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   یادداشت سردبیر

اختصاص  به طراحي  روز زنگ كالس هنر  آن 
داشت. دبیر خوش ذوق و جوان، با شور و هیجاني 
وصف نشدني، مداد طراحي خود را با چند برگ 
طراحي  مشغول  میز  روي  در  و  برداشت  كاغذ 
ذهني و خیالي شد. هر حركتي كه از نوك قلم آقا 
معلم روي كاغذ نواخته مي شد بخشي از اسكلت 
طراحي او را كامل مي كرد. او با هیجان بسیار تمام 
توش و توان هنري خود را با ضرباهنگي دلنشین 
به نمایش درآورده بود. آقا معلم در طراحي حرف 
براي گفتن داشت اما مقّدم بر آن میزان عشق و 
عالقة وصف ناپذیري بود كه او از طراحي كردن و 

لذت بردن از آن به نمایش مي گذاشت.
بچه ها ِگرداگرد او جمع شده بودند و هركدام 
هنرنمایي آقا معلمشان را مي دیدند. در گرماگرم 
این طراحي، آقا معلم یك  آن سرش را از صفحه 
از  یكي  در چشم  او  آورد. چشم  باال  و  برداشت 
دانش آموزان افتاد كه قبل از آنكه تكنیك و نحوة 
طراحي را زیر نظر داشته باشد، در چهرة آقا معلم 
خیره شده بود. به آرامي از او پرسید: محمدامین! 

كجا را نگاه مي كني؟ با مني یا با من نیستي؟
اتفاقًا  آقا  گفت:  خونسرد  خیلي  محمدامین 
با شما هستم. دارم با تمام وجود از این میزان 
بروز  و  عالقه تان  مورد  هنر  به  شما  عشق ورزي 

مي كنم.  حیرت  كالس  در  آن  این چنیني  دادن 
سپس گفت: آقا! راستش به این میزان احساس 
قرار  طراحي  مداد  نوك  در  وجودتان  از  كه 
شما  از  مي خواستم  تعجبم.  در  من  مي دهید 
بپرسم شما مگر چقدر از این كار لذت مي برید كه 

تمام وجودتان را وقف این كار كرده اید؟
آقا معلم كه خودش نیز از نگاه قشنگ محمدامین 
به  ضربه اي  مدادش  با  دوباره  بود  آمده  وجد  به 
طراحي انجام نشده زد و گفت: محمدامین! نگاه 
تو نیز هنرمندانه است. زیرا به رغم اینكه به نحوة 
كار من توجه نكردي اما چیزي را با نگاهت درك 
كردي كه الزمة هنرمند شدن و گام زدن در این 

وادي بزرگ است. آفرین!!
آقا معلم ادامه داد: تنها با این شیوه و این نگرش 
است كه مي توان در هنر موفق بود و مهم تر اینكه 

بر دانش آموزان هم اثر گذاشت!
شاه بیت  زیرا  مي گفت  راست  معلم  آقا 
تعلیم وتربیت امروز واژه اي طالیي به نام »هیجان 
یافت  معلم  در  اگر  كه  هیجاني  است.  مثبت« 

نشود در دانش آموز هم نمي توان آن را یافت.
هیجان مثبت محرك اولیه اي است كه در معلم 
باید به وفور موجود باشد زیرا قرار است این نیروي 
برانگیزاننده و پیشران دانش آموزان را تحت تأثیر 
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آن قرار دهد. اكنون به خوبي درمي یابیم كه درس 
هنر با این تنوع و تعّدد تا چه اندازه ظرفیت الزم 
فراهم  هنر  دبیران خوب  مثبت  هیجان  براي  را 

مي كند.
هیجان مثبت در هنر یعني به سوي هنر رفتن 
با شوق و ذوق مثال زدني؛ طوري كه گویي قرار 
دست  به  هنر  تولید  با  را  بزرگي  شادي  است 
واقعي آن است كه در حل  زیرا شادي  بیاوریم. 
مسئله و پیشبرد هدفي و تحقق آن به دست آید. 
راستي تاكنون از خود سؤال كرده ایم كه هیجان 
مثبت، در كالس در چه مرحله اي و به چه میزاني 

قرار دارد؟
پاسخ این سؤال را به همكاران خوب هنر واگذار 
مي كنیم و امیدواریم حلول بهار شادي آفرین براي 
ایجاد این هیجان ارزشمند حال و هواي درون ما 

را انگیزه اي مضاعف دهد.
در  شما  با  مي خواهم  كه  دیگري  نكات  از 
میان بگذارم پي بردن به اهمیت و ارزش »نقد 
بارور كردن ذهن  نقد هنري در  هنري« است. 
و ضمیر بچه ها و نشان دادن تفكر انتقادي در 
نقد،  گفته اند  بزرگان  است.  مؤثر  بسیار  هنر 
نقد  بلكه  نیست،  هم  ایرادگیري  و  نیست  نفي 
از  مي تواند  نقد  است.  زیباشناختي  موضوعي 

توصیف و تحلیل كارهاي عملي خود بچه ها در 
در  بزرگ  تابلوهاي  پاي  در  و  شود  آغاز  كالس 
موزه ها و نمایشگاه هاي هنري تداوم یابد. خالصه 
را  هنري  اثر  كنار  در  تفكر  شعلة  هرچه  اینكه 
دانش آموز  پرورش  براي  راه  كنیم  فروزان تر 
نقد  اولیة  آموزه هاي  است.  فراهم تر  عالقه مند 
كه با خوب دیدن و متفاوت دیدن آغاز مي شود 
راه  هنر  نمادهاي  كه چگونه  مي دهد  یاد  ما  به 
خود  را در قلمرو حس پیدا مي كنند و مفاهیم 
و ارزش هاي مهم تري را معنا مي كنند. آرام آرام 
البه الي  در  را  نقد  موضوع  قوي  و  جدي  ولي 
نواي  كه  هرچند  كنیم  دنبال  كالس  دقایق 
جانبخش بهاري آمد اما روزگار غارتگر سالي از 
عمر ما را به یغما ُبرد این نعمت بهار را گریزي 
نیست  حق  درگاه  به  شكرگذاري  و  سپاس  از 
كار  هنرمان  و  زندگي  به  معني بخشي  براي  اما 
بیشتر و زحمت بیشتري را باید متحمل شویم 
و این تحمل باید عاشقانه و همراه با دلبستگي 

باشد.
براي تمام همكاران گرانقدر و دبیران سختكوش 
هنر سالي سرشار از بینش هاي تازه و هیجان هاي 
مثبت آرزو مي كنم. هماره جام وجودتان از بادة 

شادكامي لبریز باد.


