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هیچ قصه گویی نیست که داستانش با »یکی بود، دیگری هم بود« آغاز شود. روایت است که »یکی بود، 
یکی نبود« داستان زندگی ماست. یکی بود، یکی نبود؛ با هم ساختن ها برای بودن اما همیشه یکی باید 
باشد و دیگری نباشد و ما اسیر این قصه کهن، برای بودن یکی، یکی را نیست می کنیم؛ از دارایی، از آبرو، از 

هستی. انگار که بودنمان وابسته به نبودن دیگری است.

چرا قصه ها با 
»یکی بود، یکی 
نبود« آغاز شد؟
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بستنکمربندمیتواندخطر
مرگومیررادرسرنشینان

صندلیعقب،۲۵تا۷۵درصد
کاهشدهد.

خانمقاسمپور،شمابرایترویجفرهنگکتابخوانی
در»نسیمشــهر«،گروهقصهگوییوکتابخواندن
تشکیلدادید.اماقبلازاینکهوارداینبحثشویم
میخواهمازفضایعمومیشهربگویید.اینمنطقهاز

نظرفرهنگیواقتصادیچهوضعیتیدارد؟
ازهرلحاظیکهنگاهکنیمیکمنطقهمحروم
است؛فقرمالی،فقرفرهنگی،بیکاریواعتیاداز
معضالتشهراســت.نسیمشهریکیازمناطق
مهاجرپذیراستوماکســیرانداریمکهبومی
منطقهباشــد.همهمردمازشهرهایمختلف
کشوربهاینجامهاجرتکردهاند.بنابراینقبلاز
اینکهزیرساختهایالزمفراهمباشدساختارو

جمعیتشبهیکبارهرشدکرد.
شغلومنبعدرآمدمردمنسیمشهربیشترچیست؟
بیشترشانکارگرهستند؛همزنانوهممردان.

وضعاعتیاددراینجاچطوراست؟
منآماررسمیازاعتیادندارم،ولیامسالنهاد
کتابخانههایعمومیکشور21شهررابهعنوان
شهرهاییکهآســیبهایاجتماعیدرآنزیاد
است،شناساییکردهکهاینجاهمیکیازاین

شهرهابود.
تفریحبچههاوکالمردمچیست؟آخرهفتههایااوقات

فراغتچهامکاناتیبرایتفریحکردندارند؟
تفریح؛خیلیسوالسختیاست.تفریحبچهها
شایدفقطبازیکردندرکوچههاباشد،مادرانی

کهشاغلنیستندهمدرکوچههستند.
فضایسبزوپارکهایمجهزیااماکنفرهنگیمثل

سرایمحلهدارید؟
پارکهایکوچکدرمحلههاداریم،ولینهآن
قدرکهجوابگویتفریحجمعیتشباشد.یامثال
شهربازیخیلیکوچکیداریمکهچندوسیلهبازی
بیشترنداردوحتیاغلبخانوادههاهمهزینهاش
راندارندکهبچهشانراشهربازیببرند.یکسری
ازمردمبهصورتشخصیشهربازیهایکوچکی
داخلمغازههادرستکردند،ولیبازهمهمهاینها
هزینهبراستوخیلیمورداستفادهنیست.برای
همینخانوادههاترجیحمیدهندبچههادرکوچه
بازیکنند.ســرایمحلههمنداشتیمتااینکه

چندماهقبلظاهرادربهارستانکهدرنزدیکی
اینجاســتافتتاحشدهاســت.کتابخانههای
عمومیهمداریم،ولیواقعاتعداداعضایعضودر

آنخیلیکماست.
باوضعیتیکهازشرایطمعیشتیوفضایکلیشهر
ترسیمکردیدمثلفقرمالی،کمبودامکاناتتفریحیو
فرهنگیواینکهساکناننسیمشهرمهاجرانیهستند
کهبافرهنگهایمختلفکنــارهمزندگیمیکنند،
طبیعتاآســیبهاودغدغههایمردمزیاداست.در
چنینشرایطیترویجفرهنگکتابخوانیبایدکارخیلی

سختیباشد.درستاست؟
بله؛درچنینفضاییهرکارفرهنگیکهبخواهی

انجامدهیسختاست.ولی
افرادیهســتند بههرحال
کهبهایننتیجهرســیدهاند
کهبایــدکارفرهنگیکنند
ودســتبهکارهمشدهاند.
برخالفعدهایازساکنانکه
میگوینداینجامحلزندگی
نیستوایکاشپولداشتیم
وازاینشهرمیرفتیم،جواب
منبهآنهاایناســتکهاگر
شــمابروی،همســایهمن
برودپساینجاراچهکسی
بسازد؟!چرابایدازمشکالت

شهریکهدرآنبزرگشدهوزندگیکردهایمو
قراراستبچههایمانهمدراینجابزرگشوند،
فرارکنیم؟مااگربرویماینجاخرابترمیشود.
ساختنخیلیسختاست،ولیمنکارمراتنهایی

شروعکردمواالنشدهایمیکگروه.
ایدهکتابخوانیوقصهگوییچطورشکلگرفتوبه
جاییرسیدکهحاالعدهایازمردماستقبالمیکنند؟

منکتابداریخواندهامودریکیازکتابخانههای
عمومیشــهرکارمیکردم.آنزماندرفضای
مجازیباآقاییآشــناشــدمکهبهروستاهای
محروممیرفتوبرایبچههاکتابمیخواند.او
بهمنگفتشماکهکتابدارهستیدچرابیروناز
کتابخانهودرفضاهایعمومیفعالیتنمیکنی.

همینحرفباعثشــدفکرکنمچطوربیروناز
کتابخانهمیشودکارکنم.طبیعتادرفضایعمومی
بیشترمیتوانســتممردمراباکتابآشناکنم.
بنابراینازپارکبانوانشــروعکردم،روییک
نیمکتنشستموبرایبچههاومادرهاقصهیکیاز
کتابهاراتعریفکردم.خیلیاستقبالشدومدیر
پارکبامنتماسگرفتوگفتبچههاخیلیازتو
خوششانآمدهوبازهمبیا.تاسهماهاینکاررا
درپارکبانوانادامهدادموبعدازآنبهپارکهای
دیگررفتــموکمکمچندنفرازدانشــجویانو
کسانیکهدغدغههایفرهنگیداشتندهمبه
منپیوستندودرکنارقصهگوییکارگاههایبازی

درمانیراهمگذاشتیم.
در فقــط برنامههایتــان 

پارکهاست؟
راســتشپارکرفتنما
ادامهداشت،ولیبهزمستان
کهرسیدیمبهخاطرسرمای
هوامجبورشدیممتوقفش
کنیم.هرچقدردنبالخّیر
بودیمکهفضاییبرایبرنامه
گشتیم، کتابخوانیبدهد،

پیدانشد.
چرا؟یعنیباکارتانمخالفبودند؟
برخــیمیگفتنــداگر
میخواهیددراینجاکتابخوانیداشتهباشیدباید
قولبدهیدکهفقطکتابهایمذهبیبخوانید.ولی
خبماحتیاگرکتابقصههایترجمهشدهراهم
میخواندیمهمهشانمجوزچاپداشتندودرکل
هدفماناینبودکهمفهوموسبکزندگیرابه
بچههاآموزشبدهیموفرقینداشتچهکتابی
باشد.بههرحالفضاپیدانکردیمواینتوقفکار
باعثایدههایجدیدترشد.درنهایتیکسری
افرادیراپیداکردیمکهاجازهدادندبابچههابه
خانههایشانبرویمواجراهاآنجاباشد.صاحب
یکیازشــهربازیهایمنطقهقلعهمیرداخل
مغازهاشهماجازهدادهفتهایچندســاعتدر

آنجابرنامهمانرااجراکنیم.

االنبعدازپنجسالفعالیتدرحوزهترویجفرهنگ
کتابخوانــی،میدانیدچنــدنفرازبچههــاوپدرو

مادرهایشانکتابخوانشدهاند؟
دراینســالهاخیلیازخانوادههابهصورت
مداومدربرنامههاشرکتکردهاند،امانمیتوانم
بگویمچندنفرکتابمیخوانند.برایمنهیچوقت
تعدادمهمنبودهوحتیاگریکبچهرابهکتاب
خواندنعالقهمندکردهباشمهمبرایایندنیاو
همآندنیایمکافیاست،چونکتابمسیرزندگی
کودکراعوضمیکند.خیلــیوقتهامادرها
میگویندکهبچهشانپولتوجیبیاشراجمع
کردهتاباآنکتــاببخرد؛اینموضوعنتیجهای

استکهازهدفمگرفتهام.
االنتقریبااغلبمردمدرهرجاییازکشورگوشی
هوشــمند،کامپیوتریاتبلتدارند.طبیعتابچههای
نسیمشهرهمبایدبادنیایاینترنتوشبکههایمجازی

وبازیهایکامپیوتریآشناباشند.درستاست؟
بله،خیلیهایشــاندارندوواقعاهممعضلی

است.
باتوجهبهتغییرسبکزندگیواینکهبرایخیلیاز
مادرها،پدرهاوبچههااینترنتوبازیهایکامپیوتری
جزوالینفکیاززندگیروزمرهشدهاست،راضیکردن
بچههاوجداکردنشانازایندنیایخوشرنگولعاب
مجازیوسوقدادنآنهابهسمتفعالیتیمثلکتاب

خواندن،واقعاچقدرجوابمیدهد؟
یکسریترفندهابرایبچههاداریم)میخندد(.
مابچههاییداریمکهوقتیدربرنامههایماشرکت
میکنندبایدگوشیمادرشانهمدستشانباشد،
یعنیباگوشیبازیمیکنندولیدرعینحالقصه
راهمگوشمیکنند.ترفندهاییکهداشتیماین
بودکهموقعقصهگوییگوشیمادرهارامیگرفتیم
یابهآنهامیگفتیمگوشیشانرادرخانهبگذارندو
بعدبیایند.بعضیاوقاتهماجازهمیدهیمبچهها
باگوشــیبازیکنند،امابهآنهامیگوییمآخر
جلسهدربارهکتابسوالمیپرسیموواقعاهم
وقتیاینکاررامیکردم،متوجهمیشدمکهبچه
درعینحالکهبــازیمیکردهبهقصههمگوش

میدادهاست.

ترفندجداکردنبچههاازاینترنتوعالقهمندکردنشانبهکتابدرگفتوگوبا»ظریفهقاسمپور«مروجکتابخوانی

شهرزاد قصه گو در پارک های نسیم شهر

بهنازمقدسی|»نسیمشــهر«و»تهران«نمادتضادهایزندگی
هستند.نسیمشهررامهاجرهاساختند،خانوادههاییکهازسالها
پیشبرایکارگریازشــهرهایمختلفبهتهرانآمدندوبهدلیل
هزینههایباالیپایتخت،خانههایشاندر50کیلومتریتهرانبناشد.
شهریبیخگوشپایتخت،جاییکهمردمشنیمساعتباتهرانفاصله

دارندباسبکزندگیخاصخودش.
ظریفهقاسمپور،کتابدارکتابخانهنسیمشهروکارشناسارشدعلوم

اطالعاتکهخودشاز6سالگیباخانوادهاشازهشترودبهنسیمشهر
مهاجرتکرده،سالهاســتدغدغهساختنشهرکودکیهایشرا
دارد.ازخیلیهاشنیدهاستکهاینجازندگیکردنسختاستو
بایددنبالهموارکردنمشکالتبودولیهمیشهیکجملهراتکرار
کرده:»چهکسیبهجزخودمانقراراستشهررابرایبچههایمان
بسازد؟«اواز5سالپیشبهصورترایگانشروعبهترویجکتابخوانی
درفضاهایعمومیشــهرکردتابچههاوخانوادههایشانباقصهها

وکتابهاآشناشــوند.حاالکاریکنفرهاشتبدیلبهگروهشدهو
نامشبهعنوانقصهگوینسیمشــهر،گوشبهگوشپیچیدهاست.
بچههاازاواستقبالمیکنند،باپولتوجیبیهایشانکتابمیخرند
ودربرنامههایکتابخوانیموبایلوتبلتشانراکنارمیگذارندودل
میدهندبهقصهها.ایناتفاقفرهنگیبادستانخالی»ظریفه«رقم
خوردوحاالصدایشبهقلبتهرانرســیده؛بهمیدانپاستور،نهاد

ریاستجمهوری.

اولهمهقصههایقدیمیبا»یکیبود،یکینبود«
شروعمیشد.شماهمقصههایتانراباهمینجمله

آغازمیکنید؟
معموال نه! شــاید گاهی در مناســبت هایی مثل 
چهارشنبه سوری که داستان های ســنتی را روایت 
می کنم،  قصه را با یکی بود، یکی نبود شروع کنم، ولی 
االن قصه هایم را با یک سوال یا چالش شروع می کنم. 
مثال  جلد کتاب را به بچه ها نشان می دهم و می گویم 
بچه ها این جا چه می بینید؟ و این شــروع گفت وگو و 

 ارتباطم با بچه هاست. 
شــماقصهکتابهارامیخوانیدیابنابهشرایط
مختلفیااتفاقاتروزقصههایجدیدیمیسازید؟

من هم از قصه کتاب ها استفاده می کنم و گاهی به 
مناسبت های مختلف که کتاب قصه ای برایش  پیدا 
نمی کنم، خودم داســتان می نویسم. گاهی هم برای 
قصه سازی از خود بچه ها استفاده می کنم. هرچند  که 
این منطقه محروم است، اما بچه هایش واقعا خالقند 

و گاهی داستان هایی تعریف می کنند  که جالب است. 
قصهایهستکهبچههاآنراازبقیهقصههابیشتر

دوستداشتهباشند؟
بله؛ کتابی به نام »با یک فکــر بکر چه کار می توان 

کرد« .
قصهاشچیست؟

این کتاب، قصه بچه ای اســت که روزی فکر بکری 
به ذهنش می رسد، ولی خجالت می کشد و می ترسد 
 که اگر فکرش را به بقیه بگوید، مســخره اش کنند. 
بعد می خواهد فکرش را رها کنــد و برود دنبال کار و 
 زندگی اش، ولی این فکر افتاده بود دنبالش و مثل سایه 
با او می آمد و هیچ جایــی رهایش نمی کرد. خالصه 
آن قدر  با او آمد که تصمیم گرفت یک مقدار فکر را در 
ذهنش پرورش دهد ولی باز هم به کسی چیزی نگفت. 
تا این که  فکر آن قدر بزرگ و بزرگتر شــد که دیگر در 
ذهنش جا نشد و آمد بیرون. آن جا بود که  فکر بکر را 

همه دیدند و آرزو و کشفش عملی شد.  
فکربکربچههاینسیمشهرچیست؟

یکی از آرزوهایی که همیشه خیلی هایشان می گویند 
این است که دوست دارند نویسنده کتاب قصه ها را از 
 نزدیک ببینند. امیدوارم اگر نویسنده های ایرانی این 

خبر را می خوانند، سری به بچه های نسیم شهر بزنند. 
هفتهگذشتهکلیپیازفعالیتهایگروهکتابخوانی
شــمادرفضایمجازیمنتشرشــدکهبازنشر
آنتوســطخانمموالوردیوابتکارباعثبیشتر
دیدهشدنکارشماشد.انتشاراینخبرتاثیریدر

روندفعالیتتانداشت؟
هنوز زمان زیادی نگذشته که نتیجه اش مشخص 
شــود، ولی دقیقا روز دوم بعد از انتشــار، خبر به نهاد 
 ریاست جمهوری رسید و در نهایت خانم موالوردی با 
یکی از خبرنگاران شهرستان ما صحبت کرده و  گفته 
بود می خواهند از ما حمایت کنند. ظاهرا به خبرنگار 
هم گفته اند که در یکی از این جلســات  کتابخوانی، 
فرماندار شهرمان دعوت شود تا از نزدیک روند کار را 

ببینند. امیدوارم نتیجه بخش باشد و  حمایت شویم. 
فکرمیکنیداینطرحیکهبرایترویجکتابخوانی
درشهرکوچکیمثلنسیمشهرتاحدودیبهنتیجه
رسیدهدرکالنشــهرهاییمثلتهرانهمجواب

میدهد؟
 در این چند ســال به این نتیجه رسیده ام که من به 
تنهایی توانستم این طرح را اجرا کنم، پس اگر این طرح 
توسط  مسئوالن با نیرو و اختیارات بیشتری اجرا شود 
حتما در یک بازه زمانی کوتاه نتیجه می دهد. من یک 
نفر، با  همه سختی ها و مشکالت این کار را شروع کردم 

و حاال صدایم به کل کشور رسیده است. 

پارکهایکوچکدرمحلهها
داریم،ولینهآنقدرکهجوابگوی
تفریحجمعیتشباشد.یامثال
شهربازیخیلیکوچکیداریم
کهچندوسیلهبازیبیشترندارد

وحتیاغلبخانوادههاهم
هزینهاشراندارندکهبچهشانرا

شهربازیببرند


