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اینبرنامههاکودکانرادلزدهمیکند

شماره هفتصدوسی ویک   نه آذر نودوهشت

:از ورودتان به عرصه اجرا برای کودک 
بگویید. فکر می کنم عالقه ذاتی شما به کار برای کودک 

در تصمیمی که برای این کار گرفتید بی تاثیر نبوده چون بعد 
از جدایی از این برنامه مهدکودک دایر کردید.

کار مجری گری کودک برای من کامال اتفاقی و تصادفی بود، به این دلیل 
که در آن دوران سن و سال کمی داشتم و فقط می توانستم در همان حیطه 
فعالیت کنم اما عالقه ای که به بچه ها داشتم باعث شد این کار ادامه پیدا 
کند و اگر این عالقه نبود، قطعا بعد از چند سال فعالیت در برنامه کودک 
به فکر تاسیس مهدکودک نمی افتادم. از آنجایی که به کودکان عالقه زیادی 
دارم، معتقدم باید از لحاظ تربیتی برای آنها سرمایه گذاری کرد، به طوری 
که روان و جسم کودک مورد توجه باشد و راه های مناسبی برای پرورش 
این دو به کار گرفته شود بنابراین تصمیم گرفتم مهدکودکی دایر کنم تا به 
طور مستقیم با بچه ها در رابطه باشم؛ فضای تلویزیون فضای مستقیمی 
برای این ارتباط نبود و من دوست داشتم از نزدیک با بچه ها در ارتباط 
باشم تا تاثیر کارهایی که می تواند بر جسم و روان کودک اثر بگذارد را 

از نزدیک ببینم و در این زمینه بیشتر تحقیق کنم.
: چرا باوجود عالقه زیادی که به کار برای کودک داشتید 

از حضور در این برنامه انصراف دادید؟
زمانی که برای بچه ها اجرا می کردم پخش زنده بود و باوجود همه 
نگرانی هایی که در پخش زنده وجود دارد و همه مشکالتی که ممکن 
است پیش بیاید من پخش زنده را به همه ضبط های عالم ترجیح می دهم 
چراکه از این طریق با کودکان احساس ارتباط دوطرفه می کردم و این 
حس را می گرفتم که بچه ها در لحظه بیننده و شنونده من هستند و به 
همین دلیل جمالتم را با راحتی بیان می کردم و وقتی قرار شد برنامه به 
صورت ضبطی باشد دیگر نتوانستم با گروه بمانم و جدا شدم به این دلیل 
که فکر می کردم صحبت های من تاثیری روی آنها ندارد و وقتی قرار باشد 
حرف من اثری روی بچه ها نداشته باشد، ترجیح دادم کار نکنم چون 
دوست داشتم کار من مفید به فایده باشد و بازخورد خوبی از آن بگیرم.
:اجرا برای کودک چه تفاوتی با اجرا برای بزرگسال دارد؟
اجرا از هر برنامه به برنامه دیگری متفاوت است. وقتی قرار باشد 
شما خبر بگویی باید همه چیز خبری خوانده شود و برنامه های 
خانواده باید مطابق با طیف سنی بیننده ها و مخاطبانی باشد که پای 
این برنامه می نشینند؛ کودکان هم زبان خود را دارند و نمی توان 
گفت کدام کار ساده تری است و کدام سخت تر چرا که هرکس در 
حیطه خود می تواند فعالیت کند. برای من خواندن خبر خیلی سخت 
است و مطمئن نیستم بتوانم ارتباط الزم را با مخاطبان برقرار کنم 
و آنها هم من را به عنوان گوینده خبر بپذیرند. ما االن گوینده هایی 
را می بینیم که صدا و اجرای آنها خیلی خبری نیست، تفاوت کار 
کودک و بزرگسال هم در همین است و باید بتوانی به زبان کودک 
صحبت کنی تا شکل چهره و شرایط کلی کار موردپسند کودک باشد.

:از فعالیت فعلی رضایت دارید؟ سعی می کنید در مهدکودکتان 
بیشتر به چه مواردی بپردازید؟

مهم ترین وظیفه مهدکودک نگهداری و آموزش کودک است. این آموزش ها 
چندبعدی است که شامل فراگیری های اخالقی و اجتماعی می شود. 
برقراری ارتباط های اولیه، غذا خوردن و نکات ریز بسیاری از این نوع 
در این نهاد شکل می گیرد و به طور کلی سالمت جسمی و روانی کودک 
باید در این نهاد مورد نظارت باشد؛ قطعا در همه مهدکودک ها خطراتی 
وجود دارد زیرا طیف های مختلفی از کودکان در این مراکز نگهداری 
می شوند که هر یک مشکالت خاص خود را دارند که این مشکالت 
باید تحت نظارت مشاوران تربیتی و با کمک والدین شان برطرف شود.

: به نظر شما چرا امروز با وجود برخورداری از امکانات 
بیشتری که به نسبت دهه 60 در دسترس بود، برنامه های کمتری 

برای کودک و نوجوان تولید می شود؟

آدم های  امروز  که  است  این  دلیلش 
غیرمتخصصی در این کار هستند و از افراد متخصصی که در آن 
دوران با عشق، عالقه، دانایی و توانایی فعالیت می کردند، خبری 
کودک  حوزه  در  حرفه ای  تهیه کننده های  کمبود  با  االن  نیست. 
مواجه هستیم و افرادی هم که در این حوزه فعالیت می کنند به 
قدر کفایت دانش الزم را ندارند. درواقع، در آن دوران مسووالنی 
بیشتری  عالقه  این حوزه  به  بودند  کودک  برنامه های  متولی  که 
برنامه های  بنابراین   می گرفتند  کمک  خبره  افراد  از  و  داشتند 

خوبی هم تولید می شد.
: البته یک انتقادی که برنامه های دهه 60 وارد است فضا و 
داستان های غم انگیزی بود که این برنامه ها داشتند، به نظر شما چرا 
در تولید برنامه های کودک کمتر به شاد کردن کودکان توجه می شد؟
به این دلیل که اوایل دهه 60 که همزمان با دوران اولیه انقالب بود، جو 
جامعه هنوز به طور کامل شکل نگرفته و فضای ناآشنایی بود که برای 
ایجاد فعالیت های اجتماعی و فرهنگی نیاز به گذر زمان داشت و تا این 
شرایط جا بیفتد، جنگ تحمیلی شروع شد که بخش زیادی از اوضاع 
مملکت را به دست گرفته بود، درنتیجه متناسب با این فضا برنامه ها 
غمگین بود و مقداری که این فضا تغییر کرد، برنامه های شادتری هم 
تولید شد اما اگر به طور کلی در نظر بگیریم فرهنگ ما ایرانی ها از 
قدیم متوجه فضاهای مالیمی بوده که با شادی مقداری فاصله داشته 
است، البته نه اینکه اصال فضای شاد نداشته باشیم اما خیلی کمتر از 
سایر کشورها دنبال این قضیه هستیم. به هرحال متناسب با دوران 
جنگ شرایط این گونه بود که برنامه ها فضای شادی نداشته باشند 
و قدری جدی تر باشند حتی در انیمیشن هایی که خریداری می شد 
این موضوع لحاظ می شد؛ درواقع مسووالن این گونه می پسندیدند. 

با این وجود همین برنامه ها بین کودکان طرفداران زیادی داشت.
: اگر بخواهید مقایسه ای بین آثاری که برای کودک در 
دهه 60 تولید می شد و آثار فعلی داشته باشید فکر می کنید کدام 
یک از لحاظ موضوعی و سایر جذابیت های بصری به یک کار 

حرفه ای بیشتر نزدیک است؟
نمی توان گفت از لحاظ موضوعی برنامه هایی که در دهه 60 تولید 
می شد از برنامه های فعلی بهتر هستند اما فکر می کنم هنوز هم اگر 
قرار باشد برنامه ای از آن دهه و برنامه ای که در این دهه تولید شده 
برای بچه ها پخش شود باز هم کودکان جذب برنامه ای می شوند که 
در دهه 60 تولید شده، به نظر این طور می آید چون االن بچه ها بیشتر 
جذب برنامه ها و بازی های رایانه ای شده اند و کمتر بیننده تلویزیون 
هستند؛ اگرچه مدل قدیم کامال تغییر کرده اما من این موضوع را 
از قول خانواده هایی می گویم که با آنها در ارتباط هستم که معموال 
عنوان می کنند وقتی برنامه های قدیمی از تلویزیون پخش می شود 
فرزندانشان استقبال می کنند. حاال ممکن است به دلیل غمگین بودن 
بخشی از کارتون ها و برنامه های قدیمی برخی عالقه مند تماشای آن 

برنامه ها نباشند ولی درکل طرفدار بیشتری دارند.
: به هرحال نباید فراموش کرد نسل جدید تفاوت زیادی 
با نسل گذشته دارد حتی برخی می گویند نسل جدید باهوش تر از 
کودکان پیشین هستند و قطعا این تفاوت نسل باید در برنامه سازی 

مورد توجه قرار بگیرد.

بله، کامال باید به این موضوع توجه شود. البته اینکه می گویند بچه های 
فعلی به نسبت قبل باهوش تر هستند باید با توجه به امکاناتی که در 
اختیار این نسل قرار دارد و در اختیار نسل قدیم نبود مقایسه شود، 
بچه های قدیم هم قطعا به نسبت امروز باهوش بوده اند اما فضا و امکاناتی 
که امروز به کودکان داده می شود در اختیار آنها نبود و فرصتی برای 
ارائه نبوغ و هوش نداشتند. بخش اعظمی از هوش وابسته به ژنتیک 
است. هرچند درست است که محیط و آموزش بر آن تاثیر می گذارد 
و به واسطه همین موضوعات است که ما فکر می کنیم بچه های امروز 
باهوش تر هستند. در برنامه سازی برای کودک باید به این تفاوت های 
بین نسلی توجه کرد ولی متاسفانه همان شرایط قبلی در هم در این کار 

لحاظ نمی شود، چه برسد به اینکه بخواهند این شرایط را بهتر کنند.
: اما به نظر می رسد برنامه سازان کودک امروز تمایلی هم 
به ساخت برنامه  های کودک نداشته باشند و این رسانه در مقایسه با 

شبکه های ماهواره ای مخاطب کودک کمتری دارد.
دقیقا  کودک  ماهواره ای  شبکه های  که  است  این  علتش  مهم ترین 
عالقه مندی بچه ها را نشان می دهند و کارتون هایی که پخش می کند 
مورد توجه گروه سنی خاصی است که تماشاگر این کارتون ها هستند. 
آنها عالیق، سالیق و نیازهای بچه ها را در نظر می گیرند، به طوری 
که اگر قرار است برای کودک 4 و5 ساله کارتونی پخش کنند، دقیقا 
مطابق با ویژگی خاص این سنین که بازی و شیطنت است شخصیت 
کارتونی را ارائه می کنند پس اگر در فضای داخلی هم چنین چیزی 
پخش شود قطعا بچه ها استقبال می کنند ولی وقتی چنین موردی 
نیست و برنامه هایی پخش می شود که بیشتر روحیه بچه ها را افسرده 
می کند، معلوم است که دلزده می شوند. وقتی برنامه هایی ببینند که 
زیبایی بصری داشته باشد قطعا پای برنامه دیگری نمی نشینند چون 

قدرت تشخیص دارند.
:شاید یک دلیل آن این باشد که کارهای موزیکال کمتری 

برای کودک تولید می شود. این طور نیست؟
قطعا همین گونه است. اگر همین کارتون تام و جری که قبال برای بچه ها 
پخش می کردیم االن برای این دهه پخش شود، بچه ها نگاه می کنند 
و دوست خواهند داشت چراکه سراسر خنده، شیطنت، بازیگوشی و 
موزیکال بود یا پلنگ صورتی با موسیقی جذابی که دارد هنوز مورد 
عالقه کودکان است و حال که این کارتون ها پخش نمی شود با توجه به 
نیازی که کودک به شادی دارد، نتیجه این می شود که پای کارتون های 

ماهواره ای بنشینند.
: از واکنش های مردم بگویید. وقتی بچه های دهه 60 شما 

را در محیط بیرون می بینند، می شناسند؟
بچه های دیروز به ما لطف دارند و واقعیت این است که نزدیک صددرصد 
از آدم هایی که در خیابان و محیط کار می بینم به من لطف دارند و از 
دوران کودکی خود ابراز خوشحالی می کنند. برخی هم هستند که دوران 
کودکی سختی داشتند و از مسائل جنگ و فضای غبارآلود آن زمان به 
عنوان یک دوره تلخ یاد می کنند اما نسبت به برنامه های دوران کودکی و 
شخص من و خانم خامنه خیلی لطف دارند و ابراز خوشحالی می کنند 

از دورانی که پشت سر گذاشته اند.
: به نظر می رسد یک دلیل دیگری که شما را می شناسند 
این باشد که جوان مانده اید و خیلی با گذشته فرقی نکرده اید. رمز 

جوان ماندن شما چیست؟
البته خیلی از لحاظ ظاهری از سنم عقب نماندم، همان طور که جلو 

هم نزدم! چهره من فرق کرده اما خیلی ها می گویند تغییری نکرده ام.
: در تغذیه رژیم خاصی دارید؟

خیلی اهل فست فود و غذای بیرون نیستم، به این دلیل که دوست دارم 
وزن ثابتی داشته باشم و به بیماری مبتال نشوم اما رژیم خاصی ندارم. 

بیشتر به غذای سالم توجه می کنم.

:برای تغذیه فرزندانتان هم این حساسیت را از ابتدا داشتید؟
بله، پسر من رشته صنایع غذایی خوانده و به همین دلیل خودبه خود در 
رابطه با غذایی که می خورد حساس است و نکات الزم را به من یادآوری 
می کند. من هم سعی می کنم در طبخ غذا به مواردی که می گوید عمل کنم.

:اهل ورزش هستید؟
متاسفانه خیلی ورزش نمی کنم. سابق فعالیت ورزشی داشتم اما بعد از 
اینکه دچار دردهای استخوانی شدم از ورزش فاصله گرفتم و به دلیل 
فرصت کمی که دارم حتی نمی توانم به انجام ورزش هایی مثل یوگا و 

شنا که برایم مفید است، بپردازم.
: در رابطه با تربیت فرزندانتان به چه مسائلی بیشتر اهمیت 

می دادید؟
من  تاکید  و  داشت  اولویت  من  برای  دیگران  به  احترام  همیشه 
بیشتر بر این موضوع بود و اینکه تا چه میزان موفق عمل کردم را 

دیگران باید بگویند.
: الهه رضایی وقتی کودک بود چه شخصیتی داشت؟

من در کودکی آرام، ساکت و درونگرا بودم اما مقداری که بزرگ تر 
شدم و به جامعه راه پیدا کردم این شرایط قدری تغییر کرد اما همیشه 
سعی کردم برای دیگران حرمتی قائل شوم و خواسته های دیگران را به 

خواسته های خودم ترجیح بدهم. 
:توجه به کودک این روزها بیشتر از از دیروز مورد توجه 

قرار می گیرد؟
زمان گذشته و همه چیز تغییر کرده است. آدم ها اطالعات بیشتری دارند 
و از بچگی های خود درس گرفته اند، دیده اند به خودشان بی احترامی 
شده و این موضوع باعث شد به آنها سخت بگذرد و دوران خوبی را 
پشت سر نگذارند، امروز متوجه شده اند هرچقدر به بچه احترام بیشتری 
بگذارند و خواسته هایش را به شکل منطقی برآورده کنند، قطعا کودک 
در آینده جامعه سالم تری خواهد داشت و قادر به مدیریت خود خواهد 
بود ولی مشکلی که وجود دارد این است که مادرها و پدرها مقداری 
در احترام گذاشتن و احترام خواستن از بچه ها زیاده روی کرده اند و 
احترام بیش از اندازه گذاشتن به بچه ها و عدم درخواست از آنها باعث 
شده نسل جدید به شکلی دوطرفه پاسخگوی این احترام نباشد که این 

موضوع درنهایت باعث لوس شدن بچه ها می شود.
: اگر بخواهید مقایسه ای ما بین آثاری که برای کودک در 
دهه 60 تولید می شد و آثار فعلی داشته باشید فکر می کنید کدام 
یک به لحاظ موضوعی و سایر جذابیت های بصری به یک کار 

حرفه ای بیشتر نزدیک هستند؟
نمی توان گفت به لحاظ موضوعی برنامه هایی که در دهه 60 تولید 
می شد از برنامه های فعلی بهتر هستند اما فکر می کنم هنوز هم اگر 
قرار باشد برنامه ای از ان دهه و برنامه ای که در این دهه تولید شده 
برای بچه ها پخش شود باز هم کودکان جذب برنامه ای می شوند که در 
دهه 60 تولید شده به نظر اینطور می آید چون االن بچه ها بیشتر جذب 
برنامه های کامپیوتری و بازی های رایانه ای شده اند و کمتر بیننده تلویزیون 
هستند؛ اگرچه مدل قدیم کامال تغییر کرده اما من این موضوع را از قول 
خانواده هایی می گویم که با آنها در ارتباط هستم که معموال عنوان می کنند 
وقتی برنامه های قدیمی از تلویزیون پخش می شود فرزندانشان استقبال 
می کنند. حاال ممکن است به دلیل غمگین بودن بخشی از کارتون ها 
و برنامه های قدیمی برخی عالقه مند تماشای آن برنامه ها نباشند ولی 

درکل طرفدار بیشتری دارند.
:در رابطه با تربیت فرزندانتان به چه مسائلی بیشتر اهمیت 

می دادید؟
همیشه احترام به دیگران برای من اولویت داشت و تاکید من بیشتر 
بر این موضوع بود و اینکه تا چه میزان موفق عمل کردم را دیگران 

باید بگویند.

مجری  رضایی  الهه 
برنامه های  دوست داشتنی 
کودک و نوجوان را اغلب دهه 
شصتی ها به خاطر دارند، زمانی 
که تلویزیون تنها دو شبکه داشت اما از همان 
برای  خوبی  برنامه های  و  کارتون ها  شبکه  دو 
توسط  که  برنامه هایی  می شد،  پخش  کودکان 
گیرا  صدایی  و  مهربان  لحنی  با  مجری  خانم 
مشتاقانه  را  دهه  آن  کودکان  و  می شد  معرفی 
پای تلویزیون میخکوب می کرد. حاال با گذشت 
چند دهه تلویزیون باوجود برخورداری از چند 
شبکه و امکانات بسیار نتوانسته نسل جدید را 
کند  مخصوصشان  برنامه های  تماشای  مشتاق  
چراکه امروز این برنامه ها نه مجریان دوست داشتنی 
نه  الهه رضایی و گیتی خامنه را دارد و  مانند 
برنامه های بی نظیری مانند »زیر گنبد کبود«، »محله 
بهداشت«، »هادی و هدی«، »النگ و دولنگ«، »خانه 
مادربزرگه« و... را تولید می کند. نسل کودک امروز 
مشتاق کارتون های ماهواره ای و بازی با تبلت 
و تلفن همراه است و بازی های مورد عالقه اش 
زمین تا آسمان با بازی های دسته جمعی، ساده 
اما پندآموز دهه 50 و60 فرق می کند، نسلی که 
شکل  جنگ  و  انقالب  بحبوحه  در  شخصیتش 
گرفت اما با وجود تمامی ناآرامی ها اصولی را 
یاد گرفت که شاید در این دهه به دست فراموشی 
سپرده شده باشد، هرچند کودکان دهه 60 شادی 
کمتری را تجربه کردند اما این امتیاز را داشته اند 
که با تولید آثار فاخر در حوزه کودک کاالی 
فرهنگی باارزشی دریافت کنند، آنچه کودکان 
امروز از آن محروم هستند. با الهه رضایی، مجری 

دهه 60 که این روزها مدیریت مهدکودکی را 
برعهده دارد، گفت وگو کرده ایم.
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