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توخود
قصــه ای!
همراه با ︵لبه ی قصه خوان
 کهگیلویه و بویراحمد 

  حامد ابتهاج
از فعالیت های او را بخوانید.بچه ها قصه خوانی کنند. در ادامه گزارشي به افراد پول می دهد تا در روســتاها براي کار را خواهــد کرد. او حتی از جیب خود روستاها ســربزنم. شبکه ی قصه گویان این افراد را باال ببرد. اما من نمی توانم به همه ی جذاب است و می تواند دانش و مهارت های است. طلبه اســت. می گوید قصه و رمان دانش آموزان، مادران و دختران ترتیب داده شــبکه ی قصه گویان را برای آموزگاران، بویراحمد، در منطقه ای با 1800 روســتا، اســماعیل آذري نــژاد در کهگیلویــه و 

شبکه ی  قصه خوانی ترتیب دهید؟«می پرســیم: »چطور به این ایده رســیدید که هم دل انــد. بنابرایــن، از ایــن طلبه ی خالق می خواننــد. تفریــح و یادگیــري دو همراه درخت ها تکیــه زده اند و با صدای بلند قصه بچه هایی را می بینیم که در هواي آزاد برتنه ی من︴قه ی کوهستانی

- تنهایي کاري از پیش نمی رود. از او می پرسیم 
از چه کساني کمک گرفته است؟

 - از همه و از طریق شبکه های مجازي. حتي از 
مدیران و آموزگاران درخواست می کنم. معلم ها 
در کالس قصه مي خوانند و بعد گزارشي به من 

می دهند.

- شنیده ایم از افراد ترک تحصیل کرده هم براي 
قصه خوانی دعوت می کنید؟

افرادي به ویــژه در رده ی دختران روســتایي 
می دیدم که ترک تحصیــل  کرده اند. به برخي 
ماهیانه پولي به عنوان هدیــه می دادم تا کتاب 
بخرنــد و به بچه های دیگر هم آموزش دهند. 
هم زمــان کتاب های خالقیت و شــعر هم به 
آن ها می دادم تا بخوانند و ســطح اطالعاتشان 
باال برود. خانمي در یکي از روســتاها هست 
که نه تنها منطقه ی خود را پوشــش می دهد 
بلکه هرروز 6 ســاعت در سه روستاي دیگر 
قصه خوانی دایر کــرده و حتی در ارتباط با 
شــناخت کودکان دست به مطالعه ی فراگیر 

زده است.
 »طیبه« آینده ســاز کودکان روستای کالب 
اســت. پیاده به روستاهای هم جوار می رود 

به کودکان کتاب امانت می دهد.. 
امــروز مقداري کتــاب و لوازم التحریر و 
هدایا برای او بردم. هنگام برگشت به شهر 
احساس می کردم در ابرها حرکت می کنم 
وقتی نگاهم می افتاد به نوشته و کاربرگ 

بچه هایی که طیبه با آن ها کار مي کند.

کسانی دیگر
︥اد با آذری نــ

همراهی می کنند؟

در  می گوید:  قصه خوان  طلبه ی 

این سال ها توانســته ام از مادران 

روستایي که گاه سواد اندکي هم 

دارند تقاضا کنم بــراي بچه های 

خود و دیگران کتاب بخوانند و البته 

حضورشان مؤثر بوده است. دسته ای 

دیگر از قصه خوانان بچه های روستاها 

هســتند. مثاًل در خانواده ای 11 نفري 

چند دانش آموز ابتدایي با ضعف درسي 

دیدم. از خواهر بزرگ ترشان خواهش 

کردم در مقابــل دریافت حق الزحمه ای 

براي خواهر و برادرهایش قصه بخواند 

تا سطح معلومات و درس آن ها رشد کند.

 در خانه ای روســتایی دیدم پــرده و رو 

بالشتی، کار دست خانم خانه است. در قدیم 

دختران قبل از ازدواج، وســایل و تزئینات 

خانه را خودشــان درست می کردند. امروزه 

در بسیاری از خانه های شهری و روستایی، 

نشــانی از هویت و نمادهای گذشته وجود 
ندارد.

در این راستا کاربرگ هایی به کودکان می دهم 

برای احیای آن فرهنگ.

 سؤالی پیش مي آیدکه آیا روحانیون دیگر هم 

با شما همکاري دارند؟

 آذري نــژاد باافتخار جــواب می دهد: بله از 

دوستانم هستند که اگر در روستایي مقیم باشند 

به آن ها وسایل ورزشي، کتاب و لوازم التحریر 

می دهم تا در مسجد محل درکنارکالس هاي 

قرآنــي و مذهبی به این فعالیت هم بپردازند. 

در این استان به برخي روستاها کسی نمی رود. 

از طلبه های خارج استان خواهش می کنم در 

مقابل دریافت وجه یا افتخاري به آن روستاها 

گزارش
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اقدامات  و  برونــد 
دهند.  انجــام  فرهنگي 
چون خودم در حوزه تدریس 
می کنم، جلســات قصه خوانی هم 
دارم. بــه  این ترتیب بــه طلبه ها آموزش 
می دهــم تا بــا رفتن به محل خــود قصه و 

قصه گویی را ترویج کنند.
 آذري نژاد در حاشیه صحبت هایش مي گوید 
تالش ما بر ترغیب نیروی بومی برای فعالیت 

با کودکان است.. 
در هر روستایی دخترانی که بیکارند، آموزش 
داده و حمایت مالی می شوند. ویژگی بارز این 
مربیان، عشــق و عالقه آنان به رشد کودکان 

روستایشان است..

دخترم، ار︾وان
 ارغوان دختر 8 ســاله ی آقا اســماعیل است 
و یار همیشگی ســفرهای روستایی. او قصه 
می خواند و حــروف الفبا را آموزش می دهد. 

پدرمي گوید:
 روزي ارغوان از زمین خالی داخل کوچه رد 
می شد. دو تا بچه به او می گویند اگر بار دیگر 

از اینجا رد شوی گوشت را می پیچانیم.
ارغوان جواب نمی دهد..

آمد برام تعریف کرد. پرسیدم: چرا جوابشان 
را ندادی؟

گفت:
ـ گاهی باید اهمیت نداد

پرســیدم: اگر یک بار دیگر تکــرار کنند چه 
می کنــی؟. باز رد می شــوم. باید بفهمند من 

نترسیدم.
این طلبه- آموزشــکار، به همین دلیل به فکر 
موضوعي می افتد: چه کنیم اهالی روستا با هم 

قهر نکنند؟ 
تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید 
تو یکی نه ای هزاری تو چراغ خود برافروز

برای روســتا قصه بخوان، قصه دنیای آدم ها 
را بزرگ می کند، آدم هایی که دنیایشان بزرگ 

شود، اهل قهر نمی شوند... .

و قصه به تجربه های زیسته او ارتباط پیدا بتوانم قصه را به زندگی کودک ربط دهم و مي افزاید: من به عنوان تسهیلگر باید 
حلقه دوستانش برگشت. فکر کردم شرط تکرار می کرد. دلش تاب نیاورد و دوباره به نشســت و هر آنچه بچه ها می گفتند آرام راحتی. رفت باالی تنه ی درخت خشکیده حوصله ادامه قصه را ندارم، گفتم هر جور نادیده گرفته شــوند. پسر بچه ای گفت کودکان خالق اند مگر اینکه سرکوب یا کند.

آموزش و تربیت، آزادی است..

از وي درباره ی فعالیت های ماندگار فرهنگی کتاب خوب
 نشــده. کتاب خوب مذهبی کم دیده کتاب چند سالی اســت تجدید چاپ و محیط زیست را به کودک ارائه دهد..مفاهیمی همچون صلح جهانی، دوستی امام زمان )عج( را به کودک آموزش دهد. ناتمام، تالش دارد زیبایی های عصر ظهور که به زیبایی با استفاده از نقاشی خالق یا کتاب »وقتي همه خوشــحال اند« را دیدم در پایــگاه علمی فرهنگــی محمد)ص( که دیده می پرسیم. می گوید:

بودم، این به دلم نشست.

همكاران دیگر 

 آقا اســماعیل از همــکاران دیگــرش یاد 

آقای عزیــزی آموزگار  مي کند. می گویــد: 

روستایی دورافتاده در منطقه ی زیبایی یاسوج 

اســت. هرگاه دهدشــت می آید، دغدغه ی 

دانش آموزانش را دارد. بیرون و داخل مدرسه 

را رنگ زده، همیشــه کتــاب قصه می برد و 

برایشان می خواند. هنرمند جواني هم دوست 

من اســت. با خودروی من به چند روستا یا 

دبســتان می رود و به عنوان کتابخانه ی سیار 

کتاب امانت می دهد. او ضمن آن نمایش هایی 

از متن کتاب ها را با بچه به اجرا درمی آورد.

 او اضافــه می کند: روزانه بیش از هزار کتاب 

همــراه با کاربــرگ بین کودکان روســتاها 

به وسیله ی بیش از پانزده واحد سیار امانت  داده 

می شود. برای هر کودک یک پرونده تشکیل 

می شود، کاربرگ ها ثبت می شوند تا مشخص 

شود هر کودک در سال چه کتاب هایی خوانده 

است. کاربرگ ها نوشــتن خالق و پرورش 

تفکر نقاد و خالق او را پرورش می دهد.

دست آخر از دغدغه هاي دیگرش می پرسیم 
و او می گوید:

»توجه بــه محیط زیســت و هویت قومی و 

اســتانی، مسئله ای اســت که باید از کودکی 
آموزش داده شود.«

 در راســتای حفظ محیط زیست می گویم: 

»بلوط، هویت و اصالت زاگرس نشینان است. 

الزم اســت کودکان دغدغه ی آن را داشــته 
باشند.« 


