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توگوی «ایران عصر» با طلبهای که قصه گوی بچههای روستاها است
گف 

هدفم ترویج دین نیست؛ترویج آگاهی است
سعیده احسانی راد
خبرنگار

فرهنگی «ایــن روزهــا بــا ماشــینی
پــر از کتــاب ،اســباب بــازی و
وســایل ورزشــی ،ســفر روســتایی مــیروم.
امــروز دم غــروب حرکــت کــردم و تــا پــس
فــردا در روســتاهای مختلــف هســتم؛ قصــه
خوانــی اجــرا میشــود؛ پیگیــر صبحانــه
دانشآمــوزان ،رنــگ آمیــزی یــک مدرســه،
پیگیــر ســاخت و ســاز ســرویس بهداشــتی
و حیــاط مدرســه هســتم ».ایــن یکــی از
توئیتهــای اســماعیل آذری طلب ـهای اســت
کــه در فضــای مجــازی بــه طلبــه قصــه گــو
مشــهور اســت؛ کســی کــه امســال در بیســت
و یکمیــن جشــنواره قصــه گویــی مــورد تقدیــر
قــرار گرفــت .طلبــهای اهــل کهگیلویــه و
بویراحمــد کــه بیشــتر ســاعتهای زندگیاش
رادرروســتاهابــرایقصــهگویــیبچههــاصــرف
توگــو بــا «ایــران عصــر»
میکنــد.او در گف 
از قصــه گــو شــدنش بــرای بچههــای روســتا
میگویــد.
ëëچه شــد که قصه گویی برای بچهها را شروع
کردید؟
مــن در یــک اســتان محــروم زندگــی میکنــم.
همیشــه فکــر میکــردم بــرای کمــک بــه مــردم
محــروم اســتانم چــه کاری میتوانــم بکنــم
تــا قــدم کوچکــی بــردارم .همــه میدانیــم
محرومیــت بــا دانــش و آگاهــی برطــرف
میشــود .ابــزار آگاهــی هــم کتــاب اســت کــه
مهمتریــن وســیله کســب دانــش بــه حســاب
میآید.بعــد ایــن ســؤال پیــش آمــد کــه ایــن کار
را بــا چــه کســانی شــروع کنــم؟ بــه ایــن نتیجــه
رســیدم کــه کــودکان بهتریــن افرادیانــد کــه
میتوانــم برایشــان قصــه بگویم .کتاب ،روســتا
و کــودک شــد هدفــم بــا شــعار تــوپ ،قصــه و
رنــگ.
ëëروســتاهایی که برای قصه خواندن میروید
را چطور انتخاب میکنید؟ از قبل میدانستید
کودکانچهقصههاییدوستدارند؟
روســتاها را براســاس محرومیــت ،فاصلــه و
جمعیــت انتخــاب میکــردم .روســتاهایی که
از شــهر فاصلــه دارنــد بــه نســبت جمعیــت
کمتــری داشــتند ،کســی بــه آنجا ســر نمیزند
و دارای آســیبهایی هســتند .در مــورد
انتخــاب کتــاب بــا یــک عــده ناشــر و نویســنده
در فضــای مجــازی در ارتباطــم و از آنهــا
کمــک میگیــرم .در عیــن حــال خــودم هــم
کتابهــا را رصــد میکنــم .معیــار انتخــاب
مــن بــرای قصــه خوانــی کــودکان هــر کتابــی
اســت کــه بــه رشــد فکــری کــودک و دنیــای
کــودکان و حــل مسائلشــان کمــک کنــد.
ëëبرخــوردروســتاییانباشــماچطوراســت؛
بهعنوان یک فرد غریبه و در چه مکانی بچهها
راجمعمیکنید؟
وقتــی بــه روســتاها مــیروم بچههــا کتــاب و
وســایل بــازی را میبیننــد جــذب میشــوند.
در منطقــه مــا بــه روحانیــت ارادت و اعتمــاد

خاصــی دارنــد .در بعضــی روســتاها از قبــل
شــناخت پیــدا کردنــد و براحتــی در عــرض 10
دقیقــه دورم جمــع میشــوند.
ëëبچههای روســتا با بچههای شهر متفاوتند و
مســئولیتهای بیشــتری دارند .خانوادههای
آنها با حضورشــان در جمعهای قصه خوانی
یکنند؟
مخالفتنم 
بلــه؛ اتفــاق افتــاده .بســتگی بــه فصــل دارد.
هرچــه روســتاها از شــهر فاصلــه داشــته باشــد
و فضــای شــهر غلبــه نداشــته باشــد بچههــا
کاریتــر هســتند .بچههــا از دوران ابتدایــی
کمــک خانــواده هســتند .بــرای قــارچ چینــی،
بلــوط چینــی و چوپانــی در هــر فصلــی
فعالیتهــای مربــوط بــه خودشــان را دارنــد.
پدرهــا و مادرهایشــان مخالفــت شــدیدی
ندارنــد؛ ولــی گاهــی اتفــاق افتــاده کــه تذکــر
دادنــد فرزندانشــان را از کار دور نکنــم تــا

ëëبیشتربچههارابهمسجدمیبریدبرایقصه
خواندن؟
نــه؛ مــن طبیعــت را بیشــتر دوســت دارم.
مــا زاگــرس نشــین هســتیم و بیشــتر در زیــر
درختهــای بلــوط جمــع میشــویم.
ëëپیشآمدهشبهمدرروستاهابمانید؟
روســتاهایی کــه مـیروم  10دقیقــه تا دوســاعت
بــا شــهر فاصلــه دارنــد؛ بعضــی روســتاها
جادههایشــان خاکــی اســت و صعــب العبــور.
ماشــین شاســی بلنــد میخواهــد .اینهــا را
پنجشــنبه ،جمعــه مـیروم تــا از صبــح تــا ظهر
آنجــا باشــم .در روســتاها نمیخوابم؛چــون
هــم امکانــات نیســت و از طرفــی هــم
نمیخواهــم مزاحــم مــردم باشــم.
ëëبــا وســیله شــخصی خودتــان به روســتاها
میروید؟
تــا  6ســال پیــش بــا ماشــین ســواری خــودم

ëëلباسروحانیتازنظرشماوسیلهاینبودهتابتوانیددربچههانفوذبیشتری
داشتهباشیدیااصالًروحانیبودنتاندرهدفیکهداریدجاییندارد؟
هــدف اصل ـیام آمــوزش اســت؛ بــدون توجــه بــه لباســی کــه بــه تــن دارم.
اینکــه بچههــا بــه یــک ســطح از آگاهــی برســند.خیلیها میگوینــد هدفــت
از ایــن کار تبلیــغ دیــن اســت؛ مــن میگویــم اشــکالی نــدارد تبلیــغ دیــن
باشــد امــا مــن اولیــن هدفــم در فضــای روســتاها بــا توجــه بــه محرومیتهــا
باالرفتــن آگاهــی و دانایــی اســت تــا محرومیــت آموزشــی کمتــر شــود.
بعضیهــا هــم میگوینــد اگــر هدفــت تبلیــغ دیــن نیســت لبــاس روحانیــت
را در روســتا نپــوش .چــون ایــن لبــاس روی بچههــا اثــر میگذارد.مــن هــم
میپرســم یــک معلــم چطــور میتوانــد ادعــا کنــد وقتــی درس میدهــد
نــوع نگــرش ،تفکــر و دیدگاهــش روی بچههــا تأثیــر نمیگــذارد؟ همــه مــا
بــه نوعــی در برخــوردی کوتــاه روی دیگــران اثــر میگذاریــم؛ امــا مــن هدفــم
آن تأثیرگــذاری کــه دیگــران دربــاره آن فکــر میکننــد نیســت.
کمــک حــال خانــواده باشــند.
ëëوقتیبرایقصهخوانیبهروستاهامیروید،
تنهاهستیدیاکسیرابرایکمکمیبرید؟
مــن در حــوزه هــم درس میدهــم؛ گاهــی
اوقــات طلبــه هایــم را همــراه میبــرم .آنهــا را
گــروه گــروه میکنــم تــا خودشــان بــه روســتاها
برونــد .بعضــی وقتهــا از خــود ســاکنان
روســتا کمــک میگیــرم؛ امــا غالبــاً تنهــا
مــیروم.

میرفتــم؛ امــا امســال بــه لطــف دوســتان
یــک وانــت مــزدا خریــدم و بــا ایــن ماشــین بــه
روســتاها مــیروم.
ëëبرنامههایــیکــهدرروســتاداریدفقــطبرای
کودکاناست؟
نــه فقــط کــودکان نیســتند؛ بچههــا از  4ســال
تــا مقطــع راهنمایــی هســتند کــه گــروه گــروه
میشــوند.
ëëاز آنجایــی کــه برنامههایتــان در طبیعت

اجــرا میشــود با توجه به شــروع فصل ســرما
فعالیتتانمتوقفنمیشود؟
نــه؛ متوقــف نمیشــود .اگــر بــاران بیایــد اصــاً
نم ـیروم .اگــر بــروم بچههــا را در مدرســه یــا
مســجد جمــع میکنم.زمســتان و پاییــز در
آفتــاب خیلــی ســخت نمیگــذرد.
ëëشماهرروزبرنامهرفتنبهروستاهاراداریدیا
بیشترآخرهفتهمیروید؟
نــه هــر روز مــیروم؛ مــدرس حــوزهام،
ســاعتهای بیــکاری بــه روســتاهای نزدیــک
مــیروم .پنجشــنبه و جمعــه کــه وقــت
آزاد بیشــتری دارم بــه روســتاهای محــروم
وصعــب العبــور ســر میزنــم.
ëëچند ســال اســت که برنامه قصه خوانی در
روســتاهاراداریدوتابهحالبهچندروســتاسر
زدید؟
اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد  1800روســتا

مــیروم ،امکانــات فقــط در حــد یــک میــز،
صندلــی و تختــه ســیاه اســت .در برخــی
روســتاها بچههایشــان ســوء تغذیــه دارنــد.
کاری کــه امســال انجام دادیــم دادن صبحانه
بــه بیــش از  2هــزار دانشآمــوز اســت.
تجهیــز مــدارس را هــم شــروع کردیــم .وقتــی
درمــدارس عدالــت و امکانــات آموزشــی
وجــود نــدارد ،دانشآمــوز نمیتوانــد
رشــد مناســبی داشــته باشــد.مثالً در هفتــه
گذشــته بــرای  100مدرســه روســتایی وســایل
کمــک آموزشــی تهیــه کردیــم؛ مثــل الــواح و
کیتهایــی کــه مربــوط بــه علــوم و ریاضــی
بــود.
کار دیگــری کــه امســال انجــام دادم
شناســایی مهدکودکهــای روســتایی بــود؛
وســایل بــازی و کتــاب قصــه در اختیارشــان
گذاشــتیم.برای شــادی بخشــیدن بــه چهــره

دارد؛ مــن کــه ایــن تعــداد را نرفتــم .بــه نظــرم
کار اساســی بایــد متمرکــز باشــد؛ بعضــی
روســتاها را تــا  50بــار رفتــم .بهصــورت مــداوم
بــه بچههــا ســر میزنــم تــا کار اثرگــذار باشــد.
اینطــور نیســت یــک روســتا را یــک بــار بــروم
و فرامــوش شــود .پنجشــنبهها بــاالی ســه تــا
روســتا م ـیروم؛ جمعههــا هــم همینطــور.
آمــاری نــدارم جایــی ثبــت نکــردم تــا بــه حــال
چنــد تــا روســتا رفتــم.
ëëباتوجهبهاینکهشماروحانیهستیدتمرکزو
توجهتان بیشتر داستان خوانی مذهبی است
یانه؟
نه؛هــر کتابــی کــه بــا ایــن معیارهــا همخوانــی
داشــته باشــد؛پرورش فکــر ،زیباتــر کــردن
دنیــای کــودکان ،آمــوزش مهربانــی و
مهارتهــای زندگــی ایرانــی و خارجــی.
مذهبــی و غیرمذهبــی هــم ندارد.همــه جــور
کتــاب میخوانــم.
ëëقصه خوانی و رفتن به روستاها جزو نیتها
یانذریدرزندگیتانبوده؟
دغدغـهام همیشــه ایــن بــوده یــک کاری برای
شــهرم انجــام دهــم تــا فقــر ،محرومیــت و
عــدم عدالــت آموزشــی کمرنــگ و از بیــن
برود.بچههــای روســتا بــه خیلــی از امکانــات
دسترســی ندارنــد .بــه بعضــی مــدارس کــه

مــدارس کار رنــگ آمیــزی را شــروع کردیــم
تــا وقتــی بچههــا وارد مدرســه میشــوند
چهــره شــادی از مدرســه در ذهنشــان نقــش
ببنــدد.
ëëرابطه شــما با توجه بــه حضور در روســتاها
و دیدن کاســتیهای آموزشــی چطور است و
بازخوردکارشــماتابهحــالازطرفآموزشو
پرورشچطوربودهاست؟
اهــل انتقــاد زیــاد و حاشیهســازی نیســتم؛
همیشــه از خــودم میپرســم مــن چــه کاری
میتوانــم انجــام بدهــم کــه فــان وزارتخانــه
انجــام نــداده اســت .وقتــی آمــوزش و
پــرورش میگویــد پــول و امکانــات نــدارم
اعتــراض چــه فایــدهای دارد؟ بــا آمــوزش
و پــرورش رابطــه خوبــی دارم و مشــکلی
نــدارم .اگــر درگیــری فکــری هــم بــوده مــن از
کنــارش رد شــدم.
ً
ëëشــما در فضای مجــازی مخصوصــا توئیتر
حضــوری فعــال داریــد .این فضــا شــما را در
رسیدنبههدفتانچقدریاریدادهاست؟
مــن کمکهــای زیــادی در فضــای مجــازی
دریافــت کــردم .اگــر ایــن کمکهــا نبــود
چطــور میتوانســتم بــه تجهیــز  10مدرســه
کمــک کنــم و قصــه خوانــی را در  100روســتا
ترویــج بدهــم.

