.

در سه سال گذشته کانون پرورش فکری پژوهشی روی موضوع ادبیات متون 
کهن فارسی داشته  است که در نهایت به کمک تعدادی از کارشناسان این 
حوزه بیش از بیست نمونه سرگرمی ماکت سازی و آماده تولید کرده است. از 
این تعداد، بازی های کارتی سیمرغ، طوطی و بقال، و هفت گنبد تولید شده 

و به بازار رسیده است.
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جشنوارهاسباببازیوورودبازیهایکارتی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از سال 1۳97 و از دوره ی چهارم جشنواره ی ملی بازی و اسباب بازی، تخصصی تر 
شده و به طور ویژه روی طراحی و تولید سرگرمی های ایرانی که شامل بازی های فکری و رومیزی نیز می شود تمرکز 
کرده است. در دوره ی چهارم جشنواره برای اولین بار نمایشگاه تخصصی دستاوردهای اسباب بازی ایرانی کلید خورد و در آن 

بازی های رومیزی ایرانی فرصتی برای دیده شدن پیدا کردند.
همچنین در جریان رویداد ملی ایده آزاد اسباب بازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان طرح های بسیاری به مرحله ی 

داوری و سپس اجرا در مقیاس گسترده رسید.

میزبازیایرانی
از برآیند تمام این پژوهش ها و رویدادها در کانون بازی های 
رومیزی متنوعی با عنوان کلی ميز بازى ايرانى با نگاه 
به جنبه های مختلف فرهنگی تولید و عرضه شده  است. 
تعریف  صفحه  و  مهره  صورت  به  بازی ها  این  از  بعضی 
شده اند و بعضی  هم با کارت انجام می شود. یک گروه از این 
بازی ها براساس آثار ادبی ماندگار همچون اشعار شاعران 
کهن و معاصر طراحی شد. بازی های دیگری  هم مثل 
بازی سفالگر که این روزها با استقبال زیاد مخاطبان مواجه 
شده است  به شکلی مستقل به گوشه ای از تصویر زندگی 
ایرانی می پردازد.تعدادی از بازی های کارتی این گروه شامل 

محصوالت زیر است:
طوطى و بقال برگرفته از مثنوی معنوی مولوی

سيمرغ و اياز و ياران برگرفته از داستان های از 
منطق الطیر عطار نیشابوری

گنجشكک اشى مشى برگرفته از داستانی 
فولکلور با همین نام 

زاغ و روباه برگرفته از دیوان حبیب یغمایی
آهو و پرنده ها برگرفته از شعری از نیما یوشیج

مخاطبان می توانند از طریق مدیریت بازرگانی کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان، یا با مراجعه به فروشگاه های 
سایت  طریق  از  همچنین  و  کشور  سراسر  در  کانون 
WWW.shop.kpf.ir در مورد کلیه محصوالت فرهنگی و 
سرگرمی های کانون و بازی های رومیزی اطالعات الزم را 

کسب کنند. 
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و هر کس تا پله  بیستم برسد تمام کننده  بازی و برنده  خواهد 
بود. اگرچه قرار نیست، کسی در این بازی هنر سفالگری را 
تمام و کمال یاد بگیرد. اما می تواند با بخش هایی از جزئیات 

این میراث کهن و شیوه ی استادان آن آشنا شود.
با  رقابت  از  قبل  باید  سفالگر  استاد  هر  بازی  این  در 
سفالگرهای دیگر، روی درست انجام دادن کارش تمرکز 
کند. او باید بتواند همزمان برای تهیه ی همه ی مواد الزم 
سفارش خود برنامه ریزی کند  و حواسش به صحت و دقت 

رفتار خود و سفالگران دیگر باشد.
 سفالگران بازی در هر مرحله از تهیه  گل گرفته تا انتخاب 
جای مناسب کارت خرابکار و تصمیم بین تولید سفارش 
ساده یا شکل ممتاز سفارش که نیاز به فوت کوزه گری 
دارد به صورت مستقل تصمیم می گیرند. در نتیجه ذهن 
کوتاه  ریزی  برنامه  کارها،   اولویت بندی  درگیر  سفالگرها 
مدت و بلند مدت، ساماندهی و تالش برای خلق محصول 
مورد نظر مشتری می شود. آن ها  در جریان این چالش ها 
کم کم ارزش های پنهان هر فرایند کاری و حس مسئولیت 

آن را هم درک می کنند.
وحید  لردجانی،  اردشیری  امیر  که  رومیزی  بازی  این 
کرده اند،  طراحی  را  آن   عالءالدین  فاطمه  و  اسماعیلی 
سال  در  بازی  اسباب  آزاد  ایده  ملی  ها  طرح  از  یکی 

1۳9۸ بوده  است.

معرفیبازیسفالگر
یکی از بازی های پرمخاطب کانون بازی رومیزی «سفالگر« 
است که با همکاری شرکت هوپا تولید و وارد بازار شده است. 
بازی ساده اما پر از هیجان که الزم است به صورت گروهی 
بین دو نفر تا پنج نفر شرکت کننده به صورت رقابتی انجام 
شود. این بازی که حدود یک ساعت بازیکن ها را درگیر 
خود می کند به هرکس نقش یک سفال گر می دهد که باید 
با حرکت در صفحه ی بازی وسایل مورد نیاز پختن یک 
ظرف سفالی را پیش از رسیدن به بخش کوره مهیا کند.  
به این ترتیب سفالگر در کنار سرگرم کنندگی، مراحل تولید 
این صنعت دستی کهن را که در ایران سابقه ی چندهزار 
ساله دارد یادآوری می کند. بازیکنان، مهره های خود را که 
گویی شاگردان استاد سفالگر هستند به جاهای مختلف 
نشان  نگارخانه،  از  را  نقش  و  نشان طرح  تا  می فرستند 
رنگ های مورد نیاز را از بازار رنگ، نشان ظرف را از کارگاه 
سفالگری و در ابتدا هم ماده ی اولیه ی کار یعنی ِگل تهیه 
کنند. اما انتخاب شاگردان سفالگر برای خرید در هر مرحله 
باید حساب شده باشد. چرا که وقتی به کوره می رسند تنها 
با داشته هایشان می توانند سفارش مشتری خود را آمده 
کنند. و گرنه در پله های امتیاز از بازیکن های دیگر عقب 

می مانند و نمی توانند از جایشان تکان بخورند.
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درخلقتبرودبیرون
ونخواهیمپلنگاز

نقشکانونپرورشفکریکودکانونوجوانان
درانتشارکتابهایمحیطزیستی

●حسن ساالر

مدت هاست كه حال محيط  زيست خوب نيست و مردم در سراسر جهان در 

حال بررسى اين موضوع هستند كه چرا و چگونه هر روز اختالالتى در رفتار 

پيدا  كه  جوابى  آشكارترين  و  ساده ترين  مى شود.  ايجاد  طبيعت  هميشگى 

مى كنند به انسان ها ختم مى شود كه براى توليد بيشتر، منابع طبيعى را به صورت 

بى رويه مصرف مى كنند و زمين براى جايگزينى اين منابع نمى تواند شتاب خود 

را به انسان نزديک كند. حاال زمينى داريم كه هر روز گرم تر مى شود، گونه هاى 

ارزشمندى را از دست مى دهد و يا گياه و جانورى به دليل اين اختالالت سر از 

زيستگاه هاى ناهماهنگى درمى آورند كه با زيست بوم اصلى شان تفاوت بسيار 

دارد. حاميان محيط زيست و تمام آن هايى كه نتايج اختالالت زيست محيطى 

را درک مى كنند عالوه  بر مطالعات و بررسى هاى آمارى، به دنبال راهى هستند 

تا انسان ها جورى زندگى كنند كه كمترين آسيب را به محيط زيست وارد كنند.  

اين روزها به هر سو كه نگاه مى كنيم محيط زيست، سوژه ى فعاليت هاى مختلف 

شده است. از موضوع مسابقات و چالش هاى شبكه هاى اجتماعى گرفته و در 

مقياس وسيع تر به قرارگيرى در برنامه ى كارى مسئولين دولتى مى رسد.  كانون 

پرورش فكرى كودكان و نوجوانان از همان ابتدا با دغدغه هاى فرهنگى و اخالقى 

فعاليت كرده  و در حوزه هاى گوناگون كارى اش به حفظ محيط زيست كه موضوع 

جدايى ناپذير از اخالق و فرهنگ است پرداخته است. كانون پرورش فكرى عالوه 

بر نگاه محيط زيستى در توليدات تصويرى، بازى و اسباب بازى و... ، ساالنه از 

ميان دويست عنوان كتابى كه به طور ميانگين توليد مى كند بخش عمده اى از 

آثارش نگاه محيط زيستى دارند.اين انتشارات در دو دوره تقدير نامه و رتبه ى 

زيست  محيط  حاظت  سازمان  سوى  از  را  زيست  محيط  ملى  جايزه ى  سوم 

با موضوع در برگزارى رويدادهاى  با توليد كتاب هايى  دريافت كرده است. و 

مختلف محيط زيستى مثل جايزه ى سپيدار تالش مى كند عضو تاثيرگذارى در 

جامعه ى دغدغه مندان محيط زيست باشد.
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الزامپرداختنبهمحیطزیست
ضرب المثلی هست که ریشه در یک حقیقت علمی دارد 
بزند  بال  زمین  پروانه ای در شرق کره   وقتی  و می گوید 
آن سوی کره  زمین تو می شود. در واقع از هر کنش به ظاهر 

ساده و کوچک، آثار عظیمی روی دهد.
اقلیم خود و  از  بزرگساالن یک سرزمین  و  اگر کودکان 
شرایط محیط زیست آن اطالعات کاملی داشته باشند، 
با تغییراتش آشنا خواهند بود و به خطراتی که ممکن 
است محیط زیستشان را تهدید  کند حساس می شوند. 
در نهایت می توانند نسلی با شهروندان حساس و کنش گر 
تربیت کنند. نسلی که می تواند به صورت غیر مستقیم و 
با هزینه ی پایین تر با آسیب های گوناگون در آینده مبارزه 
کند. در مقابل، اگر کودکان و نوجوانانی آگاهی چندانی در 
مورد گیاهان و نوجوانان یا نزدیک از آن ها زیست می کنند، 
نداشته باشند طبیعتاً احساس تعلق خاطر و حساسیتی هم 
وجود نخواهد داشت که باعث توجه و مراقبت از محیط 
این موضوع همان  باشد.  زیست در متن زندگی روزمره 
چیزی است که ناشران دغدغه مند را ترغیب کرده تا در این 

حوزه به تولید کنندگان آثار  کمک کنند. 

محیطزیستدرخاللژانرهایدیگر
بلکه سوژه ای است که  نیست  ژانر  »محیط زیست« یک 
آن  سراغ  به  ادبی  مختلف  شیوه های  خالل  در  می توان 
رفت. عمومی ترین موضوعاتی که با رویکرد حفظ محیط 
زیست به آن ها پرداخته می شود حیات وحش و آلودگی ها 

و خطرات تهدید کننده ی موجودات زنده است.
در این زمینه، اعتبار مطالب، جذابیت وکیفیت تصاویر، 
به روز بودن محتوا و ذکر منابع، ارزش هر کتاب علمی 

را تعیین می کند. 
درگروه کتاب های علمی، انتشارات کانون کتاب هایی مانند 
حیوانات ردیاب در حیات وحش، با شمارگان 7۰۰۰ نسخه 
و خانه ی جانوران با مجموع شمارگان ۳5۰۰۰ را روانه ی 

بازار کرده است.
سال   ده  طول  در  دانش نامه  و  دایره المعارف   زمینه ی  در 
گذشته چندین عنوان دانش نامه به شیوه های گوناگون از 
سوی کانون منتشر شده است که از میان آن ها سه جلد از 
مجموعه ی تصویری پستانداران ایران )گربه سانان، سگ سانان 

محیط زیست)شامل  دانش نامه   از  جلد  دو  و  و خرس ها( 
مدخل هایی از حرف الف و ب(؛ به عنوان دانش نامه های 
شاخص کانون شناخته می شود و روند تولید و انتشار آن ها 

همچنان ادامه دارد. 
اما ادبیات داستانی و شعر که همواره مخاطب را به لحاظ 
احساسی برای ادراک وقایع زیست محیطی آماده می کند، 
از نظر کّمی بیشترین فراوانی را در میان آثار این انتشارات 
داشته و هرکدام در خالل موضوعات علمی، علوم انسانی، 
اجتماعی، طنز و... به محیط زیست هم توجه  کرده است. 
»آوازی برای وطن« که از سال 92 تاکنون15۰۰۰ نسخه از 
آن برای مخاطب نونهال وارد بازار شده است، یا مجموعه های 
تازه تری از جمله عروس دریا که روایت هایی از دریاچه ی 
ارومیه برای نوجوانان است همچنین رمان های بسیاری از 

گروه رمان نوجوان امروز از این دسته اند. 
هوای  و  حال  که  هیوال«  »سایه ی  رمان  نمونه  برای 
جنگل های استان گلستان را به نمایش می گذارد یا رمان 
»سایبانی برای زمین« که از تخریب باغات سرسبز شهر 
تهران ماجراهایی برای گفتن دارد. اما کتابخوان ها در نهایت 
به این حقیقت می رسند که دوستی با محیط زیست یک 
شیوه  نگاه و یک سبک زندگی است که می تواند به صورت 
غیر مستقیم هم در آثار یک مولف احساس شود. بنابراین 
خط پررنگی که کتاب محیط زیستی را از کتابی بدون 
رویکرد محیط زیست جدا کند وجود ندارد. چرا که توجه 
به محیط زیست یک شیوه ی زیست است و شاید در یک 

تماشای ساده ی ابرهای آسمان هم منعکس شود.

قدیمیترینوتازهترینکتاب
محیطزیستیکانون

دوست دارم بدانم اولین کتابی که کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوان با نگاه به موضوع محیط زیست چاپ 
کرده چه کتابی است. به سایت خانه ی کتاب سر می زنم 
و فهرست کتاب های چاپی کانون از سال  1۳57 به بعد 
را مرور می کنم. در این بازه  چهل و سه ساله کتاب های 
از آن در  نگهداری  به محیط طبیعی و  نگاه  با  بسیاری 
ژانرهای مختلف منتشر شده اند که گروهی از آن ها چند 
جلدی یا مجموعه بوده اند، گروهی به طور مستقیم به سراغ 
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موضوع رفته اند و کتاب هایی هم با پرداخِت غیرمستقیم 
رنگی از توجه به محیط زیست در فضای خود دارند.

 قدیمی ترین کتابی که در سایت خانه  کتاب پیدا می کنم 
این  و جویبار«.  درخت  و  پروانه  »قصه   اسمش هست 
شمارگان  با   1۳5۸ سال  در  اولین بار  برای  که  کتاب 
۳۳۰۰۰ نسخه منتشر شده است، در فروردین 1۳59 به 
چاپ دوم رسیده و برای مخاطبان نوخوان و نونهال یعنی 
دبستانی ها است. قصه ی پروانه و درخت و جویبار درباره  
رابطه ای عاطفی است که بین یک درخت توت و پیله ی 
سفید ناشناخته  روی شاخه اش شکل می گیرد. درخت 
توت و جویبار راجع به این موجود سفید ناشناخته گفتگو 
می کنند تا اینکه پروانه ای از درون آن متولد می شود. به 
این ترتیب مخاطب کتاب با روند رشد و دگردیسی کرم 

ابریشم در خالل یک داستان شیرین آشنا می شود.
با این حال شاید اولین کتاب محیط زیستی کانون همان 
اولین کتاب منتشر شده توسط انتشارات در سال 1۳۴5 
فرجام!  فریده  نوشته ی  ناخوانده«   »مهمان های  باشد. 
داستان پیرزن مهربانی که در یک شب بارانی حیوانات 
مختلفی را در خانه اش پناه می دهد و روز بعد حیوانات او 
را قانع می کنند که تا همیشه در خانه ی پیرزن بمانند و با 
هم زندگی کنند؛ و مخاطب نوباوه و نوخوان هم در خالل 
داستانی سرگرم کننده با حیوانات اهلی و آورده هایشان 

برای انسان  آشنا می شود. 
زیستی  محیط  کتاب  تازه ترین  از  اطالع  برای  اما 
کودکان  فکری  پرورش  کانون  خبری  سایت  از  کانون 
تازه ترین  می گوید  خبرها  می گیرم.  کمک  نوجوانان  و 
زیست  محیط  به  مستقیم  صورت  به  که  کتابی 
نام  به  است  داستانی  مجموعه  ای  پرداخته   کشورمان 
»آهای مواظب ما باشید!« کتاب های این مجموعه که در 
تابستان 1۴۰۰ منتشر شده اند توسط نویسندگان مطرح 
ادبیات کودک ایران و به دبیری زهره پریرخ از گونه های 

جانوری در معرض خطر می گوید.

محیطزیستیکژانرنیستبلکه
سوژهایاستکهمیتواندرخالل

شیوههایمختلفادبیبهسراغآنرفت.
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43خبرنامه ی کانون

◄ جرقه ى شروع كار از كجا زده شد؟
از زمان تولید این کتاب ها چند سالی گذشته است اما دست روزگار 
درباره ی  موجی  که  بود  مدتی  منتشر شود.  االن  که  بوده  این طور 
مهندس  با  وقتی  آمد.  وجود  به  جامعه  در  ایرانی  یوز  از  مراقبت 
متوجه  کردیم،  گفتگو  خصوص  این  در  دارآباد  موزه ی  در  چیذری 
شدم چهل گونه  جانوری ایران، نه هرکدام به یک نسبت، اما همگی 
به شکلی در معرض خطر هستند. این شد که آن جا تصمیم گرفتیم 
دوازده مورد از این چهل گونه را در قالب داستان کار کنیم. و از این 
 دوازده تا یازده مورد به ثمر نشست و فعالً 9جلد آن چاپ شده است. 
در ابتدا من به کانون پیشنهاد این طرح را دادم. مدیر انتشارات کانون در 
آن زمان طرح را پذیرفتند و من تحقیقم را شروع کردم و بعد از تحقیق، 
نویسنده ها را انتخاب کردیم. جمع شدیم و روی کارها صحبت کردیم. 
نقد و بررسی، ویراستاری و تمام این مسیرها طی شد. بعد هم که آقای 
خدایی مدیر هنری این کار شدند و با تصویرگران کار کردند. به نظر من 

کار جمعی خوبی بود که به ثمر رسید. 

◄پريرخ درباره ى انگيزه ى نويسندگان اين مجموعه و 
ميزان موفقيت شان مى گويد:

ماجرای  در  مثالً  نوشته شده،  مستندات  براساس  داستان ها  همه ی 
شکار گورخرها، در واقعیت هم شکارچی ها با موتورسیکلت به دنبالشان 
می افتند و باعث می شوند ضربان قلب گورخرها باال رود. مثل همه  
جانداران این گورخرها هم می ایستند تا بتوانند نفس بکشند. و این 

شکارچیان شکارشان می کنند. 
سعی کردیم این مجموعه انگیزه ای باشد تا مخاطبان به دور و برشان 
بهتر نگاه کنند . بدانند همان قدر که ما به عنوان انسان در کره  زمین 
سهمی داریم بقیه ی جانداران هم سهم دارند و باید این سهم رعایت شود.

◄ از زهره پريرخ مى پرسم پرداخت به يک ايده ى محيط 
زيستى در كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان چه 
تفاوتى با كار براى ناشران ديگر دارد. و او از ثروت بزرگ 

كانون پرده برمى دارد!
خدا را شکر االن هر ناشری به یک گوشه از جریان محیط زیست اشاره 
دارد. بعضی ناشرها هم به صورت تخصصی به یک جنبه از این موضوع  

توجه می کنند. 

بازهرهپریرخدبیرمجموعهکتابهایآهایمواظبماباشید
دربارهروندتولیداینمجموعهگفتگومیکنم
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اما کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ناشر بسیار 
بزرگی است که امکانات و مسئولیت بسیار زیادی دارد. 
و می تواند به هر دو جنبه بپردازد. هم کتاب های داستانی 
تولید  روی  تخصصی  صورت  به  هم  و  باشد  داشته  را 
سرمایه  نوجوان  و  کودک  برای  حرفه ای  دانش نامه های 

گذاری کند. 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یک قطب ادبیات 

کودک و نوجوان در این کشور است. تمام کسانی که مایلند 
در حوزه ی ادبیات کودک و نوجوان کار کنند. ) چه ادبیات 
داستانی چه علمی و چه ژانرهای دیگر( به کانون مراجعه می 
کنند و فکرها و ایده هایشان را با کانون در میان می گذارند 
که این ثروت بسیار بزرگی برای کانون است. کانون می تواند 
به این ثروت بسیار بزرگ توجه کند. و این ایده ها را پرورش 

دهد، رویشان کار کند و آن ها را به نتیجه برساند. 

احتماالً شمارگان کتاب ها و تعداد دفعات چاپ مجدد آن ها به ما تصویری از استقبال یک کتاب می دهد. 
اما در واقع موفقیت یک کتاب محیط زیستی زمانی است که در دل مخاطبین هر چند محدود خود 
رویداد های  و  داورانی هم در جشنواره ها  باشد.  الهام بخش  برای کنش های سازنده  و  بیاندازد  شوق 
گوناگون به دنبال نشانه های این شوق انگیزی و تاثیرگذاری، کتاب هایی را به جامعه معرفی می کنند. 
از میان کتاب هایی از این دست که با اقبال مواجه بوده اند، برای نمونه می شود چند جایزه را یادآوری کرد:

پستانداران ايران: سگ سانان و کفتارها، برنده ی جایزه سی و سومین کتاب سال جمهوری اسالمی ایران.
پستانداران ايران: گربه سانان، برنده ی جایزه بیست و نهمین کتاب سال جمهوری اسالمی ایران.

پستانداران ايران: خرس ها، برنده ی نشان طالی الک پشت پرنده در سال 99
دانش نامه ى محيط زيست نامزد سی وهفتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران، شایسته ی 

تقدیر از سوی شورای کتاب کودک.
 

مریممحمدخانیدبیراجراییوداورالکپشتپرندهدربارهیعملکرد
کانونپرورشفکریکودکانونوجواناندراینحوزهمیگوید:

. با توجه به این که ناشران مختلف در سال های اخیر چه در بخش تالیف و چه در بخش ترجمه به محیط 
زیست بیشتر از قبل اهمیت می دهند از نظر کمیت کتاب های این حوزه رشد محسوسی داشته است. 
کمابیش در خاطرم هست که کتاب های محیط زیستی چه داستان و چه غیر داستان از سوی کانون به 
دست ما رسیده است. اگر قرار باشد به نمایندگی از الک پشت پرنده صحبت کنم باید نظر تمام داوران را 
بپرسم و انتقال بدهم اما نظر شخصی خودم در مورد سهم کانون از این حوزه این است که فکر می کنم 
ناشران دولتی مانند کانون به هر حال ردیف بودجه های متفاوتی دارند و الزم است کارهای بنیادی تری در 
این زمینه انجام دهند مثل همین فراهم کردن دایره المعارف. جا دارد که به کتاب درخشان پستانداران 
ایران از علی گلشن اشاره کنم که در الک پشت پرنده مدال طال گرفت. این جور پروژه های عظیمی که 
کیفیت خوبی دارند همان کاری است که کانون باید انجام دهد. نه داستان های سفارشی که کیفیتی 
متمایز از ناشران دیگر هم نداشته باشد و فکر می کنم پستانداران ایران یکی از پروژه های قابل توجه بوده 

استهمان کاری است که کانون باید انجام دهد.
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لحاظ  از  را  زیستی مخاطب  داستان های محیط  زهره پريرخ: 
احساسی در محیط زندگی جانور قرار می دهد که شاید دانش نامه 
نتواند خیلی زیاد این کار را کند. یعنی نتواند رابطه ی جانور با محیط، 
با انسان، و با احساس های موجود در این رابطه را منتقل کند. از 
طرفی دانش نامه می تواند میزان بسیار بیشتری آگاهی و اطالعات در 
اختیار مخاطب قرار دهد. داستان های محیط زیستی یک حس گرم 
و لطیف در کودک به وجود می آورند که ذهن او را وسعت می دهد؛ 
تا بعد به دانش نامه مراجعه کند. مثل پله ی اول یک نردبان که او را 

به پله های بعدی هدایت می کند.



خبرنامه کانون ویژه هفته ملی کودک  مهرماه ۱۴۰۰     46

این کتاب ها باید تصویری باشد. و گرافیک خوبی داشته باشد در 
گفتگو با بچه ها از بسیاری شنیده ام که می گویند ما اول یک 
کتاب را ورق می زنیم و عکس هایش را تماشا می کنیم بعد جذب 

آن می شویم و متن را می خوانیم.  
این یعنی جاذبه ظاهری و گرافیک کار موضوع خیلی مهمی 
این  نباشد  صفحه  در  گردشی  و  تحرک  هیچ  اگر   . است 
کند؟متن  ایجاد  می تواند  کودک  برای  جاذبه ای  چه  کتاب 
است که شما  مهم  بسیار  این جا  در  اطالعات هم  تقطیع  و 
با چه زبانی صحبت کنید و چه سطحی از علم را در کتاب 
بیاورید که در حوصله و فهم مخاطبتان باشد. ما یک اطالعات 
گذاشتیم  مجموعه  این  در  بچه ها  برای  را  ساده  اما   کامل 
از طرفی این کار، یک کار تیمی هزینه بر است که نیاز به گروه 
حرفه ای دارد... برای تولید این کتاب ها نیاز به  مطالعه و سفرهای 
بسیار بود. کار هر کتاب نزدیک به سه سال زمان می برد و در 
 این سه سال هزینه های عکاسی، سفر، اقامت و ... تغییر می کرد.

بسیاری از ناشران یک دایره المعارف خارجی را فقط با پرداخت 
هزینه ی ترجمه و چاپ، تولید می کنند. به این ترتیب می توانند 
آمار کتاب های منتشر شده از نشر خود را با هزینه ای کم باال ببرند.

اما این یک پروژه  ملی است که شامل عکس های مستند از عکاسان 
حرفه ای ایرانی، عکس های تاریخی و اطالعات از گونه های جانوری 
کمتر دیده شده است. مثل گربه ی شنی و روباه ترکمنی که برای 
 اولین بار یک عکس درست و واضح و خوب از آن ها منتشر می شود. 
من برای این کتاب نیازمند مراجعه به نسخه های خطی و چاپ 
سنگی و کتاب های مرجع بودم. گاهی الزم بود برای عکاسی به 
مناطق حفاظت شده بروم و هر بار من نیازی داشتم، حمیدرضا 
شاه آبادی که در آن زمان مدیر انتشارات کانون بودند بالفاصله 
نامه می زدند و همکاری بسیار خوبی در حمایت از تولید جلد اول 

این کار داشتند.   
من پیش از این، این طرح را به ناشر دیگری هم داده بودم و آن ها 
تغییر یافته ای از طرح من را خودشان و بدون هماهنگی با شخص 
دیگری منتشر کردند... برای همین این استقبال و همراهی آقای 
شاه آبادی از همان اولین دیدار در کانون مورد توجهم بود.                 

علیگلشندربارهانگیزهناشرانی
کهسراغموضوعمحیطزیست

میروندگفت:
که  داریم  بسیاری  زیست محیطی  مشکالت  ما 
در  اگر  می آید.  آگاهی  عدم  از  آن ها  از  خیلی 
خیابان از مردم ما درباره ی گورخر سوال کنید 
احتماالً عکس گورخر راه راه آفریقایی را نشان 
نمی شناسند. را  ایرانی  گور  واقع  در  می دهند. 

آن  از  نداریم  آگاهی  موضوعی  از  وقتی  چطور 
مراقبت کنیم؟ موضوع محیط زیست و حیات 
بر  عالوه  است.  جهانی  دغدغه ی  یک  وحش 
این کودکان و نوجوانان به حیوانات و طبیعت 
عالقه دارند. از کتاب هایی که حیوانات در آن 
هستند لذت می برند و از کسب اطالعات درباره ی 
زندگی شان شگفت زده می شوند. خب ناشر هم به 
سراغ موضوعاتی می رود که برای مخاطب کودک 
خود جذاب باشد. این دیدگاه و استراتژی یک 
ناشر است که نیاز و ارزش یک کتاب را حس 
کرده است و برای این خأل به سراغ نویسنده ای 

خاص می رود تا محصول ویژه ای تولید کند.

بهسراغعلیگلشنمولفمجموعهپستاندارانایرانمیروموازاو
میخواهمکمیدربارهتفاوتهاوالزاماتتولیدیکدانشنامهبگوید:

 اين يک پروژه  ملى است كه شامل 
عكس هاى مستند از عكاسان 

حرفه اى ايرانى، عكس هاى تاريخى 
و اطالعات از گونه هاى جانورى 

كمتر ديده شده است.
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خود من بارها در این سفرها با زورگیرها و اشرار مناطق مواجه شدم.  یک بار هم در کرمان به عضله ی چهارسر رانم 
چاقو زدند. مگر شوخی است؟ در این شرایط جانمان را وسط می گذاریم و سفر می کنیم تا این کتاب ها به ثمر بنشیند 
حاال اگر حمایتی از کتاب نشود دیگر انگیزه ای برای ادامه دادن باقی نمی ماند. این مدت من تماس های بسیاری از 
سوی محیط بانان و دانشجویان محیط زیست سراسر ایران داشتم که نیاز به تهیه  این کتاب دارند اما مدتی است 
این کتاب تجدیدچاپ نمی شود. در موقعیتی که جلد سوم پستانداران یعنی خرس ها برگزیده  ی کتاب رشد می شود 
می شنوم که داوران کانون در انتخاب کتاب ماه و کتاب سال، کتاب علمی را کنار می گذارند! درحالی که کتاب در 
کل مقدس است. و همه ی کتاب ها در هر حوزه ای باید بررسی شود. این موضوعات آن قدر در اشتیاق من برای 
ادامه دادن تاثیرگذار است که دو سال و نیم است به جلد چهارم کتاب دست نزدم. سفر در سرما و گرما. رانندگی های 
خطرناک در جاده های خراب و احتمال رو به رو شدن با اشرار، عدم هماهنگی سازمان های محیط زیستی با همدیگر... 
تمام این برخوردهای بد و خستگی ها را تحمل می کنم. و فقط حمایت و توجه است که به ما توان حرکت می دهد. 

سهجلدکتابوسهجانباخته!
در جریان عکاسی جلد اول این مجموعه عباس جعفری که 
عکاس یوزپلنگ در این کتاب بودند در رودخانه غرق شدند، جلد 
دوم امیرطالبی را که از روباه شنی برای این کتاب عکاسی کردند 
در جریان سفر به بیرجند از دست دادیم. عکاس جوانی که به 

تازگی هم ازدواج کرده بودند. 
جلد سوم هم هادی فهیمی که عکس خرس سیاه را از ایشان 
در مجموعه ی پستانداران داریم در سانحه ی هوایی یاسوج جان 

خود را از دست دادند. 
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هزارپایپرطرفدار
»دالرام جباری« مروج کتاب کودک و تسهیلگر ادبیات و نگارش خالق کودک و نوجوان در رشت است. او بین 
کتاب های کانون مجموعه کوتی کوتی را محبوب ترین می داند. »من قبل از کرونا برای بچه هایی که سرطان خون 
دارند کتاب می خواندم، بچه ها طرفدار مجموعه کوتی کوتی بودند. فکر کنم به خاطر شخصیت اصلی کوتی کوتی که 
یک هزارپاست و کارهای بامزه انجام می دهد بچه ها طرفدار این کتاب هستند. داستان هایش کوتاه کوتاه است، سریع 

می خوانند و سریع به نتیجه می رسند.«
این مروج کتاب کودک کتاب های جدید کانون را هم جزو کتاب های موثر می داند. »کتابی که اخیرا کانون منتشر 
کرده کتاب بجو بجو هيوالى كتاب خوار است که خیلی با بچه ها ارتباط خوبی برقرار کرد. این کتاب جلد سخت است. 
گرافیک آن خیلی مرتبط است و این حس جویدن در تک تک صفحات آن نمایان است. همه چیز در این کتاب این قدر 
عالی است که کتاب خواندن را خیلی لذت بخش می کند. کتاب هایی مثل بجو بجو خیلی روی بچه ها اثر می گذارد. 
کتاب هایی که زبان طنز دارد در تاب آوری بچه ها کمک می کند. بچه ها نیاز به شادی دارند و در دوران کرونا هر کتابی 

شناختجغرافیای
سرزمینازطریققصهها

مروریبرکتابهای
کانونازنگاه
مروجانکتاب

●زهرا ماهرى

از زمان شروع كرونا فعاليت ها در هر جنبه اى شكل ديگرى به خود گرفته است. فعاليت هاى ترويج كتاب هم از اين قاعده مستثنا 

نبوده اند؛ ديگر مروج نمى تواند فرد به فرد يا فرهنگسرا به فرهنگسرا يا مدرسه به مدرسه درباره ى كتاب ها صحبت كند، براى 

كودک و نوجوان بلندخوانى كند و بچه ها را به خواندن و كتاب عالقمند كند. اين روزها به خاطر وضعيت ويژه اى كه وجود دارد، 

روش ها متفاوت شده است و مهم تر از همه اينكه باتوجه به محدوديت ها ترويج كتاب از كارها حذف نشده است. اتفاقا خواندن 

كتاب تبديل شده است به راهى براى در كنار هم بودن و طى كردن راحت تر خانه مانى براى كودک و نوجوان. بسيارى از كتاب ها 

هم كمک به تاب آورى بيشتر كودک و نوجوان كرده است و مهارت هايى را به آن ها ياد مى دهد كه شايد اگر در دوران پاندمى 

نبوديم كمتر به آن توجه مى شد. در گزارش پيش رو با چهار نفر از مروجان كتاب در تهران، چابهار، اصفهان و رشت درباره  

كتاب هاى كاربردى كانون كه به وضعيت اين روزها رنگ ديگرى داده اند و آن دسته از كتاب هايى كه كودک و نوجوان با آن بهتر 

ارتباط برقرار كردند و بازخورد بهترى دادند، صحبت كرديم. 
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که مضمون شادی داشت و شخصیت ها کارهای بامزه انجام می دادند و موجب خنده می شدند بچه ها به آن اقبال بیشتر 
نشان می دادند. کتاب بجوبجو چون سبک جدیدی هم داشت بچه ها خیلی با آن ارتباط برقرار کردند. کتاب »بچه همه« و 
»می خواهی دوست من باشی« هم از کتاب هایی هستند که بچه ها خیلی دوستش داشتند. متن و تصاویر در این کتاب ها ساده 
است و بچه ها با پایان بندی آن به خوبی ارتباط می گیرند و حس خوبی داشتند. کار حیوان ها در کتاب »بچه همه« برای بچه ها 
جالب بود و در کنارش یادگرفتن درباره مهاجرت پرندگان این کتاب را جزو کتاب های محبوب بچه ها قرار داد.«  این تسهیلگر 
ادبیات کتاب »هستی« را بین نوجوان ها بسیار محبوب می داند، اما نکته ای را از زبان بچه ها عنوان می کند که از تجربه اش در 
کار با نوجوانان نشئت می گیرد. »کتاب هستی بین کتاب های نوجوان بسیار محبوب است. من معموال خودم به بچه ها پیشنهاد 
می دهم این کتاب را بخوانند، چون بچه ها می گفتند به خاطر طراحی جلدش در کتابفروشی  جذب آن نشدند. اما بعد از 
معرفی و خواندنش به شدت مجذوب آن شدند و جزو کتاب های محبوبشان قرار گرفته است. بچه ها با شخصیت هستی خیلی 
خوب ارتباط گرفتند و به نظرم جزو کتاب هایی است که در دوران سختی با توجه به مضمونش که در دوران جنگ می گذرد 

می کند.« کمک  نوجوانان  آوری  تاب  به 

ازچاهتبیرونبیا
و  نویسنده  صمدی«  »شکوفه 

مروج کتاب کودک و نوجوان است. او درباره  کتاب هایی 
که در این سال ها ترویج کتاب می کند از مربیان، والدین، 
مروجان و کودک و نوجوانان بازخورد مثبت گرفته است. 
صمدی از کتاب »لک لک ها بر بام« شروع می کند که جزو 
کتاب هایی است که خواهرش در کودکی هر شب یک فصل 
از آن را برایش می خوانده. او می گوید: »به نظرم مفهوم 
پروژه، به دنبال پرسش رفتن، کارگروهی کردن، مشارکت 
و مفهوم زندگی را که از کوچک تا بزرگ در این داستان 
درگیری می کند، می توان در لک لک ها بر بام دید.« کتاب 
بعدی صمدی »کودک سرباز« دریا است. »در این کتاب 
به خوبی مفهوم ضد جنگ بودن را در یک کتاب جنگی 
می بینیم.« در ادامه این مروج کتاب، کتاب هایی را از کانون 
معرفی می کند که به نظرش هم تسهیلگران باید آن ها را 

به کودک و نوجوان معرفی کنند 
و هم کودک و نوجوان باید جزو 

کتاب های خواندنی شان بگذارند. او می گوید:  
» یکی از کتاب هایی که به کودکانی که خیلی هم عالقمند 
به خواندن کتاب نیستند، کمک می کند کتاب »جزیره  هزار 
داستان« است. متأسفانه این کتاب تجدید چاپ نشده است، 
اما از کتاب هایی است که برای هر سنی مناسب است. اینکه 
کودکان می توانند انتخاب کنند ادامه داستان به چه شکلی 
باشد برایشان بسیار جذاب است و باعث می شود بارها و 
بارها این کتاب را بخوانند و به آن مراجعه کنند. در مجموعه 
کتاب  های کانون یکی از کتاب های با کیفیت »کتاب قورباغه 
چاه نشین« است. این کتاب مفهوم زندگی را به ما نشان 
می دهد و جزو کتاب های فلسفی محسوب می شود. مثل 
کتاب »دنیا چقدر بزرگ« است می ماند. نشان می دهد که 
چقدر دنیای آدم ها می تواند متفاوت باشد و از دریچه نگاه 
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سواربرکشتیکتابهایجدید
کتاب های جدید کانون مثل »غریبه و دریا« یا 
کتاب  »ماجراهای پروفسور زالزالک« و همچینن 
لیاسند  »پریانه ای  و  رافائل«  »بچه های کشتی 
را  کن«  صدایم  »زیبا  و  »هستی«  ماریس«، 
هم جز توصیه های صمدی است که آن ها را از 
کتاب های خوب و باکیفیت کانون می داند و جزو 

کتاب های جدید و خوب کانون است.
او در ادامه کتاب هایی را معرفی می کند که به 
نظرش بازخوردهای خوبی هم از طرف کودک 
و نوجوان و هم از طرف بزرگسال داشته است: 
»هدیه خوبان هم یکی از کتاب های بسیار خوب 
با تصویرگری ارزشمند است. به نظرم »گروفالو« 
و »بچه گروفالو« هم بسیار مناسب است و به 
بسیار کمک  ترس هایشان  با  مواجه  در  بچه ها 
می کند و از طرفی چون نمایشش هم ساخته 
شده معموالً کودکان با آن ارتباط خوبی برقرار 
می کنند. کتاب های »پولینا روشنایی کوهستان«، 
جزو  شب«  بر  »پیروزی  غریب«،  »خواهران 
کتاب های خوبی است که می توان از آن لذت 
برد هرچند جلدشان خیلی مناسب احوال امروز 
نیست. »آ مثل آهو« و »ف مثل فیل« هم از 
آن کتاب هایی است که می توان کتاب فعالیت 
دانست. مجموعه »فسقلی و نقلی« از کتاب های 
تصویری بسیار خوبی است که دیدن و خواندنش 
»ای  است.  مناسب  بزرگساالن هم  برای  حتی 
میهن ایران« از بابت تصویرگری و تقویت عرق 
ملی بسیار توصیه می شود کتاب ابر اومد باد اومد 
و سیب جان سالم و آفتاب و مهتاب هم جز 

کتاب های شعر خوب کانون است.«

هرکسی دنیا چه شکلی است و اگر در چاه بنشینید دنیا 
همان قدری می ماند. کتاب دیگری که به نظرم برای بچه ها 
مناسب است »آهوی گردن دراز« است که به مجموعه 
تفاوت ها اشاره می کند و نشان می دهد که تفاوت تو می تواند 
ویژگی تو باشد و این ویژگی تو می تواند جز نقاط قوت تو 
به حساب بیاید و دلیل ندارد دیگران به خاطر ویژگی های 
تو، تو را مسخره کنند. کتاب های علی خدایی هم همیشه 

جز انتخاب های من بوده است. مثال »همین و همان« خیلی 
بر پایه تصویر است و کمک می کند افراد به شکل دیگری 
با کتاب مانوس شوند و کتاب-فعالیت به حساب می آیند 
و ساعت ها می شود با هر کدامش بچه ها را سرگرم کرد و 
لذت برد. مثال کتاب »تو لک لکی یا دارکوب« هم همینطور 
است. می شود برای این کتاب ها قصه ساخت و هر بچه ای 
بگیرد.« ارتباط  آن  با  دارد  دوست  که خودش  همانطور 

جشنکوتیکوتی
کتاب های كوتى كوتى جز کتاب هایی 
است که تقریبأ همه مروجان کتاب 
آن را معرفی می کنند. صمدی درباره 
می دهد:  توضیح  اینطور  کوتی کوتی 
»می گویم که حتما در مهدکودک ها 
و  بیندازند  راه  کوتی  کوتی  جشن 
انجام  را  آن  به  مرتبط  فعالیت های 
دهند، مثل کاردستی، سفال، نقاشی، 
نمایشگاه های  حتی  و...  حجم سازی 
را  کوتی  کوتی  بچه ها  که  بازیافتی 
بسازند و جشن کوتی کوتی بگیرند و 
قصه های کوتی کوتی را مزمزه کنند.«

او مجموعه »به کبوتر اجازه نده اتوبوس 
براند« را نیز در آموزش نه گفتن و در 
حوزه تربیت جنسی توصیه می کند و 
کتاب »خوشحال باش مرغک من« را 
که به نوعی مفهوم بخشش و فراوانی را 
یاد می دهد جزو کتاب هایی می گذارد 
به  را  بخشش  و  زندگی  جریان  که 
در  صمدی  می دهد.  آموزش  کودک 
»امیل«،  داستان های  نوجوان  بخش 
می داند  بسیار  را  ژوزفین«  و  »هوگو 
از  یکی  را  سبزانگشتی«  »تیستو  و 
بهترین کتاب ها برای هر گروه سنی ای 
فهرستی  هر  در  نظرم  »به  می داند. 
فهرست  داد:  جا  را  تیستو  می توان 
صلح، تغییر، رشد، باغبانی، ویژگی های 
عدم  و  پذیرش  مدرسه،  خاص، 
از مدرسه، معلم های  پذیرش، اخراج 
خاص، آموزش در بستر زندگی و... .«
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برداشتنمحکمقدمیازدهم
در انتها صمدی به کتاب هایی اشاره می کند که به نظرش 
در دوران سخت کرونا یارای کودک و نوجوان بوده است. 
»تیستوی سبز انگشتی، آهوی گردن دراز، کودک سرباز 
دریا همان اوایل کرونا که دشمنی با چین هم داشت اوج 
می گرفت، باید به بچه ها معرفی می شد. کتاب لک لک ها بر 
بام هم جزو کتاب هایی است که در دوران همه گیری برای 
اینکه کودک و نوجوان برای خودشان پروژه تعریف کنند 
و پرسش داشته باشند خواندنش موثر است و »پولینا« و 
»پیروزی بر شب« و »سختون« هم کتاب هایی هستند 
که به نظرم کیفیت زندگی بچه ها را ارتقا می دهد. کتاب 
»قدم یازدهم« سوسن طاقدیس جز بهترین کتاب های 
تالیفی کانون است و به نظرم در دوران کرونا به خصوص 
به خاطر تغییراتی که در جهان اتفاق افتاد نیاز است ما 
قدم یازدهم مان را برداریم. خواندن این کتاب در این دوران 

ضروری است.«

به نظر می رسد خیلی خوب با کتاب ها ارتباط گرفته اند. 
مثالً یکی از کتاب های مورد عالقه بچه ها »خفاش دیوانه« 
است. مفهوم کتاب مفهوم عام است و خیلی بچه ها با آن 
ارتباط برقرار کردند؛ اینکه با دیگران تفاوت دارند و دیگران 
آن ها را مسخره می کنند برای بچه ها چالش است. آهوی 
گردن دراز هم از کتاب هایی است که خیلی بچه ها با آن 
به خصوص در مناطق محروم ارتباط برقرار کردند. من با 
کتاب های کانون خیلی توانستم مفاهیم زیادی را به بچه ها 
منتقل کنم. کتاب »قیافه های بامزه« یکی دیگر از کتاب های 
بسیار عالی کانون است. هرچقدر ما این کتاب را با بچه ها 
کار می کنیم بچه ها خسته نمی شوند. بیان احساسات و 
اینکه بچه ها احساساتشان را به درستی بشناسند در این 
کتاب به خوبی مطرح شده است. کتاب تصاویر جذابی هم 
دارد.« جمشیدی در موضوع کمک و اهمیت به اطرافمان 
کتاب »چگونه می توان بال شکسته ای را درمان کرد؟« را 
معرفی می کند و با یادآوری خاطره ای نشان می دهد که 
چقدر این کتاب در مناطق کم برخوردار اثر گذار بوده است. 
»این کتاب خیلی توانست توجه بچه ها را به اطرافشان جلب 
کند. یادم است که بچه ها در ناصرخسرو اصفهان وقتی این 
کتاب را خواندم، بعد از مدتی رفتارهایشان تغییر کرد. مثال 
اگر یکی از بچه ها پایش مشکلی پیدا کرده بود یا هر اتفاقی 
برایش افتاده بود بچه ها نسبت به قبل خیلی به او توجه 

می کردند و همه درصدد کمک به او بودند.«

عمیقدرعینسادگی
»مونا جمشیدی« معلم است و سال ها کار ترویج کتاب 
را در مناطق کم برخوردار اصفهان انجام می دهد. او یک 
مشخصه ی اصلی برای کتاب های کانون درنظر می گیرد و 
آن ارائه ی مفاهیم عمیق و دقیق در عین سادگی برای 
کودکان است. »هر وقت که کتاب های کانون را می خوانم 
از  بعد  و  می دهند  نشان  عالقه  آن  به  شدت  به  بچه ها 
گفت وگو درباره کتاب ها کودکان طوری پاسخ می دهند که 
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وقتیکروناشکلترویجراتغییرداد

کرونا  زمان  در  ترویج  تغییر شکل  از  مروج  و  معلم  این 
برای  را  داستان ها  از  بعضی  بوده اند  می گوید که مجبور 
بفرستند. یک  بچه ها  برای  به صورت صوتی  بلندخوانی 
سری از کتاب ها در این زمان اثرگذاری متفاوتی داشتند 
و چند کتاب کانون هم جزیی از این کتاب ها بوده است. 
»کتاب بچه گروفالو خیلی روی بچه ها در این دوران تاثیر 
گذاشت. هدیه خوبان هم یکی از کتاب هایی بود که بچه ها 
خیلی به آن توجه مثبت نشان دادند. ما در سه قسمت این 
کتاب را برای بچه ها بلندخوانی کردیم. بعد از خواندن این 
کتاب بچه ها کلی نقاشی برای ما فرستادند، ویس پرکردند 
و فرستادند و هرکدام به نوعی احساساتشان را با ما درباره 
کتاب »هدیه خوبان« به اشتراک گذاشتند. کتاب»اینجا مال 
من است« هم از کتاب هایی است که چه در مناطق محروم 
و چه در مناطق برخوردار با استقبال خوبی مواجه شد و 
بچه ها به خاطر سادگی و تصاویر گویا با آن ارتباط خوبی 
گرفتند. موضوع این کتاب مالکیت است در سن مناسبش 
هم بچه ها و هم والدین درباره اش بازخورد خوبی داده اند.«

حضورکانوندرروستاهاوشهرها
ازقدیماالیام

عبدالحکیم بهار مروج برگزیده حوزه کتاب و کتابخوانی 
کشور از روستای »رمین« در توابع چابهار یکی از وظایف 
و کارهای اصلی مروجان را معرفی کتاب های خوب و با 
است  معتقد  او  می داند.  نوجوانان  و  کودکان  به  کیفیت 
بیشتر کتاب های کانون جزو کتاب های باکیفیت هستند 
و کانون حق بزرگی گردن ادبیات کودک دارد. »کانون از 
قدیمی ترین نشرهای خوب کودک و نوجوان است و در آن 
روزهایی که ما کتاب های باکیفیت زیادی برای کودک و 
نوجوان نداشتیم کانون برای کودک و نوجوان کتاب منتشر 
می کرد. اتفاق مهم این بود که آن زمان کتاب های کانون 
به شهرها و روستاها هم می رسید و همه می توانستند از 
کتاب های کانون استفاده کنند. به نظرم آن ارتباطی که 
ما در زمان کودکی و نوجوانی با کتاب های کانون برقرار 

می کردیم االن نیز پابرجاست.«
بهار که نامزد جایزه آستریدلیندگرن هم بوده است، درباره  
کیفیت کتاب های کانون می گوید: »بیشتر کتاب های کانون 
در حوزه شعر، قصه، اطالعات عمومی، سرگرمی، کاردستی 
کتا ب های خوب و باکیفیتی هستند. مثالً مجموعه »دوباره 



53خبرنامه  کانون
ان

وان
وج

 و ن
ان

دک
کو

ی 
کر

ش ف
رور

ن پ
انو

ل ک
مل

ن ال
 بی

ور
و ام

ی 
وم

عم
ط 

رواب
ه 

شری
ن

نگاه کن« که کارهای دستی با انواع اجسام در آن یاد داده 
می شود و بچه ها با دوریختنی ها دوباره سازی می کردند و 
از آن ها وسایل جدیدی برای خودشان می ساختند.« او 
کتاب های کانون را جزو کتاب هایی می داند که هم کودک 
و نوجوان با آن ارتباط برقرار می کنند و هم برای بزرگساالن 
خاطره سازی دارد. »کتاب هایی که در کتابخانه ما طرفدار 
دارد مخصوصاً برای بزرگسال ها که می آیند و تجدید خاطره 
می کنند کتاب »لک لک ها بر بام«، »بچه های راه آهن«، 
»سیاه دل« و ... است و جالب این است که بچه ها به سمت 
»زیبا  مثل »هستی«،  می روند  کانون  کتاب هایی جدید 

صدایم کن«، »کوتی کوتی«، »غریبه و دریا.«

پرطرفدارترینرماننوجوانامروز
این مروج کتاب کارهای تصویری کانون را هم جزو بهترین ها 
می داند. »بچه ها طرفدار کتاب های تصویری هستند؛ کارهای 
علی خدایی و کریم نصر، آقای بنی اسدی و نیکان پور و...  از 
پرطرفدارترین کتاب های کانون کتابخانه ماست. کتاب های 
»دوباره بساز« و »دوباره نگاه کن« کتاب های کار و فعالیتند 
و ما با بچه ها مثال برگ جمع می کنیم و بر اساس کتاب ها 

عالقمند  کتاب ها  این  به  بسیار  بچه ها  و  می رویم  پیش 
هستند. قصه »تبر« از شکوفه تقی که کتابی قدیمی است 
و من خودم در دهه 6۰ آن را خواندم االن در کتابخانه 
ما موجود است و بچه ها بر اساس آن نقاشی های زیادی 
کشیدند و داستان آن را بازسازی کردند. کانون در همه 
زمان ها برای بچه ها کار کرده است و خوبی اش این است 
که مقطعی نبوده و در هر زمانی با گروه های سنی مختلف 

ارتباط برقرار کرده است.«
در  کانون  کتاب های  پراستقبال ترین  آخر  در  بهار 
کتابخانه شان را مجموعه رمان نوجوان امروز کانون معرفی 
می کند. »فکر می کنم نکته ای که قابل ذکر است و ما در 
کتابخانه مان بسیار زیاد دیده ایم استقبال بچه ها از مجموعه 
آن  شاه آبادی  آقای  که  است  کانون  امروز  نوجوان  رمان 
را مدیریت کرده اند. خوبی این کتاب ها این است که در 
جای جای ایران اتفاق می افتد. مثل »غریبه و دریا« که 
ماجرایش در چابهار می گذرد و »اللو« که یوسف قوجق 
نوشته و در ترکمن اتفاق می افتد. کتاب های »زیبا صدایم 
کن« و »بازگشت پرفسور زالزالک« از این مجموعه هم با 
استقبال زیادی مواجه شده است. کانون کمک کرده است 
که کودکان و نوجوانان جغرافی سرزمین خودشان را از 

طریق قصه ها بشناسند و به نظرم این کار بزرگی است.«
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مروریبرجدیدترینآثارتولیدیکانونپویانماییهاییدرراه!

●نيكو كريمى

سمپاش؛دغدغهزیستمحیطیوتکنیکنوآورانه
ساختمان هایی خالی از سکنه، آسمانی تیره و ارتشی با پوشش ماسک. این جا را 
سیاهی فراگرفته. فضای پویانمایی تازه  فرنوش عابدی، کارگردان جوان و موفق 
ایرانی، فضایی آشناست. فضایی که شاید در بازی ها و پویانمایی های آخرالزمانی 
دیده باشیم، وقتی که تاریکی بر زندگی چیره شده باشد و یک فاجعه در حال رخ 
دادن باشد. ارتشی از سربازان سم پاش ماموریت دارند تا هرگونه گیاه و رستنی و 
هرنشانی از زندگی را از بین ببرند. اما در این میان، یکی از سربازها اتفاقی گیاهی 
پیدا می کند که هنوز سبز است. او که نمی خواهد این گیاه را از بین ببرد، تالش 
می کند تا آن را حفظ کند  و در این راه حاضر است هر خطری را به جان بخرد. 

پویانمایی 9 دقیقه ای سم پاش که به تازگی مراحل ساختش را پشت سر گذاشته 
و اولین تیزر رسمی آن نیز منتشر شده است، حاکی از دغدغه  زیست محیطی 
سازندگان آن است. تغییرات اقلیمی کره  زمین و آینده ی ناامیدکننده ی آن، موضوعی 
بود که باعث شد این تیم، کاری با موضوع دشمنی بشر با محیط زیست بسازند. 
سم پاش استعاره ای از زندگی انسان امروز است در مواجهه با زندگی در کره  خاکی. 
فرنوش عابدی در ساخت این اثر دست به کار جسورانه ای زده است تا عالوه 
به  خالقانه ای  و  هنری  جذابیت های  تکنیک ها،  جدیدترین  از  بهره مندی  بر 

تماشاى پويانمايى كوتاه، 
تجربه اى دلنشين و 

لذت بخش است كه با وجود 
زمان كم، اثرى طوالنى مدت 

بر ذهن مخاطب مى گذارد. 
آن هم آثارى كه انتخاب 

كرده اند تا پيامى بزرگ 
را در خالصه ترين شكل 
به مخاطب منتقل كنند. 

پاييز امسال پويانمايى هاى 
متفاوتى توسط كانون عرضه 
مى شود كه آشنايى با آن ها 

خالى از لطف نيست. 

تکنیک  با  اثر  این  کند.  اضافه  کار 
سه بعدی و کامپیوتری ساخته شده، 
به  اما جذابیت های بصری آن شبیه 
نوآورانه  تلفیقی  است.  استاپ موشن 
که سم پاش را از نظر فرم با سایر آثار 

متمایز می کند. 
فرنوش عابدی سازنده ی این اثر، یکی از 
موفق ترین کارگردانان پویانمایی است 
جشنواره های  در  پیشینش  آثار  که 
واقع  زیادی  توجه  مورد  بین المللی 
شده اند. با توجه به موضوع بشردوستانه، 
کارنامه ی درخشان  و  سبک خالقانه 
اطمینان  با  می توان  آن،  سازنده ی 
گفت سم پاش اثری است که می تواند 
در جشنواره های مهم و بین المللی به 

خوبی دیده شود. 
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دهسالگی،طبیعتوکودکی
موضوع هم زیستی انسان و دیگر موجودات زنده، موضوعی 
بسیار مورد توجه و البته مهم است. پویانمایی ده سالگی به 
خوبی به این موضوع پرداخته شده است. داستان »ده سالگی« 
درباره  پسری  است که با پدرش در جنگلی دورافتاده زندگی 
می کند تا روزی که پدر برای پسرک، مرغابی وحشی را به دام 
می اندازد تا بلکه او را از تنهایی دربیاورد. حضور مرغابی دربند 
در کنار پسر و زندگی روزمره شان کنار یکدیگر رفته رفته موجب 
آشنایی بیشترشان می شود. تا جایی که اتفاقاتی ناخواسته در 
روند زندگی  مرغابی و پسر منجر به دگرگونی نگاه پسر به 

جهان پیرامونش می شود.
 متناسب با موضوع اثر، تکنیک به کار گرفته شده نیز یادآور 
طبیعت است و هم نشینی فرم و محتوا ترکیب جالبی به وجود 
آورده است. ده سالگی که با تکنیک استاپ موشن ساخته شده 
است، در دکور و عروسک هایش عناصری از دل طبیعت را در 
خود جای داده است. عناصری مانند پشم یا نمد برای ساخت 
شخصیت ها و استفاده از درختان گوناگون اقلیم تهران و شمال 
ایران، سنگ، خاک و برگ های طبیعی برای ساخت خانه و 

فضای جنگل به خوبی حس ارتباط با طبیعت را به 
مخاطب منتقل می کند. 

فاطمه جعفری، کارشناس ارشد انیمیشن، کارگردانی 
این اثر را بر عهده دارد و فیلمنامه  آن به طور مشترک 
شده  نوشته  کاشیان  مانی  و  جعفری  فاطمه  توسط 
است. این پویانمایی 2۰ دقیقه ای در پاییز 1۴۰۰ اکران 

خواهد شد.

و سفری طوالنی را در این راه شروع می کند. سرانجام به 
گیاهی دست می یابد که او را جاودانه خواهد کرد، هرچند 
ماری از او پیشی می گیرد و گیلگمش هیچ گاه به گیاه 

دست پیدا نمی کند. 
مدت این پویانمایی1۰ دقیقه است و با تکنیک نقاشی رنگ 
و روغن و استفاده از دیگر مدیاها ساخته شده است. استفاده 
از نقوش باستانی و نقش های استفاده شده در آثار میان 
رودان، به خوبی فضای اسطوره ای این کار را منعکس می کند. 
دانش آموخته   اثر،  این  کارگردان  مرادی زاده،  حسین 
دانشکده  صداوسیما در رشته  کارگردانی انیمیشن است و 
سابقه  عضویت در انجمن نقاشان ایران، انجمن بین المللی 
فیلم سازان انیمیشن جهان، انجمن فیلم سازان انیمیشن 
ایران، و همچنین داوری در جشنواره های مختلف را در 
کارنامه اش دارد.او پیش از این، آثار متعددی را ساخته و 
عرضه کرده که »افسانه ی ماردوش« مجموعه ی پویانمایی 
این  ازجمله   شاهنامه  داستان های  اساس  بر  سه قسمتی 
و  حماسی  شخصیت های  با  نوجوانان  آثارند.آشنایی 
اسطوره ای امر مهمی است و تولید آثاری با این درون مایه 

از این جهت بسیار ارزشمند است. 

گیلگمش،درجستجویجاودانگی
گیلگمش قدیمی ترین و اولین اثر حماسی بشر است که 
در منطقه   بین النهرین شکل گرفته و تاثیر زیادی بر سایر 
آثار ادبی پس از خود گذاشته است. داستان این اثر پرآوازه 
در مورد سفر نیمه خدایی به نام گیلگمش است که برای 
یافتن جاودانگی راهی را آغاز می کند اما در این راه اتفاقاتی 

می افتد که پی می برد زندگی با مرگ معنا پیدا می کند. 
منطقه   در  شهری  است.  اوروک  شهر  پادشاه  گیلگمش 
سومر بین النهرین. او انسانی است در جستجوی جاودانگی 
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بیماریدلسوزی،موسیقیدلنشین
بیماری دلسوزی، یک پویانمایی هفت دقیقه ای بدون دیالوگ  است که در طرح کتاب-فیلم طراحی و تولید شده است. این 

پویانمایی که برگرفته از یکی از آثار طاهره ایبد، نویسنده ی کودک و نوجوان است در هفت دقیقه تولید شده است. 
مارال علیزاده، کارگردان اثر، کارشناس ارشد رشته ی پژوهش هنر است، از سال ۸9 فعالیت حرفه ای خود را در حوزه  

انیمیشن آغاز کرده و از سال 91 وارد کانون پرورش فکری شده است.
با وجود این که طرح اولیه  فیلم اقتباسی است اما در مراحل تولید شکلی شخصی به خود گرفته و با اثری کامال متفاوت از 
داستان روبه رو هستیم. هم چنین در این کار از ظرفیت های بصری کار به خوبی استفاده شده و فیلمنامه ی آن هیچ گونه 
دیالوگی ندارد. تکنیک به کارگرفته شده در این اثر دوبعدی دیجیتال است که متناسب با فضای بدون دیالوگ آن می باشد. 

با توجه به نبود دیالوگ، موسیقی در این کار نقش مهمی ایفا می کند. موسیقی این کار ساخته ی صبا علیزاده، آهنگساز و 
نوازنده ی کمانچه ی جوان است و طراحی صدا بر عهده ی حسین قورچیان بوده است. هم چنین امیرهوشنگ معین به عنوان 

مشاور در این پروژه که ساخت آن یک سال و نیم زمان برده، حضور داشته است. 
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گرگموگلهمیبرم
در  زیادی  بسیار  جوایز   1۳99 سال  در  معین  امیرهوشنگ  اثر  جدیدترین 
جشنواره های بین المللی کسب کرده و در بسیاری از جشنواره ها نیز اکران شده 
و مورد توجه منتقدان و مخاطبان قرار گرفته است. این اثر برگرفته از داستانی با 
همین  نام نوشته  افسانه  شعبان نژاد از انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان است که تاکنون  بیش از 15 جایزه را از آن خود کرده است. 
بین المللی  جشنواره   کودکانه ی  رویاهای  بخش  فیلم  بهترین  جایزه  دریافت 
انیمیشین اینسومنیای روسیه، جایزه   بهترین انیمیشن بخش مسابقه بین الملل 
جشنواره  ویژه  جایزه  ایتالیا،  کورتی پونته  کوتاه  فیلم  جشنواره  سیزدهمین 
بین المللی انیمیشن مونسترا پرتغال، جایزه هیروشیما به همراه تندیس و جایزه 
نقدی یک میلیون ینی از هجدهمین جشنواره انیمیشن هیروشیما ژاپن و جایزه 
بهترین فیلم هشتمین جشنواره بین المللی انیمیشن جان الندیران الر ترکیه از 
دست آوردهای این پویانمایی است. هم چنین این اثر در فهرست نهایی فیلم های 

کوتاه انیمیشن اسکار 2۰21 قرار گرفته است. 

فصلگرمپویانماییهایکانون!
در دوسال اخير، پويانمايى هاى كانون موفقيت هاى زيادى كسب كرده اند. در اينجا به چند پويانمايى موفق مى پردازيم كه در 

جشنواره هاى مطرح بين المللى درخشيده اند و جوايز مهمى را از آن خود كرده اند. 

خرچنگ
کانون  سال 1۴۰۰  در  کانون  پویانمایی  اثر  مهم ترین  خرچنگ  بدون شک 
است و شاید نام بردن از تمام جوایزی که کسب کرده در این یادداشت کوتاه 
نگنجد. شیوا صادق اسدی خرچنگ را در 11 دقیقه ساخته و در این اثر کوتاه 
فضایی تاریک و کابوس وار خلق کرده که در ورای آن به انتقاد از نظام آموزشی 
می پردازد. خرچنگ داستان پسر کوچکی است که رویای حضور در گروه تئاتر را 
در سرمی پروراند اما همیشه تحقیر می شود و مجبور است نقش خرچنگ را بازی 
کند. هم نشینی رنگ ها و موسیقی فضایی کابوس وار به وجود آورده اما سکانس 
پایانی، مخاطب را به یاد چهارصد ضربه ی تروفو می اندازد، که شخصیت های هر 
دو اثر پس از اخراج از مدرسه به سمت دریا می دوند تا حسی از لذت آزادی در 

ذهن القا کنند. 
 پویانمایی خرچنگ عالوه بر حضور پررنگ در جشنواره ها، جایزه ویژه هیأت 
داوران به همراه تندیس هجدهمین جشنواره انیمیشن هیروشیما ژاپن، جایزه   
ویژه   هیات داوران جشنواره   بین المللی فیلم های کوتاه »الگو« در ایتالیا و جایزه ی 
طالیی بهترین فیلم از نگاه مخاطبان و دیپلم افتخار داوران کودک سی وسومین 

جشنواره ی بین المللی فیلم های کوتاه درسدن آلمان را کسب کرده است. 
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بادهایپاییزی،
بادهایبهاریودوکبوتر

بادهاى پاييزى، بادهاى بهارى و دو 
كبوتر ساخته   صادق جوادی، یکی 
است  کانون  تولیدات  جدیدترین  از 
که روایتی شاعرانه دارد. دختر منتظر 
رسیدن مرد است. کبوتر نامه مرد را به 
او می رساند. مرد سوار کشتی می شود. 
توفان پاییزی همه چیز را به لرزه در 
می آورد. همه افسرده و ناامید هستند. 
کبوتر اما منتظر نمی ماند تا بهار فرا 
رسد و جستجو را آغاز می کند.  این اثر 
که بر اساس کتابی با همین نام نوشته 
احمدرضا احمدی ساخته شده است، در 
شهریور 1۴۰۰ موفق به دریافت جایزه 
پنجمین  از  موسیقی«  »بهترین 
جشنواره بین المللی فیلم های کمیک و 
انیمیشن چانیارتون یونان شده است. 
موسیقی دلنشین این اثر ساخته  بهنام 
معیریان است. انتخاب صحیح ملودی 
گویا  که  بربط  تک نوازی گوش نواز  و 
عهده دار اصلی روایت داستان است، با 
فضای کار هماهنگی خوبی به وجود 
آورده ریتم موسیقی وزش آهسته باد 

بهاری را تداعی می کند. 
در  حـال  بـه  تـا  پویانمایـی  ایـن 
جشـنواره های زیـادی اکران شـده و 
نامـزد جایزه ی کارتـون کالب ایتالیا 
نیـز شـده اسـت و تندیس سـیمین 
بین المللـی  جشـنواره   پنجاهمیـن 
فیلم رشد را نیز به دست آورده است.
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قدمیازدهم
 این اثر برگرفته از کتاب معروف قدم يازدهم به قلم زنده یاد 
فضایی  تکنیک خاصش  با  که  است  سوسن طاقدیس  
دلنشین ایجاد کرده. قدم یازدهم ساخته   مریم کشکولی نیا 
در بسیاری از جشنواره های جهانی حضور داشته و جوایز 
معتبری را نیز دریافت کرده است. قدم یازدهم که یکی 
از موفق ترین آثار منتشر شده در کانون پرورش فکری در 
سال 1۳۸۳ بوده است، یکی از آثار درخشان ادبیات کودک 
و  رهایی  آزادی،  مفاهیمی چون  به شمار می آید.  ایران 
اهمیت تجربه کردن درون مایه ی این اثر را شکل داده اند.  
جایزه ی لومینور به همراه جایزه نقدی 5۰۰ یورویی را 
جایزه   ایتالیا،  کشور  فورلی  سدیسی  فیلم  جشنواره  در 
بهترین فیلم بخش کودک جشنواره لوبلین، پروانه  زرین 
جشنواره ی کودک و نوجوان اصفهان و تندیس زرین و 
فیلم  بین المللی  جشنواره ی  پنجاهمین  نقدی  جایزه ی 
رشد از جمله دستاوردهای بین المللی قدم یازدهم هستند. 

باچی
مهین جواهریان، کارشناس گرافیک و کارشناسی ارشد 
از دانشکده  هنرهای زیبای تهران  انیمیشن  کارگردانی 
و  مؤسس  هیئت  عضو  سال  مدت 21  به  که  او  است، 
انیمیشن سازان ایران( بوده  انجمن آسیفا )انجمن  دبیر 
است، سال ها به عنوان کارگردان، تهیه کننده، مدرس و 
جواهریان  است.   کرده  فعالیت  پویانمایی  آثار  نویسنده  
در طول سال های فعالیت خود توانسته جوایز گوناگون 
بین المللی و ایرانی را از جشنواره هایی مانند هایدای ژاپن، 
ABU 2۰۰2 یونیسف، جشنواره پویانمایی تهران، رشد و... 
دریافت کند. پویا نمایی »بعله!« )باچی( تازه ترین اثر اوست. 
مهین جواهریان این پویانمایی 6 دقیقه ای را که با تکنیک 
کات اوت کامپیوتری ساخته شده است در کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان کارگردانی کرد؛ و توانست در 
هیأت  ویژه  جایزه  اصفهان،  فیلم  سی وسومین جشنواره 
داوران را به خود اختصاص دهد. دلیل این انتخاب، توجه 
ویژه به اهمیت شادابی و طراوت کودکان در رشد و پرورش 
انسان ها بود. پیش  از این مهین جواهریان، در کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان پویانمایی های »زری زری کاکل 
زری«، »بارون میاد جرجر« و مجموعه »عروسیه عروسی« 

را کارگردانی کرده است.
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◄كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان چه 
ظرفيت هايى براى حمايت از توليدكنندگان 

پويانمايى دارد ؟

من فکر می کنم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
دیگر  حوزه های  از  براي حمایت  که  را  مسیری  می تواند 
مثل مرکز گسترش سینمای مستند تجربی پیش گرفته، 
برای تولید فاخر آثار انیمیشن به کار گیرد. این حمایت ها 
شامل تامین بودجه و حتی هدایت تولیدکنندگان با کمک 
کارشناسان متخصص در مراحل مختلف کار، برای تولید یک 
اثر بهتر است. و نکته قابل تامل این که کانون به خوبی می تواند 
با برگزاری کالس های مختلف آموزشی )مثل همین برگزاری 
کالس های پویانمایی( مسیر روشنی را براي هنرمندان جوان 
تعریف کند و از آن ها به عنوان نیروهای کمکی در تولیدات 

فاخر زیر نظر کارشناسان حرفه ای استفاده نماید.

 ◄چند سالى است كه كانون سبک انيميشين 
تجربى را در پيش گرفته است. به نظر شما 
پى  دليل  و  سبک  اين  مزاياى  و  سختى ها 
گرفتن اين شيوه چه مسائلى مى تواند باشد؟

تولید آثار تجربی توسط هنرمندان به نام، یکی از راه های 

گفتگوباکریمسربخش،کارشناسپویانماییبهسویروزهایطالیی

●فاطمه ترجمان
پويانمايى به عنوان يک اثر نمايشى مستقل و داراى هويت هميشه سعى داشته است 

به شيوه اى منحصر به  فرد و جذاب در تقابل با اشكال ديگر فيلم سازى پيام خود 

را به مخاطب انتقال دهد. قراردادن آثار اين حوزه در بوته  داورى و گردونه  رقابت 

تالشى است تا توليدكنندگان اين حوزه با انگيزه  باالترى فعاليت كنند. به سراغ 

كريم سربخش، نويسنده و كارگردان رفتيم، او كه كارشناس ارشد انيميشن و عضو 

هيئت انتخاب بخش پويانمايى مسابقه ى فيلمنامه و نمايشنامه ى كانون پرورش 

فكرى كودكان و نوجوانان بوده است از روند رشد توليدات كانون و برخى چالش هاى 

اين حوزه مى گويد.

توليد  در  را  فكرى  پرورش  كانون  ◄عملكرد 
انيميشن و فيلم چگونه ارزيابى مى كنيد؟

کانون در طول سال های فعالیت خود فراز و فرود زیادی 
داشته است. اولین شکل گیری صنعت انیمیشن )و حتی 
فیلم های سینمایی کودک و نوجوان( در کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان بوده است اما چند سالی دچار 
یک دوره رخوت و به تعبیری دوره   خواب زمستانی شد. 
خوشبختانه در این سال ها با رصد آثار به نظر می رسد با 
توجه به کیفیت تولیدات، راهیابی آثار به جشنواره های 
کانون  مسیر  هنرمندان  و  مخاطبان  استقبال  و  بزرگ 
ورود  است.  کرده  رشد  انیمیشن  بحث  در  خصوص  به 
استودیوهای انیمیشن سازی به کانون و اهمیت بیشتر به 
هنرمندان کوتاه انیمیشن و در نتیجه تولیدات موفق نشان 

آن  از این مسیر صحیح دارد.
 اما در حوزه فیلم زنده هنوز برای بازگشت به روزهای 
طالیی کانون نیاز به تالش بسیار است. تولیدات فیلم کوتاه 
نیز به شدت از سایر حوزه ها عقب تر هستند، به طوری که 
در این سال ها تولید شاخصی در حوزه  فیلم کوتاه در کانون 
نمی بینیم. اما امید است همین مسیر موفق طراحی شده 
برای آثار انیمیشن کوتاه با حمایت و هدایت صحیح به 

نتیجه های مفیدی بینامجامد.
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خوب برای موفقیت صنعت انیمیشن در عرصه 
جهانی است. این رویکرد تغییر یافته  سال های 
اخیر در کانون بسیار قابل تقدیر است و امید 
است این رویکرد ادامه داشته باشد تا آثار خاص 
و متفاوت تری نسبت به گذشته خلق شود. اما 
نکته حائز اهمیت این است که رسالت کانون 
پرورش فکري نباید فراموش شود. هدف نهایي 
کانون تولید اثر برای کودکان و نوجوانان است. 
اگر مسیر تولیدات کانون به طور کامل به سمت 
کارهای تجربی پیش رود، کم کم آثار مختص 
کودکان و نوجوانان کمرنگ شده و رویکردي 
شبیه به مرکز گسترش سینمای مستند تجربی 
در  است  الزم  دلیل  همین  به  مي کند.  پیدا 
برنامه ریزی های آینده لزوم تولیدات غیرتجربی 
برای کودکان و نوجوانان در دستور کار قرار گیرد.

 ◄عدم برگزارى جشنواره پويانمايى 
در دو سال اخير چه تأثيرى در روند 

رشد پويانمايى ها دارد؟ 
مهم ترین جشنواره بین المللی انیمیشن ایران 
، جشنواره دو ساالنه پویانمایی کانون است. اما 
با توجه به شرایط جهاني و مشکل کرونا این 
تاخیر خیلي عجیب نیست و امید است که تا 
این  برگزاری  برای  مبارک  اتفاقی  پایان سال 
رویداد مهم هنری رخ دهد تا در نهایت با یک 
سال تأخیر جشنواره به سرانجام خود برسد. اما 
در کل، جشنواره به شدت در رقابت، روحیه 
و افزایش توان صنعت انیمیشن ایران کارآیی 
مثبت دارد و خواهد داشت. در طول این مدت، 
کرونا شرایط برخی تولیدات را سخت کرد اما 
هنرمندان حوزه  انیمیشن تنها کسانی بودند که 
راحت تر با این شرایط خود را تطبیق دادند و 
به تولید پرداختند. امیدواریم شرایط برگزاری 
همه  که  مهیا شود  سریع تر  هرچه  جشنواره 
عالقه مندان به طور حضوری از این دستاوردها، 
در سال های  و  باشند  داشته  را  استفاده الزم 
آینده هنرمندان انیمیشن با انگیزه بیشتر در 

جشنواره شرکت کنند.

»یدو« گام موفق کانون در یک سال گذشته بوده است. این روزها 
و همزمان با هفته ملی کودک هم  این فیلم در سی وچهارمین 
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان در 
 بخش »مسابقه فیلم های بلند ایرانی« به نمایش در آمده است.

داستان یدو در ماه های نخست جنگ تحمیلی رخ می دهد. 
بسیاری از خانواده ها در حال مهاجرت از شهر هستند اما 
مبارزه  و  ماندن  به  او  یدو تصمیم دیگری می گیرد.  مادر 
کردن معقتد است و هربار بهانه ای جدید برای این تصمیم 
به  راضی  را  مادرش  تا  است  تالش   در  یدو   دارد.  خود 
 ترک آبادان کند اما در این میان دلبسته ی کسی می شود.

»یدو« در بخش »سودای سیمرغ« سی ونهمین جشنواره 
بهترین  بلورین  سیمرغ  دریافت  به  موفق  فجر،  فیلم 
بهترین  صدابردار،  بهترین  فیلم،  بهترین  کارگردانی، 
صداگذاری، بهترین فیلم برداری و دیپلم افتخار بهترین بازیگر 
نقش اول زن شد. از دیگر موفقیت های این اثر می توان به 
 دریافت تندیس دهمین جایزه سینمایی ققنوس اشاره کرد.

فیلم نامه این اثر براساس داستانی واقعی و به قلم مهین 
عباس زاده و مهدی جعفری خلق شده است. ستاره پسیانی، 
میالد صویالوی، محمدمهدی آلبوعلی، ریحانه آریامنش، 
 اکبر اودود برخی از بازیگران این فیلم بلند سینمایی هستند.

و  کودکان  فیلم های  بین المللی  جشنواره  سی وچهارمین 
بنیاد سینمایی  با مشارکت سازمان سینمایی،  نوجوانان، 
فارابی و شهرداری اصفهان، از 16 تا 21 مهر 1۴۰۰ برابر 
با ۸ تا 1۳ اکتبر 2۰21 در دو بخش مسابقه ایران و مسابقه 

بین الملل هم زمان در اصفهان و تهران، برگزار خواهد شد.
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معروف است که نشر کودک ایران را در فضای بین المللی با دو نام می شناسند: 
كانون و شوراى كتاب كودک. اگرچه گزارش دقیقی درباره  تاریخچه حضور 
بین المللی ناشرین ایرانی ندیده ام، به هر حال، شنیده ها حکایت از این دارد که 
انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قدیمی ترین ناشر کودک 
ایرانی ا ست که هم به صورت مستقل در نمایشگاه های کتاب بین المللی حاضر 
بوده و هم اولین مراودات خارجی  برای خرید و فروش حق ترجمه به طرفیت 

آن انجام شده است.
عالوه بر این، سال هاست که خوش بختانه و به رغم ضعف قانون گذاری و 
سیاست گذاری غلط در حوزه  محتوا و عدم شناسایی حقوق آثار منتشرشده 
در خارج از ایران )همان، به اصطالح عوام، نبودن کپی رایت در ایران(، کانون 

آثار ترجمه را با اخذ حق امتیاز ترجمه و منتشر می کند. 
حتی یکی از قدیمی ترین و محترم ترین آژانس های ادبی ایران، آژانس کیا، از 
خالل همین فعالیت های بین المللی و با همت جناب شجاعی و سرکار خانم 
حائری راه اندازی شده و تا امروز برکات فراوانی را برای نشر کودک ایران و 

تصویرگران ایرانی به همراه آورده است.
گذشته از این بسیاری از نویسندگان و تصویرگران تراز اول ایرانی در کانون و به 
واسطه  ظرفیت های گسترده  آن رشد و برای بروز توانمندی های شان فرصتی 
پیدا کرده اند. نویسندگان و تصویرگرانی که بعد از آن یا دست به کار راه اندازی 
نشرهای موفق زده اند یا در دفاتر نشر مسئولیت هایی را به عنوان ویراستار و 
مدیر هنری به عهده گرفته اند یا نسلی از شاگردان را تربیت کرده اند که اکنون 

بدنه ی پرافتخار و موفق صنعت نشر کودک ایران را تشکیل می دهند.
تفصیل و توضیح درباره ی سهم و نقش کانون در این سال ها و فهرست 
دستاوردهای داخلی و خارجی ش احتماالً به فرصت درسته در حد و اندازه های 
یک گزارش چند صد صفحه ای نیاز دارد. بنابراین من نه نمی توانم و نه هدف  
این یادداشت کوتاه بیان کامل و جامع جایگاه و نقش کانون است. درست 
برعکس و دقیقاً به دلیل این پیشینه با افتخار و جایگاه منحصربه فرد و از زاویه  
کسی که مدت کوتاهی ا ست به صورت حرفه ای در حوزه  نشر بین الملل و 
بازار حق امتیاز فعال است و تجربه محدودی در همکاری با چندصد ناشر و 
آژانس ایرانی و غیرایرانی از بیش از 5۰ کشور جهان را دارد، صرفاً براساس 
تجربیات شخصی ام چند پیش نهاد کوتاه برای توسعه  فعالیت های بین المللی 
نشر کانون دارم که در ادامه صرفاً به سرفصل  آن ها اشاره خواهم کرد. روشن 
است که همه  این موارد نمی تواند، و حتی شاید نباید، در کنار هم اجرا شود 

دربارهجایگاهمنحصربهفردکانوندرنشربینالمللولزومبازطراحیآنبارسنگیناولینبودن!

literary sapiens Agencyعلى عرب زاده ●مدير آژانس ادبى●



63خبرنامه  کانون
ان

وان
وج

 و ن
ان

دک
کو

ی 
کر

ش ف
رور

ن پ
انو

ل ک
مل

ن ال
 بی

ور
و ام

ی 
وم

عم
ط 

رواب
ه 

شری
ن

و بعید نیست که مسئولین فعلی و سابق کانون برای عدم 
اجرای برخی از آن ها دالیل قانع کننده ای هم داشته باشند. 
بنابراین به این فهرست تنها به عنوان فتح بابی برای گفتگوی 
بیش تر در این زمینه نگاه کنید نه رهنمودهایی قطعی.

بازطراحى برند، کانون به ویژه هویت بصری آن در نسبت 
با استانداردهای جدید نشر و با هدف ترسیم یک هویت 

مدرن تر و هم راه تر با ترندهای جهانی؛
توسعه ى برنامه هاى توليد محتوا، هم در بخش ایده و 
متن و داستان و هم تصویرگری برای آن که عالوه بر 
کسب جایگاه در مسابقات و جوایز منطقه ای و جهانی و 
جلب نظر ناشرین مستقل روشنفکر و هنری، کتاب های 
کانون به سبد محصوالت ناشرین بزرگ و تجاری هم 
راه پیدا کند. تصور می کنم با اتخاذ این رویکرد سهم 
بیش تری در بازار کتاب کودک داخلی نصیب کانون 
خواهد شد. دستاوردی که از قضا روی موفقیت های 

بین المللی اثر مستقیم  و غیرمستقیم دارد.
پیاده سازی ساختار الزم برای توليد محتواى بازاريابى 
کاتالوگ های  تولید  آن  بخش  مهم ترین  که  مناسب 
معرفی آثار )Rights Guide( به صورت منظم و دوره ای 
)هم برای کل آثار و هم به صورت موضوعی و براساس 
تم و ژانر(، تولید نمونه فایل های ترجمه  انگلیسی از آثار 
منتشرشده به صورت منظم و در نهایت وب سایت و 
صفحات انگلیسی در شبکه های اجتماعی است. عالوه 
بر این، و با یک نگاه بلندمدت، می توان همین محتوا 
را برای بازارهای نزدیک تر و کم تر دیده شده مثل بازار 
جهان عرب، ترکیه، آمریکای التین، چین و روسیه به 
زبان های محلی آن ها هم تولید کرد. اتفاقی که بدون 
شک روی واگذاری حق امتیاز آثار کانون اثر مثبت 
چشم گیر می گذارد. اگرچه بخشی از این محتوا در حال 
حاضر هم در معاونت بین الملل کانون تولید می شود، 
اما مقصود من توسعه ی فرآیندهای فعلی و ارتقاء آن 
برای رسیدن به استانداردهای بصری، محتوایی و حتی 

زمانی ا ست.
پياده سازى يک سامانه ى ديجيتال در بستر وب سایت 
ترجمه ها،  نمونه  مدیریت  برای  کانون  انگلیسی 
کاتالوگ ها و حقوق موجود و واگذارشده از هر اثر به 
صورتی که مخاطب غیرفارسی زبان بتواند با انتخاب 
پارامترهای مدنظرش به پیش نهادات مشخصی از آثار 

کانون دست پیدا کند. ما نمونه های پیاده سازی شده و 
موفق از این گونه سامانه ها را در وب سایت های ناشرین 
و آژانس های غیرایرانی به راحتی می توانیم در صورت 

اعالم نیاز کانون معرفی و تحلیل کنیم.
حق  دريافت  فرآيندهاى  شفاف سازى  و  تسهيل 
امتيازآثار ترجمه در كانون. اگرچه کانون برای آثار 
ترجمه  مدت هاست حق امتیاز و اجازه  صاحبین حقوق 
خارجی را اخذ می کند ولی دست کم در مدتی که ما 
در آژانس ادبی دایره  مینا موفق به کشف منطق نیازها 
بر  نشدیم. عالوه  کانون  و عالقه مندی های محتوایی 
این، فرآیند بررسی و خرید آثار آن اندازه ُکند و تعداد 
عناوین به نسبت پورتفوی کانون آن قدر کم است که 
تاثیر مثبت الزم را روی مراودات و معامالت کانون در 

هنگام فروش محتوا نمی گذارد.
حضور فعال تر و پرتعدادتر در رويدادهاى بين المللى از 
جمله نمایشگاه های کتاب و رویدادهای خرید و فروش 
حق امتیاز. البته نیازی نیست این حضور در همه  موارد 
به صورت مستقیم توسط بخش بین الملل کانون انجام 
شود. سیاست یا عرف اشتباهی که متاسفانه مانع توسعه  
حضور کانون در بسیاری موارد شده است. مشارکت 
کانون در بسیاری از این موارد می تواند به واسطه ی 
آژانس های همکار یا به صورت مشترک با ناشرین دیگر 
یا در غرفه  مشترک ایران باشد. مسئله  مهم بیشینه 
کردن دفعاتی است که نام کانون و پورتفوی آن به 
و  ویراستاران  یعنی  هدف  مخاطبین  و چشم  گوش 
مسئولین خرید و فروش حق امتیاز ناشرین خارجی 
می رسد. این سیاست در عمل هزینه  این حضور را به 
نسبت میزان آن به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.

موارد پیش گفته تنها بخشی از مسائلی بود که طی مدت 
عنوان  به  و  مینا  دایره   ادبی  آژانس  در  من  فعالیت 
حضوری  رویدادهای  در  کانون  انتشارات  نماینده ی 
آژانس های  و  ناشرین  با  که  گفتگوهایی  و  آنالین  و 
غیرایرانی داشتم، به عنوان موانع موفقیت بیشتر کانون 
به نظرم رسیده است. بنابراین روشن است که من لزوماً 
نه به مهم ترین و بنیادین ترین مسائل اشاره کرده ام و 
نه این آسیب شناسی محصول یک مطالعه ی میدانی و 
گسترده است. مطالعه و اولویت بندی ای که اتفاقا برای 

مدیریت مسیر تحول کانون ضروری و ناگزیر است.
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●کتاب ها بهترین دوست برای همنشینی، بهترین مشاور 
افسردگی،  آرام بخش دوران  بهترین  تردید،  در زمان 
ورزش  بهترین  بازنشستگی،  دوران  بهترین سرگرمی 
برای ذهن، زیباترین باغ طبیعت و زمینی بارور برای 

بقای اندیشه است.
را  بار آن  این است که هر  ●نشانه یک کتاب خوب 
می خوانید تغییر کنید؛ چیزی تازه بیابید. کتاب خوان ها 

می دانند چه می گویم. بارها شاهد این تجربه بوده اند.
دارند؟  اهمیت  آن قدر  کتاب ها  این  چرا  ●می دانید 
کیفیت،  یعنی  جان  من،  عقیده  به  دارند.  جان  زیرا، 
یعنی جنس، یعنی بافت. این کتاب ها را می توان زیر 
میکروسکوپ برد و دید که تار و پود دارند. از زیر شیشه  
میکروسکوپ می توانید زندگی را ببینید که با سرعتی بی 

پایان از گذشته تا به امروز در جریان است.
به  نگاهی  انسان،  هر  قلب  به  مطمئن  پنجره   ●یک 

فهرست مطالعات اوست.
●سیصد و شصت و پنج کتاب در سال یعنی  روزی یک 
کتاب که برای بیشتر ما کمی فراتر از معمول است؛ اما 
همه ما باید برای خودمان یک هدف تعیین کنیم. چند 
کتاب در سال؟چند تا در ماه؟ یا هفته؟مهم نیست! فقط 
یک عدد را انتخاب کنید و خود را به آن متعهد کنید. 

برای عمل به قولتان تالش کنید.
●مطالعه  به شما شعف، آگاهی، شوق و توانایی می بخشد؛ 
عاقل آن را تمنا می کند، تهی مایه از آن می گذرد و نادان 

آن را نادیده می گیرد.

●کیفیت زندگی شما را دو چیز تعیین می کند: کتاب هایی 
که می خوانید و انسان هایی که مالقات می کنید.

●هرچه بتوانید به افراد بیشتری کمک کنید تا  کتاب هایی 
بخوانند که تغییرات مثبت در بینش و زندگی شان ایجاد 

شود، میزان موفقیت شما هم بیشتر است.
 ●مطالعه، لذت بی نظیر باخودبودن، ولی تنها نبودن است.

را  درونمان  زده  یخ  دریای  که  است  ای  تیشه  ●کتاب 
می شکافد.

●ایرادی ندارد اگر لباس کهنه ات را بپوشی اما سعی کن 
کتاب تازه  و جدید را حتما بخری.

●کسی که مطالعه نمی کند نسبت به کسی که خواندن 
بلد نیست هیچ برتری ندارد.

چیز  دو  این  از  یکی  به  که  است  کسی  ●خوشبخت، 
دسترسی دارد، یا کتاب های خوب یا دوستانی که اهل 

کتاب باشند.
●اتاق بدون کتاب، همچون بدن بدون روح است.

●مطالعه همان اثری را در وجود آدمی می گذارد که ورزش 
در بدن انسان ایجاد می کند.

●کتاب خواندن مثل رویا دیدن، اما با چشم های باز است.
●خواندن همه کتاب های خوب مانند گفتگو با بهترین 

ذهن های قرن های گذشته است
●قبل از صبحت کردن، فکر کنید و قبل از فکر کردن 

مطالعه.

دربارهیارمهربانبیشتربدانیم
دسترسى به هر يک از جمالت بارها شنيده و خوانده شده افراد صاحب نام درباره كتاب و كتاب خوانى،شايد به راحتى و 

با يک جستجو قابل مشاهده و ديدن و خواندن باشد اما صد البته بررسى و انتخاب گلچينى از ميان صدها و صدها جمله 

ناب در اين خصوص براى هر فردى امكان پذير نباشد.ما اين مهم را با دل و جان براى بهره بردارى هر چه بهتر شما انجام 

داديم و اميدواريم دغدغه مطالعه و كتابخوانى در كشورمان روز به روز بيشتر و بهينه شود تا اثرات بى نظير آن را بيش از 

پيش در خانواده ،جامعه و كشور شاهد باشيم.
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كميتـه حقـوق كـودک سـازمان ملـل كـه ناظـر بـر اجـراى پيمان نامه 

حقـوق كـودک اسـت، دربـاره »حقـوق كـودكان در ارتبـاط بـا محيط 

مجـازى« نظريـه اى را در فرورديـن 1400 منتشـر كرده اسـت. اين نظريه 

تفسـيرى در 14 فصـل، 125 بنـد و 20 صفحـه با همكارى كارشناسـان و 

فعـاالن حقـوق كودک و مشـاركت 70۹ كـودک از 27 كشـور مختلف در 

سراسـر جهان تهيه شـده اسـت. 

در روزهايـى كـه كرونا تمـام كـودكان را به فضـاى مجـازى نزديک تر و 

وابسـته تر كـرد، مسـاله حقـوق كـودكان در اين فضـا بيش از گذشـته 

مـورد توجـه قـرار گرفته و مسـايل حقوقـى آن نيـز مى تواند از سـوى 

دسـت اندركاران و صاحب نظـران بررسـى شـود.

 در هميـن »خبرنامه ى كانون« نيـز مطالبى درباره آموزش هـا و دوره هاى 

مجـازى داريم؛ پس بى راه نيسـت اگـر خالصه اى از اين نظريه  تفسـيرى 

به همـراه مقدمـه اش را نيز در اين جـا بخوانيم. 

گردآورى و ترجمه: پريسا پيروزمند

هدف:در اظهار نظر عمومی فعلی، 
کمیته توضیح می دهد که چگونه 
کشورهای همسایه باید قرارداد را در 
رابطه با محیط دیجیتال اجرا کنند و 
در مورد قانونگذاری، سیاست و سایر 
اطمینان  برای  مربوطه  اقدام های 
تحت  تعهدات  با  کامل  انطباق  از 
قرارداد و پروتکل های اختیاری آن، 
چالش های  و  خطرها  فرصت ها، 
پیشرفت، احترام، محافظت و تحقق 
محیط  در  کودکان  حقوق  تمامی 

دیجیتال آن ها را راهنمایی کنند.

حقوقکودکاندر
ارتباطبامحیطمجازی
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قاعدهکلی
چهار اصل زیر چشم اندازی را فراهم می کند که از طریق 
آن باید به سایر حقوق تحت قرارداد نگاه کرد. آن ها باید به 
عنوان راهنما برای تعیین اقدام های الزم و تضمین تحقق 

حقوق کودکان در رابطه با محیط دیجیتال عمل کنند.

عدمتبعیض
حق عدم تبعیض مستلزم این است که کشورهای عضو 
اطمینان حاصل کنند که همه کودکان از طریق روش هایی 
به  و مؤثر  برابر  برای آن ها معنی دار است دسترسی  که 

محیط دیجیتال دارند. 
کشورهای همسایه باید تمام اقدام های الزم برای غلبه بر 
حذف دنیای دیجیتالی را انجام دهند. این اقدام ها شامل: 
کودکان  برای  ایمن  و  رایگان  دسترسی  کردن  »فراهم 
در  »سرمایه گذاری  و  عمومی«  مکان های خصوصی،  در 
سیاست ها و برنامه هایی است که از دسترسی مقرون به 
صرفه کودکان و استفاده آگاهانه از فن آوری های دیجیتال در 
محیط های آموزشی، اجتماع ها و خانه ها پشتیبانی می کند«.

کودکان ممکن است به دلیل محروم بودن از  فن آوری ها 
یا  نفرت انگیز  ارتباطات  دریافت  یا  دیجیتالی  خدمات  و 
برخورد ناعادالنه با استفاده از این فناوری ها مورد تبعیض 

قرار گیرند. 
وقتی فرآیندهای خودکار که منجر به فیلتر کردن اطالعات، 
داده های  بر  مبتنی  می شود،  تصمیم گیری  یا  پروفایل 
مغرضانه، جزئی یا ناعادالنه مربوط به کودک باشد، اشکال 

دیگر این تبعیض ممکن است به وجود آید.
این کمیته از کشورهای طرف قرارداد می خواهد اقدام های 
پیشگیرانه ای برای جلوگیری از تبعیض بر اساس جنسیت، 
معلولیت، زمینه ی اقتصادی، منشأ قومی یا ملی، زبان یا 
هر زمینه ی دیگر و تبعیض علیه کودکان اقلیت و بومی، 
پناهجوی و پناهنده، کودکان مهاجر، کودکان همجنسگرا، 
همجنسگرایان، دوجنسگرایان، تراجنسیتی و بین جنسی، 
کودکانی که قربانی و بازمانده قاچاق یا استثمار جنسی 
انجام دهد و برای کودکان تحت مراقبت جایگزین، کودکان 
محروم از آزادی و کودکان در سایر موقعیت های آسیب پذیر 
برای رفع شکاف دیجیتالی مربوط به جنسیت در دختران 
و اطمینان از توجه ویژه به دسترسی، سواد دیجیتال، حریم 

خصوصی و ایمنی آنالین اقدام های خاصی الزم است.

عالیقکودک
عالقه کودکان مفهومی پویا است که نیاز به ارزیابی متناسب 
با زمینه خاص دارد. محیط دیجیتال در اصل برای کودکان 
طراحی نشده است، اما نقش مهمی در زندگی آن ها دارد. 
کشورهای طرف قرارداد باید اطمینان حاصل کنند که در 
تمامی اقدام های مربوط به تهیه، تنظیم، طراحی، مدیریت 
و استفاده از محیط دیجیتال، منافع هر کودک مورد توجه 

اصلی است.
کشورهای عضو نهادهای ملی و محلی بر حقوق کودکان 
نظارت می کنند و با در نظر گرفتن منافع کودک، باید به 
تمامی حقوق کودکان از جمله حقوق آن ها در جست وجو، 
دریافت و انتقال اطالعات توجه داشته باشند تا از آسیب در 
امان بمانند و به نظرات آن ها از لحاظ شفافیت در ارزیابی، 
منافع و معیارهایی که اعمال شده است توجه متوازن شود.

حقزندگی،بقاوپیشرفت
به طور  دیجیتال  فضای  از سوی  ارائه شده  فرصت های 
فزاینده ای در رشد کودکان با اهمیت و ممکن است برای 
زندگی و بقای آن ها، به ویژه در شرایط بحرانی، حیاتی 

باشد.
کشورهای طرف قراداد باید تمام اقدام های مناسب را برای 
محافظت از کودکان در برابر خطرهای زندگی، بقا و رشد 

آن ها انجام دهند. 
این خطرها مربوط به محتوا، تماس، رفتار و قرارداد، از 
جمله محتوای خشونت آمیز و جنسی، تجاوز و آزار و اذیت 
سایبری، قمار، بهره برداری و سواستفاده جنسی و تحریک 
به خودکشی یا فعالیت های تهدید کننده زندگی که از 
سوی جنایتکاران یا گروه های مسلح که به عنوان تروریست 

یا افراطی خشن معرفی شده اند است. 
نظرات  به  دادن  گوش  با  باید  قرارداد  طرف  کشورهای 
کودکان در مورد ماهیت خطرات و زمینه های تهدیدآمیز 

آگاهی پیدا یابند و آن ها را شناسایی و برطرف کنند، 
 استفاده از وسایل دیجیتال نباید مضر باشد، همچنین نباید 
جایگزین تعامالت حضوری میان کودکان یا میان کودکان 

و والدین و مربیان باشد. 
تأثیرات  به  ویژه ای  توجه  باید  قرارداد  طرف  کشورهای 
فناوری در اولین سال های زندگی داشته باشند، زمانی که 
انعطاف پذیری مغز حداکثر است و محیط اجتماعی، به ویژه 
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روابط با والدین و مربیان، برای شکل گیری رشد شناختی، 
عاطفی و اجتماعی کودکان بسیار مهم است. 

در سال های اولیه، بسته به طراحی، هدف و کاربردهای 
فناوری ها، ممکن است اقدام های احتیاطی الزم باشد.

باید آموزش و مشاوره در مورد استفاده مناسب از وسایل 
دیجیتال به والدین، مراقبان، مربیان و سایر افراد مربوطه  
با در نظر گرفتن تحقیق در مورد تأثیرات فن آوری های 
دیجیتال بر رشد کودکان، در دوره های رشد عصبی حیاتی 

در اوایل کودکی و بلوغ داده شود.

احترامبهدیدگاهکودک
فرصت هاي  دیجیتال  محیط  که  داده  نشان  گزارش ها 
مهمي را در اختیار کودکان قرار مي دهد تا صداي آن ها در 
موضوعاتي که آن ها را تحت تاثیر قرار مي دهد شنیده شود. 
استفاده از فناوری های دیجیتال می تواند به تحقق مشارکت 
کودکان در سطح محلی، ملی و بین المللی کمک کند. 
کشورهای طرف قرارداد باید آگاهی و دسترسی به ابزارهای 
دیجیتالی را برای ابراز عقاید کودکان آموزش و در صورت 
لزوم پشتیبانی از آن ها برای مشارکت برابر با بزرگ ساالن به 
صورت ناشناس ارتقا دهند تا بتوانند از مدافعان موثر حقوق 

خود به صورت جداگانه و گروهی باشند.
قانون،  تدوین  هنگام  باید  قرارداد  طرف  کشورهای 
سیاست ها، برنامه ها، خدمات و آموزش حقوق کودکان در 
رابطه با محیط دیجیتال  همه کودکان را درگیر کنند، به 

نیازهای آن ها گوش و به نظرات آن ها اهمیت دهند. 
آن ها باید اطمینان حاصل کنند که ارائه دهندگان خدمات 

دیجیتال به طور فعال با کودکان درگیر می شوند و از اقدام های 
محافظتی مناسب استفاده می کنند، و نظرات خود را هنگام 
می دهند. قرار  توجه  مورد  خدمات  و  محصوالت  تولید 

دولت های طرف قرارداد به منظور حصول اطمینان از این که 
محیط دیجیتال برای مشاوره به کودکان در مورد اقدام های 
قانونی، اداری و... مورد استفاده قرار می گیرد، به نظرات 
به  منجر  کودکان  مشارکت  می شود،  توجه جدی  آن ها 
نظارت بی رویه یا جمع آوری داده ها، حریم خصوصی، آزادی 
اندیشه و عقیده و حق آن ها نقض نمی شود تشویق می شوند.

هم چنین آن ها باید اطمینان حاصل کنند که فرآیندهای 
یا  فناوری  به  دسترسی  که  کودکانی  شامل  مشاوره ای 

مهارت های استفاده از آن را ندارند نیز می شود.

ظرفیتهایدرحالتکامل
کشورهای طرف قرارداد باید به عنوان یک اصل توان مند که 
به روند دست یابی تدریجی صالحیت ها، تفاهم و اختیارات 
کودکان  رشد  حال  در  ظرفیت های  به  می پردازد،  آن ها 

احترام بگذارند. 
این فرآیند در محیط دیجیتالی اهمیت ویژه ای دارد، جایی 
که کودکان می توانند مستقل تر از نظارت والدین و مراقبان 

مراقبت کنند. 
خطرات و فرصت های مرتبط با تعامل کودکان در محیط 
دیجیتال بستگی به سن و مرحله رشد آن ها تغییر می کند 
و هر زمان اقدام هایی را برای محافظت از کودکان یا تسهیل 
دسترسی آن ها به محیط طراحی می کنند باید با توجه به 

این مالحظات هدایت شوند. 

خطرات و فرصت هاى مرتبط 
با تعامل كودكان در محيط 
ديجيتال بستگى به سن 
و مرحله رشد آن ها تغيير 
مى كند و هر زمان اقدام هايى 
را براى محافظت از كودكان 
يا تسهيل دسترسى آن ها 
به محيط طراحى مى كنند 
بايد با توجه به اين مالحظات 
هدايت شوند.
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به  و  بهترین  با  باید  با سن  متناسب  اقدام های  طراحی 
رشته ها  از  وسیعی  طیف  از  موجود  تحقیقات  روزترین 

صورت پذیرد.
باید موقعیت متغیر کودکان و  کشورهای طرف قرارداد 
نمایندگی آن ها را در دنیای مدرن، شایستگی و تفاهم 
کودکان را که در زمینه های مهارت و فعالیت به طور نابرابر 

رشد می کنند در نظر  بگیرند. 
این مالحظات باید با اهمیت استفاده از حقوق آن ها در 
و  تجارب  از  وسیعی  و طیف  تحت حمایت  محیط های 

شرایط فردی برابر باشد. 
ارائه  که  کنند  حاصل  اطمینان  باید  طرف  کشورهای 
دهندگان خدمات دیجیتال خدماتی متناسب با ظرفیت های 

تکامل یافته کودکان ارائه می دهند.
ارائه کمک های مناسب به  با وظیفه دولت ها در  مطابق 
والدین و مراقبان در انجام مسئولیت های تربیت فرزند، باید 
آگاهی والدین و مراقبان را در مورد نیاز احترام به استقالل، 
ظرفیت ها و حریم خصوصی فرزندان ارتقا دهند. آن ها باید 
والدین و مراقبان را در کسب سواد دیجیتالی و آگاهی از 
خطرات کودکان حمایت کنند و به کودکان در تحقق حقوق 
خود، از جمله در حمایت از محیط دیجیتال، کمک کنند.

اقدامهایکلیاجراییتوسط
کشورهایاطراف

فرصت های اهمیت به حقوق کودکان و حمایت از آن ها در 
محیط دیجیتال به طیف گسترده ای از اقدام های قانونی، 
اداری و سایر اقدام های، از جمله اقدام ها احتیاطی نیاز دارد.

قانونگذاری
کشـورهای طـرف قـرارداد باید مطابـق با اسـتانداردهای 
بین المللی حقوق بشـر، قوانین ملی را بررسـی، تصویب و 
به روز کنند تا اطمینان حاصل شـود که محیط دیجیتال 
بـا حقوق منـدرج در قـرارداد و پروتکل هـای اختیاری آن 

سـازگار است. 
در چارچوب پیشرفت های فناوری و شیوه های جدید، قوانین 
باید مرتبط باقی بمانند. آن ها باید استفاده از ارزیابی اثرات 
حقوق کودکان را برای جاسازی حقوق کودکان در قانون، 
اختصاص دادن بودجه و سایر تصمیم های اداری مربوط 
به محیط دیجیتال از آن ها در میان ارگان های عمومی و 

مشاغل مربوط به محیط دیجیتال استفاده کنند.

سیاستواستراتژیجامع
کشورهای طرف باید اطمینان حاصل کنند که سیاست های 
ملی مربوط به حقوق کودکان به طور خاص به محیط 
دیجیتال می پردازد و آن ها باید براساس آن مقررات، کدهای 
صنعتی، استانداردهای طراحی و برنامه های عملیاتی را اجرا 
کنند، همه این ها باید مرتباً ارزیابی و به روز شوند. چنین 
سیاست های ملی باید با هدف فراهم آوردن فرصتی برای 
کودکان برای بهره مندی از تعامل با محیط دیجیتال و 

اطمینان از دسترسی ایمن آن ها به آن باشد.
حمایت آنالین کودکان باید در سیاست های ملی حمایت از 
کودکان ادغام شود. کشورهای طرف قرارداد باید اقدام های 
الزم را برای محافظت از کودکان در برابر خطرات، از جمله: 
حمله سایبری و بهره برداری جنسی از کودک و استفاده 
آنالین از طریق فناوری دیجیتال، تحقیقات در مورد این 
جرایم و ارائه راه حل و حمایت از کودکان قربانی اطمینان 

حاصل کنند.
موقعیت های  در  کودکان  نیازهای  باید  هم چنین  آن ها 
آسیب پذیر را برطرف کنند و این اطالعات را در صورت 

لزوم به زبان های اقلیت مربوطه ترجمه  و ارایه کنند.
کشورهای طرف قرارداد در هر مکانی که کودکان به محیط 
کافی نت،  آموزشی،  تنظیمات  خانه،  جمله  از  دیجیتالی 
بهداشت و  از  مراکز جوانان، کتابخانه ها دسترسی دارند 

مراقبت جایگزین اطمینان حاصل کنند.
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● محیط دیجیتالی حقوق فرهنگی، اوقات فراغت و بازی کودکان را که برای رفاه و پیشرفت آن ها ضروری 
است افزایش می دهد. 

براساس پژوهش های صورت گرفته ثابت شده است کودکان در هر سنی از طریق تعامل با تعداد زیادی از 
محصوالت و خدمات دیجیتالی به انتخاب خود لذت، عالقه و آرامش را تجربه کرده اند، اما نگرانند بزرگ ساالن 

اهمیت بازی دیجیتالی و شیوه ی اشتراک آن را درک نکنند. 
● کودکان باید از شکل های مختلف دیجیتالي فرهنگ، تفریح و بازي بهره مند و حمایت شوند و هویت هاي 

متفاوت کودکان، به ویژه هویت فرهنگي، زبان و میراث آن ها ترویج شود. 
محیط دیجیتالی می تواند مهارت های اجتماعی، یادگیری، بیان، فعالیت های خالقانه مانند موسیقی و هنر 
و احساس تعلق و فرهنگ مشترک کودکان را تسهیل کند چون مشارکت در زندگی فرهنگی آنالین به 
خالقیت، هویت و تنوع فرهنگی کمک می کند و کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که کودکان از 
فرصت استفاده کرده و از وقت آزاد خود برای آزمایش فناوری های اطالعاتی و ارتباطی و مشارکت در زندگی 

فرهنگی آنالین استفاده می کنند.
● کشورهای عضو باید برای متخصصان، والدین و مراقبان مقررات و راهنمایی هایی را ارائه دهند و در صورت 
لزوم با ارائه دهندگان خدمات دیجیتال همکاری کنند تا اطمینان حاصل شود که فن آوری ها و خدمات 
دیجیتالی که برای اوقات فراغت کودکان در نظر گرفته شده، یا به آن ها دسترسی دارد و  بر آن ها تأثیر 
می گذارد، توزیع و به شیوه هایی استفاده می شود که فرصت های کودکان را برای فرهنگ، تفریح و بازی 

افزایش می دهد. 
این موضوع می تواند شامل نوآوری در بازی های دیجیتالی و فعالیت های مرتبط با آن باشد که از خودمختاری، 

رشد شخصی و لذت کودکان حمایت می کند.
ارتقای فرصت های فرهنگی، اوقات فراغت و بازی در  باید اطمینان حاصل کنند که  ●کشورهای عضو 
 محیط دیجیتال با ارائه جایگزین های جذاب در مکان های فیزیکی محل زندگی کودکان متعادل است. 
کودکان به ویژه در سال های اولیه زندگی، زبان، هماهنگی، مهارت های اجتماعی و هوش هیجانی را عمدتا از 

طریق بازی که شامل حرکت بدنی و تعامل مستقیم رودررو با افراد دیگر است، کسب می کنند. 
برای کودکان بزرگ تر، بازی و تفریح که شامل فعالیت های بدنی، ورزش های گروهی و سایر فعالیت های 
تفریحی در فضای باز است می تواند مزایای سالمتی و همچنین مهارت های عملکردی و اجتماعی را به همراه 

داشته باشد.
● گذران اوقات فراغت در محیط دیجیتالی ممکن است کودکان را در معرض خطرات و آسیب هایی از قبیل: 
تبلیغات مبهم یا گمراه کننده، ویژگی های طراحی بسیار متقاعد کننده و... قرار دهد، کشورهای عضو باید 
اطمینان حاصل کنند که با معرفی یا استفاده از روش های حفاظت از داده ها، حریم خصوصی و طراحی و 
ایمنی سایر اقدامات نظارتی، مشاغل، کودکان را با استفاده از این شیوه ها یا سایر تکنیک های طراحی شده، 

منافع تجاری را به جای منافع کودک مورد هدف قرار نمی دهند.
● در مواردی که دولت ها یا مشاغل راهنمایی ، رتبه بندی سنی، برچسب گذاری یا صدور گواهی نامه را در 
مورد برخی از انواع بازی و سرگرمی های دیجیتالی ارائه می دهند، باید به گونه ای تدوین شوند که دسترسی 

کودکان به کل محیط دیجیتالی را محدود یا فرصت های اوقات فراغت آن ها را مختل نکند.

حقفرهنگی،اوقاتفراغتوبازی
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نامگذاریروزهایهفتهملیکودک
با حضور کارشناسان مختلف، با توجه به نیازها و مسایل 
ملی  هفته  روزهای  از  هریک  برای  کودکان،  به  مربوط 

کودک نیز عنوانی انتخاب شده است. 
براین اساس، روزها به این ترتیب نام گذاری شده اند:

16 مهر: کودک، صلح، بازی و نشاط
17 مهر: کودک، باورهای دینی و معنویت 

1۸ مهر: کودک، خانواده، آموزش و مهارت های زندگی 
1۹ مهر: کودک، امنیت، بهداشت و سالمت جامعه 

20 مهر: کودک، کتاب، هنر و ادبیات 
21 مهر: کودک، هویت، میراث  طبیعی و فرهنگی 

22 مهر: کودک، رسانه و فناوری های نوین

اعالمساعتکودکی
اما در آستانه روز جهانی و هفته ملی کودک مدیرعامل 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در نشست رسانه ای 
کالس های  مجدد  برگزاری  و  کانون  مراکز  بازگشایی  از 

حضوری این مجموعه خبر داد.
مهدى على اكبرزاده با گرامیداشت  یاد و خاطره شهید 
عنوان  با  ملی کودک  این نشست گفت:هفته  در  لندی 

حالخوشکودکی
رنگخوشزندگی

یادواره شهید لندی آغاز به کار خواهد کرد؛ دیدار با خانواده 
مراکز  از  یکی  در  او  تندیس  از  رونمایی  و  نوجوان  این 
فرهنگی هنری کانون خوزستان بخشی از برنامه های هفته  

ملی کودک خواهد بود. 
نوجوانان   و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  مدیرعامل 
نخستین اقدام کانون در هفته ملی کودک را بازگشایی 
مراکز این مجموعه فرهنگی اعالم کرد: با برنامه ریزی های 
صورت گرفته در ۳1 استان کشور و با رعایت مسایل و 
هفته  در  کانون  حضوری  فعالیت های  الزم  پروتکل های 
ملی کودک آغاز خواهد شد. در این دوسال کانون مجازی 
فعالیت گسترده ای داشته است. با این حال اقدامات مجازی 
نمی تواند جای خالی ارتباط رودرروی مربی و عضو را پر 
کند. کودکان نیازمند حضور در فضای فیزیکی هستند. 
به صورت حضوری در کتابخانه های  آن ها دوست دارند 
کانون فعالیت کنند. لذا همزمان با ادامه   فعالیت کانون 
مجازی، مراکز سراسر کشور میزبان کودکان و نوجوانان 
خواهند بود. در عین حال مربیان زبان و مربیان مراکز از این 

هفته از  اینترنت رایگان برخوردار خواهند بود.
على اكبرزاده در بخشی از سخنان خود به فعالیت تریلی های 
نمایش کانون در سراسر کشور اشاره داشت: در طول هفته 

هفتهملیکودکبرگزارمیشود:

از روز 16 تا 22 مهرماه ويژه برنامه هاى روز جهانى و هفته ملى كودک سال 1400 با شعار »حال خوش كودكى، رنگ خوش زندگى« 

در سراسر كشور درحالى برگزار مى شود كه ابوالقاسم سليمانى دبير اين رويداد مى گويد: پس از بررسى شعارهاى پيشنهادى اين 

هفته از سوى ادارات كل كانون پرورش استان ها و سازمان هاى فعال در حوزه كودكان و نوجوانان، شعار فوق براى برنامه هاى روز 

جهانى و هفته ملى كودک انتخاب شده است.  او توضيح داد كه تكيه بر شادى، نشاط و بازى از جمله نكته هاى مهمى است كه 

اين رويداد بر آن تاكيد دارد و با اين نگاه است كه برگزارى ويژه برنامه هايى متنوع با اهداف اين رويداد تعريف شده و فراهم آوردن 

زمينه هايى براى ايجاى فضاى شاد و با نشاط بخشى از رويكردهاى اصلى اين برنامه فرهنگى خواهد بود. به گفته وى در نشست 

خبرى اين رويداد، در اين هفته تمام استان هاى كشور با همراهى نهادها و سازمان هاى مختلف برنامه هاى متنوعى را براى كودكان 

و آگاهى بخشى درباره مسايل و نيازهاى كودكان تدارک ديده اند كه به صورت مجازى و حضورى برگزار خواهد شد. هرچند او 

تاكيد مى كند كه توجه به شيوع گسترده بيمارى كرونا در كشور، بيشتر برنامه هاى اين هفته به صورت مجازى برگزار خواهد شد.
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ملی کودک  تریلی نمایش در تهران و در شهرهای دور و 
نزدیک به اجرای نمایش در فضای باز برای مخاطبان عمومی 
خواهد پرداخت. مرکز تئاتر کانون نیز میزبان چند اثر نمایشی 
است که خانواده ها می توانند از این نمایش ها بهره ببرند.

با عنوان »دیجی کانون«  اینترنتی  کانون  سایت جامع 
با پایان هفته ملی کودک در دسترس عالقه مندان قرار 
خواهد گرفت. على اكبرزاده در این باره گفت: سامانه و 
بستر این درگاه اینترنتی آماده است و از سامانه در هفته 
ملی کودک رونمایی می شود. اما امید داریم آغاز به کار آن 

همزمان با روز دانش آموز در سیزدهم آبان اتفاق بیفتد.
وی درباره این سامانه گفت: عالقه مندان می توانند ضمن 
سرگرمی های  کتاب،  مانند  کانون  محصوالت  خریداری 
و  ناشران  دیگر  تولیدات  اسباب بازی  و  بازی  و  سازنده 
تولیدکنندگان را نیز در این سایت جست وجو کنند. فروش 
بود که  به گونه ای خواهد  تایید کانون  محصوالت مورد 
عالقه مندان شاهد مجموعه ای از محصوالت متنوع فرهنگی 
خواهند بود. در این زمینه انجمن تولیدکنندگان اسباب بازی 

و ناشران کودک و نوجوان ما را همراهی  خواهند کرد.
فروشگاه  درصدی   25 تخفیف  از  خبر  همچنین   وی 
اینترنتی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در هفته 

ملی کودک داد. 
مجازی  و  رسانه ای  فعالیت  بخش  در  اكبرزاده  على 
هفته ملی کودک بیان کرد: »ساعت کودکی« از جمله 
فعالیت های این هفته خواهد بود. در این برنامه مجازی و 
در ساعتی معین مراکز کانون سراسر کشور ضمن اجرای 
برنامه هایی توجه والدین را به اختصاص یک ساعت ویژه به 
کودکان جلب خواهند کرد. نگاه ما به این مساله توجه به 
کودک، لزوم گفت وگو با او و طرح مسایل از سوی آن هاست. 
تاکید داریم که والدین همدالنه و دوستانه به کودک خود 
توجه کنند.  نمایش رایگان هفت  فیلم سینمایی در پورتال 
کانون، پخش آنالین فیلم ها و پویانمایی های موفق کانون 
در روزهای هفته ملی کودک و پخش قصه گویی های برتر 
دوره های گذشته جشنواره قصه گویی از جمله اقدامات در 

هفته ملی کودک است.
همچنین نشستی مجازی با حضور  کودک و نوجوان سراسر 
کشور به نمایندگان از تمام کودکان ایران برگزار می کنیم که 
این مخاطبان به طرح دیدگاه و مسایل خود خواهند پرداخت. 
کانون منتشر خواهد شد. پورتال  از طریق  این نشست 

على اكبرزاده خاطرنشان کرد که انتشار پیام کودکان ایران 

به کودکان جهان دیگر اقدام نمادین این هفته با هدف ارتباط 
با کودکان دنیا و رساندن زبان صلح به آن ها خواهد بود.

بازدید  این هفته،  ایده آزاد در  برگزیدگان طرح  از  تقدیر 
و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  کودک  موزه  از  رایگان 
نوجوانان، برگزاری نشست های علمی ویژه مربیان و فعاالن 

حوزه کودک از دیگر برنامه های این هفته خواهد بود

هفتهملیکودکدراستانهایمختلف
امسال هم مراکز مختلف کانون در سراسر ایران نیز مانند 
در  کودک  ملی  هفته  برپایی  متولی  گذشته  سال های 
استان های دیگر هستند. این مراکز نیز با توجه به شیوع 
کرونا برنامه های خود را اغلب مجازی اعالم کرده اند، هرچند 
که سعی شده است در شهرهایی که امکان برگزاری برنامه 

حضوری وجود دارد، میزبان بچه ها باشند.
و  قصه گویی  داستان،  برگزاری شب های شعر، شب های 
نقالی، حرکت تریلی های سیار و کتابخانه های سیار شهری 
بازدیدهای مجازی، سخنرانی  این هفته،  و روستایی در 
اهدای  مربیان،  و  والدین  برای  تخصصی  نشست های  و 
تخفیف های مختلف خرید کتاب و محصوالت فرهنگی و 
هنری، و... ازجمله برنامه های این استان ها اعالم شده است.

این  از  گزارشی  کانون  خبرنامه ی  بعدی  شماره های  در 
برنامه های کشوری خواهید خواند.
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شادیرافریادبزنید

کودکان و نوجوانان، پسران و دختران عزیز، 
بسیار خوشحالم که این لحظه مهم یعنی »هفته ملی  کودک در ایران« را با شما 

شریک شده ام. هفته ای را که به شما و به شادی هایتان اختصاص دارد. 
من با غرور و افتخار دعوت چنین سازمان بزرگی ) کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان( را پذیرفتم تا به شما پیغامی بدهم. کانون سال های زیادی است که 
برای شما فعالیت می کند. اما فعالیت آن تنها برای کودکان ایرانی نیست بلکه برای 
تمام کودکان در سرتاسر دنیاست. پس من از کانون به خاطر هفته ای که به شما 
اختصاص داده است تشکر می کنم. از این هفته لذت ببرید و  این هفته را با لذت 
بسیار زندگی کنید . فکر می کنم موضوع این هفته یعنی »حال خوش کودکی، 

رنگ خوش زندگی« بسیار زیباست.
موضوعی که کانون برای این هفته انتخاب کرده است  یعنی حق شاد بودن 
چیزی است که تمام  جامعه و جهان  به آن نیاز دارند. شاد بودن حق مسلم  

شماست. در واقع این یک حق مشروط و نهادینه شده است.
راستش را بخواهید پس از بحران همه گیری ویروس کرونا  که  تمام جهان را 
تحت تاثیر قرار داد، دقیقاً شعار ما در جشنواره  جیفونی هم » فریاد شادی« بود 

پیاممدیرجشنوارهجیفونیبههفتهملیکودکایران

این شعار  انتخاب  فکر می کنم  پس 
توسط ما و کانون تصادفی نیست چرا 
که روابط جشنواره جیفونی و کشور 
ایران از سال 197۴ آغاز شده و ادامه 

داشته است.
بنابراین من باردیگر دراین هفته برای  
و  دارم  را  آرزوها  بهترین  شما  همه 
دوست دارم باز هم از  تمام  کسانی 
که  این هفته را برای شما زیبا، فوق 

العاده وپربار کردند، تشکر کنم.
با آرزوی موفقیت در کار و در همه 

چیز برای  شما، باردیگر تکرارمی کنم

" با شادی و برای مدت طوالنی شاد 
زندگی کنید". 

 كلوديو  گوبيتوزى
 بنيانگذار و مدير جشنواره فيلم جيفونى
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من الیزابت شپرد هستم.
برای  و  آمریکا هستم  در حال حاضر در شهر سیاتل 
همه شما هفته زیبایی آرزو می کنم و در این جا مایلم 
فکری  پرورش  کانون  به  را  تبریک هایم  عمیق ترین 

کودکان و نوجوانان، ایران تقدیم کنم.
می خواهم به همه بچه هایی که امروز در کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان هستند، سالم کنم.
امیدوارم فیلم هایی که در این هفته ملی کودک می بینید 
شادی فراوان و رنگ های زیبای زندگی را برای شما به 

ارمغان بیاورد.
بین الملل  فیلِم  بخش  با  همکاری  از  سال هاست  من 

پیامتبریکرییسجشنوارهفیلمکودکانسیاتلبهبچههایایرانی

شادیفراوانورنگهایزیبای
زندگیرابرایشماآرزودارم

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لذت می برم و 
می دانم آثاری که در کانون و ایران خلق می شود، بسیار 

زیبا هستند.
می خواهم از شما بارها و بارها تشکر کنم که فیلم های 
خودتان را برای ما در جشنواره بین المللی فیلم کودکان 

سیاتل ارسال می کنید.
از فیلم های زیبایتان زندگی و روحیه  با بسیاری  شما 

بسیاری از کودکان را در اینجا شاد کردید.
بنابراین از شما تشکر می کنم. من گرم ترین سالم خود را 
تقدیم به همه شما می کنم و زیباترین برنامه »هفته ملی 

کودک« جهان را برایتان آرزو می کنم.

 اليزابت شپرد
 رييس جشنواره فيلم كودكان سياتل



خبرنامه کانون ویژه هفته ملی کودک  مهرماه ۱۴۰۰     74

اگرازخودتانراضیباشید
خوشحالخواهیدشد

بچه های عزیز سالم، 
حالتان چه طور است؟ امیدوارم که خوب باشید.

 من  اللیت رائول منقد سینما ، معلم و مترجم فرانسه از کشور هند هستم.  
دوستان عزیزم، من می خواهم در مورد  شعار»حال خوش کودکی ، رنگ خوش 

زندگی« با شما صحبت کنم. 
پس اول از همه، من در مورد دوران کودکی با شما صحبت خواهم کرد. 

بچه های عزیز، دوران کودکی بهترین دوران زندگی است. در هیچ دوره ای از 
زندگی به اندازه وقتی که کودک هستید ،   نمی توانید تا این اندازه  از زندگی لذت 

ببرید. به همین دلیل  دوران کودکی بهترین قسمت زندگی است. 
بی گناهی مهم ترین ویژگی در دوران کودکی است. وقتی شما جوان و بعد مسن 
می شوید  این ویژگی در شما کم تر می شود. وقتی کودک هستید، خیلی بیشتر 
یاد می گیرید . شما می توانید چیزهای زیادی در مورد زندگی و موضوعات مختلف 

آن در دوران کودکی تان کشف کنید. 
بنابراین من به شما می گویم از دوران کودکی خود نهایت استفاده را ببرید.

در دوران کودکی برای دیدن و پیدا کردن دوستان زیادی برای زندگی تان فرصت 
خواهید داشت. بنابراین خالق باشید و دوستان خوبی پیدا کنید که برای همیشه 

در تمام طول زندگی برای شما باقی بمانند.
خب حاال به سراغ  موضوع شادی می روم  و این که چه طور شادی را به دست 
به  به خوشبختی می رسیم. مثالً شما  با چیزهای ساده  ما  بیاورید؟ راستش 

والدین تان کمک می کنید و شادی را 
به دست می آورید. با دوستان تان بازی 
می کنید، یاد می گیرید و لذت می برید. 

باز هم شادی را  به دست می آورید.
از  شادی  یعنی حس رضایت مندی 
راضی  خودتان  از  شما  اگر  خودتان. 

باشید، خوشحال خواهید شد.
پس شما نباید انتظارات زیادی داشته 
باشید. انتظاراتتان را ساده کنید. چون  
اگر بتوانید انتظارات خود را ساده نگه 
دارید، می توانید  آن ها را برآورده کنید 
و بعد راضی باشید. در آخر  می خواهم 
در مورد »رنگ خوش زندگی« با شما 
صحبت کنم. برای من رنگ های زندگی 

به  احساسات  مختلفم  برمی گردد.
 بنابراین احساسات  خوب را نگه می دارم 
و از احساسات منفی در زندگی تان دوری 
می کنم. از شما  بسیار ممنونم. امیدوارم 

از  هفته ملی کودک لذت ببرید.

الليت رائو
منقد سينما ، معلم و مترجم 
فرانسه از كشور هند و عضو 
هيات داوران جايزه فيپرشى

پیامعضوهیاتداورانجایزهفیپرشیبههفتهملیکودکایران



نقاشی آوا جلویانی 7 سال،  از کانون استان کرمانشاه 



یادواره شهید علی لندی


