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ــازمانى  ــعه فرهنگى كودكان، س كانون توس
ــت كه  ــى اس غيردولتى، غيرانتفاعى و غيرسياس
ــش عمومى، اعتال و  ــطح دان با هدف باالبردن س
ــترش فرهنگ، هنر و اخالق براى كودكان،  گس
به ويژه درروستاها و مناطق نيازمند تأسيس شده 

است. 
ــازمان فعاليت هاى مختلف و گسترده  اين س
ــت گروه كارى به طور مستمر  اى دارد كه درهش

و منظم انجام مي شود. 
دراين ويژه نامه با هدف ها، فعاليت ها، اعضا 
ــالة اين  ــب و عملكرد ده س ــكاران داوطل و هم
ــويد و حديث ده سال  سازمان بيشتر آشنا مي ش
ــد را از قلم  ــتاها و مناطق نيازمن تالش در روس

يارانش مي خوانيد.
ــاليان دراز با  ــق، س ــد كه اين كانوِن عش باش
حضور همكاران  و يارانى بيشتر، به آرمان هايش 

نزديك تر شود.

كانون توسعه 
فرهنگى كودكان 
ده ساله شد
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ــيدم، عدالت  ــتجو مي كردم به اين جواب رس وقتى در ذهنم معنى عدالت را جس
ــى ايجاد فرصت ها و امكانات برابر و محروميت زدايى از هر جنبه اى از زندگى  يعن
ــك جامعه، آينده بهتر  ــؤال بودم  كه در ي ــخ اين س ــان. و باز وقتى به دنبال پاس انس
ــور  ــن مردمان  يك كش ــكل مي گيرد، جوابى جز اين نيافتم كه آيندة روش چگونه ش
ــدن آن گره خورده است. اما اين  ــتمرار در جهت به روز ش به آموزش كودكان و اس
ــد و در كدام فضا و بستر بايد پى ريزى شود، به يقين جز  ــى بايد باش چگونه آموزش
بستر عدالت خواهى و گسترش امكانات و فرصت ها براى آموختن در محروم ترين 

نقاط نخواهد بود.
ــود كه در  ــي از يك آرزو به يك باور عمومي تبديل مي ش ــت خواهى هنگام عدال
عمل براى به دست آوردنش اقدام كنيم و ما با تأسيس كانون توسعه فرهنگى كودكان 
ــتيم. آن گاه به بُعد ديگر  ــاندنبه اين باور گام اول را برداش در جهت جامه عمل پوش
ــم آوردن امكانات آموزش و  ــيدم، محروميت زدايى از طريق فراه هدف مان انديش
ــخ به اين مهم در كدام پايگاه مي توانستيم كودكانمان را  ــعه فرهنگى. براى پاس توس
ــعت آن به پهناى جهانى دانش بشرى است،  ــه اى كه وس با آموزش هاى غير مدرس
ــتعدادهاى نهفته اى را كه  ــتيم اس ــازيم و در كجاى اين مرز و بوم مي توانس ــنا س آش
منتظر آبيارى بودند تا جوانه بزنند و شكوفا شوند بارور سازيم تا خود را از بندهاى 

محروميت برهانند.

سخن بنيانگذار
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ــن كرديم تا در پرتو آن  ــم و با چراغ كتاب، كتابخانه ها را روش ــتاها رفتي به روس
كودكان و اهالى روستا به خواندن و دانستن مشتاق شوند.

ــب هاى تيره  ــتارگان در ش ــماِن كودكانش مانند س ــوِق چش ــا كه برق ش آنجاه
درخشندگى بيشترى دارد. به روستاها، اورامان تخت، گلين، كلنگانه، فهرج و..... 

ما با كتاب كه گنج  انديشه هاست به سراغ كودكان روستاها رفتيم تا پرواز خيال 
ــان بياوريم و چگونه انديشيدن را براى ساختن دنيايى بهتر به يك  و آرزو را به يادش

ضرورت زندگى شان مبدل سازيم.
ــعه فرهنگى كودكان، به  ــت يك دهه از فعاليت كانون توس و اكنون پس از گذش
ــتايى نرفته را با آمدن ها و  ــته ايم راه هاى روس ــيارى، توانس همت واالى عزيزان بس
رفتن هايمان هموار كنيم. و مي دانيم در ابتداى راهيم و تا نرويم به مقصد نمي رسيم. 
پانزده كتابخانه در دورترين نقاط روستايى كشور شايد از نظر تعداد اندك بنمايد، اما 
تأثيرى كه در تحول كودكان ما و نوع نگاه مردم اين روستاها به زندگى گذاشته است 

به ما مي گويد در مسير درست در حركتيم.
ــت آمده، به يقين رسيده ايم كه تنها تالش  امروز با كوله بارى از تجربيات به دس
در گسترش آموزش و توسعه فرهنگ مي تواند به رفع نابرابرى ها و برقرارى عدالت 

اجتماعى بينجامد و آيندة روشنى را براى فرزندان اين سرزمين نويد دهد.
باشد كه براى داشتن هزاران كتابخانة روستايى دستان بيشترى به يارى مان بيايد 

و گام هايمان را استوارتر برداريم.
منير همايونى
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ــاال بردن ســطح زندگى وگســترش فرهنگ و  يكــى از راه هاى ب
توانمندى افراد جامعه، تأســيس مراكز فرهنگــى و از جمله كتابخانه 
ــتا  ــن كتابخانه يا مركز فرهنگى در محلى مانند روس اســت. وجود اي
مي تواند باعث تحوالت اساســى و بزرگ شود. با توجه به اين كه در 
ــتاها يا اصًال كتابخانه اى وجود ندارد يا به ندرت مي توان مكانى  روس
به نام كتابخانه ديد، كانون توسعه فرهنگى كودكان تصميم گرفت اهم 
فعاليت خود را بر تأســيس و تجهيز كتابخانه در روستا استوار كند و 
از آن جايى كه معموًال كتابخانه هاى روســتايى محلى مي شــوند براى 
ــتا از هر گروه سنى و هر شغلى،به نظر مي رسد  جمع شدن افراد روس
اين محل مي تواند ما را به هدف نهايى مان كه باال بردن سطح آگاهى 

و توانمندى است برساند.

تاريخچة شكل گيرى گروه كتابخانه ها
ــكل گرفت.  ــعه  در آبان ماه 1380 ش ــتة اولية گروه كتابخانه هاى كانون توس هس
ــيس كتابخانه ها و برنامة فعاليت هاى كتابخانه اى  ــه هاى اوليه آيين نامة تأس در جلس
ــاختمان كتابخانه ها و وسايل مورد نياز آن صحبت  تدوين شد. دربارة مشخصات س
ــاختمانى با حداقل چهار اتاق  ــيديم كه هر كتابخانه بايد س ــد و به اين نتيجه رس ش
باشد. اتاق مخزن كتاب، اتاق ديدارى- شنيدارى، اتاقى براى مطالعه و يك اتاق براى 

گروه كتابخانه ها



گــزارش عملكــرد
10ســـاله  كانـــون
توســــعه فرهنگي 
كــــــــودكــــــــان

9

ــود. هم چنين  ــودكان. هر كتابخانه با حدود 1000 جلد كتاب راه اندازى ش ــازى ك ب
در اين كميته تصميم گرفتيم به كتابخانه هاى متفرقه از جمله كتابخانه هاى مدارس يا 
ــگاهى هم كتاب كمك كنيم.يكى  كتابخانه هاى خانگى يا كتابخانه هاى عمومي و دانش
ــد كتاب ها  ــواد اين آيين نامه در مورد خريد و انتخاب كتاب بود. قرار ش ــر از م ديگ
ــدازى، مرتب براى  ــود و پس از راه ان ــى و خريدارى ش ــة كتابخانه ها بررس در كميت

كتابخانه ها كتاب ارسال شود و كار به همين شكل پيش رفت.
ــتاى ُخنگ، از توابع شهرستان بيرجند در  ــت براى كتابخانه، روس اولين درخواس
ــده بود.اكنون  ــان به سه استان تقسيم نش ــان بود. آن زمان هنوز خراس ــتان خراس اس

روستاى ُخنگ در استان خراسان جنوبى است.
پيش از هر كارى كارگاه آموزش فهرست نويسى و آشنايى با فن كتابدارى براى 
ــن كارگاه پيش از رفتن به  ــد. اولي ــكيل ش افرادى كه در كميتة كتابخانه ها بودند تش

كتابخانة روستاى ُخنگ  در دو جلسه برگزار شد.
ــامل خط مشى كتابخانه، بودجه،تعيين  ــپس اساسنامة تشكيل كتابخانه ها كه ش س
كادر، فعاليت ها و شرايط استفاده از منابع كتابخانه و ساير مقررات بود، تدوين شد.هم 
چنين فعاليت هاى تعيين شده براى هر كتابخانه را چنين برنامه ريزى كرديم:برگزارى 
كارگاه هاى: كتابخوانى دسته جمعى، قصه گويى، كاردستى، محيط زيست، بهداشت، 

آشنايى با كتاب هاى مرجع، رفتار با كودك، صلح و...
ــروز آباد ورامين و  ــتاى في ــن تجربة كتابدارى گروهِ كتابخانه، رفتن به روس اولي
ــة راهنمايى و  ــردان افغان بود. اولين ديدارمان از مدرس ــكارى با مدارس خودگ هم
ــرانة خودگردان افغان روز پنجم آبان ماه 1380 بود.به مدرسة  ــتان دخترانه و پس دبس
راهنمايى تعدادى كتاب هديه كرديم و براى دبستان پسرانه و دخترانه كه در خانه اى 
مخروبه بود كتابخانه اى با 300 جلد كتاب راه اندازى كرديم و آموزش هاى اوليه را 
ــه كارگاه سفالگرى و قصه گويى  به دو نفر از معلم ها داديم. هم چنين در اين مدرس

برگزار كرديم.
ــت كه ابتدا  ــكل بوده و هس ــدازى كتابخانه، به اين ش ــا براى راه ان ــيوة كار م ش
ــتا يا شوراى اسالمي روستا به دست ما مي رسد. سپس  تقاضا از طرف اهالى آن روس
مااطالعات الزم از جمله جمعيت روستا، دورى آن روستا از شهر، تعداد روستاهايى 
كه كودكانشان به آن روستا مي آيند، امكانات آموزشى روستا و... را از آنان مي خواهيم 
و بر اساس بودجة موجود فعاليت مان را براى راه اندازى آن كتابخانه شروع مي كنيم. 
ــى محل و انتخاب مكانى براى  ــفرى براى بررس ــعه س ــان كانون توس ابتدا كارشناس
كتابخانه انجام مي دهند. خانه اى مناسب انتخاب و اجاره مي شود يا سازمانى مكانى 
ــان كتاب هاى  ــار مي گذارد. بعد از آن در دفتر تهران،كارشناس ــراى مدتى دراختي را ب
ــب را خريدارى، فهرست نويسى و بسته بندى مي كنند. كتاب ها به محل ارسال  مناس
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ــود و فردى به عنوان كتابدار استخدام مي شود و بعد از آن آموزش هاى الزم به  مي ش
او داده مي شود. پس از آماده شدن محل كارشناسان داوطلب براى اجراى كارگاه ها به 
كتابخانه مي روند. كانون توسعه تا كنون پانزده كتابخانه در پانزده روستاى كشور راه 

اندازى كرده و به حدود سى كتابخانه، كتاب هديه كرده است.

1- كتابخانة روستاى ُخنگ
ــتاى ُخنگ در شصت كيلومترى  روس
ــان  ــتان خراس ــتان بيرجند در اس شهرس
ــت.  اين كتابخانه در بهمن ماه  جنوبى اس
1380 تأسيس شد. ابتدا كتابخانه با حدود 
ــروع به كار كرد و در حال  1404 جلد ش
ــدود 3126جلد كتاب،  حاضر (1390) ح
تعدادى نوار ويدئويى و سى دى آموزشى 
ــرگرم كننده و 759 نفرعضو دارد كه  و س
ــت  ــر آنان دانش آموزند و حدود بيس اكث

درصد آنان بزرگسال هستند.

2- كتابخانة دارالشفاء فاطمه زهرا (س) بيرجند
دارالشفاء فاطمه زهرا (س) مركزى درمانى است كه به صورت مؤسسه اى خيريه 

عمل مي كند و به افراد كم توان مالى خدمات رايگان ارائه مي دهد.
ــفاء فاطمه زهرا (س) در بهمن ماه 1380 در بخشى از ساختمان  كتابخانه دارالش
دارالشفاء واقع در محلة چهار درخت بيرجند تأسيس شد و تا سال 1384 كه به علت 

نقل مكان دارالشفاء تعطيل شد، به كار خود ادامه داد. 
ــتاى  ــال تعطيل بود و كتاب هاى آن به كتابخانة روس اين كتابخانه به مدت يك س

حاجى آباد منتقل شد. 
ــفاء  ــة دارالش ــار 1386 كتابخان در به
ــل جديد كار  ــرا (س) در مح ــه زه فاطم
ــون(1390) ــر گرفت و اكن ــود را از س خ

ــد كتاب  ــدود 3038 جل ــو و ح  396 عض
دارد. 
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3- كتابخانة روستاى اورامان تخت
اورامان تخت يكى از بخش هاى 
شهرستان سروآباد از توابع سنندج 
ــتان كردستان است كه مانند  در اس
ــتانى  اكثر مناطق اين استان،كوهس
ــتاى اورامان  ــت. كتابخانة روس اس
ــهريور 1382 شروع به  تخت در ش
ــرد و در حال حاضر(1390)  كار ك
2170 جلد كتاب، تعدادى سى دى 

آموزشى و سرگرم كننده و 450 نفر عضو دارد.

4- كتابخانة روستاى خور
ــتاى خور از توابع بخش  روس
ــرى  كيلومت ــد  ص در  ــف  خوس
شهرستان بيرجند در استان خراسان 

جنوبى است. 
كتابخانة روستاى خور در مرداد 
ــد، اين كتابخانه  1382 تأسيس ش
اكنون حدود 2963 جلد كتاب،40 

نوار ويدئويى و سى دى آموزشى سرگرم كننده و 345 عضو دارد. 

5- كتابخانة روستاى گلين
ــصت  درش ــن  گلي ــتاى  روس
كيلومترى جنوب شهرستان سنندج 
واقع شده است.كتابخانة اين روستا 
ــد و  ــان 1382 راه اندازى ش در آب
 3924 ــر(1390)  حاض ــال  ح در 
ــدادى فيلم و نوار  جلد كتاب و تع
ــرگرم كننده و  850  آموزشى و س

نفر عضو دارد. 
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6- كتابخانة روستاى دهك
ــتان  ــتاى دهك، مركز دهس روس
ــتان نهبندان  عربخانه از توابع شهرس
ــتان خراسان  ــت كه مرز بين اس اس
جنوبى و سيستان و بلوچستان است. 
كتابخانة روستاى دهك در اسفندماه 
ــال  ــد و در ح ــدازى ش 1382 راه ان
ــد كتاب،  ــر(1390) 2972 جل حاض
ــى دى  ــدادى نوار ويديويى و س تع

آموزشى و سرگرم كننده و 667 نفر عضو دارد. 

7- كتابخانة روستاى بفروئيه
روستاى بفروئيه در ده كيلومترى 
ــتان يزد واقع  ــتان ميبد در اس شهرس
ــت.كتابخانة اين روستا در  ــده اس ش
ارديبهشت 1383 راه اندازى شد و در 
حال حاضر(1390) حدود 4000جلد 
كتاب و تعدادى نوار ويديويى و سى 
دى آموزشى و سرگرم كننده و 860 

نفر عضو دارد. 

8- كتابخانة روستاى فهرج
پس از زلزلة بم در دى ماه 1382 
كانون توسعه فرهنگى كودكان، شش 
كتابخانة چادرى در مناطق زلزله زده 
ــال،  ــرد و پس از يك س ــيس ك تأس
ــزات آن كتابخانه ها را براى راه  تجهي
ــتايى به  ــك كتابخانة روس اندازى ي
روستاى فهرج در شصت كيلومترى 
شهرستان بم منتقل كرد.در تقسيمات 

كشورى روستاى فهرج از سال 1389 به بخش تبديل شده است.
ــة فهرج در حال حاضر(1390) حدود 650 نفر عضو، 2230جلد كتاب و  كتابخان

حدود 50 حلقه نوار ويديويى و سى دى آموزشى و سرگرم كننده دارد.
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9- كتابخانة روستاى گنجه
روستاى گنجه در 9 كيلومترى 
ــتان رودبار در استان گيالن  شهرس
ــة اين  ــت. كتابخان ــده اس واقع ش
ــتا از سال 1384 شروع به كار  روس
ــون(1390)  ــت و هم اكن كرده اس
ــش از 3544 جلد كتاب و  167  بي

نفر عضو دارد. 

10-كتابخانة روستاى حاجى آباد
ــتاى حاجى آباد در شش  روس
ــتان  ــد، مركز اس ــرى بيرجن كيلومت

خراسان جنوبى قرار دارد. 
ــال 1385  ــن كتابخانه در س اي
تأسيس شد و در حال حاضر(1390) 
ــد كتاب و  ــو و 1792 جل 429عض
ــى دى  تعدادى نوار ويدئويى و س

آموزشى و سرگرم كننده دارد. 

11-كتابخانة روستاى كلنگانه
ــتاى كلنگانه در فاصلة 20  روس
كيلومترى شهرستان دورود در استان 
لرستان قرار دارد. كتابخانة اين روستا 
ــهريور 1386 آغاز به كار كرده  در ش
است. اين كتابخانه 2493 جلد كتاب 
و 370 نفر عضو و تعدادى سى دى 

و نوار صوتى و فيلم دارد.

12-كتابخانة روستاى آفريز
روستاى آفريز در پنجاه كيلومترى شهرستان قائن در استان خراسان جنوبى است. 
ــهريور 1386 با حدود 1443 جلد كتاب آغاز به كار كرد.  ــتا در ش كتابخانة اين روس
ــال حاضر(1390)368عضو و 2800جلد كتاب و تعدادى نوار و  ــن كتابخانه در ح اي

سى دى آموزشى و سرگرمي دارد.
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13-كتابخانة روستاى آبادان
روستاى آبادان در پانزده كيلومترى 
ــتان ايرانشهر دراستان سيستان  شهرس
و بلوچستان است. كتابخانة روستاى 
آبادان در خرداد 1387 راه اندازى شد. 
ــروع 1500 جلد  ــن كتابخانه در ش اي
كتاب و 60 نفر عضو داشت، كتابخانة 
آبادان هم اكنون (1390) 3022 جلد 
كتاب و 336 نفر عضو و تعدادى سى 

دى و  فيلم هاى آموزشى دارد. 

14- كتابخانة روستاى باباريز
روستاى باباريز از توابع شهرستان 
ــتان است.  ــنندج در استان كردس س
فاصلة اين روستا از شهر سنندج 10 
كيلومتر است. كتابخانة اين روستا از 
تابستان سال 1388 آغاز به كار كرد. 
اين كتابخانه هم اكنون(1390) 3500 
ــر عضو دارد.  ــد كتاب و 361 نف جل

همچنين تعدادى فيلم و سى دى.

15- كتابخانة روستاى اجباركال
روستاى اجبار كال از توابع شهرستان 
ــت.در اين  ــتان مازندران اس ــل در اس آم
روستا با همكارى دهيارى در تيرماه 1390 
ــن كتابخانه با  ــايش يافت.اي كتابخانه گش
حدود 1203 جلد كتاب كار خود را آغاز 
كرد و اكنون ( بهمن 1390) حدود 1500 

جلد كتاب و233 عضو دارد. 
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كمك به كتابخانه هاى عمومي و مراكز آموزشى
ــداى كتاب و كمك به  ــعه فرهنگى كودكان، اه ــر فعاليت هاى كانون توس از ديگ
ــت.تا  ــتاها و مناطق نيازمند اس تجهيز و تقويت كتابخانه هاى عمومي و مدارس روس

كنون(1390) به كتابخانه هاى زير كمك ارسال شده است:
ــة كانون اصالح و تربيت  ــة اردوگاه بهلگرد در نزديكى بيرجند، كتابخان كتابخان
بيرجند، كتابخانة مدرسة راهنمايى و دبيرستان عبدالعلى بيرجندى در بيرجند، كتابخانة 
ــتاى آفريز از توابع قائن، كتابخانة عمومي روستاى گاوبندى و  مجتمع آموزشى روس
كتابخانة مدرسة كودكان استثنايى در استان هرمزگان، مجتمع استثنايى كوشا در على 
ــى كيلومترى شهرستان بم، دانشكده  ــهر رى،كتابخانة روستاى خيرآباد در س آباد ش
ــد، كتابخانةخانگى  ــتاى ُدُرخش از توابع بيرجن ــتان ام البنين روس هنر بيرجند، دبس
درقزوين،كتابخانة خانگى آقاى حسن اصل درتبريز، كتابخانه كانون اصالح و تربيت 
در شهر رشت، كتابخانة مدرسه حضرت رسول اكرم در بيرجند و كتابخانه هاى كميته 
امداد امام خمينى بيرجند، كتابخانة كانون اصالح و تربيت تهران، كتابخانة كودكان كار 
ــم آباد؛  و خيابان در تهران، كتابخانة مدارس خودگردان در فيروز آباد، ورامين و قاس
ــتان  ــتان قائنات در اس كتابخانة قومنجان، حاجى آباد زيركوه و تيغدر از توابع شهرس
ــة راهنمايى شهيد دهقان شهرك هاشميه،كانون سراى آفتاب  خراسان جنوبى ومدرس
در سميرم،كتابخانه روستاى مهاباد، كتابخانة ضيابر در استان گيالن، كتابخانة روستاى 
هفت رنگو از توابع دهستان طبل در جزيرة قشم، كتابخانه دبستان غالمحسين خطايى 

در بيرجند، دبستان شهيد پركشت روستاى تيغدر و روستاى ژينه در مهاباد.
و در زمينة تجهيز : تهية كتاب و برگزارى كارگاه در كتابخانة چايخانسر وابسته به 

مركز توسعه فرهنگى – اجتماعى مادر. در نقشه محل كتابخانه ها مشخص است.

محل كتابخانه هاى
 كانون توسعه فرهنگى كودكان

محل كتابخانه هايي كه كانون توسعه فرهنگي كودكان
 به آنها كتاب اهدا كرده است



گــزارش عملكــرد
10ســـاله  كانـــون
توســــعه فرهنگي 
كــــــــودكــــــــان

16

دستاوردها:
ــال فعاليت در روستاها و تأسيس پانزده كتابخانه، در پانزده روستاى  پس از ده س
كشور، مي توانيم تأثير اين كتابخانه ها را كه در واقع مراكز فرهنگى چند منظوره است 

و تحوالتى در روستا به وجود آورده است چنين برشمريم: 
- تربيت نيروهاى كتابدار، 

- آموزش كتابدارها، آموزگاران، والدين و كودكان و نوجوانان،
- تمرين فعاليت گروهى،

- آشنايى با منابع مختلف كتابخانه اى از جمله كتاب هاى مرجع،
- استفادة مدارس روستا از كتابخانه،

- تأثير در تغيير نگاه به محيط زيست،
- برگزارى دوره هاى آموزشى براى معلم هاى روستا،

- تأثير در كيفيت آموزش و تغيير نگرش معلم ها،
- برقرارى ارتباط با مراكز آموزشى و ادارات آموزش و پرورش استان ها و شهرستان ها،

- برقرارى ارتباط و همكارى 
با كانون پرورش فكرى كودكان 
و نوجوانان و سازمان هاى مشابه 
و فعال در امور كودكان و زنان،

- امكان استفاده از وسايل و 
ابزار كمك آموزشى،

ــت گروهى  ــر در فعالي - تأثي
مثل تشكيل گروه هاى ورزشى.

مشكالت و كمبودها
ــال ها با  ــى س ــلماً در ط مس
مشكالت و كمبودهايى هم روبه رو بوده ايم كه مي توانيم بخشى از آن ها را فهرست 

وار برشمريم:
- ارتباط از راه دور با كتابدارها آموزش و نظارت را مشكل مي كند.

ــعه داوطلب هستند و براى هر  ــان كانون توس - با توجه به اين كه همة كارشناس
ــفرهاى مكرر و برگزارى كارگاه هاى  ــخصاً مي پردازند، امكان س ــفر هزينه ها را ش س

آموزشى وجود ندارد.
- به دليل فاصله افتادن بين سفرها، كتابدارها و اعضا از ارتباط نزديك با مسئوالن 

و كارشناسان كانون توسعه محروم مي شوند.
ــتى منظم، گاهى  ــى از كتابخانه ها و نبود امكانات پس ــه دليل دورى راه بعض - ب

گزارش ها به موقع به دست ما نمي رسد



گــزارش عملكــرد
10ســـاله  كانـــون
توســــعه فرهنگي 
كــــــــودكــــــــان

17

نامرديف
 كتابخانه

سال محل
تأسيس

تعدا اعضا در 
سال تأسيس

تعداداعضا
سال1390

تعدا كتاب در 
سال تأسيس

تعداد كتاب 
سال 1390

روستاى 1
خنگ

خراسان 
جنوبى

138022875914043126

دارالشفاء 2
فاطمه زهرا

خراسان 
جنوبى

13802163967153038

روستاى اورامان 3
تخت

13826904508652170كردستان

روستاى4
 خور

خراسان 
جنوبى

138212434512002963

روستاى5
 گلين

138210085018003924كردستان

روستاى6
 دهك

خراسان 
جنوبى

13822766678932972

روستاى 7
بفروئيه

138330086015004000يزد

روستاى8
 فهرج

13831486506982230كرمان

روستاى9
 گنجه

138412016715003544گيالن

روستاى 10
حاجى آباد

خراسان 
جنوبى

138521042921001792

روستاى 11
كلنگانه

13862003708002493لرستان

روستاى 12
آفريز

خراسان 
جنوبى

138623736814432800

روستاى13
 آبادان

سيستان و 
بلوچستان

13876033615003022

روستاى14
 باباريز

138822036126003500كردستان

روستاى 15
اجباركال

139017723312031500مازندران

جدول اسامي كتابخانه ها و تعداد اعضا و كتاب
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هدف اصلى كانون توســعه فرهنگى كودكان، ايجاد و پيشــبرد توسعه 
فرهنگى در مناطق روستايى و نيازمند كشوراست. توسعه فرهنگى مستلزم 
رشد درتمام جنبه هاى فرهنگى است و بدون شك رسيدن به اين هدف جز 
با آموزش و پژوهش مستمر در زمينه هاى مختلف و براى مخاطبان مختلف 
امكان پذيرنخواهد بود. از اين رو ازهمان بدو تأســيس كانون، برنامه هاى 
آموزشــى براى اعضاى داوطلب اين سازمان و ذينفعان آن با موضوع ها و 

اهداف مختلف آغاز شد.
هدف از آموزش در كانون توسعه فرهنگى كودكان توانمندسازى اعضا 
ــازمان اســت. همچنين با نگرش پژوهش باورانه به جاى  و ذينفعان اين س
ــليقه هاى شــخصى، بخش پژوهش كانون شكل  حافظه مدارى و اعمال س
ــناخته ها دست يافت،  گرفت تا با اتكا به يافته هاى پژوهشــى بتوان به ناش
ــر تصميم گرفت و اعضا نيز در فرايند  ــه ريزى كرد، بهتر و مطمئن ت برنام

فعاليت هاى پژوهشى بتوانند مهارت هاى خود را افزايش دهند.
آموزش دركانون توسعه فرهنگى كودكان، آموزشى غير رسمى است و 
محتواى آن دانش، نگرش و مهارت هايى اســت كه براى زندگى درجهان 
ــودكان) هرچند  ــژه درمورد ك ــن محتوا (به وي امروز ضرورى اســت. اي
دربعضــى موارد در تقويت آموزش هاى رســمى آموزش و پرورش به كار 

گرفته مى شود، مستقل از آن است و به طور غير رسمى ارائه مى شود.

گروه آموزش وپژوهش
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باتوجه به هدف اصلى كانون مخاطبان برنامه هاى آموزشى كانون توسعه فرهنگى 
كودكان عبارتند از:

الف) كودكان و نوجوانان
1. در مناطق روستايى و نيازمند

2. درمناطق شهرى، مددجويان كانون اصالح و تربيت
ب) بزرگساالن

1. درمناطق روستايى و نيازمند، شامل معلمان، كتابدارها و ساير اهالى روستا
2. درمناطق شهرى، شامل اعضاى داوطلب كانون و ساير سازمان هاى مردم نهاد 

تاريخچة گروه آموزش و پژوهش در كانون توسعه فرهنگى كودكان: 
هرچند گروه آموزش و پژوهش، به منظور ساماندهى و ارزشيابى برنامه هاى آموزشى 
ــمآ آغاز به كار كرد، آموزش در اين سازمان از بدو  ــال1389 رس ــى كانون در س و پژوهش
ــون(1390) ادامه دارد.  ــد و تاكن ــال1380، براى تمام مخاطبان آغاز ش ــيس آن در س تأس
ــاير اطالعات موردنياز همزمان  ــيوى از گزارش هاى آمارى و تفصيلى و س همچنين آرش
ــد.  برنامه هاى آموزشى كانون طى ده سال  ــكيل ش براى پژوهش هاى بعدى دركانون، تش
ــى مربوط به كودكان و  ــد كمي  و كيفى داشته است. تنوع موضوعى برنامه هاى آموزش رش
ــرح آن  به تفصيل درزيرخواهدآمد، بيشتر شد و مدرسان به  ــتاها، كه ش نوجوانان در روس
ــوا و اجراى جذاب تر بهره  ــاى قبلى براى پربارتر كردن محت ــرور ازتجربه هاى كارگاه ه م
ــتى و  ــوزش كودكان و نوجوانان در كانون اصالح و تربيت نيز تغييرات و پس ــد. آم گرفتن

بلندى هايى داشته است كه در گزارش گروه كانون اصالح و تربيت آمده است.
ــتايى كه ابتدا به  ــتا، به آموزش كتابداران روس ــاالن در روس دربخش آموزش بزرگس
صورت فردى درمحل انجام مى شد، دوره هاى آموزش جمعى اضافه شد. آموزش معلمان 
ــتر با هدف  ــات كوتاه مدتى كه در كتابخانه ها و بيش ــترش يافت و عالوه بر جلس نيز گس
آشنايى با كتابخانه و ايجاد ارتباط بين مدرسه و كتابخانه برگزار مى شد، كارگاه هايى بيست 
ــمى آموزش و پرورش با اهدافى تخصصى  ــى نفره يا بيشتر با شركت كارشناسان رس – س
برگزار شد. آموزش سايراهالى روستا، به ويژه زنان، نيز طى ده سال از نظر موضوعى تنوع 
بيشترى يافت و گروه هاى وسيع ترى را دربر گرفت. دربرنامه ريزى جديد گروه آموزش 
و پژوهش، براى اين گروه از مخاطبان، موضوع هايى جديد پيش بينى شده است و درآن ها 
ــكارى متخصصانى كه درزمينه هاى تخصصى خود تجربه هاى عملى  براى تدريس از هم

مؤثرى داشته اند، استفاده خواهد شد.
كارگاه هاى آموزشى براى اعضاى داوطلب كانون و ساير سازمان هاى مردم نهاد از ابتدا 
ــاركت سازمان هاى مردم نهاد ديگر و متخصصان آن ها يا متخصصان مستقل برگزار  با مش
 شد. اين كارگاه ها از نظر شمار شركت كنندگان رشد كمي  و از نظربرنامه ريزى و محتواى 

آموزشى، رشد كيفى نشان مي دهد.
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فعاليت هاى گروه آموزش و پژوهش

1- آموزش
برنامه هاى آموزشى مستمر و موردى به تفكيك مخاطبان به اين شرح است:

الف) كودكان ونوجوانان
1. در مناطق روستايى و نيازمند: برنامه هاى آموزشى كانون براى كودكان و نوجوانان 
ــه باهدف پرورش  ــت ك ــامل آموزش هاى غير رسمى اس ــتاها و مناطق نيازمند ش در روس
مهارت هاى حل مسئله، تحقيقى، اجتماعى، هنرى و نيزشكوفايى استعدادهاى اين كودكان 
ــتايى كانون  ــى كتابخانه هاى روس صورت مى گيرد. محل برگزارى اين كارگاه هاى آموزش
ــعه فرهنگى كودكان است. ازجمله كارگاه هايى كه تاكنون براى اين گروه از مخاطبان  توس
ــده و به صورت برنامه هايى جارى و آموزش هايى مستمر درآمده است، مى توان از  اجراش
كارگاه هاى زير يادكرد: ترويج فرهنگ صلح، مهارت هاى زندگى، آشنايى با فرهنگ عامه و 
گردآورى فولكلور بومى، آموزش 
ــد بر رابطة  ــودك با تأكي حقوق ك
ــئوليت، معرفى  ــق ومس متقابل ح
ــتفاده از كتاب هاى  ــوزش اس و آم
ــج خواندن  ــع و منابع، تروي مرج
همراه با پرورش مهارت هاى هنرى 
ــنايى با مسائل  و نمايش خالق،آش
ــناخت محيط  ــت محيطى، ش زيس
ــت محلى، مانند آب و هوا و  زيس
ــت محيطى عملى از  ــان منطقه و گردآورى اطالعات مربوط به آن، فعاليت هاى زيس گياه
ــن  ــردآورى زباله، آبيارى قطره اى درمناطق كم آب، و برگزارى جش ــه روش هاى گ جمل
درختكارى ساالنه با كشت نهال. بهداشت عمومى، بهداشت دوران بلوغ وبهداشت زنان و 
زايمان ازجمله موضوع هاى پرطرفدار بوده كه شركت كنندگان بسيارى را جلب كرده است. 
برگزارى اين كارگاه ها رادرابتدا اعضاى داوطلب كانون توسعه و متخصصانى مستقل يا از 
سازمان هاى ديگر به عهده داشتند و استمرار آن ها به عهدة كتابداران كتابخانه هاى روستايى 

كانون  است كه به اين منظور آموزش مى بينند.

2. درمناطق شهرى، مددجويان كانون اصالح و تربيت:
 آموزش اين گروه از مخاطبان، از بدو تأسيس كانون توسعه فرهنگى كودكان به صورت 
ادامة فعاليت هاى مدير و چند عضو ديگر اين سازمان صورت گرفته است و به طورمستمر 
ــت). برنامه هاى  ــه دارد (كه در بخش گروه كانون اصالح و تربيت به تفصيل آمده اس ادام
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آموزشى اين كودكان عبارت است از: آموزش درس هاى رسمي به منظور جلوگيرى از افت 
ــودك، كارگاه هاى مهارت زندگى،  ــمي مانند حقوق ك تحصيلى آنان، آموزش هاى غير رس
ــنايى با قانون، بهداشت فردى، محيط زيست و كارگاه هاى سفالگرى، موسيقى، نقاشى  آش

و هنرهاى دستى.

ب) بزرگساالن
1. در مناطق روستايى و نيازمند، شامل معلمان، كتابداران و ساير اهالى روستا: 

• آموزش معلمان روستاها و مناطق نيازمند با هدف توانمندسازى آنان درامر تدريس 
ــتفاده از منابع  علمى، تقويت نگرش ارتباط بين كتابخانه و مدرسه، ارتباط  با كيفيت با اس
متقابل خانه و مدرسه و دانش و مهارت هاى آنان در آموزش مشاركتى و دانش آموز- مدار 
ــات آشنايى با كتابخانه هاى  ــأله، به دو صورت ارائه مى شود: الف)جلس براساس حل مس
ــات آن براى مدارس. برگزارى  ــعه فرهنگى كودكان، منابع،  كاربردها و خدم ــون توس كان
ــعه فرهنگى به عهده دارند. ب)كارگاه هاى بازآموزى  ــات را اعضاى كانون توس اين جلس
ــاركتى دانش آموز- مدار كه برگزارى آن ها را مدرسان تربيت معلم و  روش هاى نوين مش

مؤلفان كتاب هاى درسى به طورداوطلبانه به عهده دارند.
ــتايى بخش عمده و مهمي  از كار گروه آموزش و پژوهش  • آموزش كتابداران روس
كانون است كه هدف آن توانمندسازى كتابداران روستايى درادارة كتابخانه و ارائة خدمات 
كتابخانه اى باكيفيتى مطلوب و با توجه به ويژگى هاى كتابخانة روستايى و فرهنگ جامعة 
ــت كه دركتابخانه هاى آنان به  ــتايى محل خدمت آنان و نيز پيگيرى آموزش هايى اس روس

مخاطبان مختلف ارائه مى شود. اين آموزش به چند شكل است:
1. دوره هاى آموزش جمعى كتابداران كه با همكارى سازمان هاى همسو و متخصصان 
ــال 1384تاكنون (بهمن1390)، چهار دورة  ــتقل و اعضاى كانون برگزار مى شود. از س مس
ــده كه هردوره بين بيست تا سى شركت كننده داشته است. مجموعًا  ــش روزه برگزار ش ش
ــاعت كارگاه و جلسة آموزشى با موضوع هاى مختلف دراين دوره ها اجرا  بيش از 160 س
ــت كه ازجمله مى توان ازكتابدارى و خدمات كتابخانه اى، رشد كودك، آشنايى با  شده اس
ــات عاميانه، گردآورى فولكلور، آموزش خالق درزمينة  ادبيات كودكان،ادبيات كهن، ادبي

هنر ونمايش خالق، مديريت و برنامه ريزى و مديريت زمان  نام برد.

ــوزش مكاتبه اى كه به صورت نامه يا در ماهنامه اى به نام پيك كتابدار درجهت  2. آم
ــت آموخته هاى كتابداران و ارائة توصيه هايى براى برنامه ريزى و اجراى فعاليت هاى  تقوي

كتابخانه اى دراختيارآنان قرار مى گيرد.

3. آموزش فردى كتابداران كه همراه با تصحيح كارآنان، طى سفرهاى ساالنة اعضاى 
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كانون توسعه به روستاها، در محل كتابخانه صورت مى گيرد.
4. آموزش كتابدار به كتابدار كه به دوصورت انجام مى شود:

 الف)هركتابدار موظف است جانشينى براى خود تربيت كند يا آنچه را آموخته است با 
اعضاى عالقمند كتابخانه اش درميان گذارد تا اگر بنا به داليلى كار خود را ترك كرد، كار 

كتابخانه تعطيل نشود يا به تعويق نيفتد.
ــيس  ــتايى وجود دارد، در صورت تأس ــق كه چندكتابخانة روس ــى مناط  ب) در بعض
ــابقة كتابخانه هاى ديگر منطقه، كتابدار جديد  كتابخانة جديد يا تغييركتابدار، كتابداران باس

را آموزش مى دهند. 
گفتنى است كه كانون توسعه فرهنگى كودكان از كمك متخصصان و سازمان هاى دولتى 
و غيردولتى در شهرها و مراكز استان هاى نزديك به روستاهاى تحت پوشش خود استقبال 
مى كند و از آموزش هايى كه از سوى سازمان هايى همچون كانون پرورش فكرى كودكان 
و نوجوانان، اداره ها و كتابخانه هاى وزارت ارشاد، نهضت سوادآموزى و اداره ها آموزش و 
پرورش به كتابداران روستايى ارائه 

مى شود، بهره مى گيرد.
آموزش  دستاوردهاى  ازجمله 
و  كتابخوانى  ــج  تروي ــداران،  كتاب
ــه اى  ــر كتابخان ــاى ديگ فعاليت ه
ــتفاده از  ــج اس ــتاها، تروي در روس
ــن معلم ها،  ــوزش بي ــاب درآم كت
پيشرفت كودكان استثنايى و معلول 
درتحصيل و سوادآموزى درغياب 
ــاى اجتماعى و فرهنگى  ــطح فعاليت ه ــتاها، افزايش س ــدارس مخصوص آنان در روس م

درروستاها و تقويت خودباورى است.
ــتا به ويژه زنان روستايى، كه بيشتر از مردان درجلسات  ــاير اهالى روس • آموزش س
آموزشى  شركت مى كنند، شامل كارگاه هاى آموزشى مانند فرزندپرورى و رابطة عارى از 
خشونت درخانواده، بهداشت عمومى، جنسى، باردارى و زايمان، شناخت و حفظ محيط 
ــت. درحال حاضر، برنامه هاى جديد آموزشى باهدف ترويج  ــت وحقوق كودك اس زيس
فرهنگ صلح و مشاركت درخانواده ها، مدارس و جوامع محلى براى اين گروه ازمخاطبان 

در دست تهيه است.

2. مناطق شهرى شامل اعضاى داوطلب كانون توسعه و سايرسازمان هاى مردم نهاد:
ــى  ــاعت كارگاه آموزش ــيس كانون تابه حال (بهمن1390) بيش از180 س  ازبدو تأس
ــاركتى درجوامع مدنى و نيز  ــازى كار مش ــا هفده موضوع مختلف، به منظور توانمندس ب
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كسب مهارت هاى الزم براى اجراى فعاليت هاى خاص اين سازمان و سازمان هاى همسو 
ــاركتى، مديريت  ــت كه از آن جمله مى توان به  كارگاه هاى آموزش مش ــده  اس برگزار ش
ــتراتژيك، تسهيلگرى در  ــد تشكيالتى، برنامه ريزى اس ــاركتى، نقش داوطلب در رش مش
ــاركتى، مهارت هاى اجتماعى كودكان، فرهنگ عامه و  ــتا، تسهيلگرى درآموزش مش روس
ــاره  روش گردآورى فولكلور و چند كارگاه مرتبط با كتابدارى و خدمات كتابخانه اى اش

كرد. 
هريك از اين كارگاه ها بين 15 تا 30 شركت كننده داشته است.اعضاى داوطلب كانون 
بعضى از اين آموزش ها را كه به رشدفرهنگى و اجتماعى روستاها كمك مي كند، به افراد 

محلى انتقال مي دهند. 
فعاليت هايى كه با همكارى آموزش و پرورش انجام مى شود:

بعضى از فعاليت هاى كانون توسعه فرهنگى كودكان كه هدف از آن ها كمك به پيشرفت 
ــت، با همكارى  ــرك تحصيل دانش آموزان كم توان مالى اس ــى و جلوگيرى از ت تحصيل

اداره هاى آموزش و پرورش محلى 
صورت مى گيرد. اين فعاليت ها بين 
ــوزش و پژوهش و گروه  گروه آم

آموزشيارى كانون مشترك است. 

1. تأسيس و تجهيز رشته هاى 
كاردانش و فنى – حرفه اى: 

هدف ازاين طرح فراهم آوردن 
آموزشى براى نوجوانان روستاست 

ــد و حتى االمكان از مهاجرت آنان به شهرهاى بزرگ  ــت آيندة آنان مؤثر باش كه در معيش
جلوگيرى كند. اين رشته ها با پيشنهاد كانون و تأييد و همكارى آموزش و پرورش تأسيس 
شده است. تاكنون دو رشتة تأسيسات، يك رشتة تعمير وسايل الكترونيكى براى پسران،يك 
ــتة برق، يك رشتة الكترونيك صنعتى و يك رشتة بنايى براى  ــتة جوشكارى، يك رش رش
پسران، يك رشتة الكترونيك صنعتى براى دختران در سه روستا تأسيس و كارگاه هاى آن ها 

تجهيز شده است (كه شرح آن ها به تفصيل در بخش گروه آموزشيارى آمده است). 
ــس از فارغ التحصيلى  ــتراين دانش آموزان پ ــزارش مديران اين مدارس، بيش بنابه گ
ــگاهى پرداخته اند. دربين اين دانش  ــغول به كار شده و بعضى نيز به تحصيالت دانش مش
ــتان خود مقام اول را به دست آورده اند. به اين دانش  آموزان چند دانش آموز ممتاز در اس
ــت، كمك هزينة  ــيارى كه يكى ديگر از فعاليت هاى كانون اس آموزان ازمحل طرح آموزش

تحصيلى نيز پرداخت مى شود.
2. تجهيز آزمايشگاه هاى دبستانى:
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 هدف از اين فعاليت كه به تازگى به منظور كمك به آموزش رسمى دانش آموزان آغاز 
ــاركتى درمدارس است. تاكنون شش  ــده، تقويت روش هاى نوين دانش آموز- مدارِ مش ش
ــتانى در شش روستاى منطقة قائنات در خراسان جنوبى تجهيز وسه كارگاه  آزمايشگاه دبس
مرتبط با آن، با همكارى ادارة آموزش و پرورش اين منطقه، براى معلمان برگزار شده است.

2-پژوهش:
 بخش پژوهش گروه آموزش و پژوهش كانون توسعه فرهنگى كودكان فعاليت خود 
ــتايى تحت پوشش، در سال 1389  ــيابى چهارمين دورة آموزش كتابداران روس را با ارزش
آغاز كرد. فعاليت ديگر گروه پژوهش، بررسى عملكرد كانون توسعه است. اين پژوهش با 
ــتفاده از آمار و اطالعات موجود كه مبتنى بر فعاليت هاى ده سالة كانون است، در حال  اس

حاضر در دست اجراست.

مشكالت و محدوديت ها: 
ــعه فرهنگى كودكان نارسايى هايى در آموزش و  ــال فعاليت كانون توس درطول ده س

پژوهش وجود داشته كه در مجموع مي توان مواد زير را نام برد:
1. كمبود نيروى انسانى متخصص در پژوهش و ارزشيابى آموزشى:

 اين كمبود باعث شده است كه كانون نتواند به موقع برنامه هاى آموزشى اجراشده در 
شهرو روستا را به طور نظام مند ارزشيابى كند.  

2. محدوديت هاى مالى: 
بيشتر برنامه هاى آموزشى كانون در روستاها اجرا مى شود كه مستلزم سفرهاى گروهى 
هزينه بر به مناطق مختلف است. هرچند افراد گروه اعزامي به روستاها خود هزينة سفرشان 
را كه بخش اعظم اين هزينه است، تقبل مى كنند. محدوديت هاى مالى باعث شده است اين 
افراد، به رغم آن كه مى توانند درآموزش به روستاييان مشاركت بيشترى داشته باشند، دفعات 
سفرهاى خود را به روستاها محدود كنند. از طرفى، چون برگزارى دوره هاى آموزش جمعى 

كتابداران هزينة بسيارى مى طلبد، كانون نتوانسته است اين دوره ها را ساالنه برگزار كند.

3. مشكالت ارتباطى: 
ــت در بعضى  ــايل ارتباطى مثل اينترنت، تلفن، نمابر وپس ــايى هاى وس كمبود و نارس
ــتاها تماس منظم دفتر مركزى كانون را با كتابداران و رابط هاى محلى دشوار مى كند  روس
ــردى كتابداران  ــوارى در آموزش مكاتبه اى و ف ــب تأخير و دش ــون به كرات موج وتاكن

شده است.
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گروه انتشارات

اطالع رســانى از ابتدايى ترين كارهاى گروهى و سازمانى است. 
ثبت فعاليت ها و مســتند ســاختن آنچه رخ مي  دهد از كارهايى است 
كه در ابتداى شــكل گيرى هر سازمانى آغاز مي  شود. به همين جهت 
در كانون توسعه فرهنگى كودكان هم از همان ابتداى كار به اين فكر 
ــته و تصوير جمع آورى  افتاديم تمام فعاليت هايمان را به صورت نوش
كنيم. ابتدا بروشورى تهيه كرديم كه به طور كلى هدف ها، فعاليت ها و 
برنامه هاى كانون توسعه را در آن عنوان كرديم. اين بروشور، اطالعاتى 
دربارة نحوة شــكل گيرى سازمان و حوزة فعاليتش به خواننده مي  داد. 
ســپس با گســترش فعاليت نياز به بروشــورهاى مختلف پيدا شــد و 
بروشورهايى براى معرفى كتابخانه ها، معرفى طرح آموزشيارى، معرفى 

فعاليت هاى كانون اصالح و تربيت و... تهيه شد.

ــازمان هاى هم سو، تصميم گرفتيم  ــانى به همكاران و س همزمان براى اطالع رس
نشرية داخلى كانون توسعه را منتشر كنيم. تصميم بر اين بود كه اين نشريه بخش هاى 
ــفر، مقاله هاى مرتبط با كتابدارى و  مختلفى مانند اخبار، اخبار كتابخانه ها، گزارش س
ــته باشد. اين نشريه به نام « پيك توسعه »، به صورت  كتابخانه ها و... را در خود داش
ــر شد. نخستين شمارة نشرية داخلى پيك توسعه در زمستان 1380 به  فصلنامه منتش
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ــماره هاى صفر و دو صفر نشريه به شكل آزمايشى  ــى منتشر شد. ش صورت آزمايش
بود و پس از آن شمارة يك را  منتشر كرديم. از هر يك از گروه هاى فعال در كانون 
خواستيم گزارش فعاليت خود را هر ماه به گروه انتشارات تحويل دهند تا در نشريه 
ــاى كتابخانه ها، فرم هاى  ــود. همچنين براى اطالع پيدا كردن از فعاليت ه ــتفاده ش اس
ــال كرديم. سپس مسئول هر كتابخانه در  ــى تهيه كرديم و براى كتابدارها ارس گزارش
تهران با استفاده از اطالعاِت اين فرم ها گزارش سه ماهة كتابدارها را تنظيم مي  كرد كه 

عمده مطالب پيك توسعه همين اخبار و گزارش هاى كتابخانه ها بود و هست.
ــى براى كارگاه هاى  ــارات، تهية جزوه هاى آموزش بخش ديگر فعاليت هاى انتش
ــى  ــف بود. يكى از فعاليت هاى كتابخانه اى كانون برگزارى كارگاه هاى آموزش مختل
ــتيم. به همين دليل بخشى از  ــت. براى برخى از اين كارگاه ها جزوه هايى نياز داش اس
كار انتشارات تهيه و تنظيم جزوه هاى آموزشى شد. براى شروع، آيين نامه اى داخلى 
ــپس طبق آن جزوه ها را تنظيم كرديم. از جمله  براى تدوين جزوه ها تنظيم كرديم. س
جزوه هايى كه تا كنون تهيه كرده ايم مي  توان چند عنوان را نام برد: رشد كودك، تهية 
نشرية كتابخانه اى، رفتار با كودك و نوجوان، بهداشت فردى، آموزش مفاهيم صلح، 
ــات كودك. يكى ديگر از  ــنايى با ادبي ــش والدين در كتاب خواندن كودكان و آش نق
فعاليت هاى كميتة انتشارات، تهيه و چاپ برخى جزوه هاى آموزشى به زبان سرليك 
ــتان بود كه در اختيار آن ها قرار گرفت.هم  ــازمان هاى غيردولتى در تاجيكس براى س
چنين جمع آورى قصه هاى محلى، پس از آموزش جمع آورى فرهنگ عامه و چاپ 

يك جلد از اين داستان ها از ديگر انتشارات ماست. 
ــى براى كتابداران، مجموعه مطالب آن دوره به  بعد از برگزارى هر دورة آموزش

شكل كتابى در اختيار كتابداران و همكاران قرار گرفت.
پس از چند سال كار و ارزيابى فعاليت ها به اين نتيجه رسيديم كه براى آموزش 
ــريه اى خاص كتابداران داريم. به همين  ــتر با آن ها نياز به نش كتابداران و ارتباط بيش
ــد. پيك كتابدار  ــرياتمان اضافه ش ــريه اى به نام «پيك كتابدار» به ديگر نش دليل نش
شامل مسائل مربوط به كتابداران، آموزش هاى مستمر، انعكاس فعاليت هاى كتابداران 
ــاى كتابدارها از جمله  ــت.در پيك كتابدار فعاليت ه ــب اس و معرفى كتاب هاى مناس
ــورت كتابدارها با  ــا را مي  آوريم. به اين ص ــريات آن ه ــى كتاب و ارزيابى نش ارزياب

فعاليت هاى هم آشنا مي  شوند.
ــئول هر  كتابخانه هم مسائل مربوط به كتابدارها و نكات مورد نياز را در اين  مس

نشريه به شكل يادداشت هاى مختلف مي  نويسد.
ــتر بين افراد و  ــانى و ارتباط بيش ــيدن به هدف اوليه كه اطالع رس ــه دنبال رس ب
ــريه  ــوزش كتابداران، كارگاه آموزش تهية نش ــود، در چهارمين دورة آم كتابدارها ب
كتابخانه اى را برگزار كرديم. در اين كارگاه نوشتن مقاله، سرمقاله، گزارش، مصاحبه، 
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ــتا و... آموزش داده شد و هر گروه  ــتى روس معرفى كتاب، معرفى يكى از صنايع دس
ــركت كنندگان نشريه اى به شكل نمونه تهيه كردند و از آن به بعد هر كتابخانه  از ش
يك نشريه داخلى تهيه مي  كند و كتابدار همراه گزارش ماهانه براى دفتر كانون ارسال 

مي  كند.

جدول نشريات كانون توسعه فرهنگى كودكان

راه اندازى سايت كانون توسعه 
ــايتى براى معرفى كانون توسعه  ــارات طراحى س از ديگر فعاليت هاى گروه انتش
ــت. اين سايت در سال 1383 و به صورتى ساده طراحى و آماده سازى شد. ابتدا  اس
ــايت بخش هاى كمي داشت. معرفى فعاليت هاى كانون و گالرى عكس. اما بعد به  س
ــايت تغيير كرد و گسترده تر شد. اكنون سايت كانون به دو  مرور مطالب و طراحى س
ــت. در آن تمام گروه ها معرفى شده اند. كتابخانه ها هر  ــى و فارسى اس زبان انگليس
ــعه و پيك كتابدار به  ــى را به خود اختصاص داده اند. پيك توس يك جداگانه بخش
ــايت قرار مي  گيرند. اخبار آن به روز است و بازديد كنندة  ــدن در س محض چاپ ش

تاريخ انتشارتعداد نام نشريات
تا پاييز 1390، 32 شمارهپيك توسعه 

 +2 پيش شماره
از سال 1380

از سال 1387تا پاييز 1390، 20 شمارهپيك كتابدار
از سال 1380----بروشور كانون توسعه
از سال 1380----بروشور آموزشيارى

از سال 1380----بروشور معرفى كتابخانه ها
جزوه معرفى كانون توسعه 

فرهنگى كودكان
از سال 1380----

از ابتداهشت عنوانجزوه هاى آموزشى
 فعاليت 1380

مجموعه مطالب دوه ها به 
صورت كتاب

1386يك دوره – دورة دوم
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قابل قبولى دارد.
دستاوردها:

دستاوردهاى تالش ده سالة گروه انتشارات را مي  توان چنين بر شمرد:
- اطالع رسانى وسيع بين كتابخانه ها و اعضا و سازمان هاى مرتبط.

- استفاده از نشريه براى آموزش.
- آموزش هاى مقطعى با تهية جزوه ها.

ــئوالن  ــرية داخلى و با مس ــا يكديگر از طريق نش ــن كتابداران ب ــاط يافت - ارتب
كتابخانه ها.

ــاير فعاليت هاى كانون توسعه  ــتند كردن كلية فعاليت هاى كتابخانه ها و س - مس
فرهنگى كودكان.

- در حال حاضر بيشتر كتابخانه ها نشرية داخلى منظم دارند.
- راه اندازى سايت و جذب حاميان از اين راه.

مشكالت و كمبودها:
- به دليل منظم نبودن پست، گاهى نشريه به دست اعضا و حاميان نمى رسد.

ــن و مخاطبان محدود  ــريه پايي ــت تيراژ نش ــه دليل هزينة باالى چاپ و پس - ب
است.

ــريات منظم در نمي  آيد و به جاى فصلنامه، دو  - به خاطر كمبود نيرو، گاهى نش
فصنامه منتشر مي  كنيم.

ــعه فصلى چاپ مي  شود معموالً خبرهايمان كمي  كهنه  - به خاطر اينكه پيك توس
مي  شود.
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گروه آموزشيارى

طرح آموزشيارى در كانون توسعه فرهنگى كودكان از سال 1380 آغاز شد. هدف 
اين طرح ايجاد امكانات آموزشى در روستاها براى همة كودكان اعم از دختر و پسر 

در پايه هاى تحصيلى از ابتدايى تا دانشگاه است.
ــيدن به اين هدف  با همت آموزشياران،پرداخت كمك هزينة تحصيلى  براى رس

به فرزندان خانواده هاى پر جمعيت و كم توان مالى آغاز شد.
ــت: 1- پرداخت كمك هزينة تحصيلى 2- تجهيز  ــامل سه بخش اس اين طرح ش

خوابگاه دانش آموزى 3- تجهيز مدارس فنى و حرفه اى.
پرداخت كمك هزينة تحصيلى:  -1

ــتان هاى كاردانش و فنى حرفه اى  در اين بخش دانش آموزان راهنمايى و دبيرس
ــوى مديران مدارس به كانون توسعه فرهنگى كودكان معرفى مي  شوند و تحت  از س
ــيار با پرداخت مبلغ معينى در  ــش قرار مي  گيرند. ياوران اين طرح با نام آموزش پوش
سال حمايت از يك يا تعدادى دانش آموز را بر عهده مي  گيرند. پول پرداختى صرف 
ــتاى  برخى هزينه هاى تحصيلى از قبيل كتاب و لوازم التحرير، اياب و ذهاب از روس

محل اقامت به روستاى محل تحصيل، لباس و كفش دانش آموزان مي  شود. 
تجهيز خوابگاه دانش آموزى:  -2

ــال تحصيلى 82-81  طبقة اول كتابخانة كانون توسعه فرهنگى كودكان در  در س
ــتاى ُخنگ به خوابگاه دختران اختصاص يافت. الزم به توضيح است كه وجود  روس
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ــبب تأسيس دبيرستان شد، زيرا دانش آموزان دختر از روستاهاى  خوابگاه دختران س
اطراف مي  آمدند و بايد تمام هفته در روستاى محل تحصيل مي  ماندند، چنانچه محلى 
ــان وجود نداشت خانواده شان با ادامة تحصيل آنان موافقت نمي  كردند.  براى اقامتش
ــگاه با لوازم ضرورى از قبيل  ــعه فرهنگى كودكان خواب به همت حاميان كانون توس
تشك، پتو، بالش، ملحفه، موكت، بخارى، يخچال، وسايل آشپزخانه، كمد لباس، پرده 
و تلويزيون و... تجهيز شد و با فراخوانى كه در روستاهاى اطراف داده شد 37 دانش 
آموز در دبيرستان دخترانة  تازه تأسيس ثبت نام كردند. كمك هايى از همين دست به 

خوابگاه پسران نيز داده شد.
3- تجهيز مدارس فنى و حرفه اى :

كانون توسعه فرهنگى كودكان در 
روستاهايى كه در آن كتابخانه تأسيس 
كرده است با همكارى سازمان فنى - 
ــتان ها و ادارة آموزش  حرفه اى شهرس
ــى – حرفه  ــته هاى فن ــرورش رش و پ
ــن  ــاى اي ــدازى و كارگاه ه اى راه ان
ــت. هدف  مدارس را تجهيز كرده اس
اين فعاليت تربيت نيروى انسانى ماهِر 
بومي  و جلوگيرى از مهاجرت جوانان 

روستايى به شهرها و پيشگيرى از آسيب هاى ناشى از مهاجرت  است.
ــا كمك هاى  ــه اى و كاردانشــى كه كانون توســعه ب ــى – حرف ــدارس فن م

مردمي  تجهيز كرده است:
ــانى و گاز رسانى در  ــتان كاردانش و ايجاد دو رشتة آب رس ــيس دبيرس 1- تأس
ــال تحصيلى 82-1381 براى  ــتان خراسان جنوبى در س ــتاى ُخنگ واقع در اس روس

پسران، در محل دبيرستان پسرانه.
ــال تحصيلى 83-82 براى پسران، در محل  ــكارى در س ــتة جوش 2- ايجاد رش

دبيرستان پسرانه.
ساختن سولة كارگاه براى رشته هاى فوق با مشاركت آموزش و پرورش با   -3

200 متر مربع بنا در سال 1383.
كمك به راه اندازى رشتة كامپيوتر براى دختران در روستاى ُخنگ و اهداى   -4

كتاب هاى تخصصى و كامپيوتر.
تأسيس رشتة تعميرات تلويزيون در روستاى آفريز واقع در استان خراسان   -5
ــتان پسرانه آيت اله  ــران در محل دبيرس ــال تحصيلى 87-86 براى پس جنوبى در س

خامنه اى.
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كمك به راه اندازى رشتة خياطى، دبيرستان دخترانه ايراندخت.  -6
تجهيز كارگاه رشتة بنايى در روستاى آفريز از توابع شهرستان قائن در سال   -7

تحصيلى 90-91.
ــز كارگاه الكترونيك صنعتى مركز آموزش فنى – حرفه اى  كمك به تجهي  -8

خواهران سنندج.

آمار آموزشياران  و دانش آموزان از سال 1380 تا 1390
تعداد سال تحصيلى

آموزشياران
تعداد دانش 

آموزان
هزينة تحصيلى 

هر نفر
هزينة تحصيلى كل

80-8144480/0001/920/000
81-824352480/00024/960/000
82-836271500/00035/500/000
83-8476106500/00053/000/000
84-85149191500/00095/500/000
85-86119169600/000101/400/000
86-87154201700/000140/700/000
87-88170217700/000151/900/000
88-89182224700/000127/400/000
89-90155185700/000129/500/000
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زندگــى در جامعه اى كالن در نگاه اول به گونه اى اســت كه انگار 
روابط آدم ها از هم جداست و ارتباط ها تنها به كسانى مربوط مي شود كه 

با ما آشنا هستند و سر و كار دارند.
ــا در يك نگاه عميق تر همة آدم ها با هم در ارتباط هســتند. وقتى  ام
در خيابان كودكانى را مي بينيم كه ســر چهارراه ها به دستفروشى يا پاك 
كردن شيشــه اتومبيل ها مشغول هستند، ممكن است از آن كسانى باشيم 
ــا ارتباط ندارد و بهتر  كه با خودمان بگوئيم، سرنوشــت اين بچه ها به م
ــيم. يا اگر نوجوانى بزهكار  است مســئول زندگى بچه هاى خودمان باش
ــة اجتماع يا بر روى صفحه تلويزيون مي بينيم باز با خودمان  را در صحن
بگوئيم چقدر خوب كه در خانوادة من از اين قبيل نوجوانان نيســت. در 
ــيم مي دانيم جامعه از سلول هايى تشكيل  حالى كه اگر آگاه و متعهد باش
شــده است كه جدا از هم نيســتند. جامعه يك واحِد به هم پيوسته است 
كه آســيب هر بخشى از آن،آســيب به همة بخش هاى ديگر است. براى 
پيشگيرى و كاستن از آسيب هاى اجتماعى كودكان و نوجوانان كه يكى 
از اهداف كانون توســعه فرهنگى كودكان است، فعاليت مستمرى را در 

كانون اصالح و تربيت تهران ( دختران و پسران) آغاز كرديم.  

گروه كانون اصالح و تربيت تهران
( پسران و دختران)
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روند شـكل گيرى فعاليت هاى كانون توسعه فرهنگى كودكان در كانون اصالح و 
تربيت تهران

سال 1373 آغاز تحول در كانون اصالح و تربيت تهران.
در اين سال شوراى كتاب كودك (سازمان غيردولتى)كتابخانه كانون اصالح و تربيت 
را بنياد گذاشت و فعاليت كتابخوانى،شعر خوانى،قصه گويى، قصه نويسى با مددجويان 
ــپس گروه ديگرى از  ــروع كردند و س ــوراى كتاب كودك ش را چند نفر از همكاران ش

داوطلبان عضو انجمن حمايت از حقوق كودك به جمع همكاران پيوستند. 
طى چند ماه فعاليت در كتابخانه نيازهاى ضرورى و متعدد مددجويان بيش از پيش 
خود را نشان داد كه برنامه ريزى و اولويت بندى، كار مستمر و تعداد بيشتر همكاران را 

مي طلبيد. لذا فعاليت هاى زير بر حسب اين ضرورت ها برنامه ريزى شد:
1- آموزش رسمى.

2- آموزش همكاران كانون و همكاران داوطلب.
3- كارگاه هاى فنى -  حرفه اى.

4- مددكارى- حقوقى.
5- مالى.

6- پس از خروج.

1- آموزش رسمى
ــوادى بيشتر آنان بود و براى رفع آن  ــكل بيس هنگام كار با مددجويان بزرگترين مش

امكانات زير بايستى فراهم مي شد:
1- تهيه مكان براى ساخت كالس هاى درسى.

2- درخواست همكارى و هماهنگ كردن نيروهاى داوطلب براى تدريس.
3- تهيه لوازم آموزشى و كمك آموزشى و نوشت افزار و كتاب هاى درسى.

ــنامه) براى  ــازى مدارك مددجويان (تهيه عكس،مدارك تحصيلى،شناس 4- آماده س
شركت در امتحانات متفرقه.

5- درخواست صدور مجوز قانونى براى خروج از كانون.
6- پرداخت هزينه هاى ثبت نام و رفت و آمد.

7- تهيه لباس مناسب براى مددجويان در فصل هاى مختلف.

اقدام براى گرفتن مجوز تأسيس مدرسه در كانون اصالح و تربيت تهران
با مالقات هاى متعددى كه همكاران داوطلب نزديك به دو سال با مسئوالن آموزش 
و پرورش منطقه 5 تا سطح معاونت وزارتخانه داشتند و همچنين مكاتباتى كه از طرف 
مسئوالن كانون اصالح و تربيت صورت گرفت، باالخره لزوم آموزش اين فرزندان تأييد  
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ــى ايرانيان در كانون اصالح و تربيت  ــرايط خاص آن پذيرفته شد و مجتمع آموزش و ش
تأسيس شد.

آموزش هاى فوق برنامه
- كالس هاى تقويتى درسى.

- تشكيل كالس آموزش كامپيوتر.
- تشكيل گروه تهيه نشريه كانون.

- تشكيل كارگاه قصه نويسى و شاهنامه خوانى.
- آموزش بهداشت فردى و محيط زيست.

- آموزش قانون به زبان ساده.
- تشكيل كارگاه موسيقى.

- تشكيل كارگاه هنر و تئاتر.
- تشكيل كارگاه هاى مهارت هاى زندگى
- آشنايى با نجوم و رسد كردن ستارگان.

- آموزش بافتنى، گلدوزى و گلسازى و قاليبافى.
- نمايش فيلم و نقد فيلم.

2- آموزش كاركنان كانون اصالح و تربيت و همكاران داوطلب.
- دوره مهارت هاى زندگى

- دوره مددكارى
- همايش هاى يك روزه

- جلسه هاى مشاوره دربارة مشكالت رفتارى،عاطفى، روانى مددجويان.

3- كارگاه هاى فنى - حرفه اى:
- ساخت كارگاه سفال و آموزش سفالگرى. 

- راه اندازى كارگاه قالى بافى.
- راه اندازى رشتة آرايشگرى.

ــازمان فنى - حرفه اى وزارت كار با دادن گواهى نامه  - كارگاه هايى كه از طرف س
در كانون شروع به كار كرد:  رشته هايى نظير تأسيسات، جوشكارى، معرق كارى، برق، 

فلزكارى و درودگرى.
ــى مددجويان،راه اندازى  ــمى، روانى، عاطفى و اجتماع ــيب هاى جس با توجه به آس
رشته هايى نظير سفالگرى، معرق كارى و... كمك بزرگى به آرامش فكرى و روحى آنان  

بوده است.
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4- مددكارى- حقوقى
ــب در كانون هاى اصالح و تربيت  ــى از بخش هاى مهم فعاليت همكاران داوطل يك
ــروع كار كتابخانه و  ــاد داريم هنگام ش ــت. به ي ــران و دختران بخش مددكارى اس پس
فعاليت هايى نظير قصه خوانى و داستان نويسى، بيشترين تمركز ذهنى مددجويان متوجه 
ــارت و ترخيص  ــاكيان خود، تماس با خانواده،پرداخت ديه و خس جلب رضايت از ش

شان بود.
ــد. داوطلبان با  ــوزش اصول مددكارى را مي طلبي ــة همكارى در اين بخش آم الزم
ــگاه علوم بهزيستى و توانبخشى در  ــى چند هفته اى در دانش گذراندن دو دوره آموزش

موارد زير به كمك مددجويان رفتند:
- جلب رضايت شاكيان با مراجعه به محل كار و منزل آنان.

- راهنمايى اولياء مددجويان با ديدار آنان در منزل  و در روزهاى مالقات.
- ارائه كمك هاى پزشكى.

- كمك به يافتن شغل پس از ترخيص.
در بخش حقوقى نيز همكاران داوطلب پيوسته با تكيه بر اعالميه جهانى حقوق كودك 

و با كمك سازمان يونيسف سعى در تأثير گذاشتن بر تغيير قوانين  داشتند، نظير:
- پيشنهاد مجازات هاى جايگزين.

- حضور مددكار در دادگاه.
- لغو مجازات اعدام.

- لغو هر گونه برخورد فيزيكى قبل و بعد از دستگيرى مددجويان.
- پيشنهاد و طرح جداسازى گروه زير سن 12 سال از نوجوانان 13 تا 18 سال.

5-  همكارى در زمينه امور مالى
مشكل  مالى به ويژه در پرداخت خسارت و ديه هميشه يكى از دغدغه هاى همكاران 
بود،  به خصوص آن عده كه براى جلب كمك هاى مالى تالش مي كردند. پرداخت ديه يا 
خسارت يك بزهكار از نگاه بسيارى از افراد جامعه،كارى عبث و بيهوده تلقى مي شود.  
معموالً مردم آنان را اصالح ناپذير تصور مي كنند.  در حالى كه از نگاه ما تنها راه بازگشت 
ــان در كانون و  اين كودكان و نوجوانان به جامعه تا حد امكان كوتاه كردن مدت اقامتش

طوالنى كردن مدت آموزش آنان است.
لذا با تشكيل صندوق مالى براى پرداخت ديه و خسارت و تأمين ساير هزينه ها، البته 

با گذاشتن شرط هايى براى مددجويان اقدامات زير صورت گرفته است:
ــتى،عينك و  ــرخ دار، ملزومات بهداش ــى مانند صندلى چ ــايل توانبخش - تهيه وس

سمعك.
- تأمين هزينه هاى درمانى و جراحى.
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- خريد نوشت افزار،كفش و لباس، كتاب درسى و...
- پرداخت كمك هزينة تحصيلى براى مددجويانى كه ادامه تحصيل دادند.

- پرداخت كمك هاى مالى براى اشتغال.
- پرداخت ديه و خسارت مددجويان.

- پرداخت هزينة سفر پس از ترخيص.
- كمك نقدى به خانواده ها.

- كمك براى اجاره محل اقامت و خريد وسايل خانه.
- ساخت كتابخانه.

- ساخت كارگاه سفال و خريد وسايل آن.
- خريد وسايل كمك آموزشى.

- خريد چند دستگاه كامپيوتر براى راه اندازى آموزش اين رشته.
- خريد وسايل ورزشى.

- پرداخت هزينه هاى ازدواج.
- پرداخت هزينه اردوهاى تفريحى مددجويان.

- پرداخت هزينه هاى برگزارى افطارى ماه رمضان و عيد نوروز.
- تهيه هداياى عيد.

- خريد وسايل خوابگاه مانند پتو، ملحفه و...
ــكيل  ــيارى موارد ديگر همكاران داوطلب با تش ــده در باال و بس براى موارد ذكر ش
بازارهاى هنرى و فروش كارهاى دستى چه اهدايى و چه ثمرة كارِ خود مددجويان،بنية 

مالى را تقويت كرده اند.

6- ترخيص و اقدامات پس از خروج
ــاعت پس از صدور حكم  ــن جزايى هيچ زندانى نمي تواند حتى چند س ــق قواني طب
آزادى در زندان نگهدارى شود. از نظر ما اين قانون نبايد در نهادى به نام كانون اصالح 
و تربيت اجرا شود. نه از آن لحاظ كه حقى از كودكى ضايع شود، بلكه از اين حيث كه 
ــته باشد و مركزى براى اصالح و تربيت اين  اين نهاد بايد مفهوم واقعى نام خود را داش
فرزندان آسيب ديده باشد كه تا مطمئن نشوند تغيير رفتارى و نگرشى در او ايجاد شده 
است به او امكان ماندن و گذراندن دوره هاى آموزشى بيشترى بدهند و بازگشت سالمت 

او را به جامعه تا حد ممكن باال ببرند.
 در هر صورت همكاران داوطلب سعى كرده اند در مرحلة پس از خروج با مددجويان 
ــند. متأسفانه ما همواره شاهد نا تمام ماندن آموزش ها در كانون اصالح و  در تماس باش
ــل از اتمام دورة فنى- حرفه اى يا مقطع تحصيلى از  ــت بوده ايم. اكثر مددجويان قب تربي

كانون ترخيص شده اند.
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اقدامات ديگر:
- كمك  مالى به مددجو و راهنمايى براى يافتن شغل.

- يافتن سرپناه،براى مددجو در صوت نياز.
- فراهم آوردن امكان ادامة تحصيل.

- فراهم آوردن امكانات درمانى و پزشكى براى مددجويان نيازمند.
فعاليت مستقل و مستمر كانون توسعه فرهنگى كودكان در كانون اصالح و تربيت

ــازمان  ــال 1380 به اتفاق دو س  تمام همكاران داوطلب كليه فعاليت هاى باال را تا س
غيردولتى،شوراى كتاب كودك و انجمن حمايت از حقوق كودكان و معدودى افراد مستقل 
و متعهد انجام داده اند. از سال1380 با تأسيس كانون توسعه فعاليت ها را همكاران و اعضاء 
ــازمان ديگر محدود و مقطعى  ــعه فرهنگى كودكان ادامه دادند و فعاليت دو س كانون توس
بوده است. ما اعتقاد راسخ داريم هيچ تغييرى در بهبود وضعيت هيچ جامعه انسانى بوجود 

نمي آيد مگر اين كه در راستاى آموزش مستمر و با كيفيت و با برنامه ريزى باشد. 

دستاوردها:
- در بخش فيزيكى:  ايجاد فضاى سبز و زيبا سازى محوطه، نقاشى روى ديوار، ساخت 

ساختمان هاى ادارى و خوابگاه ها، استخر شنا،آمفى تئاتر، سالن ورزش و كارگاه سفال.
ــان، تغييرات رفتارى و تربيتى  ــى و رفتارى كاركن - در بخش كيفى: تغييرات نگرش
مددجويان، كاهش خودزنى و  وارد كردن خسارت، بهبود بهداشت، جايگزينى مجازات ها، 
رعايت حقوق كودكان در بخش هاى آموزشى و قضايى، حضور مددكاران در دادگاه ها.

- يكى از مهم ترين دست آوردهاى حضور همكاران داوطلب تلطيف فضا و ايجاد 
انگيزة بيشتر براى كاركنان رسمي بوده است.
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ــتعدادهاى نهفتة  ــوة تخيل و اس ــودكان، نيازمند تقويت ق ــا ك كار ب
آن هاســت. هنر وسيله اى است كه به اين نياز پاسخ مي دهد و از طريق 
فعاليت هاى هنرى ذهن كودك آمادة پذيرش مطالب پيچيده تر مي شود.

گروه هنر با هدف انجام فعاليت هاى هنرى در كتابخانه ها و انجام امور هنرى مربوط 
به انتشارات و تبليغات از همان آغاز كار در كانون تشكيل شد.

اين گروه در بيشتر فعاليت ها مشاركت داشته است. اعضاى آن در سفرهاى همكاران 
ــوند.  ــا همراه مي ش ــه كتابخانه ه ب
ــه مي كنند و بعد  ــس و فيلم تهي عك
ــكل  از آن گزارش تصويرى را به ش
ــه مي دهند. از  ــتر ارائ ــوم و پوس آلب
فعاليت هاى ديگر اين گروه برگزارى 
ــى، سفالگرى،  ــگاه هاى نقاش نمايش
عكس، مجسمه و... و فروش آن ها 

به نفع كتابخانه ها است.
ــكارى نزديكى  ــر هم گروه هن
ــارات دارد. طراحى و  با گروه انتش
صفحه آرايى نشريات و بروشورها 
ــا و كتاب ها به عهدة اين  و جزوه ه

گروه است.
در سفر به روستاها، يك يا چند 

گروه هنر
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ــتى، نقاشى، نمايش خالق و... برگزار  عضو اين گروه براى كودكان كارگاه هاى كاردس
ــى كتاب هاى كاردستى و هنر، فيلم هاى مناسب و تهية وسايل الزم براى  مي كنند. بررس

آموزش هنر به عهدة اين گروه است.
در شرايط ويژه مانند رخدادهاى غيرمعمول همچون زلزله و سيل گروه هنر فعاليت 
بيشترى دارد. براى مثال پس از زلزله بم در سال 1382 اعضاى گروه هنر با ديگر اعضاى 
گروه هاى فعال در كتابخانه ها، راهى منطقة زلزله زده شدند و در آنجا برنامه هايى چون 
ــكى را در چادر ها و كانكس ها اجرا  ــيقى درمانى، بازى خالق، اجراى تئاتر عروس موس

كردند.
از ديگر فعاليت هاى گروه هنر مي توان به برگزارى كارگاه هايى اشاره كرد كه هدفش 
گسترش آرمان ها و پيام هاى كانون است. در اين كارگاه ها كه به مناسبت هايى چون روز 
جهانى كودك، روز جهانى كتاب كودك و نمايشگاه بين المللى كتاب برگزار شده است، 
ــه مي توان به برگزارى كارگاه  ــته اند. از آن جمل همكاران گروه برنامه هايى خالق داش
نقاشى و مجسمه سازى و اجراى نمايش خالق در شهر كتاب مركزى، در نمايشگاه بين 

المللى، در پارك دوستدار كودك و پارك فدك اشاره كرد.
ــع آورى كمك هاى مالى  ــاى كتابخانه اى، براى جم ــن گروه عالوه بر فعاليت ه اي

نمايشگاه هاى هنرى و بازارهايى برگزار مي كند.
ــرت موسيقى نيز از فعاليت هاى اين گروه براى جمع آورى  اجراى چند برنامه كنس

كمك هاى مالى بوده است.
دستاوردها:

ــتى،  ــى، كاردس - در تمام كتابخانه ها بچه ها فعاليت هاى هنرى اعم از نمايش، نقاش
ــفالگرى انجام مي دهند. آثار آن ها در كتابخانه ها به نمايش در مي آيد و زينت بخش  س

كتابخانه مي شود. اين فعاليت ها اعضاء بيشترى را در كتابخانه جذب كرده است.
- آموزش هنر در روستاها، كه امكان آن در خانواده ها و مدارس وجود ندارد،باعث 

تقويت مهارت هاى هنرى و شكوفايى استعدادها شده است.
ــرى اختصاص يافته  ــتانى كتابخانه به كارهاى هن ــى از اوقات فراغت تابس - بخش

است.
ــاى تصويرى و  ــاى عكس، گزارش ه ــة بزرگى از آلبوم ه ــال مجموع - طى ده س

پوسترهاى مرتبط با فعاليت هاى كتابخانه ها فراهم آمده است.
- وسايل تبليغاتى و اطالع رسانى از قبيل (بنر، تابلو، پوستر، بروشور، آلبوم و فيلم) 

تهيه شده است.
مشكالت و كمبودها:

ــام كارهاى هنرى. به دليل  ــود نيروى متخصص و نيروهاى فعال در زمينة انج كمب
جوان بودِن همكاران اين گروه، وقت آزادشان كم است.



گــزارش عملكــرد
10ســـاله  كانـــون
توســــعه فرهنگي 
كــــــــودكــــــــان

40

گستردگى روابط اجتماعى به ويژه در هزاره اى كه ما در آن زندگى 
ــم، مقوله ارتباطــات و نحوة ارتباط گيرى و اطالع رســانى را  مى كني
ــازمان ها اعم از دولتى  متحول كرده اســت. به طورى كه روابط در س
ــه اى به نام روابط عمومي به  و غير دولتى بدون داشــتن اداره يا كميت
اندازة كافى انســجام و پيوند هاى سالم و مؤثر انسانى و وسعت الزم 

را ندارد.
اهداف روابط عمومي هر سازمان منطبق با سياست و خط مشى آن سازمان تعيين 
مي شود.اهداف روابط عمومي كانون توسعه فرهنگى كودكان با در نظر داشتن سياست 
ــان در ابعاد مختلف و جذب  ــى كانون در معرفى، ايجاد ارتباط با مخاطب ــط مش و خ
ــاركت و همكارى با ديگران تعيين شده است.  افراد براى همكارى و كمك و يا مش
ــال 1380 با تأسيس كانون توسعه فرهنگى كودكان گروه روابط عمومي فعاليت  از س
خود را آغاز كرد و تا كنون(1390) در حوزه هاى زير به ترويج اهداف كانون پرداخته 

است:
- ارتباط با كميته هاى مختلف در درون كانون (آموزش و پژوهش، آموزشيارى، 

اصالح و تربيت، انتشارات، مالى، هنر)
- اطالع رسانى دربارة برگزارى كارگاه ها و جلسات به اعضاء.

ــازمان هاى غيردولتى و معرفى كانون و فعاليت هاى آن و  - برقرارى ارتباط با س
همكارى و مشاركت در برنامه آن ها.

گروه روابط عمومى
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- برقرارى ارتباط با سازمان هاى دولتى و معرفى كانون و همكارى و مشاركت در 
فعاليت هاى آن ها.( شهردارى، آموزش و پرورش، كانون اصالح و تربيت و...)

ــف،  ــازمان هاى بين المللى در ايران ( يونيس ــرارى ارتباط  با نمايندگان س - برق
ــازمان ملل، انجمن فرهنگى افغان.) و  ــارياى عالى پناهندگان، دفتر س يونسكو،كميس

شركت در كارگاه هاى آموزشى و همايش هاى اين سازمان ها.
- برپايى ميز معرفى كانون توسعه در جشنواره ها و همايش ها.

ــمينارها و كارگاه هاى  ــگاه ها، س ــات براى بازارها، نمايش ــم آوردن امكان - فراه
آموزشى.

ــازمان هاى دولتى و  ــاير س ــعه و س ــن كانون توس ــه همكارى بي ــاد زمين - ايج
غيردولتى.

- برقرارى ارتباط با رسانه ها ( روزنامه ها، تلويزيون، مطبوعات و ارتباط مجازى 
از طريق اينترنت)

ــى در اماكن  ــتر، بَنِر، پيام نويس ــات تبليغاتى مانند ( پوس ــم آوردن امكان - فراه
عمومى...)

ــاى مختلف كانون  ــه همكارى در فعاليت ه ــاء جديد و دعوت ب ــذب اعض - ج
توسعه.

ــراها به منظور معرفى  ــگاهى، موزه ها و فرهنگس - ارتباط با مراكز علمي و دانش
فعاليت هاى كانون توسعه و جذب همكارى آن ها.

- برقرارى ارتباط با بيمارستان هاى كودكان به منظور كمك رسانى در زمينه هاى 
فرهنگى براى كودكان بيمار.

دستاوردها:
ــوراى كتاب كودك،  ــازمان هاى غيردولتى از جمله: ش ــتمر با س - همكارى مس
ــه مادران امروز، انجمن آموزشى و پژوهشى  ــه پژوهشى كودكان دنيا، مؤسس مؤسس
ــتان، انجمن حمايت از  ــا، انجمن ترويج علم ايران، انجمن زنان كوهنورد كردس پوي

كودكان كار و خيابان(كرج)، مجتمع علمى- پژوهشى امام صادق در يزد.
ــتمر با سازمان هاى دولتى، از جمله معاونت فرهنگى – اجتماعى  - همكارى مس
شهردارى تهران، آموزش و پرورش،كانون اصالح و تربيت تهران، نهضت سوادآموزى 
ــتان ها، كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان، ادارات ارشاد و  در تهران و شهرس

فرهنگ اسالمى.
- همكارى با سازمان هاى منطقه اى و بين المللى از جمله: انجمن اكتشافى سنايى 
ــكو ( نمايندگان كانون)، يونيسف  ــتان)، انجمن فداكار( تاجيكستان)، يونس (افغانس

(نمايندگى ايران).
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ــازمان هاى غيردولتى، كانون  ــودن س با توجــه به ماهيت مردمي ب
توســعه فرهنگى كودكان با جذب كمك هاى مردمي توانســته اســت 

هزينه هاى فعاليت هاى زير را تأمين كند:

- خريد محل دفتر كانون توسعه فرهنگى كودكان.
- خريد كتابخانة روستاى ُخنگ.
- ساخت كتابخانة روستاى خور.

ــامل: (روستاى دِهِك نهبندان، اورامان تخت، گلين،  - اجاره محل كتابخانه ها ش
گنجه، آبادان، فهرج، كلنگانه)

ــته هاى تأسيسات، بنايى،  ــه فنى - حرفه اى رش ــوله كارگاه مدرس ــاخت س - س
الكترونيك صنعتى(دختران-پسران)، جوشكارى و برق.
- خريد تجهيزات آزمايشگاهى دبستان هاى روستائى

- خريد تجهيزات خوابگاه روستاى خنگ
 CD خريد كتاب و لوازم كمك آموزشى و -

- پرداخت هزينه هاى كمك تحصيلى دانش آموزان
- پرداخت دستمزد منشى و حسابدار

- پرداخت كمك هزينه زندگى به كتابداران (15 كتابدار)
- پرداخت هزينه هاى دوره هاى آموزشى كتابداران و كمك كتابداران (4 دوره)

گروه  مالى – ادارى
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- پرداخت هزينه هاى سفر كارشناسان ميهمان به روستاها
- هزينه هاى برگزارى كارگاه هاى آموزشى (مادران، كودكان، مربيان)

- هزينه هاى دفترى(برق،گاز،آب، ملزومات،تعميرات،نظافت و...)
- هزينه مناسبت ها و مشاركت در فعاليت ها با ساير سازمان ها.

- خريد تجهيزات كامل براى 15 كتابخانه.
ــكارى و هميارى اعضاء و  ــعه فرهنگى كودكان با هم ــش ادارى كانون توس بخ
ــده از جمله مسئوالن كتابخانه ها، آموزش  نيروهاى داوطلب در گروه هاى تفكيك ش
ــيارى در ايام هفته از شنبه  ــايت، روابط عمومي و آموزش ــارات و س و پژوهش،انتش
ــاعت 9 صبح تا 4 بعد از ظهر مشغول انجام امور و فعاليت هاى  ــنبه از س تا چهارش

روزانه است.

ساير كارها عبارتند از:
ــامل به روز كردن اخبار- ماهنامه - فصلنامه و نيز  ــايت كانون ش ــى س - بررس

بررسى پيام هاى در يافتى از طريق وب سايت است.
- اطالع رسانى به همكاران براى برگزارى جلسات كانون در روز هاى معينى از 

ماه و ثبت كلية صورت جلسه ها.
ــال آن براى كتابداران و ارائه فصنامة پيك تو  - ارائه ماهنامه پيك كتابدار و ارس
ــتانى كه با كمك هاى نقدى و غير  ــال آن براى آموزشياران و كليه دوس ــعه و ارس س
ــال جارى (1390) ماهنامه و فصلنامه  نقدى خود هميار كانون بوده اند. از آذرماه س

به صورت الكترونيكى در آمده است.
- برنامه ريزى سفر هاى همكاران كانون به كتابخانه هاى روستايى و آماده كردن 

كليه تجهيزات و ثبت گزارش سفر دوستان پس از سفر.
- اطالع رسانى كارگاه هاى آموزشى كانون به سايرسازمان ها. 

- بررسى نامه هاى الكترونيكى به صورت روزانه
ــئوالن  ــداران و دريافت گزارش هاى ماهانه و ارائه آنها  به مس ــاس با كتاب - تم

كتابخانه ها.
ــالى و تفكيك فيش هاى آموزشيارى از اهدايى و ثبت  ــى فيش هاى ارس - بررس

كليه مبالغ واريز شده به حساب سازمان.
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( به ترتيب حروف الفبا)
صديقه افشار  
معصومه پاپى  

ملكتاج پوراصالنى  
منير همايونى( پوراصالنى)  

منصوره حائرى  
شهره زبيرى  

شهناز زينت بخش   
منير سامي نيا (سليقه)  

شاهده سعيدى  
يلدا طهماسبى  
طاهره فراهانى  
مهين قاسمى  

سپيده الجوردى  
فرمهر منجزى  
فرناز منجزى  

تهيه كنندگان 
گزارش عملكرد ده ساله
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ــال 1384 ه.ش كانون توسعه فرهنگى از من خواست تا  تجربه هاى خود را  اول س
ــكيل شده بود، ارائه دهم. با اين  در كارگاهى كه براى كتابداران كتابخانه هاى كانون تش
كار با اين محيط فرهنگى و با اين تالش براى توسعه كتابخوانى در ميان روستاها آشنا 
شدم . ديدم چگونه كانون در جهت توانا و مستقل كردن اين واحدهاى فرهنگى و منطبق 

كردن فعاليت هاى آن ها با نياز هاى مردم و بخصوص نسل جوان تالش مي كند.
ــوراى كتاب كودك و هم در فرهنگنامه  ــعه فرهنگى هم در ش مديران كانون توس
ــش دارند، بنابراين هم زمان هر  ــودكان و نوجوانان با ما همكارى مداوم و ثمربخ ك
ــعى در انجام آن دارم.  ــد از صميم قلب و با تمام توان س ــراى من معين كنن كارى ب
آشنايى با تالش هاى مداوم براى گسترش دايره فعاليت ها و تأسيس و شكل دادن به 
ــر ايران به خصوص در روستاها تحقق يكى از آرزوهاى ديرينة  كتابخانه ها در سراس

من نيز هست.
ــاعه مي دهد و  ــتاها اش ــه نظر من فعاليت هاى كانون نه تنها خواندن را در روس ب
سبب باال رفتن سطح فرهنگى مردم و به ويژه نسل جوان در روستاها مي شود، بلكه 
ــوم دلنشين، هنرها و تجربه هاى مردم روستا را نيز  گنجينه هاى فرهنگى، آداب و رس
ــتين بار كتاب هاى داستانى دو  ــاير روستاها و شهرها منتقل مي كند. وقتى نخس به س
زبانه(محلى و فارسى) انتشارات كانون پرورش فكرى را ديدم به خود گفتم هر قدر 
مردم ايران بيشتر به فرهنگ متنوع نقاط مختلف ايران دسترسى پيدا كنند بيشتر به هم 

نزديك مي شوند. كانون توسعه فرهنگى در اين زمينه نقش تأثيرگذارى دارد.
ــترده اى را در نظر گرفته  ــعه فرهنگى براى خود نقش سازنده و گس كانون توس
ــعى دارد با  ــت و با احداث كتابخانه كار خود را پايان يافته تلقى نمي كند، بلكه س اس
ــطح دانش و فرهنگ كتابداران از راه تشكيل كارگاه هاى گوناگون، مانند  باال بردن س
ــاهنامه خوانى، كارهاى نمايشى و ترويجى تأثير كتابخانه و كتابداران  قصه گويى، ش

را بيشتر و سازنده تر كند.
بى تشريفات ادارى بودن كليه فعاليت ها و ايجاد زمينه هاى همكارى گوناگون با 
ساير سازمان هاى محلى و عمومي و محدود نكردن كار كتابخانه به امانت دادن كتاب 
و كتابخوانى بلكه شركت در همة زمينه هاى زندگى، تحصيلى، كارى و آداب و رسوم 
ــازنده تر و ارتباط آن را با زندگى در روستا محكم  محلى و عمومي اثر كتابخانه را س

تر كرده است.

تحقق يكى از آرزوهاى ديرينه ام
  توران ميرهادى
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ــاالر دكتر علي  ــوراي كتاب كودك كه در ت ــيس ش ــالگردهاي تأس در يكي از س
ــاد برپا بود، به لطف بانوي بزرگوار معصومه سهراب  ــريعتِي كتابخانة حسينيه ارش ش
(روح ايشان شاد باد) با خانم منير پوراصالني (همايوني) آشنا شدم و مطلع شدم پس 
ــور براي اقامت به ايران بازگشته اند و چندي پس از  ــفر طوالني به خارج از كش از س
ــتاد دكتر محقق و من توفيق پيدا كرديم با همسر بزگوار و همدل ايشان، آقاي  آن،  اس
حسين همايوني نيز آشنا بشويم. اكنون سال ها از آن نخستين ديدار مي گذرد و آشنايي 
ــتي تبديل شده است. لذا ضمن تبريك ده سالگي "كانون توسعه فرهنگي  ما به دوس
ــوراي كتاب كودك، به نكاتي چند در  ــوي هيات مديره و اعضاي ش كودكان" از س

مورد ايشان اشاره مي شود.
ــتان و تركيه.  ــفر بوده ايم، در هندوس خانم همايوني و من چندين بار با هم همس
سفر با ايشان بسيار آرام مي گذرد و لذت بخش است، شايد به اين خاطر كه فرهنگ 
جاى جاي جهان را به خوبي مي شناسند، به زبان هاي گوناگون تسلط دارند و از همه 
ــفري با  مهم تر ايران و خصوصيات ايراني بودن را پاس مي دارند. به دو بُعد از همس
ــاره مي كنم. در تعدادي از جلسات كاري  ــان، يكي كاري و ديگري اجتماعي اش ايش
ــبت به منافع منطقه و در تعدادي ديگر توجه  ــان را نس نگاه منصف و همه جانبه ايش
ــان را در هدايت گفت و گوها مورد  ــتوده ام و توانمندي ايش ــان را به ايران س ايش
ــت و گذار در انواع  ــاعات غيركاري، گش توجه قرار داده ام. در بخش اجتماعي و س
ــگاه ها و توجه به رنگ، بو و فرهنگ و هنر هر شهر لحظه هاي خوشي را براي  فروش
ايشان و همسفران به وجود مي آورد كه لذت از فضاهاي خورد و خوراك نيز بخشي 
ــت، چه در خارج از ايران و چه در ايران. به ياد مي آورم  از اين حيات اجتماعي اس
زماني را كه رييس دفتر بين المللي كتاب براي نسل جوان و همسر ايشان، آقاي دكتر 
پيتر اشنك و خانم آنتونيا مهمان شورا بودند و تصميم در مورد فضاي مناسب براي 
ــام ايراني بر عهده خانم  و آقاى همايوني قرار گرفت و به لطف اين زوج  صرف ش

بزرگوار شبي به ياد ماندني پديد آمد.
ــال اّول بازگشت به ايران و با توجه به احترام خاصي  خانم همايوني در همان س
ــورا در آمدند و از ميان  ــتند به عضويت ش ــبت به خانم توران ميرهادي داش كه نس
ــت به حضور فعال در "كانون اصالح و تربيت"  فعاليت هاي متعددي كه جريان داش
تهران دل بستند، كه به نظرم در تاريخ تحول كانون قابل ثبت است.  زيرا در آن زمان 

درباب دوستى
  نوش آفرين انصارى
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ــان با جديت و پي گيري هاي ستودني توانستند  ــه كانون بسته شده بود و ايش مدرس
جريان آموزش رسمي و انواع آموزش هاي حرفه اي را مجدداً و به نحو كامل تري در 

كانون اصالح وتربيت راه اندازي كنند. 
بي گمان شكل دادن به گروه همكاران افتخاري و ايجاد ارتباط سازنده و دوستانه 
ــر روي كودكان و نوجوانان و  ــران وقت كانون در باز كردن افق هاي جديد ب ــا مدي ب
نيز براي مسئوالن مؤثر بوده است. اميدوار هستم خانم همايوني فرصت پيدا كنند و 
"خطرات و خاطرات" خود را از اين تجربه بنويسند. يكي از اتفاق هايي را كه همواره 
با لبخند به ياد مي آورم به اين شرح است: چندي پس از راه اندازي مدرسه در كانون 
ــات امتحان كه در  ــت، پنج نوجوان مددجود بايد براي ورود به جلس ــالح و تربي اص
ــتند، خانم همايوني با جمعي ديگر در  ــد كارت عكسدار مي داش منطقه برگزار مي ش
راهروهاي كانون به اين اتاق و آن اتاق سر زدند و استدالل كردند، ولي مجوز خروج 
براي بردن مددجويان به عكاسي داده نشد. دل معلماني كه چند ماه بود انواع دروس 
را به شكل خصوصي تدريس كرده بودند شكست. خانم همايوني تصميم گرفتند به 
ــي، عكاس را با تجهيزات الزم به كانون بياورند. عكاس  جاي بردن بچه ها به عكاس
ــت و پنج نفر متقاضي عكس  دعوت را پذيرفت و آمد و به جاي پنج نوجوان با بيس
مواجه شد! به اين ترتيب بچه ها صاحب كارت عكس دار شدند، در امتحانات شركت 

و رتبه هاي خوبي هم كسب كردند.
ــعه  ــيس "كانون توس ــورت در مورد تأس ــي را كه خانم همايوني براي مش غروب
ــته اى بود، ولي  فرهنگي كودكان" به منزل ما آمدند به خوبي به ياد دارم، خبر خجس
ــات متعددي براي بررسي ابعاد گوناگون  ــوار و ناآشنا به نظر مي رسيد. جلس راه دش
ــد. من نيز با افتخار  ــكيل ش اين فعاليت فرهنگي، از جمله در دفتر آقاي همايوني تش
پذيرفتم  يكي از اعضاي مؤسس كانون باشم و خوشوقتم كه اين نهاد به عنوان يكي 
ــت. طبعاً در طول  ــال 1380 پا به عرصه وجود گذاش ــورا، در س ديگر از فرزندان ش
ــته گزارش هاي گوناگون همكاران را دنبال كرده ام، نشريات كانون را  ــال گذش ده س
خوانده ام و گاه در كارگاه هاي كتابداراِن كانون كه از سراسر كشور به تهران مي آيند، 
ــان را زماني  ــخن گفته ام،  اما اهميت و ارزش كار خانم همايوني و همراهان ايش س
كه شورا تصميم گرفت كانون را به عنوان نامزد ايراني براي دريافت جايزه دفتر بين 
ــاهي" 2012 معرفي  المللي كتاب براي ترويج خواندن در مناطق محروم، به نام "آس
كند، بيشتر درك كردم. در اختيار داشتن اطالعات دقيق در مورد چگونگي و كيفيت 
راه اندازي 15 كتابخانه، تحت تأثير قرار گرفتن چند هزار كودك، نوجوان و بزرگسال 
به ويژه بانوان در قسمت هاي مختلف كشور، جذب كمك هاي مردمي، ايجاد ارتباط 
ثمربخش با مقام هاي رسمي و بومي و انجام فعاليت هاي ترويجي با همكاري تعدادي 
ــين برانگيز برنامه هاي كانون  ــورا، باعث شد دشواري كار و ابعاد تحس از اعضاي ش
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ــيس خوابگاه، آزمايشگاه و  ــم و گسترش فعاليت هاي ديگر مانند تأس را بهتر بشناس
ــدن اين سازمان مردم نهاد در كنار دولت و  ــي را به عنوان پذيرفته ش فضاهاي ورزش
ساختارهاي محلي به فال نيك بگيرم. اميدوارم امكانات گوناگوِن الزم براي تهيه يك 
ــتند از فعاليت كانون فراهم شود. به راستي جز عشق چه انگيزه اي مي تواند  فيلم مس
ــالمت را كمرنگ كند و بانويي به اين سن و سال را به اين سو و  ــايش و س فكر آس

آن سوي ايران بكشاند؟
ــي را به هم پيوند مي دهد باور  ــايد بتوان گفت آنچه فعاليت هاي خانم همايون ش
ــان نسبت به اشاعة فرهنگ صلح است و از اين روست كه براي "شوراي  عميق ايش
ــم اين نهاد نقش  ــتند و در تحكي ــترش فرهنگ صلح" اهميت خاصي قايل هس گس
ــلوغ خانه كتابدار  ــرده و مي كنند. ظهر 26 دي در محيط صميمي و ش ــي ايفا ك اساس
ــم، خانم همايوني موضوع  ــته بودي ــان در كنار هم نشس و ترويج خواندن من و ايش
ــترِش فرهنگ صلح در ميان سازمان هاي مردم نهاد را مطرح كردند و بر اين  مهم گس
ــتن، از  ــه به صورت تك تك زنده ماندن،  كار به كار هم نداش ــتند ك نكته تأكيد داش
ــد، به هر حال صلح هم  ــاي يكديگر بي اطالع بودن اگر نوعي جنگ نباش فعاليت ه
نيست. به نظرم رسيد بر اين باور هستند كه نگاهي نو بر چگونگي مديريت گسترش 
فرهنگ صلح در ميان سازمان هاي مردم نهاد ضرورت دارد، توجهي مهم و قابل تأمل. 
ــادي ديدارها  ــد، اين گفت و گو در فضايي ماالمال از ش ــاره ش اما همان گونه كه اش
ــم توران ميرهادي و خانم  ــمت چپ من خان ــاق افتاد، به اطرافم نگاه كردم در س اتف
ــغول صحبت بودند، به  ــان نظرآهاري، فارغ از قيل و قال و در كمال آرامش مش عرف
ــم دوختم، به آن همهمه مطبوع گوش سپردم و  ــر فضا و سيماي دوستان چش سراس
ــاس كردم در آن لحظه "صلح" در آن مكان حضور دارد. پس از چند لحظه به  احس
ــازمان هاي مردم نهاد به شكل مديران خود در مي آيند، و  ــان گفتم كه به نظرم س ايش
ــيم كه هر روز شايسته تر از روز پيش باشيم... در آن لحظه  ما بايد دعا كنيم و بكوش
ــوي خانم مليحه پيشداد و همكاران زده شد،   زنگ نهار زيباي ايراني (تبريزي) از س
صحبت ما ناتمام ماند و خانم همايوني همراه با خانم فرمهر منجزي، به احترام سفره 

و براي پذيرايي از جاي برخاستند.
بار ديگر از سوي هيئت مديرة شورا براي كليه همكاران در كانون توسعه فرهنگي 

كودكان به ويژه خانم همايوني عزيز آرزوي سالمت و توفيق روزافزون دارم.
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ــم نهادى با عنوان  ــال بود كه خبر يافت ــال پيش نمى دانم در كدام فصل س  ده س
ــركار خانم همايونى و همكارانشان شكل  ــعه  فرهنگى كودكان توسط س كانون توس
گرفته است. از ورود يك عضو جديد به جامعه ى فرهنگى مربوط به كودكان، بسيار 
خشنود شديم و مطابق قرار هميشگى مان براى همكارى با همه ى سازمان هاى دولتى 
و غيردولتى كه براى كودكان و خانواده ها كار مى كنند، همكارى خود را با اين كانون 

در حوزه هاى زير شروع كرديم:
بازديد همكاران داوطلب موسسه از محل كانون و آشنايى با هدف ها و فعاليت هاى 
ــزارى روز جهانى خانواده،  ــاركت در برگ ــور در كارگاه ها، همايش ها، مش آن، حض
ــترش فرهنگ صلح، كمك در حوزه ى كتاب هاى مناسب  ــوراى گس همكارى در ش

براى تجهيز كتابخانه هاى روستايى و...
ــعه  فرهنگى كودكان،  ــه به فعاليت هاى كانون توس ــن همكارى ها و با توج در اي
ــعه ى كتابخانه هاى روستايى  فعاليت هاى اين كانون را براى ترويج كتابخوانى و توس
ــت. اميدواريم كه  ــگاه ما نگاه آمارى نيس ــم. اما مى دانيم كه ن ــيار با ارزش ديدي بس

بررسى هاى دقيق تر نيز نظر ما را تاييد كند.
ــخصه ى كانون توسعه ى فرهنگى كودكان، كار اين كانون در مناطق  مهم ترين مش
ــردن آن ها براى ترويج  ــوزش دادن نيروهاى بومي و توانمندك ــروم و همچنين آم مح
كتاب بين كودكان محروم است. اميدوارم در آينده نيز كانون توسعه  فرهنگى كودكان 
بتواند همچنان به گسترش كار خود و تعميق و فراگير كردن كار آموزشى براى كمك 

به كودكان محروم ادامه دهد.

توانمند سازى براى ترويج
    مريم احمدى شيرازى
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ــعه فرهنگى كودكان  و فعاليت هاى آن از سال هاى اول تأسيس اين  با كانون توس
ــنا شدم. دامنة همكارى هاى من  متاسفانه  ــازمان از طريق سركار خانم سعيدى آش س
ــركت در جلساتى  فقط محدود به اهداى كتاب و گاه كمك هاى ناچيز مالى و نيز ش

براى هم انديشى با مسئوالن كانون بوده است.
 تا آنجا كه با كار اين سازمان آشنا شده ام، مي توانم بگويم كه  بدون شك كانون 
دست به  انجام كارى كارستان زده است. آموزش همه جانبه در شهر و جوامع شهرى 
ــاده تر از روستاهاست و به اين دليل  ــود، بسيار س ــاس مي ش كه نياز به آن عمًال احس
ــان بسيار ستودنى است و  ــه ناپذيرش صبروتالش  اعضاى كانون همراه با اميد خدش

كار هر كسى نيست.
ــوره زار نيز  ــخت و ش ــت در  زمين س  اعضاى كانون مانند باغبانى كه معتقد اس
ــاخص اين عزيزان  مي توان گل و گياه پرورش داد، عمل  كرده اند و اين ويژگى ش

است.
بديهى است اعضاى اين سازمان كه از نزديك دستى بر آتش دارند، شايسته ترين 
ــان هستند.با اين حال پيشنهاد من اين است كه از  افراد براى برنامه ريزى كار خودش
زمينه هاى عاليق خود روستاييان براى ايجاد انگيزه درآموختن استفاده شود . مواردى 
ــايل مرتبط با آن ها  ــتان هاى عاميانه يا مس ــاورزى، قالى بافى، دامدارى، داس مثل كش

زمينه هاى مناسبى براى شروع كار با روستاييان است.
ــرده اند. براى همة آنان   ــتم  اعضاى كانون خود به اين موارد فكر ك ــن هس مطمئ

شادمانى و اميدوارى مدام همراه با تالش بى وقفه آرزومندم.

كارى كارستان
  طاهره رستگار
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 پس از دريافت نامة شما كمي به موضوع فكر كردم، چيزى به خاطر مي آوردم تا 
برايتان بنويسم و گاهى هم به كل نامه را فراموش مي كردم تا اينكه با تلفن دوباره نامه 
را يادآورى كردند و من فكركردم وفكركردم وسرانجام ياد موضوعى افتادم كه در آن 
ــال 87 بود و من به  زمان براى خودم خيلى جالب بود. ماجرا ازاين قراربود : بهار س
اتفاق يكى از دوستان شورايى با يك گروه طبيعت گرد راهى منطقه اورامانات شديم 
ــاعت   30/ 12وپس از  ــيرى را مي پيموديم. در روز دوم حول وحوش س و بايد مس
يك راهپيمايى طوالنى با خستگى به يك روستا دراورامانات تخت رسيديم و هركس 
ــده بود، مدرسة روستا هم تعطيل شده و  جايى را گيرآورده بود و روى زمين پهن ش
ــن دختر نوجوانى را ديدم كه يك  ــان بودند . ناگهان م دانش آموزان راهى خانه هايش
فرهنگنامه كودكان ونوجوانان را دستش گرفته و مي رود ، مانند برق گرفته ها از جايم 
ــيدم اين كتاب را از كجا آورده  ــمتش رفتم و دستش را گرفتم ، و پرس پريدم و به س
ــخ داد كه از كتابخانة  ــاره دخترك ابتدا خيلى جا خورد، ولى با اين حال پاس اى بيچ
روستايشان به امانت گرفته و وقتى حيرت مرا ديد اضافه كرد كه من تا حاالسه جلد 
ــت. تعجب من بيشتر شد  از اين كتاب را خوانده ام واكنون نوبت جلد چهارم آن اس
ــا انتها خوانده و به عبارتى او تعريفى راكه براى  ــه او يك كتاب مرجع را از ابتدا ت ك
ــت، هم آن را امانت گرفته و مهم تراز همه اينكه  ــود بهم زده اس كتاب مرجع مي ش
همه آن رانيز خوانده است ! با هيجان او را نزد دوست شورايى خود بردم وماجرا را 
برايش تعريف كردم و هر دو از اينكه درچنان جايى كتابخانه اى هست كه تا حدودى 
ــودكان ونوجوانان را برآورده مي كند ذوق كرديم. اين كتابخانه،  نياز هاى اطالعاتى ك
كتابخانة روستايى كانون توسعه فرهنگى كودكان بود و در دل با خود گفتم در اولين 
فرصت سعى خواهم كرد ساير جلدهاى فرهنگنامه را برايش تهيه كنم. البته اين كار 
ميسر نشد، زيرا شمارة تماسى كه دخترك به من داد ، اشتباه بود و اين عهد هنوز مانند 

يك لقمة هضم نشده در درون من باقى مانده است . 

ماجرا از اين قرار بود
    فاطمه (سورى) مرتضايى فرد
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ــاعت 11 صبح همراه با خانم همايونى و آقاى مهندس امينى و خانم فراهانى  س
ــتاى باباريز رفتيم. درهاى آهنى و پنجره هاى آهنى زمخت  براى افتتاح كتابخانة روس
ــنى و  ــح  بومي در طرف ديگر. مقابل محوطة ش ــرف وخانه هايى با مصال ــك ط در ي
ــين پياده شديم، وارد محوطة  ــنگ ريزه اى ساختمان كتابخانه قرار داشت. از ماش س
ــنى خارج از كتابخانه شديم. عده اى دختر جوان با روپوش و مقنعه و پسر جوان  ش
ــايل براى مراسم افتتاحيه  ــغول آماده كردن وس ــور و هيجان مش ــحالى و ش با خوش
ــت دختر جوانى بود كه من را ياد باغچة خانه پدرى  ــمعدانى در دس بودند. گلدان ش
ــبز و شاداب بود، با ريسمانى نقره اى  و پدربزرگ مي انداخت. گلدان كه خيلى سرس
رويش به استقبال ما آمد. از طرفى مردم روستايى و بچه ها كم كم به طرف كتابخانه 
ــته  ــم  زير آفتاب تابان و ماليم گذاش ــدادى صندلى و يك تريبون ه ــد. تع مي آمدن
بودند. شمعدانى عزيز ما هم تا زمانى كه ما روى صندلى قرار بگيريم، در كنار خانم 
همايونى در دست دختر جوان و زيبا اين طرف و آن طرف مي رفت. تا اينكه ما روى 
صندلى ها نشستيم. جمعيت هم زياد و زيادتر شد، به طورى كه عده اى ايستاده بودند. 
ــمعدانى هم پايين تريبون كنار در ورودى كتابخانه رفت. مراسم شروع شد. خانم  ش
ــخنرانى پشت تريبون رفتند. گلدان شمعدانى هم كنار دست ايشان  همايونى براى س
ــد و همگى  روى تريبون رفت. بعد از اينكه صحبت هاى خانم هاى همايونى تمام ش
ــمعدانى هم از تريبون بلند شد و بعد از بريدن روبان به  ــدند، ش آماده براى افتتاح ش
همراه خانم همايونى وارد كتابخانه شد. داخل كتابخانه همراه خانم همايونى و بچه ها 
ــغول بازى شدند و عده اى  ــت. عده اى از بچه ها در يك اتاق مش در كتابخانه مي گش
ــغول گفتگو با آقاى امينى و عده اى همراه خانم فراهانى.   ــة سالن مش ديگر در گوش
ــر طاقچه نشست تا همه را  ــمعدانى هم باالخره جايى براى خودش پيدا كرد و س ش
ببيند. خانم همايونى هم ايستاده بود و همه او را نگاه مي كردند. در همين موقع مراسم 

تمام شد و موقع ناهار رسيد.

گلدان شمعدانى با گل هاى عشق و اعتماد
  پريچهرنسرين پى
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در يك تابستان گرم، سفر به شمال كشور همراه با همكاران كانون توسعه فرهنگى 
ــتايِى كانون   ــركت در دورة آموزش كتابداران كتابخانه هاى روس كودكان به منظور ش
ــايد بتوان گفت در اين دوره بيش از آنچه  ــد تفكر برانگيز و ماندگار. ش تجربه اى ش

آموزش دادم، آموختم.
ــان جنوبى را فراموش نمي كنم، كه در  چهرة حيرت زدة كتابدار جوانى از خراس
اين سفر براى نخستين بار دريا را در مقابل خود مي ديد و نيز تالش هاى صميمانه و 
ــعه را كه به رغم گرمي و رطوبت هوا مي كوشيدند اين  فروتنانة همكاران كانون توس
همنشينى به تجربه اى پربار، خاطره اى ماندنى و دوستى هاى بادوام بدل شود. چهرة 
خندان، خلق خوش و منش سازگارانه و با انعطاف خانم همايونى نيز خود حكايتى 

است آموختنى.
آشنايى با كتابداران جوانى كه از روستاهاى مختلف كشور با گويش ها و آداب و 
ــوم گوناگون دور هم جمع مي شوند و در طول اين دوره هاى آموزشى عالوه بر  رس
ــرت با يكديگر را دارند  ــنود  و معاش آموختن مهارت هاى متعدد، فرصت گفت و ش

مجال مغتنمي است فراهم شده به همت كانون توسعه فرهنگى كودكان.
ــيس و تجهيز كتابخانه هاى روستايى تنها بردن كتاب، اين دوست كاغذى، به  تأس
روستا نيست بلكه انتخاب صحيح و معنى دار اين كتاب ها مي تواند به شناخت مردم 
اقصى نقاط ايران از يكديگر كمك كند و از آنجا كه شناخت صحيح به درك متقابل و 
همدلى مي انجامد، كتابخانه هاى فنى و با كيفيت به ويژه با مديريت كتابداران آموزش 

ديده و با انگيزه، سفيران صلح و آشتى خواهند بود.
در كف هر يك اگر شمعى بُدى/ اختالف از گفتشان بيرون شدى

«موالنا»
از سوى ديگر كانون توسعه فرهنگى كودكان، همانند شوراى كتاب كودك،كانونى 
ــد و تعالى خود را در انجام كار داوطلبانه   ــت براى گرد هم آمدن افرادى كه رش اس
ــتجو مي كنند. براى همة عزيزان  ــق ورزيدن به هموطنان و همنوعان خود جس و عش

آرزوى سالمتى و توفيق خدمت و تعالى مي كنم.

كتابخانه ها، سفيران صلح و آشتى
    فرزانه اخوت
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سال 1386 يكى از روزهاى بهار تلفن به صدا در آمد. يكى از دانشجويان قديمي و 
از دوستان و همكاران امروز، آقاى خسرو صالحى بود كه باب آشنايى با او در دانشكدة 
ــوده شد. جايى كه در دهة 60 تدريس مي كردم. از آن به بعد با  ــورة حوزة هنرى گش س
وى همكار شدم و در سال پر بركت حضرت على(ع) با همت او كتاب پربار حضرت 

على « قصه هاى عاميانه» را پيشكش دوستداران كرديم.
ــعه فرهنگى كودكان» قصد دارد در حوزة قصه و قصه  او خبر داد كه « كانون توس
ــما هم دعوت كرده اند تا به اين جمع بپيونديد.  گويى پژوهش هايى انجام دهد و از ش
ــم از قفس تن به پرواز  ــنوم روح ــا كه هر وقت نامي از قصه و قصه گويى مي ش از آنج
ــد، بى درنگ دعوت را پذيرفتم و در اولين فرصت به جمع فرهيختگان كانون  در مي آي

توسعه فرهنگى كودكان پيوستم و با سركار خانم همايونى و همكارانشان آشنا شدم.
ــور و شوق باور نكردنى جمع همكاران كانون توسعه فرهنگى كه  از همان لحظه ش
ــيفته كرد. كانون در بخش ها و  ــمع گردادگرد خانم همايونى مي گشتند، مرا ش چون ش
ــتاهاى استان هاى محروم ايران زمين به تأسيس كتابخانه مي پردازد؛ در روستاهايى  روس
كه با سوادان آن انگشت شمارند و امروز به بركت كانون توسعه فرهنگى، فرزندانشان با 

كتاب و دانش آشناشده اند و ديو بى دانشى به فرشتة دانايى تبديل شده است.
ــزى براى قصه گويى پرداختيم تا از اين راه مربيان و مادران  ــى درنگ به برنامه ري ب
ــارى ديگر قصه ها را به  ــوند و ب ــنا ش ــوان را آموزش دهيم تا با فنون قصه گويى آش ج

خانه ها و مدارس، به گوش نوباوگانمان برسانند.
ــال همراه با چند تن از اعضاى كانون توسعه فرهنگى كودكان به  ــتان همان س تابس
ــديم و درآنجا دو روز كتابداران  ــب چين» در استان مازندران رهسپار ش ــتاى «اس روس
روستايى كانون را با فنون جمع آورى فولكلور آشنا كردم. از آن به بعد به جمع همكاران 
ــتم و تا كنون همراه با دوست صميم و  ــعه فرهنگى كودكان پيوس افتخارى كانون توس
پژوهشگر حوزة فرهنگ مردم و استاد قصه گويى آقاى دكتر محمد جعفرى(قنواتى)، دو 
دورة پربار قصه گويى، براى مادران و مربيان در كانون تدارك ديده و اجراكرده يم. اين 
كار فرهنگى آنچنان با استقبال روبرو شد كه خستگى و رنج سال ها پژوهش و قلم زدن 
را به نشاط و شادمانى بدل كرد و روح و روانمان را همراه با مربيان شست و شو داد.

به قول موالنا: بازگو تا قصه درمان ها شود / بازگو تا مرهم جان ها شود
ــادمانى براى سركار خانم همايونى و همكارانشان  ــالمت، طول عمر و ش آرزوى س

دارم، به اميد بيستمين سال تأسيس كانون توسعه فرهنگى كودكان.

ديو بى دانشى و فرشتة دانايى
  سيداحمد وكيليان
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ــايد آنچه از آدمي به يادگار مي ماند، نه براى ديگران، كه در آغاز براى خودش،  ش
تا در خلوت ذهن و لحظه هاى تنهايى آن ها را بازگو كند و با خود مونولوگى درونى 
ــته باشد، خاطره اى است كه گوشه اى از آن ها حاصل سفر با مهربانانى است كه  داش
ــت مي دارد و جريان جارى سفر را زيبا مي كند. به صداقت مي گويم كه  آن ها را دوس
ــعه فرهنگى كودكان،  اجازه بدهيد بگويم كانون  ــفرهاى من با عزيزان كانون توس س
توسعة كتابخانه ها يا دوستان «كتكى» كه سريع دريافت مي كنيد منظورم همان كانون 
است، بسيار شگفت انگيز بوده، سفر به بيرجند، اورامان، فهرج، و.... كه هر يك براى 
من تجربه اى با خود داشته. از اينكه كدام به خلق داستان و رمانى منتهى گشته فعًال 
ــراى  احترام به كتاب  ــفر ب ــت اين كه بگويم س مي گذرم و آنچه برايم نازنين تر اس
ــه الگوى گروه است و كتكيان چه  ــت كه هميش ــيدن اس و خواندن و تقديس انديش
ــيدن به اين مقصود مي خورند و خواهند خورد!اما شيرين است! به  كتك ها براى رس
ــه، به خاطر تنبلى،  ــاد مي آورم هنگامي كه در كودكى، در كالس هاى درس و مدرس ي
توپ بازى و دعوا، از معلمي كتك مي خوردم همه درد و رنج بود و هنوز ضربة چوب 
آلبالوها را فراموش نكرده ام، اما يكى از كتك ها برايم خيلى شيرين و بامزه بود و آن 
ــد! اصًال از معلم و ناظم و مدير  كتك براى توپ بازى بود كه بعدها نامش فوتبال ش
و پدرم نمي ترسيدم و دل دريا مي كردم و از كالس در مي رفتم و در حياط مدرسه با 
ــى كه ورزش داشت همبازى مي شدم و بعد مزة بازى و چوب آلبالو با هم  هر كالس
تركيب مي شد و هيچ وقت چوب ها نتوانستند من را از بازى دور كنند، درست مانند 

امروز و اين جماعت كتكى !... اما بازى اين جماعت چيست؟
ــتان  ــال پيش، پاييز بود و در كردس بگذاريد يكى از خاطره ها را بگويم، چند س
ــتان هميشه زودتر از راه مي رسد و ما كتكيان سوار هواپيما شديم با كارتن هاى  زمس
فراوان كتاب، به سنندج رفتيم تا از آنجا به روستاهاى اورامان تخت و گلين برويم.

بعد از ظهر بود و ماشين تدارك ديده شد و راه افتاديم، غافل از آنكه در آن ديار 
و آن روزها كوه و كمر پوشيده از برف بود و فقط جاده هاى بين شهرى خشك بود. 
به راننده گفتيم، مي گويند كه راه چنين و چنان است! او با غرور جواب داد كه « چى 

مي گى! من خودم بچة اين كوه و كمرم !»
ــربااليى، سرپايينى، از همه  ــيب، س با بچة كوه و كمر پيش رفتيم، گردنه، پيچ، ش
ــا و كوه هاى اورامان  ــين خوش مي رقصيد و آن ها كه از دره ه ــر برف و يخ! ماش بدت

كتاب بازى
     محمد رضا يوسفى
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ــد غزلى به بلنداى  ــت و باي ــتند، مي دانند هر دره اى به عمق چاه ِويلى اس آگاه هس
الوداع خواند و هر چه به راننده گفتيم به گوش نگرفت، تا در چرخش هراس انگيز، 
ــتاد و  ما راه رفته  ــيِن مؤدب و فهيم به دور خودش چرخيد و رو به مريوان ايس ماش
ــتيم!بچة كوه و كمر از زمستان زودرس و نبود زنجير و ترس ما مسافرها و  را بازگش

آسمون ريسمون هاى ديگر گفت و به سروآباد رسيديم و روز از نو، روزى از نو !
ــتا تماس گرفتند و اين بار با آمدن تاريكى و شب، مينى بوس روستا آمد  با روس
ــتان كتكى مي خنديدند و من در ته دلم غوغايى بود، چون  ــوار كرد. دوس و ما را س
شنيده بودم ماشين كيارستمي و كى و كى و كى  در دره سقوط كرده، چپه شده و اين 
حرف ها و مينى بوس صبور و پير،غارغاركنان پيچ و خم دره را پشت سر مي گذاشت 
و رانندة جوان آوازى كردى مي خواند !  بى هيچ دلهره و هراسى از برف كه مي باريد 
ــفيدى پنهان بود و من كه جلو كنار راننده نشسته بودم،  ــد و جاده در س و قطع مي ش
جاده اى نمي ديدم تا فيلمبردارى كنم و راننده سرخوش مي رفت، كتكى ها همه آن ته 

آواز مي خواندند، من هم زدم زير آواز!
واژة كورمكورى را شنيده و خوانده بودم. خيلى بسيار ! اما آن شب آن را با همة 
وجودم احساس مي كردم و در آن جادة پوشيده از برف و يكسره سفيد و پيچ و خم 
كوهستان مي ديدم راننده كورمكورى مي رفت، يا من اينگونه مي پنداشتم و آواز، آواز، 
ــتى سوگند، آنچنان كه زرتشت به راستى  ــتان كتكى كه به راس آواز و بى خيالى دوس
سوگند مي خورد، آن ها اصًال هراسان نبودند. آواز كردى، فارسى، تركى در هم تنيده 
مي شد و هر كسى ته صدايى داشت چيزى مي خواند و بيرون باد، برف، كوالك بود 

و مينى بوس صبور پيش مي رفت.
ــين را به دل كوهستان برد. چراغ ها و پوزة مينى بوس  به يكباره ديدم راننده ماش
ــدم، به راننده چشم دوختم، چيزى گفتم، راننده  ــينة كوه ماليده شد. هراسان ش به س
فرمان را خماند. به كردى چيزى گفت. همراهان كرد ما پياده شدند، منم پايين رفتم. 
ــنگ و دام چاله اى كه  با نور مينى بوس فرورفتگى جاده را ديدم و ريزش برف و س
هر ماشين را مي بلعيد، به اعماق رودة دور و درازش مي كشيد و به معدة گسترده اش 

پرتاب مي كرد.
راننده و دوستانش چاله را با سنگ پر كردند. هنوز پوزة مينى بوس به دل كوه بود. 

راننده به من گفت:«حاال دانستى چرا كّلة ماشين به شكم كوه پيچاندم؟»
الل بودم، شدم، چه بگويم؟ سوار شديم. حاال مصيبت چرخاندن فرمان و گذشتن 
ــدم !  ــناك نمي ش از دام چاله بود و من كه يكى از مردان كتكى بودم، بايد اصًال هراس
چون به هر حال بنا به سنت نظام  مردساالرى، مرد بودم و دنده ام نرم بايد مردانگى 
ــزة الرحمان مي داد، اما  ــي دادم ! خير به خانة آواز بيايد، هر چند م ــان م خودم را نش
گشايشى بود. با مهارت راننده گذشتيم. ما بوديم و كوه و كمر و باد و برف و طوفان 
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و بى گمان زوزة گرگ هايى كه مي پنداشتم در تاريكى به دنبال ما مي آمدند ! رسم و 
آيين كوهستان همين است و آواز هم بود ! كتكى ها  خوب مي خواندند ! آنجا بود كه 

فهميدم جملة « و خداوند آواز را آفريد ! » چه قدر كاربردى و مقدس است !
ــه جاده نگاه مي كرد و آن را مي ديد، من خيره بودم و چيزى نمي ديدم و  ــده ب رانن
بعد فهميدم كه او هم جاده را نمي ديد، بلكه حفظ بود و اين مهم را هنگامي شيرفهم 
شدم كه گفت « ئى دو تا پيچه كه پشت سر بذاريم، بمن (بهمن) مي رسيم، برفا نبايد 
ــنفن و به رفقات بگو آواز نخوانن ! بايس مثه مار توله از زير بمن  ــين بش صداى ماش

رد بشيم !»
ــان رفتم و گفتم «  آواز، ترس را از آن ها دور مي كرد، چه بايد مي گفتم؟ به طرفش

سر و صدا نكنين، تمركز راننده به هم مي خوره !  بعد آواز بخوانين !»
خانم افشار به هيچ صراطى مستقيم نمي شد و خانم منجزى به من خنديد و دكتر 
ــرى تكان داد، باز خير ببيند خانم همايونى، يارى كرد و آواز خاموش شد.  تهرانى س
چشم راننده به كوه پوشيده از برفى بود كه در چپ او تا دل آسمانى كه پيدا نبود باال 
رفته بود و گفت« هفتة پيش يه كاروان عروس، با ماشين و عروس و داماد و گله اى 

گله اى مهمان به زير بمن (بهمن) رفتن، همنجا !»
ــدم تا آهسته حرف بزند و فقط خانم قدم خيريان و همسر  آنقدر به او نزديك ش
مهربانش صداى او را شنيدند و بقيه كارتن كتاب هايى را كه در وسط مينى بوس ولو 

بودند مرتب مي كردند.
ــيديم. ميزبانان بيدار  ــته بود كه به روستاى اورامان رس ــرانجام نيمه شب گذش س
بودند. كتكى ها، كتاب ها را پياده كردند. راننده با تبسمي به من خيره بود و گفت: «چند 

مسافر دارم بايد اين راهو برگردم !»
ــفرهاى ديگر پيوند خورد و كتاب «داستان هاى اورامان»  ــفر، با س حاصل اين س
ــفر را نگفته ام و كتكى ها چه رازها در دل  ــد و هنوز همة رازهاى س از آن پديدار ش
پرمهرشان از احترام به كتاب و خواندن دارند كه بايد آن را هميشه مانند آن مزة توپ 
ــگفت  ــت تا واژه اى به نام كتاب بازى با همة دنياى عجيب و غريب و ش بازى نوش

انگيزش خلق شود و معنايش را آشكار كند !
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ــايد بتوان نتيجه گرفت كانون  ــت،پس ش اگر كتاب ، همان قرص نان - به مثابه غذا- اس
ــويه به  ــت!در نگاهى يك س ــبيه يك مركز تهيه غذاس ــعه فرهنگى كودكان چيزى ش توس
مأموريت ها و رويكرد از پيش تعريف شدة كانون، چنين تعبيرى چندان دور از ذهن نيست، 
ــت. كارِ كانون توسعه صرفاً تهيه و تدارك كتاب،يا همان  ــتان نيس اما بى گمان اين،همة داس
قرص نان براى كودكان در جوامع محروم روستايى نيست. فرانسيس بيكن مي گويد: « برخى 
ــد و هضم كرد. »  ــد و معدودى ديگر را خوب جوي ــيد،برخى را بلعي ــا را بايد چش كتاب ه
ــت اين مأموريت براى كانونى كه مي خواهد پاسخگوى اشتهاى سيرى ناپذير  ناگفته پيداس
ــد،كار دشوارى است. كانونى ها قاعدتاً بايد پيش از هر چيز،كتاب را خوب  مخاطبانش باش
بچشند. آنگاه به مخاطب، اين امكان و فرصت را بدهند تا كتاب را خوب بجود و يا ببلعد. 
اين مرحله از كار، همواره در گرو تهيه و تدارك الزاماتى است كه كانون و فعاالنش در همة 
سال هاى يك دهه پيشينة فعاليت خود، بى وقفه و به اعتبار كار و نگاه كارشناسى، از پرداختن 
ــان را در اين مسير، رقم زده است.   به آن غافل نبوده اند و بى گمان، همين موضوع ، موفقيتش
 در بسته بندى خدمات فرهنگى كانون، به درستى به كتاب و فعاليت هاى متنوع جانبى،سهم 
و وزنى در خور داده شده و همين،راه را براى سرزندگى و نشاط هرچه بيشتر حاكم بر جو 
كتابخانه ها گشوده است. من نيز در كنار ديگر عزيزان كانون،تجربة استفاده از اين فرصت و 
موقعيت مغتنم و بى مانند را داشته ام تا از نزديك،بلعيدن كتاب- انگار قرص نان- از سوى 

كودكان پر اشتهاى روستايى را در همان نخستين سال هاى فعاليت كانون شاهد باشم. 
 در سفرى به روستاى ُخنگ به همراه فرمهر منجزى و خانم همايونِى عزيز، با ديدن كتاب هاى 
ــدت فرسوده و به تصور اين كه كتاب هاى دست دوم و دست چندم براى كتابخانه تدارك  به ش
ديده شده است،پاسخ شنيدم كه خير. كتاب ها،عموماً نو و دست اول بوده و در فاصله اى كوتاه، در 
ميان دست هاى گرم و كوچك كودكان روستايى،چندان برو و بيا داشته و با حرص و ولع خوانده 
ــده كه تقريباً چيزى از آن ها باقى نمانده است. حاال از ميان كتاب هاى موجود در كتابخانه هاى  ش
ــر كشور،مي توان چشم هاى حريص سپاهى از كودكان روستايى را شاهد بود كه  كانون در سراس
شادمانه سر در پى كلمات گذاشته اند و صداى خنده و هلهله شان را آشكارا از البه الى سطور 
كتاب ها به گوش شنيد. حاال شايد زمان پاسخ به چنين پرسشى فرا رسيده باشد كه چرا عزيزان 
ــال بوسه زدن به  ــنودند. ده س ــالگى كار و تالش شان،خش فعال در كانون،تا به اين پايه از ده س
دست هاى كوچك و مهربانى كه ازهمه سو به سويشان دراز بوده و نوشيدن عشق از چشمه سار 
نگاه معصوم و زالل كودكان روستايى،آيا براى سرمست شدن و شادمانى  زيستن كافى نيست؟

ــت سال هاى پر بار پيوند كانونى ها با دست ها و نگاه هاى كودكان ايران زمين ،   پاسداش
خجسته باد.

اين قرص هاى نان....
  رضا خاكى نژاد
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در يكى از روزهاى ادارى طبق معمول در دفتر كارم مشغول رتق و فتق امور بودم، 
ــاعت نزديك به 10 صبح بود، چند تا از مددجويان براى حل مشكل خود به اتاقم   س
آمده بودند و  مشغول صحبت با آنان بودم، يكى از بچه ها اطالع داد خانم معلم آمد. 
ــتكار  براى اداى احترام و خير مقدم از اتاق بيرون آمدم، نگاهم به مرحومه خانم راس
ــه  ــش فرهنگى را باال مي آيد تا خود را به مدرس ــختى پله هاى بخ ــاد، ديدم  به س افت
ــكيل دهد. تنگى نفس اجازة تحرك را از او گرفته بود،  ــاند و كالس خود را تش برس
رنگش پريده بود، جا خوردم. فوراً به يكى از بچه ها گفتم آب بياورد. ايشان را به اتاق 
راهنمايى كردم، چند عدد قند در آب ريختم و به ايشان دادم تا كمي حالش بهتر شد. 
ــاس مادر- فرزندى به ايشان گفتم خانم راستكار من راضى  من از روى عالقه و احس
ــال و ناراحتى به كانون بياييد. با كمي غضب در چشمان،  ــتم شما با اين سن و س نيس
من را نگاه كرد و گفت: «مگر من به خاطر شما اينجا مي آيم كه از من انتظار دارى از 
آمدن خوددارى كنم؟» بعدها متوجه شدم قلب ايشان با باطرى كار مي كرده، ولى با اين 

شرايط از هيچ كمكى به مددجويان دريغ نمي كرد. يادش گرامي و روحش شاد.
***

زنگ تلفن دفتر فرهنگى به صدا درآمد، آنطرف تلفن خانمي بود كه اظهار داشت 
ــعه كتابخانه و  ــتم يكى از كارهاى ما توس ــوراى كتاب كودك هس من از اعضاى ش
ــحال شدم  ــما همكارى كنيم. خوش ــت و حاضريم با ش تهيه كتاب براى كودكان اس
ــا بازديد كنند، حدود يك هفته بعد از  ــان دعوت كردم از كانون و بضاعت م و از آن
ــده اند. گفتم راهنمايى كنيد بيايند دفتر  ــوراى كتاب آم در نگهبانى اطالع دادند از ش
فرهنگى. حدود هفت يا هشت نفر از خانم ها آمدند. فصل تابستان بود، تعارف كردم 
بيايند دفتر. گفتند كتابهايتان كجاست؟ محل نگهدارى كتاب ها را به آنان نشان دادم. 
كتاب ها را كه ديدند ناراحت شدند چون آن ها را به علت كمبود جا انبار كرده بوديم. 
ــى  ــتند تا كس ــد برويد براى ما پارچة تميز و آب خنك بياوريد و در را هم بس گفتن
ــيد تمامي كتاب ها را كه تا آن روز  ــود. تقريباً چند روز طول كش ــان نش مزاحم كارش
خاك مي خوردند تميز، مرتب و مرمت كردندو گفتند ُخب حاال جايى كه براى ايجاد 
كتابخانه مناسب است به ما نشان دهيد. به آنان چندين جا را نشان دادم، ولى مقبول 
نيفتاد. سپس محل نگهدارى بچه ها را ديدند و گفتند اينجا به علت دسترسى راحت 
مددجويان مكان مناسبى است. شوراى كتاب كودك با تهية قفسه و پيشخوان و آمدن 

مگر به خاطر شما مي آيم!
   محمد رضا ابن رحمان
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ــماً كار خود را شروع كرد. مسئول اين گروه خانم دكتر  كتابدار از طرف كتابخانه رس
انصارى بود و اين سرآغاز آمدن همكاران افتخارى به كانون شد.

***
ــت، در  يكى از برنامه هاى پرطرفدار كانون اصالح برگزارى اردوهاى تفريحى اس
ــى الزم و اقدام براى گرفتن مجوز قضايى  ــتان پس از هماهنگ يكى از روزهاى تابس
ــيلة يك دستگاه مينى بوس و سوارى به همراه چند تن  حدود 35 تا از بچه ها به وس
از همكاران افتخارى كانون راهى كرج، شهرك مارليك شديم. آنجا كارگاه سفالگرى 
ــان به همراه خانواده به گرمي از  ــوى يكى از سفالگران بنام ايران بود. ايش آقاى موس
ــيار با صفا بود. كوره سفالگرى  ــتقبال كردند. فضاى كارگاه بس بچه ها و همراهان اس
ــاخته شده و حياط و حوضى در وسط، آن  ــگاه آثار س و كارگاه رنگ كارى و نمايش
ــاخت سفال  ــوى دربارة چگونگى س ــتاد موس محيط را خيلى زيبا كرده بود. ابتدا اس
ــاخت سفال آشنا شدند و از آنان پذيرايى  توضيحات كاملى دادند. بچه ها با طريقة س
ــراى آنان نكته هاى تربيتى گفت. بچه ها  ــد. خانم همايونى بچه ها را جمع كرد و ب ش
خيلى آرام بودند و همه گوش مي كردند، زيرا بچه هاى كانون او را مادر خود و پيش 
ــتند. براى همين در بين بچه ها و مسئوالن  قراول خدمات نيروهاى داوطلب مي دانس
ــان براى ما آموزنده بود. در طى  ــت و كردار و گفتار ايش كانون جايگاه خاصى داش

سال هاوجود ايشان و دوستان داوطلب موجب آرامش بچه ها مي شد.
ــد و  ــد. منقل آماده ش خالصه بعد از اقامه نماز بصورت جماعت وقت ناهار ش
ــرو شد. بچه ها با  ــيرينى هم بعد از ناهار س جوجه كباب و برنج خورديم، ميوه و ش
ــط حياط مي انداختند.  ــوخى مي كردند و همديگر را به درون حوض وس يكديگر ش
ــت. يكروز فراموش نشدنى براى بچه ها و همراهان باقى  خيلى به آن ها خوش گذش
ماند. همه از ميزبان كه با سعة صدر شيطنت بچه ها را تحمل كرده بودند تشكر كردند 

و بعد از ظهر راهى كانون شديم.
***

حيف است اگر در جايى واژة همكار افتخارى و نيروى داوطلب يا خيّر يا مددكار 
برده شود، نامي از مرحومه خانمآريايى پوربرده نشود. يادم نمي رود هر وقت بچه هايى 
ــتند به خانم آريايى پور معرفى مي كردم و  ــكل مالى مانند ديه يا جريمه داش كه مش
ايشان با جديت مشكل مددجو را پيگيرى مي كرد و تا نتيجه نمي گرفت آرام نداشت. 
بارها به شكات و قضات مددجويان در مورد رفع مشكل آنان مراجعه مي كرد، حتى 
ــة تهيه لباس و غذاى مددجويان تالش هاى زيادى مي كرد و براى تهيه آن از  در زمين

اعتبار خود هزينه مي نمود. تا وقتى به كانون مي آيد دست خالى نباشد
نمي دانستم چند سال بعد او  ديگر در ميان ما نيست، اما ياد و خاطرة خوبى ها و 

مهربانى هايش هيچ وقت از خاطر افراد نمي رود. روحش شاد و ياد گرامى.
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ــتاى گلين بودم، غرق غوغاى زنان و هلهله بچه هاى روستا. از  ــجد روس در مس
چند هفته قبل براى برگزارى طرحى بهداشتى – پزشكى در پيشگيرى از بيمارى هاى 
ــت فردى و عمومي و نوع برخورد با افراد بيمار در روستاهاى  انتقالى، رعايت بهداش
ــت،براى  ــرده بودم.كتابخانة گلين كه مركز فرهنگ و دانش اس ــه ريزى ك تابعه،برنام

ارتقاء فرهنِگبهداشت فردى و عمومي محل گردهم آيى بود.
در آنجا بود كه خانم طهماسبى از دفتر كانون با من تماس گرفت و از من خواست 
ــم و بفرستم. اين درخواست، مرا  ــان بنويس خاطره اى از فعاليت در كتابخانه را برايش
به سال هاى گذشته برد. البته سال هاى نه خيلى دور. به عبارتى 11 سال قبل، كه بعد 
از ثبت انجمن به من سريعاً مجوز برگزارى همايش پيشگيرى از خشونت عليه زنان 
داده شد. صبح روز برگزارى در سالن آموزش و پرورش ناگهان چشمم به چند نفر 

خانم نيكوكار كه از تهران آمده بودند تا فعاليت هاى كودكان را بررسى كنند، افتاد. 
ــان را چيدند و با  ــه اى از حياط وسايلش ــتند ، در گوش ــن چند تا ميز خواس از م
ــروع كردند به نمايش دادن و از كودكان حاضر  ــك هاى دستى براى بچه ها ش عروس
ــركت كنند. طورى كه همة بچه ها حواسشان به آن  ــابقه آنان ش ــتند تا در مس خواس
نقطه متمركز شده بود. با خانم ها سر صحبت را باز كردم و از نوع فعاليت شان آگاه 

شدم. 
ــتاهاى دورافتادة استان، كتابخانه  ــتم  بتوانم براى بچه هاى روس همواره آرزو داش
ــتم. اولين كتابخانة كانون توسعه  اى داير كنمو اين را توفيقى از جانب خداوند دانس
ــتم با كمك خانم همايونى عزيز داير كنم. لذت كودكان و  فرهنگى كودكان را توانس
ــوق براى احداث و داير كردن كتابخانه، هر گونه انگيزه اى را  دختران و رغبت و ش
ــتاى اورامان از محروم ترين روستاهاى  چندين برابر مي كرد. اولين كتابخانه در روس
ايران بود. روز آمدن عزيزان برگزار كنندة كارگاه هاى آموزشى به شدت برف مي باريد 

و من گمان مي كردم آن ها از رفتن به اورامانات منصرف مي شوند.
ــخت  ــيار س  اما اين گونه نبود و به طرف اورامان حركت كرديم. در طول راه بس
روستاى اورامانبرف با شدت بيشترى مي باريد و من نگراِن بسته شدن راه بودم. قبًال 
ــان اطالع  ــتكار ايش ــرايط منطقه را براى خانم همايونى توضيح داده بودم و از پش ش
ــتگى  ــتم كه با من به آن منطقه آمده و كوچكترين اعتراضى و يا حتى اظهار خس داش
نكرده بودند، اما از بقيه خانم ها هيچ گونه شناختى نداشتم. كوه هاى اورامان كوه هاى 

آن روز برفى
   فهيمه قدم خيريان
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بسيار مرتفع با دره هاى عميق و جاده هاى آن به عرض 4 متر، بدون هيچ گونه ايمنى 
است.

ــده و خاكى بودند و در دلم مدام از خدا مي خواستم  ــفالت نش  جاده ها هنوز آس
ــالمت به مقصد برساند و زير لب دعا مي خواندم و خداوند را به هدف  همه را به س
ــانى اين افراد قسم مي دادم. ما به وسط راه كه رسيديم، راه كامًال از برف پوشيده  انس
شده بود و بسته شد. نااميد از انجام كار، نه راه رفتن حداقل به شهر مريوان را داشتيم 

و نه را برگشتن به شهر سنندج.
ــتاى بيه كره مانده بوديم. باز هم در آن شرايط  ــر دوراهى حزب اهللا روس ما بر س
ــتاق به  ــديد برف، هيچ يك از خانم ها اعتراضى نكردند و مش ــردى هوا، بارش ش س
ــه راه بودند كه ناگاه صداى مينى بوس ديگرى را كه از راه هزار به هزار مي آمد،  ادام
شنيديم. وقتى به نزديكى ما رسيد، رئيس شوراى اورامان، مرحوم مغفور آقاى شريفى، 
ــانى نوع دوستبود و به  ــتا را ديديم كه چون خود او نيز انس معلم زحمت كش روس
خوبياهداف اين عزيزان را مي دانست، با مسئوليت خود آمدند و ما را با وجود سختى 

راه به اورامان رساندند. 
ــيديم همه متعجب شديم، شايد باور نكنيد،  ــتاى اورامان تخت رس وقتى به روس
اما همه بچه هاى روستا را با پاهاى بدون جوراب و لباس هاى بسيار نازك در انتظار 
خود ديديم. بچه هايى كه با وجود آن سوز و سرما و نداشتن پوششى گرم، ساعت ها 
ــتاده بودند، نگاهى به خانم همايونى انداختم، متوجه  ــتقبال از ما سر جاده ايس در اس
شدم با پشت سر گذاشتن آن همه سختى در شرايط سخت،اشتياق عجيبى براى ديدن 

بچه ها داشت. خداوندا خودت هميشه در كنار مايى، تو را سپاس....
ــى وضعيت كتابخانه به اورامان رفتم. در آنجا پسرى  چند وقت پيش براى بررس

16-17 ساله به من نزديك شد. 
گفت: «مرا مي شناسى؟»گفتم: «نه.»گفت: « يادت مي آيد روزى كه با خانم همايونى 
ــتاده بود؟ آن پسر  ــر بچه اى جلوتر از همه ايس براى اولين بار به اينجا مي آمديد پس
بچه منم.» و ديگرى گفت: «وقتى شما آمديد من 10 سال داشتم االن 18 ساله هستم 
و درسم را هم تمام كرده ام و سر كار مي روم و هرگز آن روز را فراموش نمي كنم.» 

من در جواب گفتم:« من هم هرگز فراموش نمي كنم.»
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ــته ام،بهترين  ــعه فرهنگى كودكان داش با توجه به همكارى اى كه با كانون توس
خاطره ام مربوط به اولين سال تأسيس كتابخانه در شهرستان بيرجند است كه به خانم 
ــنهاد دادم هفته اى يك نوبت به دانش آموزان غذاى گرم بدهيم. خانم  همايونى پيش
ــام دانش آموزان اختصاص داد. پس از بازديد  ــى مبلغ دو ميليون ريالرابه اطع همايون
ــنبه ظهر با دانش آموزان عضو كتابخانه ناهار  ــتان، روز پنجش از نقاط مختلف شهرس
صرف شد. اين عمل خداپسندانه ادامه يافت، به طورى كه تا كنون هر هفته روزهاى 
ــت و  ــرس غذاى گرم بين دانش آموزان يتيم، بى سرپرس ــنبه 350 تا 500 پ چهارش
ــت تأمين  ــان دوس ــود. هزينة اين غذا را افراد خيّر و انس ــت توزيع مي ش بد سرپرس

مي كنند.

يك روز در هفته غذاى گرم
   على الله
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با سالم به عزيزانى كه در راه اعتالى مناطق محروم تالش وافر مي كنند تا نور اميد 
را در دل روستاييان محروم بيفروزند.

ــة مديران شهرستان بودم. از  ــنا شدم، در جلس اولين روزى كه با اين عزيزان آش
طريق يكى از همكاران به حضور عزيزان به دارالشفاء فاطمه زهرا رفتم.آن جا خانم 
و آقايى را مالقات كردم كه چهره هاى بسيار بشاش داشتند.يكى از آن ها دكتر فرزانه 
ــى)، به نمايندگى از كانون  ــركار خانم منير پوراصالنى(خانم همايون فر و ديگرى س
توسعه فرهنگى كودكان بودند. بعد از آشنايى همسفر شديم به سمت روستاى ُخنگ. 
ــود. بعد از مدتى  در بهمن ماه  ــيس ش تصميم بر اين بود كتابخانه اى در آن جا تأس
ــتا آمده بود خانم همايونى با تعدادى از  ــيار زيادى در آن روس كه برف و كوالك بس
ــكان داديم.  اعضاء كانون به ُخنگ آمد. آن ها را در منزل زنده ياد آقاى كى منش اس
آن ها تا پاسى از شب كتاب هايى را كه آورده بودند در ساختمان آقاى قائنى زاده كه 
قبًال آماده شده بود مرتب كردند و چيدند. وقتى در چهرة اين عزيزان و بچه هاى آن 

روستا نگاه مي كردى، گوياى تحرك خاص و اميد وافرى بود. 
ــد در محلى به نام اردوگاه بهلگردبراى بچه هاى كتابخانه اردو  ــال بعد قرار ش س
ــود. در اين اردو كارگاه هاى سفالگرى،نجارى، مجسمه سازى،ترتيب داده  برگزار ش
ــركار خانم همايونى و زحمات بى سپاس جناب آقاى  ــد. اين اردو به مديريت س ش
ــد و هر چه از خاطرة اين  ــريف آورده بودند برگزار ش مهندس امينى كه از آلمان تش

اردو برايتان بگويم كم گفته ام.
اى كاش آنجا بوديد و مي ديديد همة دانش آموزان دختر و پسر دبستان، راهنمايى 
و دبيرستان با چه شوقى و چه پشتكارى اين كالس ها را دنبال مي كردند، چقدر شاد و 
شاداب بودند، خالصه اين اردو يك هفته به طول انجاميد، به نظر من هر چه در تمام 

سال هاى تحصيل و زندگى شان گذرانده بودند، همانند اين يك هفته نبود.
بعد از مدتى خانم همايونى منزلى دو طبقه راكه در باال دست روستاى ُخنگ،كه 
ــيار زيبا و چشم اندازى از مزارع زرشك داشت، از آقاى قائنى زاده خريد.  منظرة بس
از شوق اين عمل خيرخواهانه اشك شوق از چشمان سركار خانم سرازير شده بود.
ــتكه بدون گرفتن هيچگونه اجاره اى از  ــاختمان چندين سال اس طبقة همكف اين س
ــت. طبقة اول  ــده اس ــرانه ش آموزش و پرورش خوابگاه دانش آموزان دخترانه و پس
ــده است، حتى هزينه مخارج  براى كتابخانه و كارگاه بچه هاى عضو به كار گرفته ش

راه بسيار خوب و روشنى در پيش گرفته ايد
   على سمعيان
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ــتهالك اين ساختمان را كانون تهيه كرده است. اين بهترين خاطره اى است  كه  و اس
از ذهن ها پاك نمى شود.

خاطرة ديگر تجهيز و راه اندازى كارگاه كار و دانش به دست خيرين اين كانون 
و جناب آقاى دكتر فرزانه فر و مهندس امينى، در خانه اى اجاره اى بود. سولة آن را 
ــا هزينة بيش از 300/000/000 ريال  ــال بعد كانون با زيربناى 150 متر مربع ب دو س
براى ساختمان و مبلغ 200/000/000 ريال جهت تجهيزات آن تأمين كرد كه در حال 

حاضر تحول بسيار عظيمي در روستابه وجود آورده است.
راه اندازى خوابگاه دختران به نام ايراندخت را هم كانون توسعه آغاز كرد كه هنوز 

پابرجا و مستحكم ايستاده است.
طرح ديگرى كه كانون آغاز كرد و هنوز ادامه دارد، طرح آموزشيارى بود. بهترين 
ــة دانش آموزان لباس و  ــود كه با وجه واريزى كانون براى كلي ــرة من موقعى ب خاط
ــئوالن و خيران ما به اين امر مانند اين افراد  ــوازم التحرير تهيه كرديم. اى كاش مس ل

توجه كنند.
كمك هاى مالى به افرادى كه بازمانده از تحصيل اند، يا افرادى كه نيازمند هستند 
حتى جهيزيه بعضى از دخترانى كه مي خواهند ازدواج كنند، از طريق اين عزيزان تهيه 
و ارسال مي شود. در پايان اگر خواسته باشم خاطرات اين مدت را بنويسم، شايد از 
يك كتاب 200 صفحه اى بيشتر شود. ضمن تشكر و ارادت خاص از اين عزيزان كه 

راه بسيار روشن و خوبى را در پيش گرفته اند تقدير و تشكر مي كنم. 
انشاءاله  كه هميشه ادامه داشته باشد.
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كتابخانة روستايى پيوند يك رؤيا و يك كابوس دوران كودكى من بود. درآن دوران 
به دنبال انتقال هاى ادارى پدرم، ازشهرى به شهر ديگر، زياد سفر مى كرديم. سفرها اغلب 
ــفر را دوست داشتم و بيشتر از همه راه را. در  ــخصى پدرم بود. س با خودرو ادارى يا ش
راه از پنجره مناظر بيرون را نگاه مى كردم كه هريك احساسى، رؤيايى يا خيالى را بيدار 
ــيروانى و درختكارى جلوخانه، مثل خانه هاى مدل هاى  مى كرد. گاه خانه اى وياليى با ش
ــهر قرارداشت. با ديدن  اين گونه خانه ها،  ــى، مى ديدم كه بر فراز تپه اى درخارج ش نقاش
كه درآن سال ها زياد نبود، خانة رؤيايى  آينده ام در ذهنم شكل مى گرفت. به داخل خانه 
مى رفتم و آن را به صورت جايى دنج با بخارى ديوارى (كه براى دودى كه از دودكش 
بيرون مى آمد، الزم بود!) و مبل هاى راحتى گلداررنگارنگ مى ديدم. بيشتر ديوارهاى خانه 
با قفسه هاى كتاب پوشانده شده بود. من نويسنده اى معروف بودم كه دوستان نويسنده و 
هنرمندم براى ديدارم به  اين خانة زيباى دنج مى آمدند. باهم كتاب مى خوانديم، از كتاب 
ــتند كتاب هاى مرا، كه ازهمان كودكى جمع كردنشان را آغاز  مى گفتيم و آن ها مى توانس
كرده بودم، به امانت ببرند. اين رؤيا تا سال ها بعد هم ادامه يافت، حتى تا وقتى كه فيلم ها 
را هم مى شد مثل كتاب در قفسه چيد، و آرشيو فيلم هاى من دركنار كتابخانه ام جا گرفت 
و درجايى باالى ديوار، پنجره اى براى پروژكتور گشوده شد و چند فيلمساز هم به جمع 

دوستان اديب من اضافه شدند.
ــتايى نزديك  ــه به  اين زيبايى و خيال انگيزى نبود. گاه كه به روس  مناظر راه هميش
ــرو رويشان باال  ــى كه مگس از س ــديم، با فكر ديدن كودكان پابرهنه و ژنده پوش مى ش
ــراغم مى آمد. خداخدا مى كردم زودتر از روستا رد شويم  ــورة غريبى به س مى رفت، دلش
ــانى چند دقيقه اى در  ــيم. گاه كه پدرم براى خريد يا پرسيدن نش ــته باش و توقفى نداش
روستا توقف مى كرد، اين كودكان دور اتوموبيل جمع مى شدند و با كنجكاوى ما را نگاه 
ــان نيفتد. ازآن ها مى ترسيدم، يا بهتر  ــرم را برمى گرداندم تا نگاهم به نگاهش مى كردند. س
ــنت هميشه يك شماره  ــى كه به پا داشتم (هرچند طبق س ــرم مى كردم. كفش بگويم، ش
ــود) با ديدن پاهاى برهنه يا  ــت كم دوسال استفاده ش ــد تا دس بزرگ تر  خريدارى مى ش
انگشتان از دمپايى درآمدة آن ها پايم را فشار مى داد و كتى كه تا چند دقيقه پيش از پس 
سرماى هوا برنمى آمد، چنان گرماى بدنم را باال مى برد كه به حالت خفقان مى افتادم. عبور 

از كوچه هاى خاك آلود پربچة روستا كابوس من بود.
 سال ها گذشت، من نويسنده نشدم، فيلمساز هم نشدم. ساكن خانه اى وياليى درخارج 

كتابخانة رؤيايى من
   شاهده سعيدى
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شهرهم نشدم (كه اگر نويسنده هم مى شدم، چنين خانه اى نمى داشتم. نويسندة  اين سرزمين 
را چه به خانة شيروانى قرمز روى تپه!) ساكن يكى از آپارتمان هاى شهردودآلود تهران شدم، 
تهيه كنندة گروه كودك تلويزيون شدم، بررس كتاب كودك شدم در شوراى كتاب كودك 
و استعداد نويسندگى را هم درترجمه براى كودكان به كار گرفتم، خالصه به قول معروف 
ــغولى ام شد.  رفتم توى كار كودك! كتاب كودك و فيلم و برنامة تلويزيونى  كودكان دلمش
با خانم همايونى از طريق يكى از دوستانم، زنده ياد فريماه فرهى، آشنا شدم كه برنامه اى 
دربارة روزجهانى كودك و رسانه مى ساخت. خانم همايونى كارشناس و مشاور برنامه بود 
ــدن اين برنامه، خانم همايونى را در يك  ــنده اش. وقتى مدتى بعد ازساخته ش و من نويس
مهمانى ديدم و او گفت كه مى خواهد كتابخانه هاى روستايى تأسيس كند، ناگهان آرزوى 
ساختن كتابخانه درمن جان گرفت، آن هم كتابخانه اى براى كودكان، كه اين همه دوستشان 

داشتم و برايشان كار مى كردم... ولى در روستا؟ دلشورة قديمي به سراغم آمد.
ــ خانم همايونى، چرا در روستا؟

ــهرى و بيشتر براى كودكان پايتخت كار  ــازمان هاى ديگرهمه براى بچه هاى ش ــ س
مى كنند. فاصلة بين كودكان شهرو وروستا زياد است. ما بايد اين فاصله را پركنيم. 

بدون لحظه اى  تر ديد گفتم  حاضرم در اين پروژه شركت كنم تاهرچه را طى سال ها 
ــور بود كه عضو كانون  ــه بودم، به محك تجربه بگذارم. اين ط ــراى كودكان آموخت كارب
ــعة فرهنگى كودكان شدم كه تازه تأسيس شده بود (وحيف كه ازمؤسسانش نبودم،  توس

وگرنه نام كوتاه تر ى  برايش پيشنهاد مى كردم!) 
ــنا شده  ــار كه دركانون با او آش      چندماه بعد، همراه با خانم همايونى، صديقه افش
ــى دى راهى  ــورايى ام بود، با بارى ازكتاب و س ــتان ش بودم و فرمهرمنجزى كه از دوس
ــتاى ُخنگ، در خراسان جنوبى، شديم تا نخستين كتابخانة كانون توسعه را درآنجا  روس
ــن كار را تجربه كرده بودند، نمى دانم  ــيس كنيم. خانم همايونى و صديقه پيش تر  اي تأس
فرمهر از كتابخانه اى كه مى خواستيم بسازيم، چه تصورى داشت، من اتاقى را مى ديدم به 
شكل كتابخانة مدرسه و ازدحام بچه هاى روستايى كه مرا با كنجكاوى نگاه مى كردند و 

من هنوزمى ترسيدم به چشم هايشان نگاه كنم.
     آقاى سمعيان، مدير مدرسة راهنمايى و دبيرستان پسرانة ُخنگ، يا به قول بچه هاى 
ُخنگ «على آقا»، ما را به روستايش برد. وارد كوچه هاى خاكى روستا نشديم، چون اهالى 
ــتا همه سرجاده جمع شده بودند تا ورود ما را خير مقدم بگويند. دخترانى كوچك  روس
دسته گاليل هايى بزرگ را به دستمان دادند. تميز بودند و از مگس ها خبرى نبود(فصل 
ــراغ اين لپ هاى ُگلى تازه شسته نمى آيد). ولى  ــرما بود، ولى در گرما هم مگس به س س
باز انگشتانى بدون جوراب يا پنجه هايى با جوراب كه در سرماى زمستان از دمپايى هاى 

الستيكى بيرون زده بود...
ــتايى ما خانه اى روستايى بود، با حياطى كوچك مثل حياط پيرزن       كتابخانة روس
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توى قصه ها كه «خانه اى داشت اندازة يك غربيل، حياطى اندازة يك قوطى كبريت»، توى 
آشپزخانه اش تنورى داشت، مثل تنور توى قصه ها كه قهرمان داستان درآن پنهان مى شد 
و اسرار مگو را مى شنيد. درباالى آشپزخانه، انبار تنگ و تاريكى داشت، جايى براى پنهان 
شدن يا پنهان كردن آنچه سربزنگاه آشكار مى شد. كتابخانة روستايى ما نه ازمدل نقاشى 
ــه كه به طور معمول  ــباهتى هم به كتابخانة مدرس كه از كتاب قصه بيرون آمده بود و ش
كوچك تر ين اتاق مدرسه است با كوچك تر ين ميز مدرسه، نداشت. براى خودش خانه اى 

بود، خانه اى با سه اتاق و حياط و آشپزخانه.
      به اتاق هاى تودرتويى كه براى اتاق مخزن و ديدارى – شنيدارى درنظر گرفته 
بوديم، رفتيم. بخارى نفتى ديوارى سياهى(اين يكى به بخارى مدرسه ها شباهت داشت) 
ــنش كرده بوند. بوى نفت مى داد و اتاق هنوز  ــة يكى ازاتاق ها بود كه تازه روش در گوش
ــتانى، كارتن هاى كتاب را  ــرهاى دبيرس هوا نگرفته بود. بچه هاى بزرگ تر ، دخترها و پس
به كتابخانه آوردند و بچه هاى كوچك تر  هم به دنبال آن ها آمدند. بالفاصله شروع به باز 
ــردن كارتن ها كردند. قرار نبود اين كار را بكنند، قرار بود كارتن ها را خودمان باز كنيم  ك
ــت هاى بچه ها به  و طبق رده بندى ديويى بچينيم. تا به خودمان بجنبيم، كتاب ها در دس
پرواز درآمدند. آمدم اعتراض كنم، دلم نيامد. انتظار اين همه اشتياق را نداشتم. سعى كردم 
دستورالعمل هايى اختراع كنم كه دست كم بى نظمي كمتر شود: جداكردن كتاب هايى كه 
يك عنوان داشتند، دسته بندى كتاب ها برحسب موضوع، برحسب تأليف و تر جمه بودن، 
ــنده و... فرمهر حيرت زده كنارم  آمد و آهسته پرسيد:«چكار مى كنى،  برحسب نام نويس
مگر قرار نبود خودمان كارتن ها را باز كنيم؟» به او گفتم كه دلم نيامد كتاب ها را از دست 
بچه ها بگيرم. پس از مدتى خانم همايونى از بچه ها تشكر كرد و گفت كه به خانه بروند 
تا ما كتابخانه را براى فردا  آماده كنيم. رفتنى نبودند. ساعت هشت شب بود.مادرها آمدند 
و بچه هاى كوچك تر را بردند، پسرها با حجب و حيا رفتند،  اما دخترهاى بزرگ تر  دست 

بردار نبودند، با اصرار فرستاديمشان خانه.
     آن شب تا ساعت ده و نيم كه دنبالمان آمدند و به زور براى شام خوردن بردند، كار 
كرديم. من و فرمهر شروع به چيدن كتاب ها در قفسه ها كرديم. خانم همايونى و صديقه 
ــترها را به ديوار زدند. بعد پرده هاى تورى را كه فرمهر ازخانه آورده بود (وبرايش  پوس
ــتين پرده هاى خانه اش بود) بيرون آوردند تا با نخ به پنجره  ــت، چون نخس ارزش داش
آويزان كنند. فرمهر به كمكشان رفت و من با دهان باز به تماشايشان ايستادم. چنين جنب 
و جوشى را فقط پيش از شروع ضبط برنامه هاى تلويزيونى ديده بودم. فكر كردم  اين ها 
كيستند كه  اين طور بدون سوداى نام و نان تا ديروقت شب فقط براى جماعتى روستايى 
ــان  ــباب بازى آورده اند و پردة جهازى ش كار مى كنند، كه براى بچه ها كتاب و فيلم و اس
ــتى  را به پنجرة كوچك خانة پيرزن قصه ها مى آويزند و ديوارها را به پيام صلح و دوس
مى آرايند؟  آيا  اين ها از آن دوستان روشنفكررؤياهاى كودكى ام كه از برج هاى عاج خود 
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به برج عاج من به مهمانى مى آمدند و كنار بخارى ديوارى كه بوى نفت نمى داد، دربارة 
هنر و ادبيات بحث مى كردند، به دل من نزديك تر  نيستند؟  آيا  اين خانة روستايى كه يكى 
از ده ها خانة ساده در كوچه اى خاك آلود است، جايى بهتر براى ساختن كتابخانه نيست 

و بچه هايى كه به كتاب ها بال مى دهند، براى خواندن آن ها شايسته تر نيستند؟
     فردا صبح كه به كتابخانه رفتيم، بچه ها پيش ازما  آمده و جلودرجمع شده بودند. 
در كه باز شد، بچه ها باسروصدادرچشم به هم زدنى درداخل كتابخانه ازديده پنهان شدند 
و از آن ها انبوهى از دمپايى و كفش باقى ماند كه صديقه از آن ها عكس گرفت و آن موقع 
بود كه سنت عكس گرفتن از كفش هاى بچه ها درآستانة دركتابخانه گذاشته شد. آن روز 
ــتى ساختيم و بازى كرديم ومن  براى بچه ها كتاب خوانديم، با آن ها فيلم ديديم، كاردس
ياد گرفتم كه توى چشم هايشان نگاه كنم. ديگر كفش هايم پاهايم را فشار نمى داد، چون 
ــده، مانند  ــن هم پابرهنه بودم و دلم را خوش كرده بودم كه حتى براى يك روزهم ش م
آن ها سرما و ناهموارى زمين را از وراى موكت نازك و جوراب هايم احساس مى كنم. به 
رويم مى خنديدند و بامهربانى نگاهم مى كردند و من مى دانستم كه خوشحالشان كرده ام و 
مى توانم درآينده باز خوشحالشان كنم. از آن پس كتابخانة روستايى شد كتابخانة رؤيايى 
ــدند مهمان دلم. ديگر پس از آن نمى شود كتابى را بخوانم يا  ــتايى ش من و كودكان روس
ــتايى مناسب  است يانه. نمى شود وقتى  فيلمي  را ببينم و فكر نكنم كه براى كودكان روس
ــتادن به روستا دركارتن مي گذارم، به ياد صداهاى بچگانة كودكان  كتاب ها را براى فرس
خردسال روستايى نيفتم ( خانم يه بار ديگه! خاله بازهم بخونيد!) نمى شود هنگام  تر جمه 
ــتايى مى توانند آن را به  ــا كودكان روس ــم   آي ــم و ازخود نپرس كردن جمله اى را بنويس
راحتى بخوانند، يا بچه هاى جنوب خراسان  اين را چگونه مى خوانند و بچه هاى كردستان 
چگونه. نمى شود جايى صحبت از كودك شود و از ويژگى ومشكالت كودكان روستايى 
ــود پسرم را درآغوش بگيرم و ياد پسران محجوب غمزدة روستايى كه  ياد نكنم. نمى ش
ــبانه روزى درس مى خوانند، نيفتم. نمى شود دختران دبيرستانى  دورازخانه در مدارس ش
ــه به خانه مى روند، ببينم و به ياد دخترهاى نوجوان  ــروصدا و خنده از مدرس را كه با س
ــه با لباس خانه و چادر نماز به كتابخانه مى آمدند وبا  ــتايى نيفتم كه بعد از مدرس روس
حالتى خودمانى،  گويى كه درخانة خودشان اند، روى زمين مى نشستند تا درس بخوانند 

و درهمان حال با ما گپ مى زدند:
ــ خانم چندتا بچه داريد؟

ــ يكى، يك پسردارم.
ــ دخترنداريد؟

ــ نه، دخترندارم..
ــ خانم، من دخترشما.

ــ خانم، همة ما دخترهاى شما.
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ــعه  ــم كه هدفش توس ــدن كانون بنويس ــاله ش مي خواهم خاطره اى دربارة ده س
ــن اين كودك دو  ــحالم كه س ــت. اول از همه خوش فرهنگى كودكان ايران زمين اس
رقمي شده است. فكر مي كنم و راه مي افتم، مي روم توى داالن و دهليزهاى حافظه ام، 
ــرگيجه مي گيرم. بعد يك توقف و همه  مي گردم، آن قدر پيچ وتاب مي خورم كه س

چيز مثل فيلم سينمايى از جلو چشمم مي گذرد.
ــال هايم را مي بينم كه دربارة سازمانى  ــعيدى، دوست س ــاهده س اولين صحنه: ش
ــت مي كند. او در برنامه هاى  ــتاها كتابخانه راه بيندازد صحب كه مي خواهد توى روس
ــده كه سال هاست تالش مي كند  ــنا ش ــاخته با بانويى نازنين آش تلويزيونى كه مي س
ــى و ماندگار اانجام دهد و  ــرزمينش و همة كودكان كارهايى اساس براى كودكان س
داده است. خوب چه بهتر از اين، هميشه در همين فكر بوده ام. حاال يكى پيدا شده 
ــاهده مي گويم باشه من هستم. البته هم سه روز در هفته  اين فكر را عملى كند. به ش
توى اتحاديه ناشران مشغولم و نشريه اى برايشان در مي آورم، هم يك روز در هفته 
فرهنگنامه هستم. هم كارهاى ترجمة خودم و سفرهايم هم هست، اما باز هم مي شود 

اين وسط ها يك روز را خالى كرد.
اولين ديدار يكى از روزهاى مهرماه 1380 در شوراى كتاب كودك انجام مي شود. 
يادم نيست آن روز توى شورا چه برنامه اى بود، اما يادم هست آن روز براى اولين بار 
ــنا شدم. خيلى گرم و مهربان. با آغوشى باز و لبخندى به پهناى  با خانم همايونى آش
صورت. صحبت هاى اوليه و شمايى كلى از آنچه مورد نظر ايشان بود، شنيديم. قرار 
ــوراى  ــتيم. ديدار بعدى مان به همان زودى بود، در اولين همايش ش و مدار را گذاش
ــترش فرهنگ صلح در دانشگاه شهيد بهشتى( ملى سابق) و فرصتى براى ديدار  گس
ــار، كه فعال و پر تالش، اين طرف و آن  ــتان ديگر از جمله خانم صديقه افش با دوس

طرف مي رفت و گلدان هاى سفالى يادبود برنامه را مي فروخت و...
اولين قرار را براى ديدار از مدرسة خودگردان افغان در ورامين گذاشتيم.

ساعت 7/30 صبح روز پنجم آبان ماه با مقدارى پوستر و كتاب در محل قرارمان 
در خيابان فرصت. اولين محل كانون توسعه فرهنگى كودكان و اين اولين قدم ما در 
راه فعاليت هاى كتابخانه اى بود. همراه با خانم ها همايونى، سعيدى و افشار به طرف 
ــتان تقريباً مخروبه  ــة راهنمايى رفتيم و از يك دبس ورامين راه افتاديم. به يك مدرس
ديدن كرديم. دبستان يك حياط كوچك داشت و دو كالس. بچه هاى تمام سال هاى 

همراهى تا هميشه....
   فرمهر منجزى



گــزارش عملكــرد
10ســـاله  كانـــون
توســــعه فرهنگي 
كــــــــودكــــــــان

72

دبستان در  اين دو كالس بودند، دو كالس كاهگلى؛ و به اين ترتيب اولين كتابخانه 
ما در اين دبستان شكل گرفت. براى بچه ها قصه گويى و كتاب خوانى كرديم. دو نفر 

از معلم ها را آموزش داديم تا كتاب ها را فهرست كنند.
فرناز منجزى و صديقه افشار كارگاه سفالگرى براى بچه ها برگزار كردند. قدم هاى 
ــه اى ديگر در همان  ــتيم. بعد از آن مدرس ــتوار  برداش اول را  نه چندان بلند، اما اس
ــه آدم  ــتاى ُخنگ از توابع بيرجند. هميش محل و چند ماه بعد اولين كتابخانه در روس
ــد. همه چيز  ــايد لطفش هم در همين باش از اولين ها تصور چندان دقيقى ندارد و ش
تازه است، همة تجربه ها ناب است. اصًال تصورى نداشتم از اين كه مردم روستا چه 
برخوردى باما خواهند داشت؟ تا چه حد ما را مي پذيرندو كتابخانه چه تأثيرى در آن 

روستا و روستاهاى ديگر خواهد داشت؟
ــتقبال گرم تمام مردم روستا. بدون  ــدنى بود.اس ولى اولين كتابخانه فراموش نش
ــتا كنار جاده منتظرمان بودند، از مسن ترين تا  اغراق مي توانم بگويم تمام مردم روس
ــور و شوقى. و چه شورى به ما دادند. چه انرژى اى. از  كوچك ترين. همه با چه ش
صبح زود تا دير وقت در سرماى زير صفر  و برفى كه بعد از سال ها خشكى باريده 
ــم، صندلى ها و.... و در بين  ــه ها را چيدي ــود، محل كتابخانه را نظافت كرديم، قفس ب
ــه با  كار همراهى و پذيرايى صميمانة بچه ها و آقاى كى منش عزيز كه يادش هميش
ــت. خسته نمي شديم. همه سراپا انرژى بوديم. مي خواستيم هر چه زودتر بچه ها  ماس
ــه جمع كنيم. مادران و پدران را و مادربزرگ ها و پدربزرگ ها و همه و  را در كتابخان

همه را.
ــان قصه گفتيم. با  ــتياق آمدند. برايش اولين كتابخانه را راه انداختيم. بچه ها با اش
برگ ها و سنگ ها كاردستى درست كردند، مصاحبه كردند. خبر جمع كردند، دربارة 

روستايشان اطالعاتى به دست آوردند و همه را در يك نشريه جمع آورى كردند.
ــان صاحب كتابخانه شدند و كتابخانه شان صاحب نشريه شد. و صاحب  خودش
ــان مي خواست سهمي در اين  ــوق آمدند. همه دلش خيلى چيزهاى ديگر. مردم به ش
كتابخانه داشته باشند و داشتند و كتابخانه محلى شد براى گردآمدن بچه ها، معلم ها، 

مادران و پدران.
كتابخانه محلى شد براى گفت و گو،براى فعاليت هاى بيشتر و كتابخانه تحولى به 
ــاهدش هم آنچه در سال هاى بعدى ديديم. محمد صادق،  وجود آورد در محل و ش
ــيس كتابخانة فهرج گذشته  ــرى كالس  اول راهنمايى كه بعد از 6 ماه كه از تأس پس
ــم نويسنده و مترجم به ياد  ــم همة كتاب ها را با اس بود، 160 كتاب خوانده بود و اس
ــى به كتاب دارند و  ــي آورد. و گفت و گو با معلم هايى كه مي گفتند بچه ها دسترس م
راحت كارهاى تحقيق را انجام مي دهند، يا روخوانى شان چه خوب شده است. يا در 
جايى ديگر مي ديدى بچه هايى كه روزهاى اول و بار  اول كه به روستايشان رفته اى 
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و برايشان كارگاه گذاشته اى يا زير زيركى  مي خنديدند يا حرف نمي زدند، حاال  بعد 
ــت مدتى چه خوب در بحث ها شركت مي كنند. وقتى كارگاه خاطره نويسى  از گذش
ــان را به كار مي گيرند و پايان قصه را  يا قصة نيمه تمام مي گذارى، چه خوب تخيلش
به گونه اى مي نويسند كه اصًال تصورش را نمي كنى، يا چنان زيبا خاطره شان را  به 
ــم نمي گنجيد. اين همه و همه را مديون تالش هاى  ــم مي آورند كه در تصورت ه قل
ــختى راه هاى دور و دراز را  ــت دارند. س ــقانه بچه ها را دوس افرادى مي بينى كه عاش

ناديده مي گيرند تا دمي با بچه هاى كردستان،لرستان، بلوچستان و... باشند.
ــومي را و....  ــود آورد و دومي ، س ــاد و دومي را به وج ــه راه افت ــن كتابخان و اولي
ــى قدم اول  ــه يك ــت كه هميش ــه فكر مي كنى چه خوب اس ــي را. و هميش پانزدهم
ــا اولين گام و  ــوند  ب ــي دارد و ديگران هم قدم هاى بعدى را و همراه مي ش ــر م را ب

همگامي بيدريغ و همراهى تا هميشه.
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ده ساله شدهاى. سفره اى گسترانيده اى به وسعت دل هاى كوچك و بزرگى كه برايت 
مي تپند. ده ساله اى كه آغازت در كانكس ها و زير چادرها و... بود. با خون دل ره پيمودى 

و همچنان پر اميد و پرتوان راه مي پيمايى.
ده سال در پانزده نقطه از خاك ميهن ات، ناِن مهربانى و دانش پخش كرده اى.

راه به راه رفتى و نشانمان دادى. اينجا، آنجا، راهى پر از فراز و نشيب، سنگالخ. و چه 
ــت. هيچ جايى  ــور و انرژى، رفتى و مي روى. باد و باران و برف و توفان بازت نداش پر ش
برايت غريب و قريب  نبود و نيست. باكى نبودت و نيست كه ساعت ها  اين پا و آن پا كنى 
تا براى فرزندانت دانه دانه دفتر و كاغذ و مداد و كتاب جمع آورى كنى و برايشان ببرى. در 
خورجين مهربانى ات براى تپنده دل هايى كه از پانزده نقطه از خاك سرزمينت، دختران و 
پسرانش دوستت دارند و چشم انتظارند تا آغوش برايت باز كنند. حاال در هر سفر، مادران 
و پدران شان هم مشتاقند تا كوله بار  يار مهربان را با لبخند مهربانى ات بگيرند و در قفسه 
كتابخانه ها بگذارند. به دستان كوچك و بزرگ فرزندان دورافتاده ترين روستاهاى وطنت 

نگاه مي كنى و به نيازشان پاسخ مي گويى.
ده سالگى ات مبارك. مي دانم آسوده نخواهى نشست. مي دانى كه فرزندانت هنوز تشنة 

دانش اند. آسودگى ات عدم است و آسودگى نمي خواهى و نمي توانى بنشينى.
ــروى و مي دانم با رفتنت  ــش رو دارد. بايد ب ــه راهى دراز  در پي ــمه اى ك چون چش
جويبارها به تو مي پيوندند و چون رود مي شوى. تو در اين عمر ده ساله ات مهربانانه بسيار 

پرنده را آزاد كردى و پرنده هايى را در آسمان روستا و ده شان آزاد خواهى كرد.
شهر به شهر، روستا به روستا، َدَمت گرم و دلت شاد اى گوهر شب چراغ. خورجينت 
ــان ماندى.  ــت صخره ها و كوهپايه ها رفتى و در باورش ــهر قلعه ها، به پش پرتر باد كه به ش

قدم هايت تندتر شده و مي شود.
ــده اى  و مي خواهى همه را با دنياى كتاب ها شريك كنى. قصة زندگى را  ــاله ش ده س
ــان زمزمه كردى و مي كنى. مي خواهى بچه ها گمشدة خودشان نباشند، گمشدة شهر  برايش
و ده شان نباشند. قصة زندگى را، زيستن را، زيستن انسان را بخوانند تا بفهمند و بدانند و 

بر فراز آسمان روستا و ديارشان پرواز را به خاطر بسپارند.
ده سالة خوِب مهربان! كتابخانه ات بيشتر و بيشتر باد. مي دانم آرزو دارى كه: دستانى به 
درازاى كرة زمين داشته باشى تا بتوانى همة فرزندان زمين را در آغوش گيرى و شمع هاى 
ــان روشن كنى. باشد كه ساليان سال فرزندانت " يار مهربان" را  دانايى را يك به يك برايش
مهربانانه با هم تقسيم كنند كه هيچ قصه اى با شكوه تر از قصه هاى " يارمهربان" تو نيست.

ده سالگى ات مبارك!

يار مهربان
   منير سامي نيا
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كتاب همراه هميشگى  من در زندگى بوده است.چه آن هنگام كه كودك بودم و با آواى 
افسانه ها و قصه هاى كتاب ها روزم را به شب مي رساندم و شب با روياها و خيال هاى آن 
به خواب مي رفتم ، چه در هنگام نوجوانى و جوانى ام. تا امروز هرگز از كتاب جدا نشده 
ام، زيرا دوستى نزديك تر از كتاب نيافتم كه شريك احساس ها و افكارم باشد. كتاب براى 
من معناى زندگى بوده و هست. اما در اين راه هرگز كتاب را كه بهترين دوستم بوده براى 
خود نخواسته ام و چون اين خواستم بوده است، بيش از 18 سال است كه هر كجا جاى 
كتاب باشد به عنوان ياور كتاب همراه آن مي شوم. اگر اين جا كانون اصالح و تربيت باشد، 
از رفتن به آنجا دريغ نكرده ام. يكى از جاهايى كه در آغاز كارم به آنجا رفتم و كتاب بردم، 

كانون اصالح و تربيت بود. 
ــت :« زندگى اين  ــك روز يكى از نوجوانان در جواب اينكه زندگى يعنى چه؟ نوش ي
ــب هاى وحشى له مي شود.» فكر كردم   ــت، برگى از درخت اميد مي افتد و زير پاى اس اس
ــكى به زندگى  ــراين نوجوان آمده كه مانند قهرمان قصه هاى داستايفس در واقع چه بر س
ــخ داده بود. اكنون با كوله بارى  ــونت چيست پاس ــؤال خش نگاه مي كند. در حقيقت به س
ــت حصارها و ميله ها  ــاالن در پش از تجربه فكر مي كنم كودكان و نوجوانانى كه ما بزرگس
ــن راه افتاده اند و هيچ چيز ديگرى به اندازة  ــبب كمبود كتاب به اي زندانى كرده ايم به س
كتاب نمي تواند كمك آن ها در لحظه هاى تنهايى و برگشت به راه بيدارى باشد.اگر كتاب 
را در كوله بارم گذاشته به روستاهاى دورافتاده ، رفته ام با اين درك بوده است كه آگاهى 
مي تواند چراغ راه زندگى مردم در دوردست ها باشد. آنجا كه ما مي گوييم مناطق محروم. 
ــال هاى بسيار كه با كمك همكارانم كتاب را در دسترس  اكنون به عنوان كتابدار در اين س
ــته ايم، كتاب دادن به دست كودكان و نوجوانان را ، معنا كردن  كودكان و نوجوانان گذاش
و راه زندگى را نشان دادن مي دانم. در اين سال ها آموخته ام كتابدار  خوب يعنى كسى كه 
ــد و شيوة درست كتاب خوانى را به ويژه از هنگام كودكى  راهنماى خوانندگان كتاب باش
به آن ها بياموزد. اين چيزها را از استادانى مانند دكتر ثريا قزل اياغ، نوش آفرين انصارى و 
منير همايونى آموخته ام. به خصوص در اين ده سال در كنار استاد و مدير اجرايى كانون 
توسعه فرهنگى كودكان، خانم منير همايونى، بسيار چيزها آموختم و اميدوارم كه زمانه به 
من فرصت دهد بيش و بيش تر شانس اين را داشته باشم كه از ايشان و همچنين دوست 
ــتن آن را به گروه هاى كودك و نوجوان  ــترس گذاش خوبم كتاب بياموزم و توانايى در دس

داشته باشم.

كتاب، معناى زندگى
   طاهره فراهانى
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ــرعت برق و باد گذشت،هرگز تصور نمي  كردم ده سال به اينكوتاهى باشد،  به س
ــق ، وفادار و با  ــى وقتى به عقب برمي  گردم پى مي  برم با يك تيم متخصص، عاش ول
ــت كه همكارانم با  ــال اس ــد. ده س انگيزه كار كردن چقدر مي  تواند لذت بخش باش
ــم دادند ، همراهم كردند و از همه مهم  تر من را با  صبورى تحملم كردند ، آموزش
ــن اطمينان دادند كه من توانايى همكارى با آن ها  ــى نظمى هايم باورم كردند و به م ب
ــتم و آن ها مرا به عنوان  ــتم ماكارانكويى آن ها بهره جس را دارم. پس من هم از سيس
مسئول گروه هنر انتخاب كردند، كليد را به سارق دادند، فكر مي  كنم موفق هم شدند. 

در ارتباط با كودكان همقدم شديم.
ــتاندارهاى عالى با  ــفالگرى را با اس در كانون اصالح و تربيت كودكان كارگاه س
همكارى اساتيد بزرگ سفالگرى ايران مثل مرحوم استاد عربعلى شروه، استاد مهدى 
ــعيد فخر موسوى راه اندازى كرديم. هفته اى دو جلسه  قان بيگى، كيوان فخرى و س
كار در كارگاه با مددجويان داشتيم كه با استقبال بى نظيرى از سوى آن ها مواجه شد. 
ــاالنه از كارهاى مددجويان (تعدادى از آنان در حد يك استاد كار  ــگاه هاى س نمايش

ماهر بودند) برگزار مي  كرديم و آثارشان را به نفع آن ها مي  فروختيم.
ــت خاطره اى را كه به ياد دارم تعريف كنم. سه مددجو داشتم  خالى از لطف نيس
ــياوش و احسان. پژمان خيلى كوچك بود، كوچكتر از آن كه در  به نام هاى پژمان، س
ــد 7-6 سال. او انرژى نوجوانى 17-16 ساله را داشت. عاشق  ــما باش تصور من و ش
فيلم دزد دوچرخه ويتوريو دسيكا بود.فكر مي  كنم سياوش بر اثر تصادف پدر و مادر 
خود را از دست داده بود و مدت ها در يك ماشين زندگى كرده بود(اگر درست يادم 
ــان بود كه نا مادريش آن قدر با شانة قالى بر سرش زده بود كه  ــد.)ديگرى احس باش

نمي  توانم وضعيتش را بيان كنم.
ــام مي  دادند، بى نظير بودند و  ــفال كار انج ــام بچه هايى كه با من در كارگاه س تم
ــه مددجو موضوع فيلم « تو؛آزادى» آقاى  ــتم و دارم. اين س ــقانه دوستشان داش عاش
ــةبرنج، ديوار و... را در  ــانى مثل كيس ــدند. كارگردانى كه فيلم هاى درخش طالبى ش

كارنامة خود دارد.
فيلم ساخته شد. تحسين همه را برانگيخت. چندين جايزه گرفت. من با خواهرم 
ــي  دادم كه اين قصه از روى  ــن فيلم رفتيم و من براى خواهرم توضيح م ــه ديدن اي ب
ــدت تحت تأثير قرار گرفت.يكباره يك نفر از  ــاخته شده و خواهرم به ش واقعيت س

به سرعت برق و باد
   صديقه افشار
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پشت به شانه من زد، برگشتم. با تعجب نگاه كردم ، فكر كردم مرا به اسم صدا كرد، 
ــمان آبى. بقدرى خوشحال شدم  ــياوش هستم. قد بلند، زيبارو با چش گفت: من  س
ــدت تعجب كرده بودم، هرگز  ــت. همراه عمويش بود. به ش كه وصفش ممكن نيس
ــياوش كارگاه  ــن رعنايى  و زيبايى همان س ــم نمي  كردم جوان به اي ــورش را ه تص

سفالگرى باشد. 
ــدا كرد.» از او  ــاخت و نمايش اين فيلم عمويم مرا پي ــن گفت: « بعد از س ــه م ب
ــركت گرافيكى دارد كار  ــد؟ گفت در كنار عمويم كه يك ش ــيدم چه كار مي  كن پرس
ــياوش يكى از گرافيست هاى خوب سرزمين ماست. او به محض  مي  كنم. عموى س
ــراغ خانم همايونى را گرفت و گفت: هميشه مديون مهربانى هاى خانم  ديدن من س
همايونى هستم. خوشحال شدم و به ياد گوشزدهاى هميشگى اش افتادم كه مي  گفت 

: « شما كار كنيد و نتيجه اش را باالخره مي  بينيد.»
ــيديم با تلى از خاك روبرو شديم.  به خاطر دارم بعد از زلزلة بم، وقتى به بم رس
ــده بود.  تمام خانواده ها در غم عزيزانشان  ــهر به طور اسفبارى با خاك يكسان ش ش
ــت داده بودند. گروه هاى  ــيارى از كودكان خانواده خود را از دس ماتم زده بودند. بس
مختلف از شهرهاى دور و نزديك به كمك آمده بودندو ما هم از تهران با يك گروه 
ــن نازنين هاى زندگى ام خانم  ــگى، همراه با نازنين تري ــوان و طبق معمول هميش ج
ــيار از اوآموختم. او به من انسانيت و عشق ورزيدن به  ــيار بس همايونى عزيز، كه بس
همنوع و ايمان به ارتقاء فرهنگ جامعه را آموخت. هيچ وقت ايثار، از خود گذشتگى 
و خستگى ناپذيرى اش را فراموش نخواهم كرد. تا صبح در كانكس ها قدم مي  زد و 
بى خوابى را فقط به خاطر اينكه عقرب ديده بود تحمل مي  كرد، چون همواره نگران 
آسيب به گروه بود. جالب اينجاست كه صبح روز بعد با روحيه تر از همه بيدارمان 
مي  كرد كه شروع به كار كنيم. خدا هميشه او را براى من و هم براى همه كودكان اين 

سرزمين سالمت بدارد.
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پاييز 1384 بود كه من كتابدار كتابخانة كانون توسعة فرهنگى كودكان در بفروئيه 
ــتم براى بچه ها كتاب بخوانم و براى آن ها قصه بگويم، اين  ــدم. چون دوست داش ش
كار را قبول كردم و از روز بعد كارم را شروع كردم. چون جاى كتابخانه تغيير كرده 
ــده بود،كتاب ها را طبقه بندى كردم و آن ها را  ــه منتقل ش و كتابخانه به داخل مدرس
در قفسه هاى كتابخانه گذاشتم. روز به روز از بچه هاى كوچك تا بزرگ خواستم كه 
ــوند و از معلمان مدارس و اولياى بچه ها خواهش  به كتابخانه بيايند وعضو آنجا بش
ــوند و هم عضو آنجا بشوند. جالب  ــنا ش كردم به كتابخانه بيايند و هم با كتاب ها آش
ــتر شد و  ــم بيش ــدند و من اعتماد به نفس اينكه در طول يك هفته 200 نفر عضو ش
ــنا كنم. يك روز با كمك  ــتر با بچه ها كار كنم و آن ها را با كتابخانه آش ــتم بيش توانس
دهيار روستا و آقاى ناصرى به سازمان فنى و حرفه اى ميبد رفتيم، در آنجا با رئيس 
فنى و حرفه اى صحبت كرديم كه اگر مي  شود، كارگاه هايى در  اختيار  ما بگذارد تا 
ــتا آن كارگاه ها را تشكيل بدهيم. آقاى زارعى و آقاى گالب يك  ما براى اهالى روس
روز با همكارانشان به كتابخانه آمدند و از آنجا بازديد كردند و كالس ها را ديدند و 
ــازى را به ما بدهند. ما اين  ــك س قبول كردند كه دو كارگاه آموزش خياطى و عروس
ــكيل داديم. بعد آقاى زارعى به من گفت در هر سال ما دو كارگاه به  كالس ها را تش
ــما مي  دهيم و من هم قبول كردم و كم كم كالس هاى ديگرى هم تشكيل دادم، از  ش

جمله كالس زبان، قرآن، تفسير، نقاشى و... 
ــته جمعى براى كتابداران روستايى  ــهريورماه 84 ،كانون دورة آموزشى دس در ش
برگزار كرد و من براى آموزش اين دورهبه تهران آمدم. خانم همايونى و همكارانشان 
براى ما كارگاه هايى گذاشتند، از جمله كارگاه آشنايى با فرهنگنامه كودكان و نوجوانان، 
ــاهنامه خوانى. بعد از ظهرها ما را  جمع آورى فرهنگ عامه ، آموزش هنر خالق، ش
به سينما، تئاتر عروسكى، گردش و بازديد از جاهاى مختلف مي  بردند و به ما خيلى 
ــه تهران آمده بودم و با لهجه هاى  ــت. من دفعة اولم بود كه تنهايى ب خوش مي  گذش
ــدم.در پايان اين كارگاه به ما گواهينامة شركت در اين دوره دادند.  ــنا ش مختلف آش
وقتى به يزد برگشتم، اين كارگاه ها را براى بچه ها گذاشتم.آن ها بيشتر با اين كارگاه ها 
ــوند. در اوايل آذرماه  ــد بچه هاى بيشترى عضو كتابخانه بش ــنا شدند و باعث ش آش
ــه يزد آمدند، كارگاه هايى را برگزار كردند، از قبيل  ــود كه وقتى اعضاى كانون ب 85 ب
كتابخوانى دسته جمعى ، استفاده از كتاب هاى مرجع، نقاشى،كاردستى، محيط زيست. 

جاى شما خالى
   عصمت برزگر( كتابدار روستاى بفروئيه)



گــزارش عملكــرد
10ســـاله  كانـــون
توســــعه فرهنگي 
كــــــــودكــــــــان

79

بچه ها از نزديك با اعضاى كانون آشنا شدند و با شوق بسيار در اين كارگاه ها شركت 
مي  كردند. اين كارگاه ها باعث شد كه بچه هاى بيشترى جذب كتابخانه شوند.

ــتند و خانم همايونى از  ــتان 86 يك دوره ديگر آموزش كتابداران گذاش  در تابس
ــم و از آنجا به عباس آباد تنكابن رفتيم. يك  ــت كه به تهران بيايي ما كتابداران خواس
هفته در آنجا آموزش ديديم و كارگاه هايى براى ما گذاشتند. كارگاه آشنايى با ادبيات 
كودك و نوجوان براى ما جالب بود و در اين يك هفته به ما خيلى خوش گذشت من 
به نوبة خودم از همة اعضاى كانون توسعه قدردانى مي  كنم، مخصوصاً خانم همايونى 

كه اين كارگاه ها را براى ما كتابداران گذاشتند.
ــزى و خانم همايونى و خانم  ــت.خانم منج ــرة ديگر مربوط به پاييز 87 اس خاط
زينت بخش به كتابخانه آمدند، براى اينكه كارگاه هايى براى بچه ها تشكيل بدهند و 
از نزديك از كتابخانه بازديد كنند. در پايان كارگاه من افتخار اين را داشتم كه از خانم 
همايونى يك لوح تقدير دريافت كنم.خاطره اى ديگر در شهريور ماه 89 بود كه يك 
دورةديگر آموزش براى كتابداران گذاشتند. اين دفعه به مجتمع فرهنگى ايثار واقع در 
ــكيل شد. كارگاه نشريه نويسى و آموزش  كردان كرج رفتيم. در آنجا كارگاه هايى تش
ــب بود. تمام اين كارگاه هايى كه اعضاى محترم كانون براى ما  كامپيوتر براى ما جال
ــتند بسيار عالى بود، چون توانستيم از تجربيات يكديگر استفاده كنيم و اعتماد  گذاش
ــتيم اعضاى بيشترى را به كتابخانه جذب كنيم. من از  ــتر شد و توانس به نفس ما بيش
طرف اهالى روستا از خانم همايونى و همكارانشان تشكر مي  كنم كه اين كتابخانه را 
در روستاى بفروئيه تأسيس كرده اند، چون بچه ها اوقات بيكارى را سرگرم هستند و 
به كتابخانه مي  آيند. با وجود اينكه يك كتابخانة عمومي  هم كنار اين كتابخانه تأسيس 
ــتر به كتابخانة كانون مي  آيند، چون خود بچه ها مي  گويند در  ــده است، بچه ها بيش ش
كتابخانة كانون به ما خوش مي  گذرد و ما در اين كتابخانه راحت تر هستيم و آرامش 
ــترى داريم. چون حياط كتابخانه بسيار بزرگ است و بچه ها مي  توانند در حياط  بيش
ــولى  ــراى هم تعريف كنند و بعضى وقت ها آش ش ــنتى كنند و قصه ب بازى هاى س

درست مي  كنيم، جاى شما خيلى خالى است.
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ــران كانون اصالح و تربيت را زدم و منتظر  زنگ طبقه دوم بخش گروه ويژه پس
ــردم و او با صداى بلند گفت:«  ــالم ك ــدم. عليرضا با كليد آمد و در را باز كرد. س مان
ــالم، سالم. بچه ها خانم جادوگر آمد.» حس بدى به من دست داد. كدام رفتار من  س
ــمي  بودم؟ وقتى دور هم جمع  ــده بود كه اليق چنين اس ــان باعث رنجش آنها ش چن
شديم، قبل از هر كارى پرسيدم: «حاال چرا جادوگر؟»عليرضا گفت: «اون شكل هاى 
سه بعدى كه اول فقط نقطه هاى رنگى رنگى هستند ولى وقتى بهشون خيره مي  شيم 
ــرگ و آدم و دريا و دلفين مي  بينيم!» مرتضى با صداى كلفت و كمي  تك  ــگل و گ جن
زبانى با هيجان گفت: «... اون كتابه كه فكر مي  كنى چتره مي  بينى خفاشه! فكر مي  كنى 
ــط  ــيده......... » على اصغر پريد وس ــت! فكر مي  كنى خورش موزه مي  بينى پرنده اس
حرف او و فرياد زد: «اون چوب كبريت ها از همه با حال ترن....»  با لبخند نگاهشان 

مي  كردم. كلمه جادوگر را دوست داشتم.

به جاى خط  3 ستاره بيايد.
ــرود پسران كانون اصالح و تربيت در مسابقات سرود استان تهران مقام  گروه س
آورده بود و كانون توسعه در يكى از رستوران هاى منطقه خوش آب و هواى كوهسار 
ــان مهمانى ناهار ترتيب داد. قيافه يكى شان به نظرم آشنا مي  آمد، هرچند چيز  برايش

خاصى را به يادم نمي  آورد. الغر و خنده رو بود.
 پس از ناهار مشغول گرفتن عكس هاى يادگارى شديم. خندان به طرفم آمد و با 
صداى بلند مرا به اسم صدا كرد: «خانم... منو يادتونه؟ » كمي  دستپاچه و كمي  خجالت 

زده گفتم: «نه... راستش...»
ــى ياد مي  دادين. فكر نكنين رفتم و باز  ــما به ما انگليس - من گروه ويژه بودم. ش

خالف كردم و بر گشتم. از همون موقع اينجام.
- اين همه وقت؟! چرا؟

- قتل. تو پارك دعواى گروهى شد. نفهميدم چاقوم به كجا خورد. فقط يك سال 
ديگه وقت دارم.

نگاهش مي  كردم. نه صدايش ديگر بلند بود و نه لبخندى به لب داشت. پرسيدم: 
ــمان آبى انداخت و گفت:« نه. ديه ميخوان. » دستى  «رضايت ندادند؟ » نگاهى به آس

به پشتش زدم و گفتم: «درست مي  شه.»

بچه ها ، خانم جادوگر آمد!
   شهره زبيرى
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به جاى خط  3 ستاره بيايد.
كسانى كه به كانون اصالح و تربيت رفت و آمد داشته اند مي  دانند در جمع دختران 
ــت نخورده و تحصيالت  ــرى با موهاى رنگ نكرده، ابروهاى دس ــون ديدن دخت كان
ــتانى كنجكاوى آدم را بر مي  انگيزد كه بپرسى اينجا چه مي  كند. اما من قانونى  دبيرس
ــم. از او هم  ــوال نمي  كن ــان در كانون را س ــه هرگز از بچه ها دليل حضورش دارم ك
ــيدم. رفتارى مؤدب، آرام و با وقار داشت. موقع رفتن پرسيد آيا ميتوانم برايش  نپرس
ــت و موقع باز  كتاب ببرم. كتاب هايى را كه برايش مي  بردم تميز و مرتب نگه مي  داش
پس دادن آنها با هم در بارة داستان و شخصيت هاى كتاب صحبت مي  كرديم. يك بار 
هم خواهش كرد اگر ممكن است برايشان شطرنج ببرم. دفعات بعد ديدم به چند نفر 
ديگر هم ياد داده و با هم مشغول بازى بودند. در همه جلسات شركت مي  كرد. اظهار 
نظرهايش عاقالنه و متين بودند. يك روز كه راجع به تصميم گيرى درست صحبت 
ــان را دليل فرارشان از خانه عنوان كردند. پس از  مي  كرديم چند نفر رفتار بد پدرانش
ــد راه هاى جايگزين را بررسى كنيم. هر كس  ــمردن تبعات فرار از خانه قرار ش برش
چيزى گفت. يكى از دخترها گفت: «من از كتك زدن هاى پدرم به كالنترى شكايت 
كردم. او را خواستند و تذكر دادند و وقتى به خانه بر گشتيم با شلنگ آب مرا كتك 
ــب فرار كردم. دو روز بعد دستگير شدم و سه روز است اينجا  ــختى زد. همان ش س
ــان داد. در تمام اين مدت دختر  ــتم.....». كبودى هاى روى بازو و پاهايش را نش هس
ــرش  ــاكت بود و با ُخرده هاى نان روى ميز بازى مي  كرد. ناگهان س كتاب خوان ما س
ــته پرسيد:« مي  دونين من چرا اينجام؟  ــد و با صداى آهس را بلند كرد. به من خيره ش

»جوابم منفى بود. پدرم را كشتم. اين راه جايگزين من بود.
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ــتم كتابخانه يا كانون يا جايى براى بچه ها و دختران  ــت داش چند وقتى بود دوس
ــتا تأمين كنم،طورى كه آن ها وارد كتابخانه شوند و دوستان زيادى براى  و زنان روس
ــر  ــود پيدا كنند و بتوانند با همديگرحرف بزنند. صبح يك روز قبل از اينكه به س خ
كارم بروم با دهيارمان اين فكر را در ميان گذاشتم و او هم قبول كردو من هم حمام 

قديمي  عمومي  روستا را براى جاى كتابخانه پيشنهاد كردم.
ــدار و اين قول كه چيزهايى را برايمان فراهم  ــورت دهيار و شورا و بخش  با مش
ــت نفر انتخاب كردم. يكى از  كنند، من هم دو كتابدار را از طريق امتحان از بين بيس
فعاليت هاى اين كتابخانه برگزارى مسابقة دو ميدانى بود كه سه نفر از دختران ابتدايى 

در آن برنده شدند.

فكرم را عملى كردم
   بهارحاج ميرزايى(كتابدار كتابخانة باباريز)
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اينجانب كتابدار كتابخانه باباريز هستم و مي  خواهم خاطرات 3 سالة كتابدارى ام 
ــدگان كتابخانه ها توصيف كنم. در اوايل كه دو كتابدار اول از كتابخانه  را براى نماين
خارج شده بودند، من و خواهرم به مدت يك ماه و نيم به جاى كتابدار كار مي  كرديم. 
در تاريخ 88/11/1 يك كتابدار را از طرف دهيارى انتخاب كردند.ابتدا كمي  حسادت 
كردم كه من 2 ماه اينجا خدمت مي  كنم و يكى ديگر به جاى من كار كند. بعد از چند 
ــار خواهش كردم تا من هم كتابدار  ــى به كتابخانه آمد.ازدهي روز دهيار براى سركش

شوم، او هم قبول كرد.
 با هم نشستيم كتاب ها را بر اساس رده بندى ديويى(هر چند خوب نمي  دانستيم) 
ــراى ثبت نام بچه ها و  ــديم ب ــه بندى كرديم، كتابخانه را تميز كرديم و آماده ش طبق
ــاالن. هر ماه از طرف دفتر كانون در تهران برايمان بسته هاى كتاب مي  آوردند  بزرگس
ــد   ــه مي  كرديم. كار در كتابخانه باعث ش و ما هم تحويل مي  گرفتيم،ثبت و وارد قفس
من هم با دوستان و همسن هاى زيادى آشنا شوم هم با دوستان خود همسفر شوم و 

خوشحال شدم كه اجتماعى شدم.

سه سال خاطره
   ژاله حاج ميرزايى( كتابدار روستاى باباريز)
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ــتم براى شما بازگو مي  كنم. من اطالعى نداشتم  ــال داش خاطراتى كه در اين 3 س
ــغول به كارِ  ــده تا به من خبر دادند برو كتابخانه و آنجا مش ــه كتابخانه اى بر پا ش ك
ــو. وقتى براى اولين بار وارد كتابخانه شدم كتاب ها را ديدم و با عشق و  كتابدارى ش
ــته بندى كردم و بر چسب زدم و در قفسه ها  ــه ها را تميز و كتاب ها را دس عالقه قفس
ــد و كتاب امانت  ــق و عالقه مي  آمدن ــا را هر روز مي  ديدم كه با عش ــدم و بچه ه چي
ــتيم  ــيلة گرمايى نداش مي  گرفتند و ثبت نام مي  كردند. با آن حال كه در اينجا هيچ وس
ــاس سرمايى نمي  كردم. آمدن به تهران و آشنايى با خانم ها  با ديدن بچه ها هيچ احس
ــد و  ــبى ، فراهانى و بقيه خانم ها و كارگاه هايى كه برگزار مي  ش همايونى و طهماس
ــدم بهترين خاطره  ــنا ش ــهر هاى مختلف آمده بودند و با آن ها آش كتابدارانى كه از ش
ــابقه براى بچه ها و آمدن دخترهاى جوان به  ــتم. بعد مس اى بود كه در اين مدت داش
ــن. كالس، آمادگى بچه ها و همه و همه مرا چنان به  كتابخانه و ديدار خانم هاى مس
ديدن خود عادت دادند كه يك لحظه دور بودن از آن ها برايم امكان پذير نيست. حال 
ــكلى دارند ،مي  آيند و با من در ميان  هم بعضى وقت ها كه دخترهاى جوان وقتى مش
ــحالم كه به من اعتماد مي  كنند ، چون  ــم خوش مي  گذارندو مي  توانم كمكى كرده باش
ــوزانه به مردم و بچه هاى روستا خدمت مي  كنم اين ها بهترين خاطرات  در اينجا دلس

من هستند.
ــزرگ و خيرخواهى همراهى  ــم با چنين آدم هاى ب ــر بگويم افتخار مي  كن در آخ
ــهرهاى بزرگ زندگى  ــتند كه در جاهاى دور از ش ــم كه به فكر مردمانى هس مي  كن
ــى به اطالعات ندارند و آن ها را آگاه مي  كنند. به اميد كتابخانه هاى  مي  كنند و دسترس
بيشتر و پر بارتر و آينده روشن براى بچه هايى كه در ايران زندگى مي  كنند و دسترسى 

به كتابخانه و كتاب ندارند.

با عشق و عالقه كتاب ها را چيدم
   شيوا حاج ميرزايى(كتابدار كتابخانة باباريز)



گــزارش عملكــرد
10ســـاله  كانـــون
توســــعه فرهنگي 
كــــــــودكــــــــان

85

با سالم به همة دوستان خوبم در كانون توسعة فرهنگى كودكان
و با عرض تبريك به مناسبت ده ساله شدن اين كانون دوست داشتنى.

گفته بوديد خاطره.... همة لحظاتش خاطره است و مطلب زياد، اما از همه جالب 
تر آرزوى خودم. چند سال پيش بود كه روى پله ها توى حياط نشسته بودم و بچه ها 
ــرت پيش خود گفتم خدايا چى  ــا مي كردم، با حس ــتا تماش را در حال بازى در روس
مي شد محلى براى پرورش روح و ذهن اين بچه ها بود تا از اين بى برنامگى نجات 

پيدا كنند و از وقتشان بيشترين استفاده را ببرند.
خدا... و فقط خداست كه دعاى بندگانش را مي شنود و آن را اجابت مي كند.

شايد باور نكنيد، ولى حاال بعد از اين همه سال اين فكر به ذهن من خطور كرد. 
راستى تو چه راحت به آرزويت رسيدى و رسيدن به اين آرزوى بزرگ اول به لطف 
خدا و دوم به بركت وجود عده اى انسان فرشته صفت محقق شد كه محور كارشان 
ــى و زيبا دوستى است و اين گروه  ــتى، ايثار،تالش ، عشق و زيبايى شناس نوع دوس

كسانى نيستند جز عزيزان ما در كانون توسعه فرهنگى كودكان.
ــناختم و دنياى خويش را دوست داشتم، ولى حاال  روزگارى فقط خودم را مي ش
ــان هاى شريف و دوست داشتنى از تمامي استان هاى  قلبم جايگاه مهر و محبت  انس
ــيم، پى مي بريم كه همة ما در پيكرة زيباى  ــت و اگر در اين باره بينديش ــورم اس كش
ــور عزيزمان ايران با گويش ها و فرهنگ هاى مختلف توسط كانون به هم متصل  كش

مي شويم و اين يعنى سعادت، يعنى...
من خداى بزرگ را سپاسگزارم كه مرا در اين سعادت شريك كرد.

ــنا شدم، بيشتر احساس خوشبختى  از زمانيكه با كانون و كتاب و قلم و تفكر آش
ــدوارم همة مردم ايران و جهان عضويت در اين كانون مهربانى را تجربه  مي كنم. امي
ــت، تبديل به باغى زيبا و  ــعه فرهنگى كودكان قدم گذاش كنند. هر جا كه كانون توس
ــاخه هايى از درخت تنومند ده سالة كانون هستيم و ميوة اين  ــد. ما همه ش رويايى ش
ــتى است و از خداى مهربان  ــتن ثمر مي دهد، صلح و دوس درخت كه به محض كاش

مي خواهم طعم اين ميوة شيرين را به همه كودكان جهان بچشاند...
و من اين ميوه را زمانى چشيدم كه حرف « ر» را با زحمت زياد، حتى با بادكنك 
به محمد آموختم و او اكنون شاگرد كالس اول ابتدايى است و از نعمت يادگيرى و 

در كنار بچه هاى ديگر بودن لذت مي برد.

كتابخانه، تحقق آروزى من
   اكرم قائد رحمتى ( كتابدار كتابخانة روستاى كلنگانه)
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ــعه فرهنگى كودكان از سال 1382 بوده است در  آغاز همكارى من با كانون توس
ــتم با مشكالتى روبرو  ــنايى چندانى با كار در كانون نداش آغاز كار به علت اينكه آش
ــكالتى داشتم. همچنين در  ــال گزارش كارهاى ماهانه اممش ــدم ،از جمله در ارس ش
ــتفاده از كتاب هاى مرجع براى تحقيق و  ــى راهنمايى كردن بچه ها براى اس چگونگ
ــتم  و  ــئله ها را با كانون در ميان گذاش ــكالتى مواجه بودم و من اين مس غيره با مش
ــى مؤثر بود. همچنين  ــه من خيلى كمك كرد و خيل ــعيدى ب راهنمايى هاى خانم س
ــركت در دوره هاى آموزشى كتابداران بارى از مشكالتى كه در كتابخانه داشتم را  ش
ــتم هر كارى  ــحال بودم كه در كانون همكارى داش رفع كرد. و البته من خيلى خوش
آغازش با مشكالتى همراه است و تالش و پشت كار باعث پيروزى و موفقيت است. 
ــت و لذت مي بردم.  در كانون هنگامي كه با بچه ها بودم خيلى به من خوش مي گذش
سعى مي كردم تا جايى كه مي توانم با آن ها خوب رفتار كنم تا آن ها از آمدن به آنجا 

لذت ببرند و واقعاً همين گونه بود. 
ــد كه والدين به دنبال آن ها مي آمدند و آن ها را با زور مي بردند چون  بارهايى ش
ــا در آن زندگى مي كرديم ،  ــا ديروقت در كتابخانه مي ماندند و چون محيطى كه م ت
ــم كوچك صدا  ــناختيم بچه ها اغلب مرا به اس كوچك بود و همه همديگر را مي ش
ــتند. حضور بچه ها  ــحال بودم كه آن ها با من راحت هس مي زدند و من خيلى خوش
ــت  ــيدن و خواندن كتاب به خواس ــى كش در كتابخانه و انجام كارهايى از قبيل نقاش
ــان بود. من هيچ گاه مجبور نبودم آن ها را به آنجا بياورم خودشان خيلى مايل  خودش

بودند و من نيز خيلى خوشحال مي شدم.
ــاس خستگى نمي كردم و در طول  من واقعاً هيچ گاه از اين كه كتابدار بودم احس
ــتم به جرأت مي توانم بگويم هيچ گاه خستگى به  ــالى كه با كانون همكارى داش 7 س
سراغم نمي آمد چون كارم را واقعاً دوست داشتم و هم اينكه حضور خانم همايونى و 
همكاران در كتابخانه به بچه ها انرژى خاصى مي داد و بچه ها واقعاً از اين كه همكاران 

كانون را از نزديك مي ديدند، لذت مي بردند.
ــودكان همكارى كنم و با  ــعه فرهنگى ك ــتم با كانون توس از اين كه مدتى توانس
ــعيدى و ديگر همكاران آشنا شوم  همكاران كانون از جمله خانم همايونى و خانم س
خيلى خوشحال بودم. تجربة بزرگى در زندگى ام بود. اميدوارم هميشه موفق و پيروز 

باشيد.

خستگى به سراغم نمي آمد
   معصومه محمدپور ( كتابدار سابق روستاى دهك)
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ــراى بچه هاى كتابخانه در  ــى هم براى من و هم ب ــى از خاطرات به يادماندن يك
ــتان امسال بود:تابستان بود و تازه درس و امتحان بچه ها تمام شده بود، بنابراين  تابس
ــم. يكى از روزهاى اوايل  ــى يك روزه براى بچه ها برگزار كني تصميم گرفتيمگردش
تابستان از بچه ها در دو گروه دختر و پسر دعوت كرديم تا پس از اطالع به والدين، 
ــتا آماده كنند. صبح آن روز آفتابى  خود را براى اين گردش در اطراف باغ هاى روس
ــتان ، به همراه تعدادى از بچه ها به راه افتاديم. در بين راه بچه ها در  ــب تابس و دلچس
گروه هاى 2 و 3 نفره با هم گفتگو مي كردند. مناظر بسيار زيبا و دلربايى بود. هر جا 
ــتراحت كوتاهى مي كرديم، بچه ها دربارة چيزهاى مختلفى صحبت مي كردند،  كه اس
ــتان و يكى از امتحانات و خالصه پس از كلى حرف زدن دوباره به راه  يكى از تابس
ــد و فرياد مي زدند تا  ــه در محيط آزاد طبيعت بودند، مي دويدن ــم. بچه ها ك مي افتادي
ــايبانى از درختان رسيديم. بچه ها همه  ــان از اطراف كوه ها بازتاب كند. به س صدايش
ــم و ناهار مختصرى  ــد. تصميم گرفتيم همان جا بماني ــز همراه خود آورده بودن چي
ــپس بچه ها با وسايل بازى  كه از كتابخانة  كانون به همراه برده بوديم به  بخوريم. س
بازى مشغول شدند. چند تايى هم دست ها را زنجير كرده بودند و شعر مي خواندند. 
گاهى پسرها فوتبال بازى مي كردند، دو سه نفرى هم پيش من بودند و به داستانى از 

مجموعة كتاب هاى سبز گوش مي دادند.
ــاهده كردند،  ــكار در طبيعت مش ــاى زيادى را به طور آش ــا چيزه آن روز بچه ه
بازى هاى محلى را انجام دادند، شعر خواندند و از زيبايى هاى طبيعت تابستانى بهره 
مند شدند. آن ها از زيادى تحرك، خسته شده بودند، بنابراين همه را جمع كردم و در 
آخر داستان كتاب سبز رابراى همه خواندم. پس از استراحتى كوتاه و صحبت دربارة 
مفهوم داستان ، در حالى كه آخرين پرتوهاى خورشيد در آسمان مي درخشيد، تصميم 

گرفتيم به روستا برگرديم.
ــعه فرهنگى  ــيس كتابخانة كانون توس ــواره به خاطر امر خيرى كه با تأس ــا هم م
ــت ،خدا را  ــتايمان ترويج پيدا كرده اس ــا همكارى اعضاى آن در روس ــودكان و ب ك
ــئوليتمان كوتاهى نكنيم،  ــپاس مي گذاريم و تالش مي كنيم در هر عرصه اى از مس س
ــنهاد مي كنيم از آن جايى كه ما كتابداران به نسبت مسئوالن امكانات  اما همچنان پيش
ــرى داريم، با يك همكارى متقابل ، گرم و صميمانه اهداف اصلى را پيش ببريم  كمت

و مشكالت كوچك را سد راه توسعه قرار ندهيم.

گردش تابستانى 
    نشمين مرادى( كتابدار كتابخانة روستاى اورامان تخت)
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ــم، فقط مي توانم  ــدام خاطره برايتان بنويس ــروع كنم و از ك ــم از كجا ش نمي دان
ــدن به كانون و آشنا شدن با  ــه وارد ش بگويم بهترين دوران زندگى من بعد از مدرس
ــئوالن محترم آن بود كه واقعاً بدون هيچ توقعى براى پيشرفت و گسترش علم و  مس
ــدن به كانون فهميدم كه انسان هيچ وقت نبايد تنها  ــند. من با وارد ش دانش مي كوش
ــه و در همه حال بايد به ديگران هم فكر كند. در واقع  به خودش فكر كند و هميش
مراجعة روزانة  بچه ها به كتابخانه، كه هر كدام آن ها اخالق و رفتار و زندگى خاص 
ــت، ولى بهترين خاطرة من از كالس  خود را دارند، خودش براى من يك خاطره اس
كاردستى است كه در آن بچه ها خودشان بدون هيچ توقعى مي رفتند و از جاهايى كه 
ــفالگرى داشت خاك مي آوردند، آن ها را گل مي كردند و به همه  خاك مخصوص س
مي دادند. آن ها با سادگى كامل با همديگر چيزهايى مانند عروسك، حيوان ، درخت 
و... درست مي كردند و بعد آن ها را در آفتاب مي گذاشتند و كنار آن ها مي نشستند تا 
ــوند. بعد آن ها را با كمك يكديگر رنگ مي زدند. اين واقعاً خوب بود كه  ــك ش خش
بچه ها با سادگى كامل با همديگر كار مي كردند تا كاردستى هاى خوبى درست كنند. 
در واقع تمام روزهايى كه من به كتابخانه مي آيم براى من پراز خاطره است. در پايان 
ــما كه بدون هيچ توقعى براى گسترش علم و دانش مي كوشيد نهايت  از زحمات ش

تشكر را دارم و اميدوارم هميشه در همة مراحل زندگى خود موفق باشيد.

هر روز من پر از خاطره است
   زينب مقرى(كتابدار روستاى دهك)
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ــكل داشت. بيشتر جاها  ناصر نوجوانى كالس چهارمي بود، يك پايش از فلج اطفال مش
و زنگ ورزش و بازى، بچه ها او را شركت نمي دادند و هميشه تنها و در رنج و عذاب بود 
و در گوشه اى مي نشست و كِز مي كرد، من موضوع را از طريق دوستان و همكالسى هايش 
بيشتر پيگيرى كردم و به فكر چاره افتادم و به او پيشنهاد كردم بيا مسئوليت  دفتر عضويت 
را به عهده بگير و به بچه ها كتاب امانت بده. وقتى بچه ها كتاب ها را پس دادند خالصه هاى 
ــا را تصحيح كن و به آن ها نمره بده و بگو مربى گفته هر كس از 15 نمره باالتر  ــاب آن ه كت
بگيرد، جايزه دارد. تعداد امانت گيرنده ها و مطالعه كننده ها بيشتر مي شد و ناصر خيلى سرش 
شلوغ شده بود.طورى كه مشق شب را در زنگ پايانى و زنگ هاى تفريح مي نوشت. اين كار 
ادامه پيدا كرد و روز به روز بر فعاليت و پركارى ناصر افزوده مي شد. روز موعود فرا رسيد 
25 نفر از بچه ها  انتخاب شدند و به اردو رفتند و او كه همكار كتابخانه بود، خيلى خوشحال 
ــدند و يكى بر  ــد، بچه ها زير بالش مي ش ــد،طورى كه كارهايى را كه بايد تند انجام مي ش ش
ديگرى سبقت مي گرفتند.ناصر بزرگ و بزرگ تر شد و عضو مركز آفرينش هاى ادبى شد تا 
جايى كه شروع به داستان نوشتن كرد و در نوشتن از همين فن تلخيص كتاب بسيار خوب 

و زيبا استفاده كرد و به علت عالقه اى كه داشت رشته علوم انسانى را انتخاب كرد.
***

عباس خيلى شيطنت مي كرد، به همين دليل با اين كه چند بار گفت مرا عضو كتابخانه 
ــن، من خوددارى مي كردم تا اينكه يك روز با مادرش آمد و با اصرار مادرش او را عضو  ك
ــد، شلوغ بود و ديگر بچه ها را هم نمي گذاشت مطالعه يا بازى يا  كردم. اصًال كنترل نمي ش
ــد كار.  ــى انجام بدهند. با خود گفتم يك فكرى بايد به حالش بكنم اين كه نش كار فرهنگ
ــئوليت دادم و دادن امانت كتاب را به او واگذار كردم.او با اين كار خيلى  تا اينكه به او مس
تغيير كرد  و در عرض سه ماه به طور كلى اخالق و رفتارش عوض شد، تا جايى كه كليد 
ــت و در اوقات تعطيلى براى مطالعه به كتابخانه مراجعه مي كرد. او  ــه را از من گرف كتابخان

اكنون دانشجوى رشتة پزشكى است و مي خواهد به همشهريان خود خدمتى كند.
***

يك روز عصر گرم تابستان داشتم از پياده رو مي رفتم ديدم يك آقاى كت و شلوار 
ــمتم مي آمد كه من مسير راهم را تغيير داده و وارد خيابان  ــاده به س آبى با چهره اى گش
شدم كه باز ديدم همان آقاست و مجدداً خواستم به پياده رو بروم كه ديدم گفت:« بازم 
ــحال شدم از اين مالقات  ــناختم و خيلى خوش ــك بازى مي كنين!» كه او را ش قايم باش

اتفاقى و محبت آميز.او يكى از بچه هاى عضو كتابخانه بود.

ناصر، سرش شلوغ شده 
   زهره موليدى (كتابدار كتابخانة دارالشفاء بيرجند)
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در كتابخانه با بچه ها هر لحظه ، دقيقه و ثانيه خاطره است.
خاطره اى كه براى من جالب بود، در روز جشن كتاب و كتابخوانى اتفاق افتاد.

ــه شنبه بود. چند روز قبل به كمك بچه ها وسايل تزئينات و  ــن عصر س روز جش
پذيرايى را تهيه كرديم و يك روز قبل از جشن براى تزئين كردن به كتابخانه رفتيم، 
بچه ها هم آمده بودند. محمد صادق پسرخاله و دختر خاله اش را كه مهمانش بودندبا 
ــودش آورده بود. با كمك بچه ها داخل كتابخانه را تزئين كرديم آن روز به بچه ها  خ
ــت و براى روز بعد همه چيز آماده شد. در اين جشن از روحانى  خيلى خوش گذش
ــده بود و براى تعدادى از بچه ها كه زياد به كتابخانه مي آمدند و  محل هم دعوت ش
ــن شروع شد. ابتدا گروهى از  ــاعت 3 جش كتاب مي بردند هديه گرفتيم. روز بعد س
ــت هر  بچه ها كه قبًال تمرين كرده بودند قرآن خواندند. بعد روحانى از بچه ها خواس
ــوره اى از قرآن را ياد دارند بخوانند. ده نفر از بچه ها انتخاب شدند  ــعر يا س كدام ش

چون همه بچه ها مي خواستند چيزى بخوانند.
ــبحان گفت مي خواهد قصه اى در مورد موش  ــم محمد س يكى از بچه ها به اس
ــلوارش را كشيد باال.با دو  ــروع كند اول ش ــت ش و پنير تعريف كند. وقتى مي خواس
ــوراخ كوچك  ــتش.« توى يك باغ موش كوچولويى با پدر و مادرش در يك س دس

زندگى مي كرد.»
ــلوارش را كشيد باال «در همسايگى اين موش كوچولو گربه چاقى بود  دوباره ش
ــلوارش راكشيد  ــت موش كوچولو و خانواده اش را بخورد.» باز هم ش كه مي خواس
باال.دوباره شروع به تعريف كرد:« موش كوچولو خيلى گرسنه بود به پدر و مادرش 
ــلوارش را كشيد باال.بچه ها مي خنديدند  گفت من مي روم چيزى پيدا كنم.» باز هم ش

ولى محمد سبحان توجهى به آن ها نمي كرد و قصه اش را مي گفت. 
ــى كه از تلويزيون  ــريال عرب ــلوارش را مثل مدير كل يك س بچه ها مي گفتند ش
پخش مي شد،باال مي كشد. اون روز بچه ها خيلى خنديدند و خيلى هم بهشان خوش 
ــت و هنوز هم از آن جشن و شيرين كارى هاى سبحان تعريف مي كنند. بچه ها  گذش
خيلى چيزها ياد گرفتند. اينكه خجالت نكشند و قصه بنويسند شهامت تعريف كردن 
ــدن كتاب ها رفتيم كه  ــند. بعد از دادن جوايز به بچه ها به دي ــته باش قصه را هم داش
ــيده بودند. بچه ها  ــا ميز چيده بوديم.كتاب هايى كه تازه براى كتابخانه رس روى دو ت

كتاب هاى مورد نظر را انتخاب كردند و به امانت بردند.

موش كوچولو در باغ
   زهرا ركن آبادى
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با توجه به عملكرد دهسالة كانون چچ

ــعه فرهنگى كودكان ، چشم انداز  توس
فعاليت هاى اين سازمان براى 5 سال 
آينده در روستاها به شرح زير است:

1- تقويت و نوآورى در برنامه هاى 
آموزشى كودكان و نوجوانان.

2- تمركز بر آموزش بزرگساالن، 
به ويژه والدين و معلمان.

ــى  آموزش امكانات  ــعة  توس  -3
ــا و فناورى  ــه روز كردن روش ه و ب

آموزش.
ــاى خودكفايى  4- ايجاد زمينه ه
ــطح كمى و كيفى  به منظور ارتقاء س

زندگى در روستا. چشم انداز
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صديقه افشار  -1
نوش آفرين انصارى  -2

موسى ايرانشهر  -3
محمدآرمين  -4
زهرا بازرگان  -5

محسن بلور فروش  -6
كوروش بهنام  -7
آذين باورى  -8
آرزو باورى  -9
فرناز بهزادى  -10

منير پوراصالنى  -11
ملكتاج پوراصالنى  -12

معصومه پاپى  -13
محمد جعفرى قنواتى  -14
عزت السادات حسينى  -15

منصوره حائرى  -16
ساناز حائرى  -17

فريده خواجوى  -18
رضا خاكى نژاد  -19
الدن خمسى  -20

فهيمه راستكار  -21
رؤيا رضوانى  -22

شهناز زينت بخش  -23
شهره زبيرى  -24

منير سامى نيا (سليقه)  -25

شاهده سعيدى  -26
منيژه سعيدى  -27

ساحره سعيدى  -28
نازلى شهوق  -29

نرگس طالقانى  -30
يلدا طهماسبى  -31
طاهره فراهانى  -32

فرج اله فرزانه فر  -33
جيران فخر موسوى  -34

حميد قائنى  -35
مهين قاسمى  -36

على بامداد كرباليى  -37
سپيده الجوردى  -38
هديه الجوردى  -39
فرمهر منجزى  -40
فرناز منجزى  -41

حسين معتمد امينى  -42
حورا معتمد امينى  -43

مارال محمدى  -44
ايرج محمدى  -45
دهقان محمدى  -46
ناهيد مظفرى  -47

سيد احمد وكيليان  -48
محمدرضا يوسفى  -49
حسين همايونى  -50

( به ترتيب حروف الفبا)

 اعضاى كانون
 توسعة فرهنگى كودكان
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1- رؤيا آباده
2- آيدين افشار
3- آرمين باورى
4- خانم پيشداد
5- حسين تقوى
6- ترانه تقوى

7- بهار حاج ميرزايى
8- حسين دانشفر
9- طاهره رستگار
10- بهروز سعادت
11- على سمعيان

12- صمدى
13- طاهره علوى

14- مهندس عليپور

15- سعيد فخر موسوى 
16- بهروز قطبى

17- فهيمه قدم خيريان
18- فاطمه قاسم زاده

19- على الله
20- خانم مشفقى
21- آقاى مشفقى

22- فاطمه مرتضايى فرد
23- امير همايون مجد

24- على نادى
25- وحيد وثوقى كيا

26- ناصر يوسفى
27- خديجه  يارعلى

اسامى سازمان هايى كه با كانون همكارى دارند:

شوراى كتاب كودك
مؤسسه پژوهشى كودكان دنيا

مؤسسه مادران امروز(مام)
انجمن پژوهش هاى آموزشى پويا

خانة كتابدار
انجمن حمايت از كودكان كار و خيابان
مؤسسه پژوهشى تاريخ ادبيات كودكان

اعضايى كه حامى ما بودند و اكنون در جمع ما نيستند.
روانشادان خانم وزيرى – آقاى دكتر هاشميان – خانم شهين دخت بهزادى 

– خانم انسيه راستكار- خانم شكوه آريايى پور

ساير همكاران كانون  توسعة فرهنگى كودكان
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• احسان الله 
• اختر حسينى

• ادوارد خاچاطوريان
• اسداله ميرعمادى
• اسكندر باوريان

•  اسماعيل صاحبى 
• اصغر محبوبى
• اعظم افشار

• اعظم محبوبى
• افسانه رحيمى
• اكبر سيمين
• اكبر محبوبى
• اكرم ايرانشهر

• اميرحسين اخوان فرشچى
• اميرحسين بختيارى

• ايران شكرآميز
• ايران گرگين
• اينگه فالكنر

• آتوسا سميعى
• آرپونا خاچاطوريان

• آرزو صوابى
• آزاد شادمان

•  آزاده گرجستانى
•  آزاده محمدى
•  آزرم آزموده

• آسا افشار
• آويده افشار

• بنياد فردوسى
• بهاره خليل پور

•  بهداد
• بهروز شليله

• بهين دخت معتمدى
• پرك افطسى

• پروين جلوه نژاد
•  پروين چايچى
• پروين حسنى
•  پروين فاروقى

• پروين فخارى نيا
• پروين محبوبى

•  پرى رضايى (فنايى)
•  پرى زرقونى

• پرى ناز بهادرى
•  پريا اصالنى 

• پريچهر بهفرراد
• پريدخت فاضلى پور

• پويا رضى
• تارا مير اسكندرى

• ترانه حاجيان
•  تينا خوشگو
• جعفرهمايى 
• جميله توكلى

• جهان آرا
• حبيب احمدزاده 

•  حبيبه شريف 
• حسين احمدى
• حسين ايرى

• حسين فرخنده
• حشمت مطاع

•  حميد اميدوار
• حميرا اصالنى 

• حورا معتمد امينى
ــادروان روح  ــواده ش • خان

انگيز پوراصالنى
• خانواده قويدل

• خانوادة شادروان استاد پايور
ــادروان  • خانوادة محترم ش
حاج سيد مجيد عباس نژاد
• خانوادة محترم نوروزى

• خبيرى
• داورى

• دريا افشار
•  دكتر حداديان

• دكتر حميد همت پور
• دكتر روشن على
• دكتر زهرا ميرزايى

• دكتر سيد نورالدين بنى تراب
• دكتر سيروس ناعمى

• دكتر عطرى
• دكتر فرج اله فرزانه فر

• دكتر فرشى
• دكتر فروزان يزدانيان

• دكتر محفوظ پور
• دكتر محمد على عظيمى

• دكتر مستانه مهرتاش
• دكتر موسى ايرانشهر

• دكتر هاشمى
• دكتر همايون فر

اسامى آموزشياران و افرادى كه
 كمك هاى نقدى و غير نقدى كرده اند
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• دكترحافظ على نصر
• دهقان محمدى

• ديبا افشار
• راسن ايرانشهر
• رامش ايرانشهر

• رامين اسكندرزاده
• رامين ايرانشهر و خانم الهه

• رامين نورى
•  رستگار

•  رشيدى 
• رضا سرمدى 
• رضااسد اله

• رمضانعلى غالمرضايى
• رويا خوشنويس
• زليخا محبوبى

ــعود  • زنده ياد مهندس مس
فرخى

• زهتاب
• زهرا سعادت الجوردى

• زهرا مژدهى
• زهرا نصراله زاده

•  زهرايى
• زينت كاظمى

•  ژينوس مير هادى
• ساحره سعيدى

• سارا معتمد امينى
• سام افشار

• سام راستكار
• سام رجبى

• سامان راستكار
• سپروين چايچى

• سپيده سعادت الجوردى
• سپيده غالمى

• سپيده وستامهر
•  سحر عامرى 
• سحر غالمى

• سعيده مديرى
• سودابه  حسينى
•  سورنا محمدى

• سولماز شمشيرى
• سولماز شهوق
• سهيل اصالح

• سياوش غالمى
• سيروس علوى
• سيما صالحى
• سيمين انوارى
• سيمين انوارى

• شادروان  مريم نباتى
• شادروان خانم انسيه راستكار
• شادروان خشايار جعفرباى
• شادروان غالمعلى شهنامى

• شادروانحسين منجزى
• شبنم جليلى مقدم 

• شبنم ديهيمى
• شبنم قوامى

• شراره اعتصامى صدرى
•   شقايق قندهارى 

• شهال سندوسى
•  شهال طالقانى 
• شهناز حسنلو
• شهين خوشگو

• شيدا رنجبر
• شيدا فراشاهى

• شيدانى
• شيرازى

•  شيرين آذرباد
• شيرين نيازمند

• صحنوى
• صديقه جعفرى

• طاهره پاپى
•  طاهره رستگار
• طاهره علوى

• طلوع شمس
• عباس رحيم صالحى
• عباس شيرمحمدى
• عباس فروزان زاده

•  عقيقى
• على ابوالخيريان
• على خوشگو

• على محمد حسين نژاد
• على ميرشريفى

• على و خانم تينا خوشگو
• على وخانم سوسن بلورفروش

• عليرضا صباغ
• عليرضا كمپانى
• غزال پرى زاد

• فائزه شريف نسب
•  فخرى زرقونى
•  فرجام آذرباد
• فرح اشراق

•  فرخنده چهره آرا 
• فرزاد ايمان زاده
• فرزانه قاسميه

•  فرشته حميديان
• فرناز بهزادى

•  فرنگيس اميدوار
• فرهاد خليل پور
• فريبا اولشاك
• فريبا سامى

• فريده صديق منش
• فريده وثيق پور

• فريده هانك
• فرين پور

• فيروزه فتوحى
•  قاسمي 

•  قصيده حسينى
• كاشفى خوانسارى
• كامران پاك سيما
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• كامران و خانم لسلى منجزى
• كاميار منجزى
• كبرى افشار

•  كتايون سياف
• كتى دادفر

• كرملو
• كريم پور

• كوشا حائرى
• كيوان عابدان

•  كيومرث جوهرى
• كيومرث سعيدى
• گلشيد زنوزى

•  گلنوش زنوزى
• گيتى كوچك پور

• گيتى نژاد
• الدن فردى

• لطف اله ساغروانى
•  ليال پيرعلى 

• ليال پيرعلى همدانى
• ليال نيرى

• ليلى پاك سيما
• ليلى ميراسكندرى

• مارال محمدى
• ماكان نيك بين 

•  مانا خاچاطوريان
•  مجيد ديرباز

• محبوبه نجف خانى
• محمد تقى سرمدى 

• محمد حسين معتمدامين
• محمدرضا سلطانيان

• مريم روحانى
• مريم زندى

• مريم شادان پور
•  مريم محبوب 

• مريم نصر

• مسعود عمادى
•  مصطفى حائرى

• ملك تاج پوراصالنى
• منصور محمود نژ

•  منير همايونى
• منيژه حاجيان

•  موحد
• مونتسكر

• مهتاب كاظمى
• مهرآسا حبشى زاده 

•  مهرزاد فتوحى
• مهرك حائرى
• مهرناز منتشى

• مهرنوش اكبرى
• مهسا صديق

•  مهناز شهنامى 
•  مهناز منصورى راد

• مهندس حسن شريعتمدارى
• مهندس سجاديان

• مهندس سوادكوهى
• مهندس شيرى

• مهندس محجوب
• مهندس مقصود

• مهندس نادر نصرالهى
• مهندس نباتي 

• مهندس نجمايى
• مهين ابرى
• مهين زنديه

•  مهين لطفى زاده
• الميرا آزادگان

• مينا اخوان شريف
•  مينا بختيارى 

• مينا روشن
• مينا مهدوى
• مينو بازرگان

• نادره داداشيان
• نازلى شهوق

• نازنين حميدى نژاد
• نازنين ديهيمى

• ناهيد عطار
• ناهيد قاسمى

• نرگس موسوى
•  نسترن نسرين دوست

• نسرين صديق
• نسرين قاسمى

• نسرين نصراله زاده
• نسيم افشار 
• نصراله افاض

• نصيرپور
• نيكى شمس پور
• نيلوفر سردارى
• ويدا محبوبى 
• ويدا معتمدى
•  هاله حائرى
• هاله حائرى

• هديه سعادت الجوردى
•  هرمز معتمد امينى

• هلگا شيوا
• هما معتمد امينى
• همايون قجريان
• هومن خليل پور

• ياران طاهر بزرگسال
• ياران طاهر نوجوانان

• يوسف عرب
• يوسف گرجستانى
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