
»شما می دونید خونه نعمت زاده 
محمدرضا  کجاست؟! 
نعمت زاده؟!« احمد احمدپور، 
که  را  محمدرضا  مشق  دفتر 
و  برمی دارد  گذاشته،  کیفش  داخل  اشتباهی 
راهی روستای آنها می شود تا همکالسی اش را 
پیدا کند و او بتواند مشق اش را بنویسد و روز 
بعد تنبیه نشود. احمدپور موفق نمی شود خانه 
نعمت زاده را پیدا کند و برای کمک به او یک 
راه دارد؛ مشق های روز بعد همکالسی اش را هم 
می نویسد. این داستان ساده و دوست داشتنی فیلم 
»خانه دوست کجاست؟« -ساخته زنده یاد عباس 
کیارستمی- برای بسیاری از ما آشناست. حتما 
معلم های مدرسه، غیر از خاطرات درس نخواندن و 
بازیگوشی  بچه ها، داستان های زیادی از لحظه های 
زیبای کودکانه و کمک آنها به یکدیگر دارند. 
شاید یکی از همین داستان ها به فیلمی تبدیل 
شده که مهناز صبور آن را الهام بخش خودش 
می داند. او که تصویرساز کتاب کودکان است 
از دیدن  با بچه ها لذت می برد، پس  از کار  و 
یک فیلم تصمیم گرفته با کمک فرزند خودش 
و بچه های دیگر حمایت و توجه بزرگ ترها را 
برای کمک به کودکان نیازمند جلب کند. دیدن 
و  کتاب  بساط دستفروشی،  کنار  که  بچه  هایی 
منظره  کرده اند،  پهن  خیابان  کف  را  دفترشان 
تکراری ولی ناراحت کننده ای است. شاید دستان 
آنها که گل و کبریت می فروشند، هرگز به کتاب 
و دفتر نخورده باشد. شاید خودشان هم نگران 
نباشند، ولی  آینده سیاهشان  درس نخواندن و 
همه ما می دانیم که چرخه بی سوادی، فقر و بزه 
ادامه این اتفاق خواهد بود. بر اساس تجربیات 
ولی  دارند،  خالقیت  بچه ها  همه  صبور  مهناز 
کودکانی که کنار والدین هنرمند بزرگ می شوند، 
همین  به  هستند.  آشنا  هنر  با  دیگران  از  بیشتر 
و  بچه ها  این  همکاری  با  گرفته  تصمیم  دلیل 
پدر و مادرشان گامی – هر چند کوچک- برای 
کمک به بچه های نیازمند بردارد. از بخت یاری، 
در گام اول اجرای این تصمیم و آغاز حرکت 
با کمپین »تهران، مدرسه  ای برای همه« به نقطه 
مشترک رسیدند و نمایشگاهی در فرهنگسرای 
ارسباران ترتیب داده شد. نقاشی های 10 کودک 
3/5 تا 8/5 ساله روی دیوار رفت تا با هدف 
کمک به کودکان جامانده از تحصیل به فروش 
برسد. گفت وگوی »سالمت« را با »مهناز صبور« 
درباره »کودکان هنرمند؛ حامی کودکان نیازمند« 

و »تهران؛ مدرسه ای برای همه« بخوانید. 

: از ایده اولیه نمایشگاه بگویید؛ اینکه 
چه زمانی و چطور این ایده شکل گرفت؟

حدود 1/5 سال پیش، تماشای یک فیلم، الهام بخش 
من بود و باعث شد اولین بار این ایده در ذهنم شکل 
بگیرد. داستان فیلم درباره 2 دوست بود که یکی  
از آنها به بیماری سختی مبتال شد و برای درمان 
نیاز داشت. دوستش برای کمک  آن پول زیادی 
به او کتابچه ای از خاطرات دوستی شان نوشت تا 
با فروش آن بتواند پولی به دست بیاورد. کتاب 
مورد توجه قرار گرفت، نسخه های زیادی از آن 
به فروش رفت و آنها توانستند به بچه های دیگر 
هم کمک کنند. این فیلم باعث شد فکر کنم چه 
خوب می شود که راهی باشد تا بچه ها خودشان به 
یکدیگر کمک کنند. در واقع بچه هایی که در رفاه 
بیشتری هستند و امکانات بیشتری دارند، بتوانند به 
آنهایی که محرومیت هایی دارند، کمک کنند. به نظرم 
آمد نتیجه و حس چنین کاری هم برای بچه هایی 
که کمک می گیرند، خوب است و هم برای آنها 
که کمک می کنند. از طرف دیگر، بچه ها به دلیل 
صداقت و صمیمیتی که دارند و شائبه ای درکارشان 
وجود ندارد، می توانند حمایت های بیشتری برای 
هم جلب کنند. هدفم این بود که گیرنده این کمک 

حتما کودکان دیگر باشند. 
این  به  رسیدن  برای  را  نقاشی  چرا   :

هدف انتخاب کردید؟
رشته دانشگاهی من گرافیک با گرایش تصویرسازی 
بود. این شاخه خواه ناخواه به دلیل نوع کار ارتباط 
بیشتری با کودکان دارد. من برای بچه ها تصویرسازی 
هم  با خودشان  داشتم  همیشه دوست  و  می کنم 
کار کنم. به عنوان مربی نقاشی با یونسکو، کانون 
پرورش فکری کودکان و پروژه های مختلف برای 
بچه ها کار کرده ام. لطف کار با بچه ها این بود که 
در تصویرسازی ها می توانستم از حس و حال و 
آنها  با  بیشتر  و  کنم  استفاده  صادقانه شان  فضای 

در ارتباط باشم. 
: بچه های نقاش را چطور دور هم جمع 

کردید؟
شعار ما »کودکان هنرمند، حامی کودکان نیازمند« بود. 
می خواستیم بچه هایی که خالق هستند و می توانند 
ایده و نوآوری بیشتری داشته باشند، گرد هم جمع 
شوند. همه بچه ها ایده های خالقانه دارند و می توان 
از کارهایشان استفاده کرد، ولی ما 2 معیار برای 
انتخاب داشتیم که سعی می کنیم به آن وفادار باشیم. 
برای اینکه بتوانیم همراه خوبی کنار کودک داشته 
باشیم، ترجیح دادیم پدر یا مادر او هنرمند باشند 
تا این حرکت حمایتی را سریع تر پیش ببریم. در 
واقع، وقتی کودک همراه پدر و مادر به مجموعه 
از  با ما همکاری می کنند.  نفر  اضافه  می شود، 3 
طرف دیگر، ترجیح می دادیم بچه هایی که خودشان 
تا  باشند  این مجموعه  در رفاه نسبی هستند، در 
امکان کمک به دیگران را داشته باشند. من خود 
بچه ها را نمی شناختم، ولی می دانستم وقتی پدر یا 
مادر در خانه کار هنری انجام می دهند خواه ناخواه 
بچه هم از آنها تاثیر می گیرد و به این سمت گرایش 

پیدا می کند. 
: توضیحتان به خود بچه ها چه بود و 

آنها چقدر متوجه کارشان و نتیجه آن بودند؟
از همان ابتدا که می خواستیم کار را شروع کنیم، 
2۰-25 کودک را در نظر گرفتیم و به آنها و خانواده شان 
توضیح دادیم که برنامه چیست و چه هدفی داریم. 
تاکید داشتیم که با بچه ها صحبت شود و از خودشان 

بپرسیم آیا دوست دارند برای چنین نمایشگاهی، 
هدف  بدانند  بچه ها  می خواستم  کنند؟  همکاری 
کار ما بیش از نمایش آثار آنها، کمک به بچه های 
دیگر است و این نمایشگاه برایشان بهره مادی یا 
جایزه ای نخواهد داشت. می خواستیم بدانیم کدام 
یک این حس را دارند و می خواهند مشارکت کنند. 
این حق انتخاب را به بچه ها دادیم که دوست دارند 
کارهایشان را برای چنین هدفی به نمایش بگذارند 
یا بفروشند تا با پولش به بچه های دیگر کمک شود؟ 
برایشان توضیح دادیم که شما این شرایط و کمک 
پدر و مادرتان را دارید تا بتوانید درس بخوانید یا 
چنین امکاناتی داشته باشید، ولی کودکان زیادی 
چنین زندگی ای ندارند و نمی توانند درس بخوانند؛ 
قرار است نمایشگاه برای کمک به آنها باشد، نه 

اینکه به خودتان جایزه یا امتیاز مالی برسد. 
بچه هایی که حضور داشتند، متوجه کاری که انجام 
داده اند، هستند. پسر خودم وقتی تابلوهای طرح 
»تهران؛ مدرسه ای برای همه « را در سطح شهر 
می بیند، توجهش جلب می شود و درباره اش حرف 
می زند. از بین 25 نفری که ابتدا با آنها حرف زدیم، 
این 1۰ نفر اعالم آمادگی کردند و بقیه به دالیل 
مختلف ترجیح دادند حضور نداشته باشند یا در 
برنامه های بعدی همکاری کنند. در نهایت، خود 
بچه ها تصمیم  گیرنده اصلی بودند و همین  انتخابشان 
برای ما خیلی زیبا و باارزش بود. روز آخر به هر 
ولی  کردیم،  تشکر  و  دادیم  یادگاری  یک  کدام 

موضوع مادی نبود. 

به  توجه  با  نخواستید  بچه ها  از  چرا   :
نقاشی  آن  درباره  نمایشگاه،  هدف  و  موضوع 

بکشند؟
زمان ما برای این نمایشگاه خیلی کم بود. در واقع، 
یک وقت نمایشگاهی باز پیدا شد و باید سریع تر 
دلیل فرصت  به همین  آماده می کردیم.  را  کارها 
نبود که به بچه ها موضوع واحد بدهیم تا همه روی 
آن کار کنند. البته همه بچه ها یک کار با موضوع 
رودخانه داشتند که همه نقاشی ها را کنار هم قرار 
دادیم تا یک رودخانه واحد داشته باشیم، ولی بقیه 
قاب ها از نقاشی های قبلی بچه ها انتخاب شده بود 
یا خواستیم بچه ها هر چه که دوست دارند، انتخاب 
کنند و بکشند. همین موضوع برایمان جذاب بود 
که هر کودکی بیشتر به چه موضوعی می پردازد؟ 
مثال پسرها در فضای ماشین و قهرمان ها بودند و 
دخترها بیشتر شخصیت پردازی و گل و گیاه، ولی 
قطعا در نمایشگاه های بعدی موضوع واحد خواهیم 
داشت. سعی می کنیم بچه ها دور هم جمع شوند و 

فضایشان به هم نزدیک شود. 
: چرا از بین مشکالت مختلف کودکان 
نیازمند، تصمیم گرفتید پول فروش تابلوها برای 

کمک به تحصیل هزینه شود؟
نمونه کارها را برای ارسباران فرستادیم تا وقت 
نمایشگاه بگیریم و روزی که برای گرفتن وقت 
این  می خواهیم  که  گفتیم  بودیم،  رفته  نمایشگاه 
بچه های  روز،  همان  اتفاقا  باشد.  خیریه  حرکت 
طرح »تهران؛ مدرسه ای برای همه« در فرهنگسرا 

حضور داشتند و پیشنهاد دادند با همکاری آنها به 
بچه های بازمانده از تحصیل کمک شود. چنین هدفی 
برای ما خیلی خوشایند بود. مسلما تحصیل برای 
همه بچه ها و در هر سنی الزم و مهم است. فقر، 
ناهنجاری، کارهای خالف قانون و هر موضوعی 
که بچه ها را درگیر کند می تواند با تحصیل کمتر 
شود. مسلما بچه های زیادی به دلیل فقر و مشکالت 
از گردونه تحصیل خارج می شوند. همه بچه ها و 
والدین موافق بودند و هنوز هم پیگیر هستند؛ مثال 
پسر خودم وقتی تابلوهای این طرح را در شهر 
و خیابان ها می بیند، برایش جلب توجه می کند و 

متوجه آن است. 
: می دانید چه تعداد تابلو به فروش رفت 

و چه مبلغی جمع آوری شد؟
نداشتیم  اثر  مستقیم  فروش  نمایشگاه  این  در  ما 
پدربزرگ  مثال  کردیم.  دیگری عمل  به روش  و 
یکی از بچه ها تابلو را می خرید و به خود کودک 
هدیه می کرد، ولی پولش را به آن طرح می داد. در 
واقع، هیچ پول نقدی ای به بچه ها یا خانواده شان 
پرداخت نشد و هر کس می خواست تابلویی بخرد، 
به  می کرد.  مشارکت  طرح  در  آن  پول  میزان  به 
همین دلیل آمار درستی نداریم، ولی هر میهمانی 
که می  آمد، می خواستیم حتی اگر تابلویی نمی خرد، 
طرح را بشناسد و اگر دوست دارد فرم همکاری 
بود که شرکت کننده ها  این  پرکند. ویژگی فرم ها 
می توانستند کمک نقدی داشته باشند و مبلغی را 
با  همکاری  برای  یا  می پرداختند  قبض  خرید  با 

این طرح اعالم آمادگی می کردند؛ مثال پدری که 
دبیر بازنشسته بود، می گفت هر وقت به آموزش 
نیاز باشد، حضور خواهد داشت. این طرح چنین 
شرایطی را فراهم کرده تا به هر صورت بتوان به 

این بچه ها کمک کرد. 
: حرکتی که آغاز کرده اید، ادامه خواهد 

داشت یا این نمایشگاه پایان آن خواهد بود؟
آینده، نمایشگاه   ادامه خواهد داشت. هفته  حتما 
آنالینی از همین آثار برگزار خواهیم کرد تا افرادی 
که نتوانسته اند به محل نمایشگاه بیایند، تابلو را ببینند 
و هدف از آن هم معرفی شود. صفحه اینستاگرام ما 
از این به بعد فعال خواهد بود تا برای نمایشگاه های 
هم  دیگری  نمایشگاه  داده شود.  فراخوان  بعدی 
بهمن ماه برگزار خواهد شد و این بار بچه ها روی 
سفال و ظروف نقاشی می کنند. این ظرف ها به فروش 
می رسد تا برای لباس و غذای شب عید بچه های 
نیازمند استفاده شود. برنامه بعدی ما اردیبهشت ماه 
خواهد بود و می خواهیم روزی مشخص همه بچه ها 
دور هم جمع شوند و نقاشی دیواری بکشند. قرارمان 
بر این است که هر بار با توجه به موضوع و نوع 
کار، هزینه نمایشگاه هایی که داریم صرف مورد 
دیگری شود؛ مثال نقاشی برای تحصیل، نقاشی روی 
ظروف برای غذای بچه ها و نقاشی دیواری قرار 
است با هدف حمایت از اسکان بچه های خیابانی 
انجام شود. مسلما این کارها به تنهایی نمی توانند 
داریم در  کنند، ولی سعی  مشکل بچه ها را حل 
هر نمایشگاه یکی از نیازهای کودکان نیازمند را 
مطرح کنیم تا توجه بیشتری به این موضوع جلب 
شود و افرادی که توانایی دارند، تشویق شوند تا 

در این جهت اقدام کنند. 
: چه کسی در اجرای این پروژه به شما 

کمک می کند؟
نمایشگاه شرکت  والدین همین بچه هایی که در 
کمک  نمایشگاه  برپایی  و  دادن  ایده  در  داشتند، 
می کنند. حرکت مرتبط با بچه هاست و به نوعی 
برگزارکننده هم آنها هستند. بیشتر افراد دیگر هم 
وقتی متوجه هدف ما می شوند، هر کمکی از دستشان 
بربیاید، دریغ نمی کنند. فکر می کنم اگر نمایشگاهی 
از کارهای من نوعی یا یک بزرگسال دیگر با هدف 
خیریه بود و حتی با عنوان کمک به تحصیل بچه ها، 
استقبال کمتری می شد. این احتمال هست که شاید 
بیاید، ولی  به شکلی پای منافع شخصی به میان 
وقتی کارهای بچه ها برای خود بچه ها به نمایش 
دربیاید، هر کسی بشنود برای کمک و همکاری 
استقبال می کند که تا حاال هم همین طور بوده است. 
: بچه هایی که قرار است این پول ها برای 

تحصیلشان هزینه شود، چطور پیدا می کنید؟
از آنجا که این نمایشگاه با همکاری کمپین »تهران، 
مدرسه ای برای همه« انجام شد، آنها با توجه به 
فرم هایی که پرشده اند، کمک ها را در اختیار بچه ها 
قرار می دهند. در مجموع برای ما ساده نیست که 
بچه های نیازمند را پیدا کنیم و پول آن طور که باید و 
شاید بینشان تقسیم شود. به همین دلیل از جمعیت ها 
و خیریه های مختلف که در این زمینه فعال هستند، 
کمک می گیریم. مثال جمعیت امام علی)ع( قول داده 
با ما همکاری کند و چنین بچه هایی را شناسایی و 
به ما معرفی کند یا خودشان پول را به آنها برسانند. 
یک صفحه اینستاگرامی به اسم »روایتگران کوچک« 
هم باز کرده ایم و تا پیش از نمایشگاه بعدی، کانال 
گروه هم راه اندازی خواهد شد. تصمیم داریم در 

این صفحات برای شناسایی بچه ها فراخوان بدهیم.

 صحرا 
بختیاری

مهنازصبورازنمایشگاهنقاشیمتفاوتیکهدرفرهنگسرایارسبارانبرگزارکرده،گزارشمیدهد

حمایت کودکان هنرمند از کودکان نیازمند
از همان ابتدا که 
می خواستیم کار را شروع 
کنیم، ۲۰-۲۵ کودک را 
در نظر گرفتیم و به آنها و 
خانواده شان توضیح دادیم 
که برنامه چیست و چه هدفی داریم. تاکید 
داشتیم که با بچه ها صحبت شود و از 
خوشان بپرسیم آیا دوست دارند برای چنین 
نمایشگاهی، همکاری کنند؟ می خواستیم 
بچه ها بدانند هدف کار ما بیش از نمایش 
آثار آنها، کمک به بچه های دیگر است و این 
نمایشگاه برایشان بهره مادی یا جایزه ای 
نخواهد داشت. می خواستیم بدانیم کدام 
یک این حس را دارند و می خواهند مشارکت 
کنند. این حق انتخاب را به بچه ها دادیم 
که دوست دارند کارهایشان را برای چنین 
هدفی به نمایش بگذارند یا بفروشند تا با 
پولش به بچه های دیگر کمک شود؟ 

به کودکان بازمانده از تحصیل چگونه کمک کنیم؟
دهم آبان ماه، مرحله اول طرح جهاد مهربانی با عنوان »تهران؛ مدرسه ای برای همه« با ثبت نام از شهروندان عالقه مند آغاز به کار کرد. 
در سایت این طرح به آدرس www. jahadiam. ir می خوانیم: »باورش سخت است که در این تهران زیبا و آباد، هزاران کودک 
در نزدیکی و همسایگی ما به دالیل مختلف از جمله فقر، بیماری، کار، عدم حمایت تحصیلی و نظایر آن از تحصیل بازمی مانند. 
متاسفانه کودکان بسیاری در شهر ما دچار این مشکل هستند، هرچند به دلیل ماهیت آن، آمار دقیقی از موضوع در دست نداریم. 
گاهی این کودکان آنقدر به ما نزدیک اند که آنها را نمی بینیم. از نزدیک که نگاه کنیم، آنچه باعث دور ماندن این کودکان از تحصیل 
شده، نوعی فقر و آسیب های ناشی از آن است، بنابراین این کودکان را باید فرزندان معضالت اجتماعی دانست که با محرومیت از 
تحصیل و رشد اجتماعی، پس از چندی خود این معضالت را بازتولید می کنند و متاسفانه به این ترتیب چرخه تولید آسیب های 
اجتماعی ادامه می یابد. چنین وضعیتی بدون شک در شأن شهر ما نیست. شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل و غلبه بر این معضل 
و ریشه کن کردن آن نیازمند همیاری همه همشهریان نیکوکار تهرانی است. شما می توانید با مراجعه حضوری به ستاد سازمان 
فرهنگی- هنری شهرداری یا مراجعه به سایت، در این طرح ثبت نام کنید تا به 15 هزار کودک بازمانده از تحصیل شهر تهران یاری 

برسانید. عالوه بر شهروندان، موسسات فعال مرتبط هم می توانند در این طرح ثبت نام کنند.« 

می خواهید کمک کنید یا حمایت یا 
معرفی؟

افرادی که می خواهند به کودکان بازمانده از تحصیل یاری 
برسانند، می توانند به صورت نقدی و غیرنقدی اقدام کنند. 
برای کمک نقدی محدودیتی وجود ندارد و باتوجه به توان 
افراد است. افرادی که آمادگی و امکان آموزش داشته باشند 
نیز می توانند از این توانایی خود استفاده کنند. در سایت 
همیاری  »می خواهم  کنم«،  حمایت  »می خواهم  بخش   4
کنم«، »می خواهم کمک بگیرم« و »می خواهم معرفی کنم« 
پیش بینی شده تا کمک نقدی و غیرنقدی، ارائه خدمات 
آموزشی، مشاوره، درمان و بهداشت و...، دریافت کمک و 

بخش معرفی افراد نیازمند و مشمول طرح را پوشش دهد.

یک پیشنهاد

به  »اژدها  میهمانی می رقصند«،  »گربه  و دوستش در 
و  »من  است«،  من  باشگاه  »اینجا  می رود«،  خانه اش 
مامانم« و... اینها توضیحات ساده و جذابی بودند که 
نقاش های  تابلوهای روی دیوار و زیر اسم  در کنار 
کوچک نوشته شده بود. نام و توضیح تابلوها به اندازه 
تصاویرشان جذاب و دوست داشتنی بود. بعضی هایشان 
پراز رنگ های مختلف و تند بودند و هیچ لکه سفیدی بر 
کاغذ به جا نگذاشته بودند. بعضی  دیگر چنان رنگ شده 
بودند انگار خیال کودک در لطیف ترین ابرها حرکت 
کند و کمترین رنگ ها برایش بیشترین جلوه را داشته 
باشند. حتی اگر اهل نمایشگاه رفتن و نقاشی دیدن 
نباشید، نمی توانستید از تماشای نمایشگاه نقاشی  بچه ها 
صرف نظر کنید؛ خصوصا اگر می دانستید این هنرمندان 
کوچک برای کمک به دوستان ندیده و نشناخته شان 
گرد هم جمع شده  بودند. اسامی کودکان شرکت کننده 
در نمایشگاه هم عبارت بودند از: شایگان حیدری 6/5 
ساله، جانان گلچین ۷ ساله، فرحان زندی 5 ساله، باربد 
عطایی 5/5 ساله، نیایش ارونقی 6 ساله، مانلی شریفی 
3/5 ساله، یارا گلچین 4/5 ساله، کارن صفارزاده 8/5 
ساله، سورنا مستقیم 6 ساله و آوید صفری 4/5 ساله.
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