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درباره تماس دختربچه خوشزبان و باهوش با اورژانس و پیگیری آخرین
وضعیت سالمت مادرش

رفتاردرستدرشرایطاضطراری
رابهکودکانآموزشدهیم
الهه توانا | روزنامهنگار

الهام یوسفی | روزنامهنگار
بارها و بارها در زندگی سالم این جمله را در اشکال مختلف و با رنگ و لعابهای
پرونده
متنوع مطرح کردهایم که« :اکران فیلمهای مناسب برای کودکان و داشتن
سالنی که کودکان به راحتی در آن فیلم ببیند ،مهم است» .امروز قرار نیست
که درباره دالیل اهمیت سینمای کودک ،کاستیها و کمکاریهای سینماگران
کودک و مشکالت بزرگ و چالشهای تمام نشدنیشان در کشورمان حرف بزنیم .در پرونده امروز
خیلی جمعوجور به یک موضوع دیگر پرداختهایم؛ به موضوع فضاسازی برای سینمای کودک و

دیدن عکسهایی از بهترین و جذابترین سالنهای سینمایی کودک در دنیا .در این پرونده،
عکس هایی از زیباترین سالنهای سینمای کودک جهان را خواهید دید و درباره ویژگیهای مهم
سالن سینمای کودک حرف خواهیم زد .امیدوارم روزی همه شهرهای ایران سالنهای سینمایی
اختصاصی ،راحت و زیبا برای کودکان و خانوادههایشان داشته و امیدوارم همه کودکان ایرانی،
روزی نه فقط اولین امکانات راحتی و امنیت که امکانات بیشتری برای تفریح ،سرگرمی و نشاط
داشته باشند.

اهمیت داشتن سالن سینمای کودک
اگر کودکی در نزدیکی خود داشته باشید ،حتما با این موضوع مواجه
شدهاید که در سالهای اولیه زندگی ،چقدر اشیاء و رنگها برایش
جذاب و هیجانانگیز هستند .او بیشتر از هر چیزی درگیر فضای
اطرافش میشود .این عالقه تا بزرگ سالی ادامه می یابد و مگر نه

اینکه خود ما هم محیطهای بدیع و جذاب و خوب طراحی شده را
به فضاسازیهای ضعیف ترجیح میدهیم؟! بنابراین وجود سالن
خوب و راحت و جذاب اگر نگوییم به اندازه محتوا ،باید بگوییم چیزی
در حدود آن ،برای کودکان مهم است .موضوعی که در سالهای

اخیر سالنداران سینمای ایران را هم به اقدام واداشته است و همان
طور که می دانید ،سال قبل اولین سالن سینمای کودک در مشهد
افتتاح شد که البته هنوز راه زیادی برای پیمودن ادامه این مسیر
احساس میشود.

ویژگیهای ساده و مفید سالن سینما برای کودکان
یک سالن سینمایی کودک باید تفاوتهای اساسی با سالنهای
معمولی داشته باشد .متاسفانه کودکان ،فیلمهای شان را در
سالنهایی میبینند که برای آنها طراحی نشده است .در ادامه
بخشی از مهمترین ویژگیهای یک سالن مخصوص کودکان را
فهرست کرد هایم که بین همه سالن های سینمایی کودکان در
دنیا ،مشترک است .خواندن این متنها در کنار عکسهای جذاب
سالنهای سینمای کودک از گوشه و کنار دنیا ،برایتان جذاب
خواهد بود.
صندلی هایی که خیلی راحت هستند
طبیعتا مهمترین بخش کار در سالن های سینما چه برای کودکان
و چه بــزرگ ســاالن وجــود صندلیهایی راحــت اســت .در اغلب
سالنهای سینمای کــودک در جهان این صندلیها بسیار نرم
هستند و امکان دراز کردن پا و حتی دراز کشیدن برای کودک
وجــود دارد .وجــود کوسنها و بالشهای نــرم هم میتواند به
راحتتر و خودمانیترشدن
استرالیا
فضا کمک کند .صندلی باید
امن هم باشد ،یعنی لبه تیز و
برنده نداشته باشد که سالن
سینمای کودک سیدنی در
استرلیا ،بهترین مصداق
برای این مورد است.
کفپوش و پلههایی که کامال امن شدهاند
کودکان در سنین مختلف از سه
پردیسکوروش
سالگی تا دوره نوجوانی نیازمند
ســالــنهــای مــخــصــوص خــود
هستند که از نظر امنیت فضا
استاندارد باشد .کفپوش تمیز
و نرم و وجود پلههای کوتاه از ضروریات این سالنهاست که در تمام
سالنهای سینماهای کودک رعایت شده است .توصیه می کنیم
که همین حاال به عکس سینمای کودک کورش در تهران نگاهی
بیندازید چراکه به این ویژگی توجه ویژهای کرده است.
طراحیهایی که شاد و هیجانانگیز هستند
همان طور که در عکسها هم میبینید در سرتاسر دنیا ،سالنهای
سینمای کودک سرشار از رنگهای شاد هستند .این رنگهای
متنوع مخصوص ًا در صندلیها ،دیوار پوشها  ،تزئینات دیوارها،
کفپوش ها و اسباببازیها در نظر گرفته شده است .کودک در این
فضا حس شادمانی را تجربه میکند ،حسی که در سالنهای سرد و
تاریک سینماهای بزرگ ساالن هرگز تجربه نخواهد کرد.

تایلند

فضای کافی برای حرکت وجود دارد
دهلی

اگرچه گفتیم کوچک بودن سالن ،موضوع مهمی است اما باید برای
راهرفتن و تحرک هر کودک در جلوی صندلی و اطراف سالن هم
فضایی در نظر گرفتهشود تا کودک احساس نکند در جایی گرفتار
شده است و امکان تحرک ندارد .این هم یکی دیگر از ویژگیهای
جذاب سالنهای سینماهای کودک است که سینمای دهلی ،یکی
از پیشرو ترین سینماهای کودک دنیا در توجه به این مسئله است.
سالنهایی که جمعوجور هستند
یکی دیــگــر از نــکــات مهم
ایـــن ســال ـنهــا ایـــن اســت
کــه معموال از سالنهای
سینمایی معمولی کوچک
تــرنــد .علت هــم ایــن است
دبی
که کوچک بودن ،امنیت و
صمیمیت را به کودکان منتقل میکند .آنها در یک فضای بسیار
بزرگ مضطرب می شوند در حالی که فضای کوچکی که شبیه خانه
طراحی شده باشد آنها را زودتر مانوس میکند .کودکان طبیعتا
به گرما و سرما حساسترند ،بنابراین باید سیستمهای گرمایشی و
سرمایشی بهتری برایشان تعبیه شود.
اشیایی برای بازی در این سالنها دیده میشود
اگـــــــر نــــگــــاهــــی بــه
عکسهای سالنهای
سینمایی کــودکــان
در ســرتــاســر جــهــان
بیندازید ،خواهید دید
آمریکا
که تقریبا در اغلب آنها
اسباب بازی و وسایل
سرگرمی وجود دارد .وجود استخر توپ ،سرسرههای بلند ،وسایل
بازی کوچک در اطراف سالن ،باعث میشود کودک بتواند فضا را
نه فقط برای تماشای فیلم که موقعیتی برای بازی و لذت بردن هم
بداند .در این شرایط والدی که با کودک در سینما حضور دارد،
میتواند بهتر او را مدیریت کند .همان طور که در عکسها هم
میبینید ،سالن سینمای آمریکا یکی از معرو فترین سالنهای
سینمای کودک در دنیا به دلیل توجه به همین نکته است.

صدایی که شفاف و آرام است
اندازه پرده سینمای کودک و فاصله صندلیها هم نکته تکنیکی
بسیار مهمی است که در طراحی سالنها در نظر گرفته شده است.
کودکان با هر اندازه و قدی در هر فاصلهای که از پرده دارند ،باید
بتوانند از روی صندلی خودشان فیلم را به صورت واضح ببینند.
درباره میزان صدای فیلم هم این نکته مهم است که این میزان نباید
به حدی باشد که به پرده آسیبپذیر گوش کودک آسیب برساند یا او
را بترساند در عین حال نباید هم آنقدر کم باشد که کودک صدا را
به سختی بشنود.
امکان نوشیدن و خوردن هم فراهم است
در ســالــنهــای
مشهد
ســیــنــمــایــی کــه
برایبزرگساالن
طراحی میشود
مــعــمــوال محلی
برای نگهداشتن
نوشیدنی یا مواد
خـــوراکـــی روی
صندلی قرار دارد .طبیعتا این محفظه باید برای کودکان بزرگ تر و
راحتتر باشد .در بیرون از سالن هم باید کافهای مخصوص کودکان
یا منویی ویژه آنها وجود داشته باشد تا بتوانند خوراکی و نوشیدنی
مخصوص خود را تهیه کنند و به سالن ببرند.
امکان حضور والدین هم مهم است
برخی والدین ترجیح میدهند هنگام تماشای فیلم در کنار کودکان
خــود باشند .در سالنهای سینمایی خــوب ،صندلیها طوری
طراحی میشوند که مناسب حضور یکی از والدین یا هر دو باشد.
دیدن فیلم یا پویانمایی کودکانه در کنار پدر و مادر برای کودکان
بسیار هیجانانگیزتر است .نکته جالب این که تقریبا همه سالنهای
سینمای کودک در کشورمان و در دنیا به این مسئله توجه ویژهای
داشتهاند و می توان ادعا کرد که این امکان تا حد زیادی فراهم
شده است.
به نور مطلوب فضا هم باید دقت شود
اگر برای تماشای فیلمی کودکانه که در سالنی بزرگ ساالنه اکران
می شود ،همراه با کودک  3-4ساله به سینما رفته باشید خواهید
دید که بعد از خاموشی چراغها برخی کودکان معموال واکنشهایی
ناشی از ترس و اضطراب از خود نشان میدهند .این به دلیل تاریکی
مطلق فضاست .اتفاقی که به دلیل وجود نور مطلوب و مناسب ،در
سالنهای مخصوص کودکان نمیافتد.
کرواسی

دو روز قبل فایل صوتی عجیبی از اورژانس خمینیشهر اصفهان در
شبکه های
فضای مجازی پخش شد؛ دختربچه ای شش ساله وضعیت مادرش
اجتماعی
را که قرص خورده و بیهوش است ،دقیق و بدون ترس به متصدی
اورژانس گزارش و نشانی خانهشان را با کمی سختی به او میدهد و
مدتی بعد ،اورژانس در محل حاضر میشود .حواسجمعی و شیرینزبانی بچه ،واکنش
ِ
صوت دو دقیقهای بوده است؛ بیشترین کپشنی که همراه آن
برانگیز ترین نکته این
ن است که بزرگ سالها هم در شرایط مشابه ،مانند
دستبهدست چرخیده ،اعتراف به ای 
م دیگری اما در اینباره
دخترک شش ساله خونسرد و مسلط به وضعیت نیستند .نکات مه 
وجود دارد؛ حال مادر چطور است؟ احتمال خودکشی که در فضای مجازی مطرح شده
است ،چقدر صحت دارد؟
مادر مرخص شده است
عابدی ،روابط عمومی اورژانس اصفهان به سواالتی که مطرح کردیم ،اینگونه پاسخ
میدهد« :حال مادر خوب و مرخص شده است .در فرم اطالعات اش خودکشی ثبت
نشده و همکار ما ،او را با تشخیص مسمومیت دارویی به بیمارستان انتقال دادهاست.
نمیدانیم در بیمارستان چه تشخیصی دادهاند ولی قصد خودکشی هم مطرح نشده
است .ممکن است قرص اشتباهی خورده یا به دلیل بیماریاش ،دارو خورده و دچار
مسمومیت شدهباشد».
نیاز اورژانس کشور به سیستم مکان یابی
مسئله مهم دیگر ،رفتار صبورانه متصدی اورژانس است که بدون هول کردن بچه ،به او
کمک میکند نشانی خانه را دقیق بگوید اما نقطهضعف سیستم اورژانس کشور هم دقیقا
همینجا خودش را نشان میدهد .اگر امکان پیدا کردن نشانی از روی شماره تلفن وجود
داشت ،کل فرایند سریعتر انجام میشد .اهمیت این امکان وقتی مشخصتر میشود که
افراد فاقد توانایی تکلم را هم به حساب بیاوریم؛ ضمن اینکه میدانیم آدرس دادن برای
کودکان و سالمندان کار آسانی نیست و کنترل کردن ترس و استرس در موقعیتهای
اضطراریاصوالبرایهمهسختاست.عابدیتوضیحمیدهد«:بلهواقعابهچنینامکانی
نیاز داریم اما متأسفانه هنوز زیرساختهایش آماده نیست .البته به تازگی سیستمی تحت
عنوان «نرمافزار شهروندی اورژانس» طراحی شدهاست که میتوانیم مکان تماسهایی را
که از طریق آن برقرار میشود ،پیدا کنیم .این نرمافزار که بهصورت آزمایشی اجرا میشود،
روی سایت اورژانس کشور بارگذاری شدهاست».
شمابااسکناینکیوآرکدمیتوانیدایننرمافزاررادانلودکنید

نحوه آموزش رفتار درست در شرایط اضطراری به کودکان
این قضیه ،وجه تأملبرانگیز دیگری هم دارد؛ برگردیم به دختربچه .طبق اعترافی که
ابتدای مطلب مطرح شد خیلی از ما بزرگ سالها هم در مواقع بحرانی ،دستوپایمان
را گم میکنیم چه برسد به بچهها اما معنیاش این نیست که بچهها حق دارند از پس
چنین وضعیتهایی برنیایند .بهنفع خودشان است که بــرای بحران و خطر ،آمــاده و
آموزشدیدهباشند .دکتر «محمدباقر ذبیحی» ،روانشناس در گفت و گو با زندگیسالم
میگوید« :آموزش رفتار درست در شرایط اضطراری به کودکان ،میتواند از سنی که
شروع به حرف زدن میکنند ،شروع شود .این آموزشها باتکرار ،درونی می شوند .عالوه
کالمی فرایند تعلیم به کودکان،
بر بخش
ِ
«ایفای نقش» روش موثر دیگری است که
پیشنهاد میشود .مثال درباره موقعیتی
که حرفش شد ،میتوانم فرزندم را در
وضعیتیقراربدهمکهفرضکندحالمن
م خوردهاست و بعد با هم تصمیمها و
ب ه ه 
اقدامات درست آن لحظه را تمرین کنیم.
کردن این صحنه ،غیر از
با تصور و بازی
ِ
اطالعات ضــروری ،مدیریت استرس را
هم به فرزندم یاد میدهم .او میفهمد
که مثال اگر عجله کند ،ممکن است تلفن
ازدستش بیفتد یا شماره را اشتباه بگیرد
پس کافی است که سه بار نفس عمیق
بکشد.بایدبداندمشکلیراکهپیشآمد ه
است ،با کمک گرفتن میتواند حل کند
و اتفاق بدی نمیافتد .کار سختی هم
نیست؛ همانطور که مانورهای زلزله در
سالهای اخیر ،باعث شدهاست بچهها
رفتار درســت را هنگام زمینلرزه بلد
باشند .والدین باید بدانند آماده کردن
فرزندانشانبرایوضعیتهایبحرانی،
اگر درست انجام بشود ،قرار نیست آنها
را بترساند یا مضطرب کند».
شما با اسکن این کیو آر کد می توانید این کلیپ را تماشا کنید

