پنل ۱-۶
گزارش دومین روز همایش دوساالنه ادبیات کودک و مطالعات کودکی با عنوان "ادبیات کودک و دیگری"()۹۷/۸/۳
قسمت دوازدهم:

شیما حجازی زاده" :کودکان اُوتستیک باید حس اطمینان داشته باشند"

شیما حجازی زاده ،کارشناس ارشد کتابداری ،در سخنانی با عنوان "مروری بر کتابخانههای تخصصی کودکان با اختالل اُوتیستیک
در ایران و خارج از ایران" با تأکید بر این نکته که الزم است کودکان اُوتیستیک نیازهای اطالعاتی خود را دریافت کنند تا خود را
جزئی از جامعه بدانند و دیگری تلقی نشوند ،گفت :کتابخانههای تخصصی ازلحاظ منابع و شیوه ارائه خدمات با کتابخانههای عمومی
فرق دارند و در یک موضوع خاص با مخاطب خاص فعالیت میکنند.

به گفته این کتابدار بر اساس آمار ارائهشده از سوی انجمن اوتیسم ایران ،بهازای هر  ۶5تولد در کشورهای توسعهیافته ،یک کودک با
اختالل اوتیسم متولد میشود .در ایران این نسبت بهازای هر صد و پنجاه تولد ،یک کودک اوتیسم است .ما در حال حاضر فقط یک
کتابخانه تخصصی برای کودکان اوتیسم داریم.

حجازی زاده کتابهای بدون متن ،قصههایی با کلمات تکراری ،استفاده از سیدی و...را جزو مواد خواندنی مناسب برای کودکان
اوتیستیک دانست.

وی "تحمل و صبوری"" ،صحبت مستقیم کتابدار با کودک بهجای صحبت با والدین یا همراهان"" ،عدم استفاده از اصطالحات و
ضربالمثلها" و "عدم قضاوت" را از ویژگیهای یک کتابدار مناسب و فعال در حوزه کار برای کودکان اوتیستیک دانست.

وی درباره محیط مناسب کتابخانه برای کودکان اوتیستیک گفت فضاهای کوچک و آرام ،سکوت ،استفاده از رنگهای خنثی ،استفاده
از المپهایی با نور کم ،پخش موسیقی آرام و...الزمه محیط کتابخانه برای کودکان اوتیسم است.

مهشید دولت" :با شناخت درست از مخاطب میتوان ابزار موثری برای انتقال داستان و قصهگویی انتخاب کرد"

مهشید دولت ،عضو شورای کتاب کودک ،در سخنانی باعنوان "کودکان دو معلولیتی (ناشنوا-نابینا) و خواندن برای آنها" گفت یکی
از گروههایی که از دید اکثریت جامعه در زمره دیگری قرار میگیرد ،معلوالن هستند.

وی بااشاره به انواع معلولیتها ،شامل :نابینا ،کمبینا ،ناشنوا ،کمشنوا ،معلوالن حرکتی ،اوتیسم و سندرم داون ،اظهار داشت کودکان
چند معلولیتی کودکانی هستند که دچار دو یا بیشتر این موارد هستند.

به گفته وی یک آمار در سال  ۹0که به بررسی افراد زیر بیست سال پرداخته است ،نشان میدهد تعداد افراد چندمعلولیتی زیاد
نیست .براساس این آمار ،در استانهای سیستان و بلوچستان و تهران بیشترین و در استان اردبیل کمترین تعداد مشاهده شدهاست.

این عضو شورای کتاب کودک گفت کودکان دو معلولیتی به سه گروه اصلی تقسیم میشوند ،گروهی ابتدا نابینا به دنیا آمده و بعد
ناشنوا شدهاند؛ گروهی ناشنوا به دنیا آمده و سپس نابینا شدهاند و گروهی نیز به صورت مادرزاد نابینا و ناشنوا بودهاند.
گروه اخیر بسیار درونگرا و منزوی هستند و نیز دارای تجربیات حداقلیاند.

وی با اشاره به اینکه با شناخت درست مخاطب میتوان ابزار مؤثرتری برای انتقال داستان و قصهگویی انتخاب کرد ،گفت "آماده
سازی محیط"" ،توجه به حسهای دیگر"" ،توجه به اهمیتِ دست بهعنوان اولین و بهترین راه ارتباطی"و ...از جمله اقدامات مناسب
است ،زیرا قراراست با دستهایمان حرف بزنیم ،بشنویم و بفهمیم .همه ما باید این کار را همراه با کودک انجام دهیم.

مهشید دولت درمورد کتابهای مناسب برای کودکان دو معلولیتی اظهار داشت این کتابها باید ساده و واقعگرا باشند .وی همچنین
"عدم وابستگی متن به تصویر"" ،استفاده از موضوعات غیرمفهومی برای ساخت وسایل حسی-لمسی" و "توجه به فعالیتهای فردی
و اجتماعی" را از شرایط مناسب این کتابها دانست.

این عضو شورای کتاب کودک بااشاره به بررسی آثار داستانی و غیرداستانی پانزده سال اخیر گفت نتیجه بررسی نشان میدهد که در
کتابهای داستانی تألیفی ،این شخصیتها دارای جایگاهی حدأقلی در ادبیات کودک و نوجوان هستند؛ و در کتابهای ترجمه در
بخش غیرداستان نیز ،تنها در زندگینامه هلن کلر مورد توجه قرارگرفتهاند .همچنین در کتابهای انتخابشده توسط  IBBYبرای
فهرست سال  ۱۹۹۱تاکنون کتابی با موضوع کودکان دو یا چندمعلولیتی ارائه نشده است.

ویکتوریا فاتحی" :شواهد نشان میدهند که ایرانیان به وظایف انسانی خود در قبال پناهندگان افغان عمل نکردهاند"

ویکتوریا فاتحی ،عضو شورای کتاب کودک در سخنان خود با عنوان "تعدیل نگرش دیگریسازی در کودکان ایرانی (در مواجه با
کودکان افغانستانی) از راه ادبیات داستانی" ،اظهار داشت جامعه ایرانی سالهاست که پذیرای مهاجران افغان است ،ولی شواهد نشان
میدهد که میزبان خوبی برای مردمی که به دامن امن ما پناه آوردهاند ،نبوده است .گزارشهای نهادهای مردمی نشانگر این است که
خطکشی و دستهبندی وجود دارد و کودک افغانستانی مورد تحقیر کودک ایرانی قرار میگیرد.

به گفته وی علیرغم تأکید مدام بر اهمیت و نقش ادبیات در درک تفاوتها ،سهم ادبیات کودک و نوجوان در بازنمایی کودک افغان
بسیار کمرنگ و حتی میتوان گفت بیرنگ است.

وی با بیان شمهای از تالشها و فعالیتهای "مؤسسه توانمندسازی مهر و ماه" (واقع در محله فرحزاد) به روش تحقیق تجربی این
مؤسسه و کتابخوانی و بلندخوانی برای کودکان وگفتگوها و فعالیتهای گروهی اشارهکرد و اظهار داشت کتابها در زمینه مهاجرت
و پناهندگی خیلی کم هستند.

این عضو شورای کتاب با اشاره به نمونه آثار انتخابی در این حوزه ،مانند کتابهایی چون "آواره بیخورشید" از محمد هادی
محمدی و "جام جهانی در جوادیه" از داوود امیدیان در حوزه تألیف و کتاب "سه گانه دختران کابلی" ،ترجمه شهال انتظاریان
اعالم کرد واحد مددکاری مؤسسه "مهر و ماه" بازخورد ناشی از مجموعه کارهای انجام شده را مورد سنجش قرارخواهد داد.

