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دانش آموز کتاب خوان کیمیاست
گزارشی از جشنوارة کشوری دانایی، توانایی در ترویج فرهنگ کتاب خوانی
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اشاره
دومین جشنوارة دانش آموزی »دانایی، توانایی« به منظور ترویج 
فرهنگ کتاب و کتاب خوانی در روزهای ۲8 و ۲9 آبان ماه 139۷ 
در محل اردوگاه شــهید باهنر تهران و سپس تاالر قلم کتابخانۀ 

ملی ایران برگزار شد.
جشــنواره با استقبالی بیش از گذشــته و با حضور 5۰۰ هزار 
دانش آموز از سراســر کشور آغاز شد. دانش آموزان در مرحلۀ اول 
با مطالعۀ یک کتاب غیردرسی شروع کردند. در مرحلۀ دوم با دو 
کتاب در منطقه و ســه کتاب در مرحلۀ اســتانی شرکت کردند. 
در نهایت و مرحلۀ چهارم در ســطح کشوری، 3۰۰ کتاب خوان 

هرکدام با مطالعۀ چهار کتاب حضور یافتند.
عالوه بــر سیاســت های اصلــی وزارت آموزش وپــرورش در 
گزینــش و معرفــی کتاب های مناســب به مخاطبــان خود در 
رده های متفاوت، از جمله با اجرای مصوبۀ 8۲8 توســط معاونت 
سامان دهی منابع مكتوب »دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی«، 
طی این جشــنواره دانش آموزان نیز در انتخاب کتاب های مرحلۀ 
واپســین مختار بودند. اما این همۀ داستان نیست. دانش آموزانی 
از همۀ استان های کشور گرد هم آمدند تا در حضور نویسندگان 
برجسته، یافته ها و برداشت های خود را از محتوای آثار مكتوب به 

اشتراک بگذارند و از تجربه ها و دانش یكدیگر بهره ببرند.
در این فرصت سعی بر آن است که به تبیین نظرها و تجربه های 
دانش آموزان و تنی چند از نویسندگان و همچنین برگزارکنندگان 
این جشنواره که کارشناسان »ادارة  کل فرهنگی و هنری« معاونت 

پرورشی وزارت آموزش وپرورش است، بپردازیم.
شــایان ذکر اســت در پایان این جشــنوارة دو روزه، استادان 
دانشگاه، دکتر میرجالل الدین کزازی، دکتر محمدعلی بنی اسدی، 
دکتر اشرف بروجردی و دکتر سعید ناجی به سخنرانی در زمینۀ 

کتاب و اهمیت مطالعه و پژوهش پرداختند.

محمد گودرزی دهریزی، نویسندة کودك و نوجوان و 
دبیر علمی جشنوارة دانایی، توانایی

ایشــان عضو کارگروه انتخاب کتاب 
مناســب در وزارت آموزش وپــرورش 
و نویســندة کودک و نوجوان اســت. 
این  نقطۀ شــروع  می گوید: »درواقع 
جشــنواره تشــكیل همین کارگروه 
بــرای  مناســب  کتــاب  انتخــاب 
دانش آموزان بوده اســت. از یک سال پیش فعالیت خود را شروع 
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می کند و در آبان ماه کار را به فرجام می رساند.«
دهریــزی می گوید: »هر هفتــه 1۲ نویســندة کتاب کودک 
و نوجوان در نشســتی کتاب های متفــاوت را مطالعه و آن ها را 
براساس سه محور ســاختار هنری، محتوا و ظاهر کتاب بررسی 
می کنند. به نظر ما در هر دورة  تحصیلی تعدادی کتاب، مثاًل 4۰، 
5۰ یا 1۰۰ جلد کتاب وجود دارد که هر دانش آموز باید آن ها را 
بخواند تا بتواند وارد دورة  تحصیلی بعدی شــود. اگر چنین نشود 

آن ها دچار زیان خواهند شد.«

نسترن خوش باطن، دانش آموز از کرج
نسترن در پایۀ نهم تحصیل می کند. 
می پرسم چرا در این جشنواره شرکت 
کرده اســت. می گوید: »اشتیاقی در 
انســان وجود د ارد که او را به سمت 

کتاب خوانی سوق می دهد.«
این دانش آموز از تجربه ها و نظراتی 
که شــنیده بسیار خوش حال است و از مسئوالن به خاطر فضای 
ایجاد شــده در شــناخت کتاب، نویسنده و شــیوه های مطالعه 
ســپاس گزاری می کند. او می گوید: »این عالقه از پنج سال پیش 
در من ایجاد شــده است. کتاب ها را نیز خودمان بر مبنای عالقه 
انتخاب و مطالعه کردیم تا در این جشــنواره شرکت کنیم. اولین 
کتابی که خواندم، معجزة ســپاس گزاری، نام داشت که امیدوار و 

سپاس گزار بودن در زندگی را از آن یاد گرفتم.«

الهام نظامی، دانش آموز از شیراز
از انگیــزه این دانش آموز پایه نهمی 
می پرســم. می گوید: »بــه توصیه و 
راهنمایی معاون پرورشــی دبیرستان 
به مطالعۀ غیردرسی روی آوردم و به 
تدریج با مطالعه انس گرفتم. تأثیرات 
مطالعه را بر زندگــی و طرز فكرم به 

راحتی دارم می بینم.«
الهام می گوید: »در یک سال گذشته 1۰ کتاب، از جمله ماهی 

سیاه کوچولو و این وبالگ واگذار می شود را مطالعه کرده ام.«

فائزه صادقی، دانش آموز از مالیر
فائــزه کــه در پایــۀ نهــم درس 
می خواند، دربارة  این جشنواره گفت: 
»از اینكــه در میان دانش آموزان برتر 
کتاب خوان کشور هستم و همین طور 
می بینم،  را  نویسندگان مطرح کشور 

بسیار خوش حالم.«
او دربارة نحوة تعامل در جشنواره می گوید: »در جلساتی که با 
حضور نویسندگان خوب برگزار شد، با تجربه ها و نظرات راهبردی 
آنان آشنا شدم. الگوهای محتوایی خوبی انتخاب کردم که از قبل 

هم در ذهنم بود. زندگی نامۀ امامان معصوم)ع(، مانند زندگی نامۀ 
امام محمدباقر)ع( و نیز شــرح زندگی حضرت محمد)ص( برایم 
بســیار جالب توجه بودنــد و در زندگی راهنمــای خوبی برایم 

هستند.«
ایــن دانش آموز مالیری می گوید: »از نتایج خوب این جلســه 
آشــنایی مستقیم با نویســندة کتاب هامون و دریا، آقای عباس 
جهانگیریان بود که توانستم با نظرات، شخصیت و آثارشان آشنا 
شــوم. این امر می تواند در شناخت و قضاوت ما دربارة مطالعه و 

کتاب مؤثر باشد.«

زهرا ظفرآبادی، دانش آموز از شیراز
زهرا دانش آموز پایۀ هشــتم است. 
نظــرش را دربــارة ایــن جشــنواره 
می پرسم. می گوید: »حتی اگر مقامی 
به دست نیاورم، باز خوش حالم که به 
این مرحلۀ جشــنواره راه یافته ام. زیرا 
نســبت به کتاب، مطالعه و اهل قلم 
تأثیر خوبی بر من داشــت. بعد از این دوست دارم کتاب هایی را 

که می خوانم، به دوستانم معرفی کنم.«

علی درفکی، دانش آموز از رودهن
»به  مطالعــه می گوید:    دربارة  علی 
نظرم هر کسی باید یک یا چند کتاب 
خوانده باشد. من برای شرکت در این 
قلعۀ  از جشــنواره کتاب های  مرحله 
حیوانــات، از جــورج ارول، جنایت و 
مكافات، جنگ و صلح و ثروتمندترین 

مردان بابل را خواندم«.
به او می گویم: »خط سیر مطالعاتی وسیعی داری، درست است؟
و او پاسخ می دهد: »باید از کتاب خوانی درک درستی به دست 

آورد.«

صادق اسماعیلی، دانش آموز از شاهرود
صادق از جملــه دانش آموزان فعال 
جلســۀ کتاب خوانی بود. او در مورد 
کتاب هایی کــه مطالعه کــرده بود، 
صحبت کرد و بعــد هم دربارة کتابی 
که علــی درفكی معرفی کــرده بود، 

نظرش را بیان کرد.
نظر اســماعیلی دربارة این جشــنواره شــنیدنی بود. او گفت:  
»جشــنوارة دانایــی، توانایــی و محصــول آن، یعنــی کتاب و 
کتاب خوانی، دانش آموزان را در جهت هدف هایی که برای آینده 

دارند، راهنمایی می کند.«
او گفت: »کتاب جام جهانی در جوادیه و کتابی دربارة »نجوم« 

را مطالعه کردم و بسیار برایم جالب بودند.«

اشتیاقی در 
انسان وجود 
د ارد که او 
را به سمت 
کتاب خوانی سوق 
می دهد
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محمدنقی فالح، دانش آموز از رشت
محمدنقــی نیــز از دانش آمــوزان 
»این  می گویــد:  اســت.  کتاب خوان 
قبیل حرکت ها برای عالقه مند شدن 
دانش آموزان به مطالعه و کتاب بسیار 
مفیدنــد. تا جایی که این پســرها و 
دخترها هــم می توانند فرزندانی اهل 
کتاب خوانی تربیت کنند. این امر باعث می شود سطح فكر مردم 

باالتر برود.«
از فالح دربارة آمــار بچه های کتاب خوان و نحوة انتخاب کتاب 
می پرسم. می گوید: »متأسفانه دانش آموزان کتاب های غیردرسی 
کم می خوانند. من خودم برای مطالعه به نام نویســنده یا مترجم 

کتاب توجه می کنم.«
از این دانش آموز گیالنی دربارة کتاب های کتابخانۀ مدرسه شان 
می پرســم. می گوید: »بیشــتر کتاب های کتابخانــه، مربوط به 

درس ها و کتاب کمک درسی هستند.«

حمیدرضا نجفی، نویسندة کودك و نوجوان
او کتاب هــای زیادی برای بچه ها نوشــته اســت، اما به گفتۀ 
خودش، شغلی اصلی اش چیز دیگری است. به نظر نجفی، ایجاد 
ارتباط بین دانش آموز و کتاب از راه انگیزشــی و مفرح بودن این 

فعالیت باید اتفاق بیفتد.
از وی دربــارة رونــق کتاب خوانی 
می پرســم. می گویــد: »زمینه هــای 
روحی و ذاتــی در این زمینه مؤثرند. 
البته شكل گیری این عادت به وسیلۀ 

خانواده هم می تواند رقم بخورد.
از هدف های من برای آمدن به این جلسه دیدن دانش آموزان و 
حرف زدن با آن ها دربارة کتاب بود. االن این ها مثل کیمیا نایاب 
هســتند. اگر بتوانم در راستای ترویج فرهنگ کتاب خوانی کاری 

کنم، بسیار خوش حال می شوم«.

جمال الدین اکرمی، نویسنده، شاعر و تصویرگر
اکرمــی هنرمند پرکاری اســت. او 
درباره کتاب و کتاب خوانی و مطالعات 
غیردرسی می گوید: »رویكرد برخی از 
والدیــن و حتی معلمان در جلوگیری 
از کتــاب خواندن کــودک، به بهانۀ 
رسیدگی بیشــتر به متن های درسی، 
چیزی نیست جز بســته نگه داشتن 
ظرفیت هــای حافظۀ کودک و کاهش بهــره وری اش از گنجینۀ 

واژگانی.«

تشكیل كالس هایی با حضور نویسندگان و دانش آموزان برگزیده كشور

رویکرد برخی 
از والدین و 

حتی معلمان 
در جلوگیری از 
کتاب خواندن 

کودك، به بهانۀ 
رسیدگی بیشتر 

به متن های 
درسی، چیزی 

نیست جز بسته 
نگه داشتن 
ظرفیت های 

حافظۀ کودك 
و کاهش 

بهره وری اش از 
گنجینۀ واژگانی


