
 برای آنها  که باور دارند آینده را کودکان امروز میسازند

نفر بفرستید چه می شود  02اگر این نامه را به  کهدیروز در میل شخصی خودم نامه ای دیدم به نام نامه شانس و اینکه نوشته بود 

.بدرقه این نامه کرده اند و.. ان راو چه نمی شود و اینکه این نامه فقط و فقط حاصل انرژی مثبت میلیونها آدمی است که انرژیش  

شبیه این نامه است. یعنی  جدای از درستی و نادرستی آنچه در این نامه ها است ، با خودم فکر کردم که این ماجرای چیتبال ها هم

انرژی  یعنیچیزی شبیه شانس که گاهی در خانه کسی را می زند و اتفاقاتی می افتد شبیه آنچه در سفرنامه دلبر به آلمان خواندید. 

اد و کامنت به کامنت می گرددو ذهن افر گردشگربه  گردشگرایجاد می شود و این انرژی خانه به خانه و سفر به سفر و اولیه ای 

حاال   دیگری را درگیر خود می کند و در این میان بسیاری از آنها که در عمرشان هرگز به موجودی به نام یوزپلنگ نیندیشیده اند

به  خوبی یوزپلنگ را می شناسند و دارند برای مراسم عروسی چیتبال ها لباس می دوزند! این یعنی موفقیت ، یعنی یک زنجیره 

ی ، ایده و اندیشه ای را منتقل می کنند و در هر دست به دست شدن این انرژی افزون می شود . خدا کند انسانی که پی در پی فکر

که این موج با همه بزرگیش بر ساحلی ساکن نریزد و تمام نشود بلکه  رودی خروشان باشد که در نهایت دشتهایی بسیار را آبیاری 

آغاز کردند .های بسیار آنهایی است که آن را این انرژی جریان یافته  مدیون تالش ا می کند. ام  

گفتم که عروسک چیتبال همچون همان نامه شانس است. نامه ای که در خانه ما را هم زد . اصوال سفرهای خانوادگی ، تفریحی 

دلبر همراه ما دانی انتقال دهی باز هم چیزهایی از دستت در می رود. اما حضور  است. هرچقدر هم بخواهی بیاموزی و آنچه را می

در سفر آلمان سبب شد تا حتی پیش از سفر هم بر خیلی چیزها تمرکز کنیم. به چیزهایی که فکر نمی کنیم فکر کنیم و حرفهایی را 

از طرفی دلبر می بایست  روی کاغذ ثبت کنیم که اگر دلبر نبود فرصت اندیشیدن به آن هم پیدا نمی شد چه رسد به ثبت و ضبطش.

ساله نیز می  8ک باشد. و این فرصت خوبی بود که هرجا دلبر برای گرفتن عکسی مکث می کرد این کودک  همسفر یک کود

بایست در همانجا و بر روی همان چیز تامل کند و چه بسا اگر دلبر نبود از کنار همه اینها بی تفاوت می گذشت و حاال بسیاری از 

نیاز به   کودکی کامال عادی است اما دیگرادر این کودک که مثل همه کودکان دانسته هایش از این سفر را نداشت. من به عنوان م

جهت دهی ، کمک و آموزش  در این حوزه دارد ) و معتقدم پاسخ به این نیاز برای فردای او و فردای دنیای او کامال اجتناب ناپذیر 

این سفر را از ابتدای طرح تا پایان سفرنامه همراهی کامنت های خود حتی یا  تماس هاو ضروری است ( ابتدا از همه آنها که با 

سازنده چیتبال ، آقای خلوصی و مهمتر از همه خانم نقیبی  ،به خصوص از آقای نورآقایی ، آقای شجاعی پارسا  کردند سپاسگزارم

 ها و سپس دوست دارم از فرصتی که آقای نورآقایی در اختیار من گذاشتند استفاده کنم و بگویم که:

لهاست در حوزه گردشگری برای کودکان در حال مطالعه هستم. گاه منسجم و گاه پراکنده . همانطور که دوستان دیگری در این سا

حوزه هم ممکن است چنین کرده باشند اما هنوز هیچ یک از این فعالیتهای پراکنده در گوشه و کنار این سرزمین پهناور در 

!ده است که حرفی قابل توجه برای گفتن داشته باشد. متاسفانهخصوص گردشگری کودکان به انسجامی نرسی  

بسیاری چیزها را خوب می فهمند و درک می کنند و آموزش ، به عقیده من پرداختن به این موضوع یک ضرورت است. کودکان 

ک و فهمش در هر سنی هایی در این خصوص منافاتی با سن و سالشان ندارد. کودک هر چیز را در مفهوم ساده اش می پذیرد و در

ما  توان آن را دارد که بتوان با او از اصول اولیه گردشگری و سفر و محیط زیست و محافظت از آن و چیزهای دیگر سخن گفت.

از بسیاری کشورها عقب هستیم ( ، اما  ی دیگر نیز در این خصوص از بسیاری از کشورها عقب هستیم )اگرچه در بسیاری چیزها

رای این کار در دنیا وجود دارد که می تواند به ما کمک کند تا برنامه ریزیهای بهتری در این خصوص داشته الگوهای خوبی ب

" است. روزنامه نگار آمریکایی، تهیه کننده ، نویسنده و درنهایت ریچارد لوو  " باشیم.یکی از مهمترین نمونه های آن آقای

یفر وارد " است معلمی آمریکایی  که حاال  در حوزه طبیعت گردی کتابهای کودکان. نمونه دیگرش خانم " جن گردشگریکارشناس 

جالب توجهی دارد. نمونه های دیگر بسیارند. دیدن فعالیت های آنها در این خصوص خالی از لطف نیست. برای آنها که دوست 

.دارند در این وادی قدم بگذارند ، کارهای آقای ریچارد لوو بسیار شگفت انگیز است  

بیمارند . او این بیماری را سندروم دوری از طبیعت می نامد.اعتقاد دارد که کودکان ما  او  

مابقی داستان را بهتر است در سایت ایشان پی گیری کنید.   

.دتشکیل شودر ایران امیدوارم  روزی در این زمینه نیز کارگروهی بزرگ   

 آدرس سایت های این دو نویسنده:

http://richardlouv.com 

http://www.childrenandnature.org 

http://www.jenniferwardbooks.com 

http://richardlouv.com/
http://www.childrenandnature.org/
http://www.jenniferwardbooks.com/


 

 

 ریچارد لوو

که تقریبا سر آمد گردشگری کودکان در دنیاستنویسنده آمریکایی   

 

 

 

 

 

 

 

 

 خانم جنیفر وارد نویسنده کتابهای طبیعت گردی برای کودکان

 

 من نسخه اصلی این کتاب را دارم. بی اندازه پرمفهوم و جالب است.

 اگر مطمئن باشم که کسی آن را ترجمه می کند با کمال میل تقدیم خواهم کرد.



  

 و یا این یکی

 

 و این کتاب که  خودم در حال ترجمه آن هستم

 

و این یکی   
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 و باز هم یکی دیگر از خانم جنیفر وارد
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 با سپاس از شما 


