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سخن اول

نكوداشت روز خبرنگار و فرا رسیدن  17مرداد

بها دادن به حرفهای های حرفهای سخت

و استانداردسازی سلیقهای مدیران اجارهای

4
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سـخت را برگزیـده انـد بـا كـم تریـن انتظـار
بیشـترین تلاش را از خـود نشـان میدهنـد و
برخوردهایـی بسـیار متوقعانـه از فعاالنـی كـه
بـدون هیـچ چشـم داشـتی در سـختیها و
گرفتاریهـا در گرمـا و سـرما از هیچ تالشـی دریغ
نكـرده و میكوشـند تـا بازگـو كننـده حرفها و
نا شـنیده هـای مردمی باشـند كـه راه به جایی
ندارنـد ،وجـود دارد  .مردان و زنانـی كه با قلم و
كاغـذ خـو گرفته انـد و نوشـتن و پژوهیدن كار
روزمـره شـان اسـت و در روزگار معاصـر همـان
نوشـتن و ضبـط صـدا و تهیـه عكـس را نیـز با
شـخصی تریـن وسـیله خـود انجـام میدهند
و كاربـرد تلفـن هـای همراه بـرای همیـن گروه
تعریـف دیگـری دارد .واگویـه هایـی را روایـت
میكننـد كـه شـاید بـه گـوش خیلیهـا هـم
نخـورده باشـد حتـی همسـایه و هـم محله ای
و همشـهری هـای مهربـان و دوسـت داشـتنی
نزدیـك محـل سـكونت و كارشـان .صحبـت از
حرفه ای های حرفه ای اسـت بـه نام خبرنگاری
كـه تـا مدتی پیش و شـاید هـم بـه تازگی حق
بیمـه آنان بـا عناوین متفاوتی چـون نظافتچی
و خدماتـی و تعمیركار صنـوف مختلف پرداخت
میشـد تـا هزینـه ای بـرای رسـانهها بـه وجود
نیایـد در حالی كه حرفها و ناگفته های بسـیاری
در ایـن بـاره وجود دارد و مناسـب نیسـت تا در
تنهـا روزی كـه بـه اسـم خبرنـگاران در تقویـم
تلاش یـك سـاله در یـك روز گاهـی دیده

مناسـبت هـای ایـران اسلامی وجـود دارد از نا

میشـود و بسـیاری از زمانهـا حتـی فرامـوش

مهربانیها سـخن گفت .اما نكاتـی را به همین

میشـود .اگـر امـواج گوناگونـی چـون دلتـای

مناسـبت میشـود مرور كـرد .

كرونایـی هم نباشـد شـاید بسـیاری از آیینها

-1یکـی از جـدی تریـن و عجیـب تریـن

و مراسـم هـای تكریـم و تقدیـر و تجلیـل برگزار

مشـکالت حـوزه فرهنگ در كالن و در رسـانهها

نمی شـد و در شـرایط موجود خطرناك روزهای

بـه صورت خـاص کـه از دیرباز تا كنون دسـت

كرونایـی این گونه محفل های قدر شناسـانه به

به گریبان هسـتند اسـتاندارد سـازی بر اساس

فراموشـی سـپرده میشـود و از گروهـی خاص

سلایق و دیدگاه های شـخصی مدیـران اجاره

كـه بـه صورت عـام تلاش میكننـد و حرفه ای

ای رسـانه هایـی اسـت كـه بـرای مدتـی كوتاه

هـای نگارش و ویرایش و پژوهش ،كه حرفهای

منصـوب میشـوند ،بـدون داشـتن پیشـینه

مردادماه ۱۴۰۰
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تجربـی و یـا علمـی در مدیریـت رسـانه،

پسـتچیها نقـش تعیینكنندهای در گـردآوری

هزینههای بسـیاری را بـرای آن مجموعه ایجاد

اخبـار داشـته و خبرهـا را از دلیجانهـا یـا

میكننـد .و متاسـفانه بـه دلیـل جایـگاه ایـن

پیكهـای سـواره میگرفتنـد و از آنجایی كه در

اشخاص این اسـتاندارد به سرعت اجرایی شده

آن دوران خبرهـا به مفهـوم اخص كلمه چندان

و تـا کنـون هزینـه هـای جدی بـرای رسـانهها

زیـاد نبودند ،هر چیزی كه میرسـید به دسـت

در بـر داشـته اسـت در حالـی كـه رسـانه هایی

چـاپ سـپرده میشـد ،بیآنكه حتـی ویرایش

كـه به محبوبیت و مشـروعیت الزم رسـیده اند

شـود .و ابـزار هوشـمند و انـواع وسـایل ارتباط

نبایـد مـورد آزمـون و خطـا قـرار بگیرند .

جمعی در تنظیم نوشـتهها و محتوای رسـانهها

-2اعتقـاد بـه منبـع انسـانی بـه عنـوان

بـه جای حروف سـربی چیـده شـده در فضای

سـرمایههای اصلی و نه سـخت افزار و یا منابع

لیتـو گرافیهـا و بـا ماشـینهایی كـه از چوب

مالـی از دیگـر ضـرورت هـای توجه بـه فعاالن

سـاخته شـده بودنـد ،بـه چـاپ میرسـیدند،

رسـانه ای اسـت كه در نظر مدیران رسـانه باید

چـاپ و منتشـر میشـوند اما رسـالت و وظیفه

بیشـتر مد نظر باشـد و با این اعتقـاد به جذب

اهـل رسـانه تغییـر نكـرده اسـت .و مناسـب

و همكاری خبرنگاران یا نویسـندگان و عكاسـان

اسـت تا همـواره از تلاش این گمنامـان عرصه

مطبوعاتـی پـر داخـت كـه بـه بهانـه کاهـش

فرهنـگ قدردانـی كرد .

هزینههـا باعـث صفر شـدن بهره وری نشـوند.

-5مناسـبت روزخبرنگار زمان مناسبی است

و در همـان زمـان بـا انجام پـروژه هـای برنامه

تـا یـاد و نـام مسـافران آسـمانی این صنـف را

ریزی نشـده و یـا ...باعث صرف هزینـه ای زیاد

یـاد كـرد و چـه قـدر پسـندیده و زیباسـت تا از

و بـدون نتیجـه نشـوند .یعنـی همـان هزینـه

احـوال خانـواده و فرزندانشـان دلجویـی كرد و

کاهـش پیدا کرده در مرحلـه اول ،در مرحله دوم

نشـان افتخـاری را بـرای بازماندگانش به رسـم

جبران شـود!

ادب اهـدا نمـود تـا بداننـد تالشها و سـخت

-3كاركرد رسـانهها به دالیل بسـیاری تغییر

كوشـی هایشـان هرگـز فرامـوش نخواهـد

كـرده و در عصـر حاضـر رسـانهها دوسـویه و

شـد .یاد شـهیدان رسـانه و سـانحه هواپیمای

تعاملی بوده و در این شـیوه از تعامل خبرنگاران

سـی 130گرفتـه تـا زنـده یادهایـی كـه بـر اثـر

و فعـاالن رسـانه ای نقش قابل توجهی داشـته

بیمـاری دیگـر در بیـن اهـل رسـانه نیسـتند از

و خواهنـد داشـت هـر چنـد روزگاران كهـن

مهـدی شـادمانی و روح اهلل رجایـی كـه در یك
سـال اخیـر یـاد و نامشـان همیشـه جاودانـه
اسـت تـا خبرنـگاران حادثـه واژگونـی اتوبوس
خبرنـگاران در آذربایجـان غربـی كـه هـم چنان
اربعین در گذشـتش شـان و داغ نبودنشـان در
دل همـكاران و خانـواده هایشـان تـازه اسـت؛
خانمهـا ریحانـه یاسـینی و مهشـاد كریمـی .
مهدی توکلیان
دبیر نخستین جشنواره کتاب خوان رسانه
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فراخوان

فراخوان

برگزاری نخستین جشنواره «کتاب خوان و رسانه» در

آخرین سال قرن

نخســتین جشــنواره «کتابخــوان و رســانه» بــا هــدف اطالعرســانی
مناســب از فعالیــت کتابخانههــای عمومــی سراســر کشــور و تقدیــر از

فعــاالن رســانهای در حــوزه کتــاب و کتابخانههــا ،در  ۶بخــش اصلــی،

 ۲بخــش فرعــی و  ۱بخــش ویــژه توســط اداره کل روابــط عمومــی و
امــور بیــن الملــل نهــاد کتابخانــه هــای عمومــی کشــور برگــزار شــد.
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طرح :سعید بنازاده مقدم |
ارائه شده در دومین دوساالنه
کارتون کتاب

بـه منظور توسـعه همـکاری کتابخانه های

مجـازی و اهمیـت نقـش مطالعـه ،تقویـت

عمومـی با مطبوعات ،خبرگزاریها و شـبکههای

ارتباط رسـانهها بـا کارکنان نهـاد کتابخانه های

رادیـو و تلویزیونی و تقویت زمینـه های اطالع

عمومـی کشـور ،مدیـران کشـوری و اسـتانی و

رسـانی مناسـب «خدمـات و برنامههـای»

اعضـای کتابخانـه هـای عمومـی ،مسـئولیت

کتابخانههای عمومی؛ تجلیـل از نقش اصحاب

پذیـری اصحـاب رسـانه در قبـال خدمـات و

رسـانه در توجـه عمـوم مـردم بـه «خدمـات و

برنامههـای کتابخانـه هـای عمومـی ،ایجـاد

برنامههـای کتابخانههـا و تکریـم کتابـداران»؛

زمینه شـکوفایی استعدادها و خالقیت اصحاب

اسـتعدادیابی خبرنگاران فعال در عرصه رسـانه؛

رسـانه در حـوزه ترویـج فرهنـگ مطالعـه و

ایجـاد زمینه توجـه مردم به نقـش کتابخانهها

آشـنایی بیشـتر مردم ایران اسلامی با ظرفیت

بـه عنـوان پایگاه هـای فرهنگـی و اجتماعی در

هـای فرهنگـی ،خدمـات و برنامههـای موجود

توسـعه فرهنـگ عمومـی و افزایش مشـارکت

در نهـاد کتابخانـه هـای عمومـی کشـور و در

مردمـی و اعضـای کتابخانههـا در فعالیت های

نهایت توسـعه گفتگوهای عمومـی و نخبگانی

فرهنگـی و آموزشـی در مناطـق کـم برخـوردار،

دربـاره کتابخانههـای عمومـی برگـزار شـد.

نخسـتین جشـنواره «کتـاب خـوان و رسـانه»
توسـط اداره کل روابـط عمومـی و امـور بیـن

نخستین جشـنواره «کتاب خوان و رسانه»

الملل نهـاد کتابخانههـای عمومی کشـور برگزار

در سـال پایانی قرن در موضوعـات «کتابخانه»،

میشـود.

«کتابـدار»« ،کتـاب خـوان»« ،اهـدای کتـاب»،
«کتابخانـه و خانـواده»« ،مسـئولیت اجتماعی

اهداف جشنواره

نهـاد کتابخانـه های عمومـی کشـور»« ،ترویج

اولیـن جشـنواره کتـاب خـوان و رسـانه

فرهنگ مطالعـه»« ،برگـزاری محافل تخصصی

بـا هـدف زنـده نگـه داشـتن فضـای کتابخانه

در طـول سـال بـا رویکـرد مـورد نیـاز ملـی و

و کتابخوانـی بـا اسـتفاده از ظرفیـت فضـای

اسـتانی» ماننـد« :محافـل ادبـی»« ،فضـای

مردادماه ۱۴۰۰
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طـرح :رینـر ارت از آلمـان | ارائـه شـده در
دوسـاالنه کارتـون کتـاب

همچنیـن ایـن جشـنواره دارای  ۲بخـش
جنبی شـامل:
«اهـدای جایـزه بـه بهتریـن مطلـب بـا
محوریـت افتتاح کتابخانه هـای مرکزی و اثرات
آن در توسـعه فضاهای فرهنگی ایران اسالمی»
«اهـدای  ۱۱جایـزه بـه بهتریـن گـزارش از
توسـعه فعالیت های فرهنگـی و اجتماعی نهاد
در کتابخانـه هـای عمومی»
با  ۱۱موضوع محوری زیر بود.
 .۱کـم توجهـی بـه کتابخانـه ،کتابـدار و
مطالعـه در آثـار سـینمایی تولیـد داخـل
 .۲تمرکـز کتابخانـه هـای بر فعالیـت های
فرهنگـی از جملـه تشـکیل محافـل ادبی
 .۳نقش کتابخانه های عمومی در توسـعه
و ترویـج فرهنگ مقاومت
 .۴نقـش کتابخانـه هـای عمومـی در رفـع
نیازهای گروه های خاص (نابینایان ،ناشـنوایان
و )...

مجـازی و کتابخانـه»« ،توجه بـه نقش آموزش

 .۵تمرکـز بر توسـعه فعالیت هـای فرهنگی

در کتابخانـه هـای عمومی» و ...برگـزار و فعاالن
عرصـه رسـانه آثار منتشـر شـده خـود از تاریخ
انتشـار فراخـوان را ابتـدا تـا  ۲۲بهمـن مـاه و
سـپس در پـی تمدیـد تـا اول اردیبهشـت ماه
 ۱۴۰۰بـه دبیرخانه این جشـنواره ارسـال کردند.
ش اصلی جشنواره
بخ 
ایـن جشـنواره در  ۶بخـش اصلـی شـامل
مـوارد زیـر برگزار شـد:
«خبر»
«گزارش» (خبری ،توصیفی ،تحلیلی و)...
«سرمقاله و یادداشت»
«گفت و گو»
«مقاله»
«عکس» (خبری ،گزارش تصویری )... ،
بخش های جنبی
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طـرح :داود صفـری | ارائـه شـده در دومین
دوسـاالنه کارتـون کتاب

کتاب خوان ؛ ویژهنامه نخستین جشنواره «کتابخوان و رسانه»

طرح :سـهراب خیری | ارائه شـده در دومین

بخش ویژه

دوساالنه کارتون کتاب

بخـش ویـژه این جشـنواره به رسـانههای
دیداری و شـنیداری(رادیو و تلویزیون) با رویکرد
توجـه بـه اخبـار و گزارشهـای ویـژه رسـانه
هـای ملـی در حـوزه کتابـداران ،کتابخوانها و
کتابخانـه های عمومـی اختصاص داشـت.
جوایز جشنواره
جوایـز درنظـر گرفته شـده برای نخسـتین
جشـنواره «کتـاب خوان و رسـانه» شـامل:
جایـزه نقـدی  ۳۰میلیـون ریالی بـه همراه
تندیـس و لوح تقدیر برای نفرات اول هر رشـته
جایـزه نقـدی ۲۰میلیـون ریالـی بـه همراه
لـوح تقدیـر بـرای نفـرات دوم هر رشـته
جایـزه نقـدی  ۱۰میلیـون ریالـی بـه همراه
لـوح تقدیـر بـرای نفرات سـوم هر رشـته
 ۱۱جایـزه نقـدی  ۳۰میلیـون ریالـی بـه

کتابخانههـا از جملـه راه اندازی بخـش کودک و

برگزیـدگان بخـش هـای جنبـی

نوجوان در کتابخانه های عمومی سراسـر کشـور

 ۳جایـزه نقـدی  ۳۰میلیـون ریالـی بـه

 .۶نقـش نماینـدگان مـردم در مجلـس

برگزیـدگان اول تـا سـوم بخش ویژه جشـنواره

شـورای اسلامی در ایجـاد زیرسـاختهای
مناسـب و ریـل گـذاری در جهـت توسـعه

فرایند داوری و گزینش آثار

فعالیـت هـای فرهنگـی در کتابخانـه هـای

اولیـن جشـنواره «کتابخـوان و رسـانه»

عمو مـی
 .۷اهمیـت نقـش پژوهـش در ایجـاد
تحـول و تغییر کتابخانه های عمومی کشـور از
پایـگاه هـای امانت کتـاب به مراکـز فرهنگی و
اجتماعـی بـا محـور کتاب
 .۸نقش کتابخانـه های عمومی در حفظ و
تقویت هویت ایرانی و اسلامی
 .۹همدلـی و همراهـی کتابخانـه هـای

بـه دلیـل اسـتقبال اهالـی رسـانه ابتدا تـا اول
اسـفندماه و سـپس تـا اول اردیبهشـت مـاه
تمدید شـد.
بـر این اسـاس پـس از اتمام مهلت ارسـال
آثـار فرایند گزینش آغاز شـد.
در گزینـش اولیـه آثار مـورد ارزیابی گروهی
از اصحـاب رسـانه قـرار گرفتـه تـا آثـار مـورد
پذیـرش بـه داوری گذاشـته شـود.

عمومـی بـا آسـیب دیـدگان حـوادث طبیعـی

 ۲۷اردیبهشـت مـاه  1400نیـز گـروه داوری

 .۱۰توجـه بـه کتابداران و کتـاب خوان های

پـس از بررسـی اولیـه آثـار ،امتیـاز آثـار جمـع

ادیان و غیرمسـلمانان در کتابخانه های عمومی

بنـدی و برگزیدگان مشـخص شـدند تـا پس از

 .۱۱نقش کتابخانه های عمومی در توسـعه

تنظیـم بیانیه هیأت داوران مراسـم اختتامیه در

و ترویـج فرهنگ اصیل انقالب اسلامی

 ۱۷مردادمـاه  1400برگـزار شـود.
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گفت و گو

گفت وگو با دبیر جشنواره «کتاب خوان و رسانه» که محصول سال کرونا است

به کام کتابخوانها

مهــدی توکلیــان :وقتــی رســانهها درگیــر جشــنواره میشــوند یعنــی
اطالعــات بیشــتری دربــاره فعالیــت نهــاد کتابخانههــای عمومــی

بــه مــردم منتقــل میشــود .در واقــع اصــل خدمــت بــه مــردم
برمیگــردد ،امــا بــا تــاش و همــت اهالــی رســانه .در واقــع هــم
از طریــق رســانهها برنامــه هــای نهــاد را بهتــر و بیشــتر بــه اطــاع

مــردم میرســانیم و هــم از تــاش اهالــی رســانه تقدیــر میکنیــم.
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خوزستان  -کتابخانه عمومی شهید آوینی

در حالـی کـه برخـی جشـنوارهها در ایـن

ایجـاد زیرسـاخت های مناسـب و ریـل گذاری

مـاه هـای شـیوع ویـروس کرونـا لغو شـده یا

در جهـت توسـعه فعالیـت هـای فرهنگـی

بـه تعویـق افتـاده انـد ،اداره کل روابط عمومی

در کتابخانـه هـای عمومـی ،اهمیـت نقـش

و امـور بیـن الملل نهـاد کتابخانه هـای عمومی

پژوهـش در ایجـاد تحـول و تغییـر کتابخانـه

کشـور یک جشـنواره برگزار کرده بـه نام «کتاب

هـای عمومـی کشـور از پایـگاه هـای امانـت

خـوان و رسـانه» کـه هدفـش اطلاع رسـانی

کتـاب بـه مراکـز فرهنگـی و اجتماعی بـا محور

مناسـب از فعالیـت کتابخانـه هـای عمومـی

کتـاب ،نقـش کتابخانههـای عمومـی در حفظ

سراسـر کشـور و تقدیـر از فعـاالن رسـانه ای

و تقویـت هویـت ایرانی و همدلـی و همراهی

در حـوزه کتـاب و کتابخانههـا اسـت .ایـن

کتابخانـه هـای عمومـی بـا آسـیب دیـدگان

جشـنواره از  ۱۱موضـوع محـوری تشـکیل

حـوادث طبیعـی ،توجه بـه کتابـداران و کتاب

شـده کـه کم توجهـی بـه کتابخانـه ،کتابـدار و

خوان هـای ادیان و غیرمسـلمانان در کتابخانه

مطالعـه در آثـار سـینمایی تولید داخـل ،تمرکز

هـای عمومـی و نقـش کتابخانه هـای عمومی

کتابخانـه هـای بـر فعالیـت هـای فرهنگـی از

در توسـعه و ترویـج فرهنـگ اصیـل انقلاب

جملـه تشـکیل محافل ادبـی ،نقـش کتابخانه

اسلامی را شـامل میشـود .همچنیـن ایـن

هـای عمومـی در توسـعه و ترویـج فرهنـگ

جشـنواره شـش بخش اصلی ،دو بخش فرعی

مقاومـت ،نقـش کتابخانـه هـای عمومـی در

و یـک بخش ویـژه دارد و شـیوه ارسـال اثر به

رفـع نیازهـای گـروه هـای خـاص ،تمرکـز بـر

جشـنواره کتاب خوان و رسـانه بـه زودی اعالم

توسـعه فعالیـت هـای فرهنگـی کتابخانهها از

میشـود .دربـاره اولین جشـنواره کتـاب خوان

جملـه راه انـدازی بخش کـودک و نوجـوان در

و رسـانه بـا مهـدی توکلیـان مدیـرکل روابـط

کتابخانـه هـای عمومی سراسـر کشـور ،نقش

عمومـی نهـاد کتابخانههـای عمومـی کشـور و

نمایندگان مردم در مجلس شـورای اسلامی در

دبیـر ایـن جشـنواره گفـت و گـو کـرده ایم.
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استان تهران  -بخش کودک کتابخانه عمومی شهدا

چطـور شـد یـک جشـنواره رسـانه ای

کتابخانه ای بر اسـاس کار ویژه آموزش و آگاهی

دربـاره کتابخانه های عمومـی طراحی کردید؟

و آفرینـش فعالیت میکنـد و از همین بابت در

جشـنواره «کتـاب خوان و رسـانه» با توجه

بعـد قانونـی بـا رویکرد تنظیـم گـری و نظارت

بـه رویکـرد جدید نهـاد کتابخانه هـای عمومی

روبه رو هسـتیم ،در بعد ماموریت آموزشی روی

کشـور در دوره مدیریـت جدیـد ،طراحی شـده

افزایـش سـطح دانش و مهـارت اعضا فعالیت

چـون در رسـانه هـای ما تـا حد قابـل قبولی به

داریم و در بعد زیرسـاختی بـه مجموعه فناوری،

کتـاب پرداخته میشـود امـا بـه کتابخانه های

تجهیـزات فنـی و امکانات میپردازیـم و در بعد

عمومـی کمتر توجه شـده و رویکـرد ،برنامهها و

علمـی ،استانداردسـازی و حـل مسـائل مد نظر

اهـداف آنها بـه انـدازه کافی مطرح نمی شـود.

قـرار میگیـرد و بعـد اقتصـادی هم به توسـعه

هـدف آرمانـی نهـاد کتابخانـه هـای عمومـی

و پایدارسـازی منابـع و بهینـه سـازی مصـارف

کشـور این اسـت کـه ماموریت ها ،چشـم انداز

اختصـاص دارد کـه در تمـام ایـن زمینههـا بـا

و ارزش هایـش برای فرهیختـگان و توده مردم

چشـم انـداز حمایـت مسـتمر از کتابخانه های

روشـن شـود چـون ایـن نهـاد ماموریـت های

عمومی فعالیـت داریم.

متعـددی دارد که ابعاد قانونی ،آموزشـی ،پیش

ایـن مجموعـه فعالیتهـا مـا را بـر آن

سـاختی ،علمی و اقتصادی را شـامل میشـود.

داشـته کـه برای معرفی بهتر فعالیـت های نهاد
کتابخانـه هـای عمومـی بـه جامعه جشـنواره

کمـی بیشـتر دربـاره ایـن ابعـاد توضیح
میدهیـد؟

برگـزار کرده و همه رسـانه های اسـتانی ،محلی،
مکتـوب ،خبرگزاریهـا و صـدا و سـیما را در

کتابخانـه هـای مرکـزی  ۴۴نـوع خدمـات

بخـش هـای مختلـف جشـنواره سـهیم کنیم.

ارائـه میکننـد .یعنـی کتابخانـه هـای مرکـزی

بـه این منظور یـک بـازه زمانی برای مشـارکت

ما سـال هاسـت از موقعیت کلیشـه ای امانت

اصحـاب رسـانه در نظـر گرفتـه ایـم کـه از روز

دادن و پس گرفتن کتاب دور شـده اند .بنابراین

خبرنـگار یعنـی  ۱۷مـرداد آغـاز میشـود و تا ۱۷

نهـاد کتابخانه هـای عمومی به بهبـود خدمات

اسـفند -که سـالروز تاسـیس نهاد کتابخانههای
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بـه نظـر میرسـد فقـط رسـانهها از
جشـنواره سـود میبرنـد .آیـا بـرای مـردم و
اعضـای کتابخانههـا برنامـه ای نداریـد؟
وقتی رسـانهها درگیر جشـنواره میشـوند
یعنـی اطالعـات بیشـتری دربـاره فعالیـت
نهـاد کتابخانـه هـای عمومـی به مـردم منتقل
میشـود .در واقـع اصل خدمت به مـردم برمی
گـردد ،امـا با تلاش و همـت اهالی رسـانه .در
واقـع ایـن جشـنواره چنـد کارکـرد دارد؛ هـم از
طریـق رسـانهها برنامـه هـای نهـاد را بهتـر و
بیشـتر بـه اطلاع مـردم میرسـانیم و هـم از
تلاش اهالـی رسـانه تقدیـر میکنیـم.
عمومـی اسـت -ادامـه دارد .تلاش مـا ایـن
اسـت کـه جشـنواره ای فعـال داشـته باشـیم
کـه همـه فعالیـت هـای متنـوع نهـاد را در بـر
بگیـرد .در نهایـت آثار رسـیده داوری میشـوند
و بهترینهـا را معرفـی میکنیم .این جشـنواره
فرصتـی اسـت کـه از دوسـتان رسـانه ای هـم
تشـکر شود.
استقبال چطور بود؟
از همـان روزهـای ابتـدای انتشـار فراخوان
جشـنواره اسـتقبال خـوب بود ،بـه خصوص در
اسـتان های مختلـف ،خبرنـگاران مطالب خود
را ارسـال کردنـد و همزمان ما هـم تالش کردیم
یـک فضای زیرسـاختی برای دریافـت اطالعات
فراهـم کنیـم که راه انـدازی دبیرخانـه مجازی و
البتـه پایگاه اطالع رسـانی و ثبت نام جشـنواره
یکـی از این اقدامـات بود.

علـت تمدیـد چندبـاره جشـنواره و تاخیر
در برگـزاری مراسـم اختتامیـه چـه بود؟
بـا توجـه به اینکـه آثـار زیـاد و متنوعی به
ایـن جشـنواره ارسـال شـده بـود و همچنیـن
بـرای جلوگیری از تضییع حق شـرکت کنندگان،
تیمی متشـکل از کارشناسـان خبره و خبرنگاران
برتـر رسـانهها به دقت آثـار را مورد بررسـی قرار
داده و در نهایـت روز  ۲۷اردیبهشـت ماه  ۶۵اثر
نهایی شـده به داوری گذاشـته شـد.
ضمـن اینکـه شـرایط قرمـز کرونایـی در
اردیبهشـت مـاه در حال گسـترش بـود و این و
شـرایط رسانه ای کشـور که در آستانه انتخابات
بـر ایجاد مشـارکت حداکثری مـردم متمرکز بود
کـه با توجه بـه این شـرایط و به منظـور تکریم
برگزیـدگان نخسـتین جشـنواره کتـاب خـوان
و رسـانه ،آییـن اختتامیـه در روز  ۱۷مـرداد ،روز
خبرنـگار برگزار میشـود.
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چـه تعـداد از اهالـی رسـانه در ایـن
جشـنواره برگزیـده شـدند؟

افتتـاح کتابخانـه مرکـزی» توسـط هیـات
داوران انتخـاب شـد و از  ۱۱موضـوع بخـش

روز  27اردیبهشـت مـاه هیـات داوران

جنبـی نیز تنهـا در  ۵موضوع «نقـش کتابخانه

در نشسـتی چنـد سـاعته و بـا  ۱۰شـاخص

هـای عمومـی در رفـع نیازهـای گروههـای

اصلـی بـه امتیازدهـی آثـار نهایـی پرداختنـد

خـاص (نابینایـان ،ناشـنوایان)»« ،تمرکـز بـر

کـه در نهایـت  ۱۹اثـر در رشـته هـای مختلف

توسـعه فعالیـت هـای فرهنگـی کتابخانهها از

جشـنواره حائـز رتبـه شـدند .بر اسـاس اعالم

جملـه راه انـدازی بخـش کـودک و نوجـوان در

هیـأت داوران در بخـش «خبـر» یـک اثـر

کتابخانههـای عمومی سراسـر کشـور»« ،تمرکز

حائـز رتبـه اول و یـک اثـر نیز شایسـته تقدیر

کتابخانـه هـای عمومـی بـر فعالیـت هـای

شـناخته شـد .همچنین در بخش «سرمقاله و

فرهنگـی از جمله تشـکیل محافل ادبـی»« ،کم

یادداشـت» نفرات اول تا سـوم معرفی شدند.

توجهـی بـه کتابخانه ،کتابـدار و مطالعـه در آثار

در بخـش «گـزارش» نیـز بـا توجه بـه تعدد و

سـینمایی تولید داخل» و «نقش کتابخانه های

کیفیـت مطلـوب آثـار نهایـی ۱ ،اثر حائـز رتبه

عمومی در توسـعه و ترویـج فرهنگ مقاومت»

اول ،یـک اثـر حائـز رتبـه دوم و  ۲اثـر نیـز بـه

برگزیـدگان معرفـی شـدند و در  ۶موضوع دیگر

عنـوان رتبـه سـوم معرفـی شـدند .در بخـش

اثـری حائز شـرایط شـناخته نشـد.

«گفـت و گـو» نیز با توجه بـه کیفیت مطلوب

در بخـش ویژه جشـنواره که به رسـانههای

آثـار ،نفـرات اول تـا سـوم معرفـی و  ۲اثـر به

دیـداری و شـنیداری (رادیـو و تلویزیـون)

عنـوان رتبه دوم معرفی شـدند .بر این اسـاس

بـا رویکـرد توجـه بـه اخبـار و گزارشهـای

در بخـش مقالـه و عکـس هیـچ اثـری حائـز

ویـژه رسـانه هـای ملـی در حـوزه کتابـداران،

شـرایط شـناخته نشد.

کتابخوانهـا و کتابخانههای عمومی اختصاص

همچنین در بخش جنبی جشـنواره نیز اثر
برگزیـده بخـش «بهتریـن مطلب بـا محوریت

داشـت توسـط داوران مورد ارزیابی قرار گرفته و
نفـرات اول تـا سـوم معرفی شـدند.

کتابخانه عمومی دکتر محمد جوادی  -یزد
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ساختار جشنواره
مردادماه ۱۴۰۰
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علیرضامختارپور
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور
و رییس جشنواره

مهدیتوکلیان
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل
نهاد کتابخانههای عمومی کشور
و دبیر جشنواره

امینمتولیان
معاون برنامهریزی ،پژوهش و فناوری
اطالعات نهاد کتابخانههای عمومی کشور
و ناظر علمی جشنواره
18
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مهدیرمضانی
معاون توسعه کتابخانهها و ترویج
کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی
کشور و عضو هیأت داوران جشنواره

مهدی کاموس
نویسنده  ،پژوهشگر و فعال رسانهای و
عضو هیأت داوران جشنواره

فرشیدشکیبا
قائم مقام سیمای استانهای
صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و
عضو هیأت داوران جشنواره

کیوانامجدیان
نویسنده ،روزنامه نگار و فعال رسانهای و
عضو هیأت داوران جشنواره

عباسمحبعلی
رییس اداره تبلیغات و اطالع رسانی
روابط عمومی و امور بین الملل نهاد
کتابخانههای عمومی کشور و عضو هیأت
داوران جشنواره

مردادماه ۱۴۰۰
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میگویند

مهدیرمضانی
معاون توسعه کتابخانهها و ترویج کتابخوانی
نهاد کتابخانه های عمومی کشور

گسترش تولیدات رسانهای؛

نیاز امروز كتابخانههای عمومی
مهــدی رمضانــی ،عضو هیئــت داوران نخســتین جشــنواره «کتابخوان

و رســانه» در یادداشــتی بــا اشــاره بــه زمینههــای همــكاری و تعامــل
كتابخانههــای عمومــی و رســانهها ،گســترش تولیــدات رســانهای در

حــوزه كتابخانههــای عمومــی نیــاز جامعــه امــروز در حــوزه فرهنــگ

د ا نست .

جشـنواره «كتابخوان و رسـانه» اقدامی برای تقویت ارتباط میان كتابخانههای عمومی و رسانهها
و در نهایت معرفی و گسترش ارتباط كتابخانهها با اقشار مختلف جامعه بوده است .بر این اساس
نـگاه ما بـه موضوع کتاب ،ترویج کتابخوانی و کتابدار در این جشـنواره بـا محوریت كتابخانههای
عمومـی بـه عنـوان پایگاههـای فرهنگـی اجتماعی چنـد منظـوره در جامعه بـوده و خواهـد بود.
متاسـفانه توجـه بـه حـوزه کتابخانههـای عمومی در رسـانه طی سـالهای اخیـر آن گونه كـه باید
مـورد توجـه نبـوده كه عوامل بسـیاری در این موضـوع دخیل اسـت .اما یکـی از مهمترین عوامل
در ایـن میـان ،مشـكل طراحـی سـوژههای مناسـب در حـوزه کتابخانههـای عمومی در رسـانهها
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امـا آگاهـی از ایـن موضوعـات جـز بـا پـا
گذاشـتن اصحـاب رسـانه به این حوزه میسـر
نخواهد شـد .بر این اسـاس كه تلاش كردیم
در جشـنواره «كتابخوان و رسـانه» زمینه این
تعامل را در سراسـر كشـور فراهم كنیـم؛ از آنجا
كـه کتابخانـه هـای عمومـی مناطـق محروم،
روسـتایی و کمتـر توسـعه یافتـه از فعالترین
کتابخانـه هـای عمومـی مـا هسـتند ،ایـن
جشـنواره میتواند بازتاب مناسـبی از فعالیت
ایـن كتابخانههـا را بـه جامعـه نشـان دهد.
بـوده اسـت .بر ایـن اسـاس برگزاری جشـنواره
«كتابخـوان و رسـانه» بـه نوعـی از دعـوت
از اهالـی رسـانه بـرای آگاهـی و پرداختـن بـه
مسـائل و چالشهای پیش روی كتابخانههای
عمومـی و مطالبهگـری در ایـن حوزه اسـت.
كتابخانههـای عمومـی از گذشـته تـا امـروز با
مسـائل و مشـكالت مختلفی دست به گریبان
هسـتند كـه میتوانـد سـوژه فعالیتهـای
رسـانهای باشـد؛ از مشـكالتی كـه امـروز در
حـوزه اوقاف و وقـف کتابخانهها وجـود دارد،
تـا تعامـل و همكاریهـای مـورد نیاز با سـایر
ارگانهـا ماننـد شـهرداریها و سـتاد عالـی
كانونهـای فرهنگـی هنـری مسـاجد و غیره.
همچنیـن رویكـرد جدیـد بـه كتابخانههـای
عمومـی بـه عنـوان پایگاههـای فرهنگـی و
اجتماعـی چند منظـوره و ارائه خدمـات نوین
در ایـن مراكـز نیـز موضـوع دیگـری اسـت
كـه میتوانـد دسـتمایه تولیـدات رسـانهای
شـود .خدمـات کتابخانهای طیف گسـتردهای
از خدمـات را پوشـش میدهـد و برخلاف
ذهنیت عمـوم آن چیزی که از مخزن کتابخانه
بـه امانـت گرفتـه میشـود؛ اطالعرسـانی
دربـاره فعالیـت هـای اجتماعـی خدمـات
شـغلی روابـط روانشناسـی و موضوعـات
خانـواده از جملـه ایـن خدمـات اسـت.

مردادماه ۱۴۰۰
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مهدی کاموس
نویسنده  ،پژوهشگر و فعال رسانهای

زمینهای برای ترغیب اصحاب رسانه
به منظور تولید آثار ماندگار در حوزه
كتابخانههایعمومی

مهــدی كامــوس ،عضو هیئــت داوران نخســتین جشــنواره «کتابخوان

و رســانه» در یادداشــتی تصریــح کــرد :از دریافــت آثــار رســیده بــه
دبیرخانــه ایــن جشــنواره و از میــزان احاطــه خبرنــگاران در ایــن حــوزه

هــم متعجــب و هــم خوشــحال هســتم .آثــار ارســال شــده بــه ایــن
جشــنواره نشــان دهنــده ظرفیتهــای بالقــوه در ایــن عرصــه اســت
كــه بــه بهبــود شــرایط در عرصــه كتابخوانــی و كتابخانههــا كمــك

خواهدکــرد.

برگـزاری جشـنواره «کتابخـوان و رسـانه» بـرای ظرفیتهـا و رویدادهـای حـوزه كتابخانههـای
عمومـی اتفـاق مبارک اسـت و آثار رسـیده بـه دبیرخانه جشـنواره گزارشهـای رسـیده در این باره
بـرای مـن بسـیار جالـب بـود؛ چرا كـه نشـان دهنده یـک پراکندگـی در حوزه مسـائل ،مشـکالت
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مطالعـ ه و تلاش ویـژهای تولیـد میكنـد.
امـا زمانـی كـه عرصـهای بـا عنـوان جشـنواره
«كتابخـوان و رسـانه» بـرای دیـدن ،ارزیابـی
كردن و تشـویق كردن آثار كیفی در رسـانههای
راهانـدازی میشـود ،با ایجاد یك مزیت نسـبی
بـرای خبرنـگاران بـا دانـش و پرتلاش ،آنهـا را
بـرای قلـم زدن بیشـتر در عرصـه كتابخوانـی و
كتابخانههـا تشـویق و ترغیـب میكند ،حركتی
كـه میتوانـد بـه آینـده اطالعرسـانی در ایـن
حـوزه كمـك فراوانـی كند.
بر این اسـاس اصـل برگزاری این جشـنواره
و همچنیـن ظرفیتهـای حـوزه کتـاب

اقدامـی درسـت و قابـل تحسـین اسـت و بـه

کتابخوانـی و کتابخانههـا بـود كـه در ایـن آثار

هیـچ وجـه مـوازیکاری محسـوب نمیشـود؛

به خوبی بازنمایی و اطالعرسـانی شـده اسـت.

حتـی معتقـدم اگـر چنـد جشـنواره دیگـر نیز

امـروزه سـطح دانش بسـیاری از خبرنـگاران ما

در ایـن حـوزه برگـزار شـود ،بـاز هم به بخشـی

در حوزه کتاب و كتابخانهها از برخی مسـئولین

از نیازهـای ایـن حـوزه پاسـخ میدهـد.

باالتـر اسـت و بنده به شـخصه از دریافـت آثار

باید توجه داشـته باشـیم كه وظیفـه اصلی یك

رسـیده بـه دبیرخانـه ایـن جشـنواره و از میزان

خبرنـگار در كنـار نقـد مسـئوالن و مطالبه گری،

احاطـه خبرنـگاران در این حـوزه هم متعجب و

برقـراری ارتبـاط میـان نخبگان و مـردم جامعه،

هم خوشـحال هسـتم .آثار تولید شـده و ارسال

اسـت؛ نخبگانـی کـه باید بـه عمق اسـتراتژیک

شـده به این جشـنواره از یك سـو نشان دهنده

فعالیتهـای کتابخانـهای و اهـداف آن مطلـع

وضـع موجـود و از سـوی دیگـر نشـان دهنده

و آگاه باشـند .بـر ایـن اسـاس خبرنـگار بـا پل

ظرفیتهـای بالقـوه و همچنین ایدههـای اجرا

زدن میـان نخبـگان و مـردم کار روشـنگری را

شـده در ایـن عرصه اسـت كـه قطعا بـه بهبود

انجاممیدهـد و بـا نقـد مسـئوالن اجرایـی

شـرایط در عرصـه كتابخوانـی و كتابخانههـا

و مطالبهگـری ،کار اساسـی خـود را بـه انجـام

كمك خواهـد کرد.

میرسـاند .بـر ایـن اسـاس میتوانـم بگویم كه

یکی از مشـکالت موجـود در حوزه انتشـار

ارزیابـی آثار رسـیده بـه دبیرخانه این جشـنواره

اخبـار بـا موضوعـات مختلـف بـه خصـوص

مویـد عملكرد خـوب خبرنـگاران در ایـن زمینه

حـوزه کتابخانههـا ،نظـام تشـویق خبرنـگاران

بوده اسـت.

بـه تولیـد آثـار فاخـر و مانـدگار اسـت .معموال
در رسـانههای مختلـف خبرنگارانـی کـه بـا
مطالعـه بیشـتر ،تلاش و پیگیـری و انجـام
مصاحبههـای مختلـف و عمیـق شـدن در
موضـوع خبـری را تولیـد میکننـد ،بـه همـان
انـدازه حـق التحریـر دریافـت میكننـد كـه
یـك خبرنـگار خبـری را بـدون هیچگونـه

مردادماه ۱۴۰۰
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فرشیدشکیبا
قائم مقام سیمای استانهای
صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

گشودن دریچهای برای توجه دادن مسئوالن
به ظرفیتهای کتابخانههای عمومی

فرشــید شــکیبا ،عضــو هیئــت داوران نخســتین جشــنواره

«کتابخــوان و رســانه» در یادداشــتی بــا اشــاره بــه جــای خالــی

ایــن رویــداد در فضــای رســانهای كشــور ،برگــزاری آن را تشــویق
اهالــی رســانه بــرای گشــودن دریچـهای برای توجــه دادن مســئوالن

بــه ظرفیتهــای کتابخانههــای عمومــی بــه ویــژه در مناطــق
محــروم دانســت.

فرشـید شکیبا :یکی از مشـکالت اساسی کشور ما در حوزه فرهنگ ،نداشتن توجه الزم به بحث
کتاب و کتابخوانی و همچنین نقش کتابخانههای عمومی در این حوزه اسـت؛ چراکه متاسـفانه
بسـیاری از مسـئوالن و تصمیمسـازان کشـور اطالعات و آگاهـی الزم از جایـگاه و ظرفیتهای
ایـن حوزه در توسـعه کشـور ندارند .نگاهـی چند به اینکه مسـئوالن ما چقـدر در کالم خود به
کتـاب و توجـه دادن بـه این عنصر فرهنگسـاز توجه دارند ،نشـان دهنده این موضوع اسـت.
از آنجـا کـه احسـاس میکردم بایـد اقدامی بـرای توجه دادن بـه موضوع در رسـانهها صورت
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جهادی فرهنگی اسـت .توجـه دادن به كتاب
و كتابخانـه باعـث میشـود كـه خانوادههـا
در ایـن مناطـق محروم بـا اطمینـان فرزندان
خـود را راهـی کتابخانههـا كننـد و این یعنی
كاهـش و پیشـگیری از آسـیبها اجتماعـی
در جامعـه؛ توجـه بـه چنیـن مسـائل و
مزیتهایـی در رسـانهها ،در كنـار مشـكالت،
میتوانـد اتفاقـات خوبـی در حـوزه فرهنگی
كشـور پدیـد آورد.
بگیـرد ،زمانـی که متوجه شـدم جشـنوارهای
بـا عنـوان «کتابخـوان و رسـانه» قرار اسـت
برگـزار شـود و از مـن بـرای داوری در ایـن
رویداد دعوت شـد ،بسـیار خوشـحال شـدم؛
چراکـه برگـزاری این جشـنواره نیـازی بود که
پیـش از آن بایـد مـورد توجه قـرار میگرفت
تـا دریچـهای را بـرای حمایـت از و ترغیـب
اصحـاب رسـانه بـه منظـور توجـه دادن بـه
کتـاب و کتابخوانـی و همچنیـن ظرفیتهای
کتابخانههـای عمومـی در این زمینـه باز کند.
اینکـه اصحـاب رسـانه و مشـخصا فعـاالن
در حـوزه کتـاب و کتابخانههـا بداننـد کـه
فعالیتهـای کیفیـت آنهـا در ایـن حـوزه
توسـط یـک نهـاد و یـک رویـداد رسـانهای
دیـده؛ ارزیابـی و تقدیـر میشـود ،بـه
ترغیـب آنهـا بـرای فعالیتهـای کیفیتـر
و کشـف زوایـای کمتـر دیـده شـده در ایـن
حـوزه کمـک میکنـد .از سـوی دیگـر بازتاب
فعالیتهـا و نمایـش ظرفیتهـای موجـود
در در ایـن عرصـه بـه تصمیمسـازان فرهنگی
بـرای سـرمایهگذار یهای مـادی و معنـوی
موثـر در حـوزه فرهنـگ کمـک خواهـد کـرد.
توجـه جشـنواره «کتابخـوان و رسـانه» بـه
فعالیتهـای رسـانهای در نقـاط مختلـف
كشـور و بـه ویـژه مناطـق محـروم نوعـی كار
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داوران از
جشنواره
«کتابخوان
و رسانه»
میگویند

کیوانامجدیان
نویسنده ،روزنامه نگار و فعال رسانهای

تمرکززدایی و گسترش افق فعالیتهای رسانهای در
حوزه کتابخانهها به سراسر کشور

کیــوان امجدیــان ،عضــو هیئــت داوران نخســتین جشــنواره

«کتابخــوان و رســانه» در یادداشــتی بــا اشــاره بــه اســتقبال اهالــی

رســانه از ایــن رویــداد ،تمرکززدایــی از پایتخــت و توجــه ویــژه بــه
فعــاالن حــوزه کتابخانههــای عمومــی در شهرســتانها را از نــکات

مــورد توجــه در برگــزاری ایــن رویــداد رســانهای عنــوان کــرد.

وقتـی پیشـنهاد شـد کـه در جشـنواره «کتابخـوان و رسـانه» بـه عنـوان داور در
خدمـت عزیـزان برگـزار کننـده در نهـاد کتابخانههـای عمومـی کشـور باشـم ،از یـک
سـو بـه دلیـل شـرایط ویـژه حاکـم بـر کشـور بواسـطه پاندمـی کرونـا تصـور نمـی کـردم
اسـتقبال مناسـبی از ایـن جشـنواره صـورت بگیـرد؛ چراکـه شـیوع گسـترده ایـن بیمـاری
اغلـب برنامههـا و رویدادهـای فرهنگـی و همچنیـن سـایر حوزههـا را تحـت تاثیـر
خـود قـرار داده اسـت .امـا زمانـی کـه آثـار رسـیده بـه دبیرخانـه را دیـدم شـوکه شـدم.
از سـوی دیگـر برگزاری جشـنوارهای که یـک سـویه آن «کتابخانههای عمومی» ،یک سـویه آن
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«کتابـدار» و سـویه دیگرش «رسـانه» باشـد،
بـه ظاهـر اینگونـه نشـان مـیداد کـه حـوزه
موضوعـی جشـنواره بـرای فعـاالن رسـانهای
را بسـیار محـدود درنظـر گرفتـه اسـت .بـه
عبـارت دیگر مدنظر قـرار دادن آثـاری که این
سـه سـویه را پوشـش دهند باعث مشـارکت
پاییـن فعاالن رسـانه خواهد شـد؛ آثـاری که
از حالـت عمومـی خـارج میشـوند بـه نوعی
تخصصـی محسـوب میشـوند .اما بـه واقع
تعـداد آثـار رسـیده دور از انتظـار مـن بـود.
بر این اسـاس معتقدم تعداد اسـتقبال خوب
اصحـاب رسـانه و آثـار رسـیده بـه دبیرخانه
جشـنواره در ایـن موضوعـات خـاص ،آن هم
در دوران پاندمـی کرونا ،نشـان داد که در این
زمینـه خالئـی وجـود داشـت که بـه آن کمتر
پرداخته شـده بـود و برگـزاری این جشـنواره
توانسـت گامـی برای پر کردن ایـن خالء برای
دیـده شـدن و ارزیابـی آثـار کیفـی رسـانهای
در حـوزه کتابخانههـای عمومـی بـردارد.
همچنیـن بـا توجـه بـه شـناختی کـه از دبیر

کـه صرفـا بـا تمرکز بـر پایتخت و رسـانههای

جشـنواره نخسـتین جشـنواره «کتابخـوان

فعـال در آن بـه انجـام برسـد .در واقـع در

و رسـانه» دارم ،اذعـان میکنـم کـه تلاش

تلاش شـده بـا تمرکززدایـی از پایتخـت،

برگـزار کننـدگان ایـن بـود کـه این جشـنواره

فعالیتهـای رسـانهای اصحـاب رسـانه در

بـه معنـای کامل در سـطح ملی برگزار شـود و

حـوزه کتابخانههـای عمومی شهرسـتانها در

ماننـد بسـیاری از جشـنوارههای دیگر نباشـد

مرکـز توجـه قـرار گیرد.
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بيانيه داوران
مردادماه ۱۴۰۰
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بیانیه هیأت داوران اولین جشنواره «کتابخوان و رسانه»

بسمه تعالی

۱

کتـاب قدیمیتریـن رسـانه دنیـای مـدرن ،سـالها اسـت سـوژه رسـانههای گروهی اسـت و
کتابخوانی در صدر خواسـته رسـانهها در ارتقای سـطح فرهنگ عمومی مطالبه میشـود .از سـوی
دیگـر ،کتابخانههـا تنهـا خانـه کتـاب و کتابخوانهـا نیسـتند و سالهاسـت پایـگاه و خانـه همه
رسـانههای چاپـی ،صوتـی ،تصویـری و چندرسـانهای و حـوزه عمومـی فعالیتهـای شـهروندی،
اجتماعـی و فرهنگـی کتابخوانها هسـتند.
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فرهنگـی و اجتماعـی را داشـتهاند.
جشـنوارهها وقتـی برگـزار میشـوند کـه
تولیـدات در یک رشـته و حـوزه ،عمومی و انبوه
شـده باشند.
دریافـت  ۹۰۰اثـر دربـاره محورهـای
جشـنواره کتابخوان و رسـانه ضرورت برگزاری
«جشـنواره کتابخوان و رسـانه» را در کنار سایر
جشـنوارههای فرهنگـی دربـاره کتـاب ،نشـان
داد.
برگـزاری جشـنوارهها ،بخـش عینـی و
ی در فرهنـگ
بیرونـی فراینـد سیاسـتگذار 
عمومـی اسـت .جایزههـا و جشـنوارهها ،نمـاد
«نظـام ارزیابـی» فعالیتها و اقدامات از سـوی
نهادهـای سیاسـتگذار ،متولیـان امـور اجرایـی
و جامعـه تخصصـی و کارشناسـی محسـوب
میشـوند.
انتخـاب آثـار برتـر خبرنـگاران در حـوزه
کتابخوانـی بـه صورت جشـنوارهای مسـتقل از
سـوی نهـاد کتابخانههـای عمومـی بـا دامنـه
ایـن روابـط تو درتوی اجتماعـی و فرهنگی
میـان کتـاب ،کتابـدار ،کتابخـوان ،کتابخانـه و
انـواع رسـانه با رویکرد شـهروندی و در راسـتای
رشـد و پیشـرفت جامعـه را بیـش از همـه
«خبرنـگاران» در صف مقدم رسـانهها میبینند
و درک میکننـد.
خبرنـگاران فراتـر از اطلاع رسـانی ،دغدغه
ارتبـاط میـان نخبگان با مـردم ،نقد مسـئوالن
و مطالبهگـری بـرای ورود کتابخوانـی به زندگی
مـردم بـه عنـوان مهـارت زندگـی و زیسـت

وسـیع حـوزه خبـری از مطبوعـات تـا رادیـو
تلویزیـون و غیـره ،ایـن چشـم انـداز را ترسـیم
میکنـد کـه اسـتمرار و ارتقـای ایـن جشـنواره
میتوانـد عادتوارههـای ذهنـی اهالی رسـانه
از چـاپ و نشـر ،فـروش و صنعت چـاپ کتاب
و انـگاره «کتابفروشـی»؛ متوجـه کتابخوانـی،
کتابـداری ،کتابخانـه و انـگاره «کتابخانـه» کند.
چنانکـه طراحـی محورهـای ۱۹گانه جشـنواره
در  ۳بخـش اصلـی( ۶محور) ،جنبـی( ۱۱محور)
و ویـژه ( ۲محـور) کـه در اولیـن دوره  ۱۳محور
آن برگزیـده و تقدیـری دارد؛ میتواند پیشـران
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میدانهـای جدیـد در خبرنگاری حـوزه کتاب و

نهایی انجام شـد و  ۲۸اثـر برگزیده از پایگاههای

کتابخوانـی در رسـانهها باشـد.

خبری ،رسـانههای چاپـی ،رادیویی و تلویزیونی
اسـتانی و سراسـری اعالم شدند.

۲

سیاسـت ارزیابی آثار رسـیده به جشـنواره
«کتابخـوان و رسـانه» فـارغ از دیدگاه نسـبی
یـا مطلـق بـودن شـاخصهای داوری ،توجـه
به گفتمـان کتابخوانی و رعایت اسـتانداردهای
خبری در ارتباط با توسـعه گفتگوهای عمومی و
نخبگانی دربـاره پایگاه اجتماعـی کتابخانههای
عمومـی بود.
فراینـد گزینـش و داوری اولیـه آثـار پس از
دوبـار تمدید در  22بهمن و  17اسـفندماه ،۱۳۹۹
در اردیبهشـت ۱۴۰۰شروع شـد .پس از انتخاب
اولیـه آثـار 65 ،اثـر به مرحلـه نهایـی راه یافتند
کـه در جلسـهای در  ۲۷اردیبهشـت  -روز روابـط
عمومـی و ارتباطـات -بـا حضـور داوران ارزیابی
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۳

هیـات داوران بـا اعلام نتایـج و تبریـک
بـه همـکاران برگزیـده و سـپاس از همـه
شـرکتکنندگان و تقدیـر از نهـاد کتابخانههای
عمومی کشـور ،نکاتی را بر اسـاس آثار بررسـی
شـده برای عالقمنـدان در حـوزه کتابخوان و
رسـانه طـرح میکند:
)۱رسـیدن  ۹۰۰اثـر به دبیرخانه جشـنواره
و مشـارکت بیـش از  300خبرنـگار ،سـرمایه
اجتماعـی پنهـان نهادهـا و سـازمانهای
متولـی امـور کتاب وکتابخوانـی به خصوص
نهـاد کتابخانههـای عمومی کشـور اسـت که
ضـرورت دارد مـورد توجـه و برنامـه ریـزی
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قـرار گیرنـد و زمینههـای ادامـه فعالیتهای
خبـری آنهـا فراهم شـود.

)۴گـزارش تصویـری و بـه طـور کلـی
عکـس از کتابخانههـا و کتابخوانهـا در

 )۲بسـیاری از آثـار رسـیده بـدون توجـه

کتابخانههـای عمومـی ،گمشـده اخبـار و

به فراخـوان و عنوان جشـنواره ،معرفی کتاب

گزارشهـای رسـیده بود .شـاید عـدم حضور

و گفتگـو با ناشـران بودند که از مسـیر داوری

خبرنـگاران در کتابخانههـا موجـب شـده

خـارج شـدند .ایـن مسـئله ضـرورت تغییـر

اسـت که عکاسـان نیـز تصویـری از کتابخانه

عـادتواره ذهنـی اهالـی رسـانه از کتـاب و

هـای عمومـی ثبـت نکننـد .عمـده تصاویـر

کتابفروشـی بـه کتابخوانـی و کتابخانـه را

موجـود از کتابخانـه هـای عمومـی مربوط به

نشـان میدهـد.

آرشـیو پایـگاه اطلاع رسـانی و البتـه افتتاح

)۳آثار رسـیده از اسـتانها چشـمگیر بود

کتابخانههـای مرکـزی در سـالهای اخیـر

و بیـش از  80درصد آثار از خبرنگاران اسـتانی

بو د .

بـود کـه تاثیـر افتتـاح کتابخانههـای مرکزی

هیات داوران:

در اسـتانها بـه خصـوص اسـتانهای مرزی
را میتـوان در آنهـا دیـد .از ایـنرو ،توجـه به
پوشـش خبـری از کتابخانههـای عمومـی در
اسـتانها بـه عنـوان یکـی از شـاخصهای
توسـعه و زمینه رشـد و پیشـرفت فرهنگی و
اجتماعـی را بایـد مد نظر داشـت.

مهدی رمضانی
فرشید شکیبا
مهدی کاموس
کیوان امجدیان
عباس محبعلی
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برگزیدگان بخش اصلی
نام و نام
خانوادگی

رسانه

تانیا شعفی

کردپرس

عنوان مطلب

مقام

خبر
کتابخانه برتر آذربایجان غربی تعطیل شد /سکوت مسئوالن
فرهنگی ارومیه

اول

سرمقاله و یادداشت

خبرگزاری مهر

مهد مشاهیر ادبیات هنوز کتابخانه عمومی ندارد

اول

مرتضی بریری

محمد جاللی

خبرجنوب

کتابخانهها در کمای کرونا

دوم

علیحیدر آقایی

سوران

کتاب و کتابخوانی در مسیر رشد و تعالی

سوم

گزارش

سمیرا باباجان پور

همشهری

یک کتابخانه برای  13روستا

اول

الهام بهروزی

ایبنا

داستان مادر برازجانی که داغ مرگ فرزندرا تبدیل به عشق
به کتاب کرد

دوم

زهره کریم زاده

ایرنا

دوستی با کتاب در سایه مشغله های زنانگی

سوم

معصومه درخشان

فارس

زنگ کتاب در دل روستاهای آذربایجان

سوم

گفت و گو

مهسا فرد حسینی

لیزنا

مسأله آینده نهاد کتابخانهها ست /قانون باید تغییر کند

اول

محمود بانی

ایبنا

خاله ما کتاب میخواهیم برگرد کتابخونه

دوم

مجتبی قربانی

بالغ

حسین آباد هر روز عشق میورزد

دوم

مرضیه مهربان

شبستان

قدیمی ترین کتابدار فاروج کجاست؟

سوم
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برگزیدگان بخش جنبی
نام و نام
خانوادگی

رسانه

بنیامین یوسف
زاده

برنا

مقام

عنوان مطلب

بهترین مطلب با محوریت افتتاح کتابخانه مرکزی

نوجوانی سپری شده در حسرت یک ساختمان

برگزیده

نقش کتابخانه های عمومی در رفع نیازهای گروه های خاص (نابینایان ،ناشنوایان)

لعیا نورانی زنوز

نای قلم

برگزیده

بی مهری با بیدار دالن بی کتاب

تمرکز بر توسعه فعالیت های فرهنگی کتابخانهها از جمله راه اندازی بخش کودک و نوجوان در کتابخانه های عمومی
سراسر کشور

زهره مسکنی

آفتاب یزد

ادبیات بوی خمیردندان و صابون میدهد

برگزیده

تمرکز کتابخانه های عمومی بر فعالیت های فرهنگی از جمله تشکیل محافل ادبی

آذر مهاجر

جام جم

برگزیده

برو ماسک میزن مگو چیست ماسک

کم توجهی به کتابخانه ،کتابدار و مطالعه در آثار سینمایی تولید داخل

رویا سلیمی

مردم ساالری

برگزیده

روز داخلی صحنه کتاب خواندن

نقش کتابخانه های عمومی در توسعه و ترویج فرهنگ مقاومت

مریم کشاورز
مسعودیان

ایبنا

چرا برخی آثار حوزه دفاع مقدس در کتابخانه های عمومی
خاک میخورد؟

مردادماه ۱۴۰۰
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آثار برگزیده رادیویی و تلویزیونی مراکز استانی
بخش

رادیو

تلویزیون

عنوان برنامه

رتبه

نام و نام خانوادگی

1

تینا میرکریمی

2

هانیه پیرامی

دفترچه نیم سوخته یک تکفیری

3

علی البرزی

آوای کتابخانه

1

فاطمه آقامحمدی

2

سیده سکینه میرطاهری

یاریگر یار مهربان

3

رقیه صادقی

کتابخانه های کهگیلویه و بویراحمد

گفتگو با فعاالن کتابداری استان سیستان و
بلوچستان

گزارش از کتابخانه عمومی
آیت اهلل العظمی خامنه ای – شهر قم

تجلیل ویژه از برگزیدگان رادیویی و تلویزیونی سراسری
بخش

نام و نام خانوادگی

سمت

علیرضا نوری

خبرنگار رادیو فرهنگ

رادیو

تلویزیون

36

ناهید غفارلو

خبرنگار رادیو سراسری ساعت 14

میترا لبافی

خبرنگار واحد مرکزی خبر
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آثار بركزيده
مردادماه ۱۴۰۰
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برگزیدگان بخش خبر
در نخسـتین جشـنواره «کتـاب خـوان و رسـانه» در سـال
پایانـی قـرن در موضوعـات «کتابخانـه»« ،کتابـدار»« ،کتاب
خـوان»« ،اهدای کتاب»« ،کتابخانه و خانواده»« ،مسـئولیت
اجتماعـی نهـاد کتابخانـه هـای عمومـی کشـور»« ،ترویـج
فرهنـگ مطالعـه»« ،برگزاری محافل تخصصی در طول سـال
بـا رویکـرد مورد نیاز ملی و اسـتانی» مانند« :محافـل ادبی»،
«فضـای مجـازی و کتابخانـه»« ،توجـه به نقش آمـوزش در
کتابخانههـای عمومـی» و ...برگزار شـد.
هیـأت داوران ضمن تقدیـر از آثار ارسـالی در بخش خبر
تانیـا شـعفی از «کردپـرس» را بـه عنـوان نفر اول جشـنواره
انتخـاب کـرد .آثـار ارسـالی در این بخـش از جشـنواره حائز
شـرایط بـه عنوان رتبه دوم و سـوم شـناخته نشـد.

تانیا شعفی

نفر برگزیده بخش خبر

کتابخانه برتر آذربایجان غربی تعطیل شد/سکوت
مسئوالن فرهنگی ارومیه!

کتابخانــه مســجد قائــم ارومیــه بــه عنــوان کتابخانــه برتــر اســتان،

 15روز اســت کــه بــا تصمیــم هیــات امنــای مســجد قائــم تعطیــل
شــده و تــا کنــون مســئوالن فرهنگــی شــهر در ایــن خصوص ســکوت

کــرده انــد.

بـه گزارش کردپرس ،بحث بر سـر مالکیت اسـت و این مسـئله موجب شـده تـا کتابخانه برتر
اسـتان آذربایجان غربی در ارومیه تعطیل شـود.
ایـن کتابخانـه برتر اسـتانی با  600عضو فعال در مجاورت مسـجد قائم ارومیه مسـتقر اسـت،
اما طی سـال جاری با پافشـاری هیات امنای مسـجد سـهبار تعطیل شـده بود و اخیرا نیز  23آذر
مـاه در پـی تصمیم هیات امنای مسـجد قائم ارومیه ،دوباره بسـته شـد.
ف نظرهایـی کـه گفته میشـود در سـند ملکی وجود دارد سـبب شـده تا هیـات امنای
اختلا 
مسـجد بر تعطیلی این کتابخانه پافشـاری کنند و با وجود برگزاری چندین جلسـه ،هنوز هم درب
کتابخانه به روی دوسـتداران کتاب باز نشـده اسـت.
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رییـس کتابخانههای عمومی شهرسـتان ارومیه نیز تعطیلی این کتابخانـه را اختالف بین اداره
کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی و اداره اوقـاف بـر سـر مالکیـت آن میدانـد و به فـارس میگوید :از
بیسـت و سـوم آذر ماه اسـت که کتابخانه بسـته شـده ،در این مـدت اقدام قابل توجهـی از جانب
مسـووالن انجام نگرفته است.
آقـازاده اضافـه میکند :مدیرکل اداره ی کل فرهنگ و ارشـاد اسلامی نیز تا کنـون اقدام خاصی
انجـام نـداده اسـت و بـه اعضـای شـورای فرهنگی نامه ارسـال شـده اسـت و منتظر جلسـه فردا
دوشـنبه هسـتیم تا سرنوشـت این کتابخانه مشـخص شود.
بـه گفتـه رییـس اداره اوقاف ارومیه؛ نیز هیات امنای مسـجد نگران مالکیت و حریم مسـجد
هسـتند و بـه همیـن جهـت کتابخانـه موقتا تعطیل شـده اسـت .بابایی امیدوار اسـت؛ این سـو
تفاهمها در جلسـه فردا دوشـنبه حل شـود.

مردادماه ۱۴۰۰
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برگزیدگان بخش

سرمقاله و یادداشت
در نخسـتین جشـنواره «کتـاب خـوان و رسـانه» در سـال
پایانـی قـرن در موضوعـات «کتابخانـه»« ،کتابـدار»« ،کتاب
خـوان»« ،اهدای کتاب»« ،کتابخانه و خانواده»« ،مسـئولیت
اجتماعـی نهـاد کتابخانـه هـای عمومـی کشـور»« ،ترویـج
فرهنـگ مطالعـه»« ،برگزاری محافل تخصصی در طول سـال
بـا رویکـرد مورد نیاز ملی و اسـتانی» مانند« :محافـل ادبی»،
«فضـای مجـازی و کتابخانـه»« ،توجـه به نقش آمـوزش در
کتابخانههـای عمومـی» و ...برگزار شـد.
هیـأت داوران ضمـن تقدیـر از آثـار ارسـالی در بخش
سـرمقاله و یادداشـت مرتضی بریری از خبرگـزاری مهر را به
عنـوان نفـر اول ،محمـد جاللـی از روزنامه خبرجنـوب را به
عنـوان نفـر دوم و علیحیـدر آقایـی را از روزنامـه سـوران به
عنـوان نفر سـوم انتخـاب کرد.

مرتضی بریری  ،نفر اول

بخش سرمقاله و یادداشت

علیرغم وعدههای مکرر؛

مهد مشاهیر ادبیات هنوز کتابخانه عمومی ندارد
شهرســتان طالقــان کــه مهــد بزرگانــی چــون آیـتاهلل طالقانــی ،جالل

آل احمــد و ...اســت ،هنــوز یــک کتابخانــه عمومــی نــدارد.

خبرگـزاری مهـر ،گروه فرهنـگ :مرتضی بریری ،کارشـناس حـوزه ارتباطات ،فرهنـگ و حقوق
کـه پیشتـر مطالبی را در حوزه فرهنگ ،کتاب و اندیشـه در مهر منتشـر کرده ،بهتازگی یادداشـت
دیگـری دربـاره یکـی از مشـکالت فرهنگـی شـهر طالقـان نوشـته و در آن بـه بیکتابخانهبـودن
اینشـهر فرهنگپـرور اشـاره کرده اسـت.
ایـن سـالها کتـاب و کتابخوانـی تبدیـل به یک «مسـاله» مهم ملی شـده اسـت .هفتهای
نیسـت که در رسـانههای کشـور آمارهایـی درباره سـرانه مطالعاتی ایرانیان منتشـر نشـود .یکی
از دغدغههـای مهـم رهبـر معظـم انقلاب نیـز همیـن مسـاله اسـت .در کالم ایشـان بارهـا بـر
ضـرورت ترویـج کتابخوانـی تاکیـد شـده اسـت .از جمله فرمایشـات رهبری اسـت کـه« :کتاب،
ی کمال
ن ابزارهـا 
ی از بهتری 
ب خـوب ،یکـ 
ت و کتـا 
ت اسـ 
ش و معرفـ 
ن گسـترد ه دانـ 
درواز ه جهـا 
ت بود ه اسـت،
ل کتاب 
ی بشـر در سراسـر عمر جهان ،تا آنجا ک ه قاب 
ی اسـت .هم ه دسـتاوردها 
بشـر 
ن مجموعـ ه بینظیر،
ت ک ه انسـانها پدیـد آوردهاند و میآورنـد .در ای 
ی اسـ 
ن نوشـتههای 
در میـا 
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هلل علیـ ه و آله
یا 
ی اسلا م صلـ 
بـ ه پیامبـر گرام 
ی که
ن سـورها 
ت که :بخـوان! و در اولی 
ن اسـ 
ای 
ن خداونـد فرود
ی عظیمالشـأ 
ن فرسـتاد ه 
بـر آ 
ل یاد شـد ه اسـت :اقرأ
م ب ه تجلی 
آمـده ،نا م قلـ 
م بالقلم».
ی علـ 
ک االکـرم ،الـذ 
و ربـ 
بـا تمـام ایـن اوصـاف امـا عجیـب و
دردنـاک اسـت کـه شـهر جلال آل احمـد کـه
مهمتریـن جایـزه ادبی کشـور بـه نـام او برگزار
میشـود ،هنـوز کتابخانـه عمومی نـدارد .باید
بررسـی شـود کـه جلال آل احمد که بسـیاری
از نویسـندگان نسـلهای بعـدی ،شـیفته زبان
و اندیشـهاش هسـتند و در مسـیر حرفـهای
فعالیـت و آثـار خـود از او وام گرفتهانـد ،اکنون
چقـدر در طالقـان مـورد توجـه اسـت؟ جـز
اینکـه میـدان و فرهنگسـرایی بـه نام اوسـت،
مسـئوالن و مدیـران چقـدر توانسـتهاند از نام
پـرآوازه ایـن چهـره ارزشـمند و تکـرار نشـدنی
ادبیـات و اسـتفاده از ظرفیتهـای فرهنگـی
ن به
ی پیامبـرا 
ی و درسـها 
ی آسـمان 
آموزشهـا 

مشـابه برای پیشـرفت و آبـادی طالقـان بهره

ت کـه
ی اسـ 
بشـر ،دانشهـا و شـناختهای 

ببرنـد ،آیـا اساسـا بـدون داشـتن حتـی یـک

ن امکانپذیر
ی از آ 
ن آگاهـ 
ت بشـر بـدو 
سـعاد 

کتابخانـه عمومـی میتوان از تلاش و فعالیت

ی زیبـا و زندگی
ن دنیا 
ی ک ه با ایـ 
نیسـت .کسـ 

در حـوزه فرهنـگ سـخن گفـت؟!

ک از
ی کتاب ،ارتبـاط ندارد بیشـ 
بخـش ،دنیـا 

چگونـه میتـوان از زادگاه ابـوذر زمـان،

ی و نیز از بیشـترین
ن دسـتاورد انسـان 
مهمتری 

مرحـوم آیتاهلل سـید محمود طالقانی سـخن

ی محرو م اسـت».
ی و بشـر 
ف اله 
معـار 

گفت و از اینکـه طالقان کتابخانه عمومی ندارد

همچنیـن ایشـان در پیـام خـود بـه

ابـراز شرمسـاری نکـرد؟ آیـا مسـئوالن اسـتان

نخسـتین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی

شـناختی از اندیشـه و آثـار زندهیـاد طالقانـی

ایـران ( )٤/۱۰/١٣٧٢نیـز بیـان کـرده بودنـد:

دارنـد ،یـا به ایـن مهـم توجهـی نداشـتهاند؟

ت که
گ اسـ 
ی بـزر 
ک ملـت ،خسـارت 
ی یـ 
«بـرا 

مگـر غیـر از ایـن اسـت کـه آیـت اهلل طالقانی

ی نداشـت ه باشـند و
ب سـروکار 
افـراد آن ،با کتا 

از پیشـگامان نهضت بازگشـت کتاب آسـمانی

ت کـ ه با
ی اسـ 
ق عظیم 
ک فـرد ،توفیـ 
ی یـ 
بـرا 

مسـلمان بـود و آن را کتـاب هدایـت و حرکت

ل بهرهگیـری
س و همـوار ه در حـا 
کتـاب ،مأنـو 

میدانسـت و قـرآن کریم را به عنوان درسـنامه

ی تـاز ه باشـد .با
ن چیزهـا 
ی آموختـ 
ن یعنـ 
از آ 

اجتمـاع و کتاب زندگی شناسـاند .ایشـان اهل

شو
ن ارز 
ی میتـوا 
ن دیـدگاه ،بـ ه روشـن 
ایـ 

مطالعه بـود و جوانان را مخاطب میدانسـت

ت تاریخـی
ن حقیقـ 
ق ایـ 
ی عمیـ 
مفهـو م رمـز 

و بـاب گفتوگـو را بـا آنـان بـاز کـرد ،پـس

ب خدوانـد متعال
ن خطـا 
ت کـ ه اولیـ 
را دریافـ 

چگونـه میتـوان بـه پیشـرفت طالقـان و
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جـا ،بـرای همـه کـس و در همه وقت بـه وفور
یافـت شـود و مطـرح باشـد و نیـز هیچ کس
بهانـهای برای کتاب نخواندن نداشـته باشـد».
مدتهاسـت که مسـئوالن محترم اسـتان
البرز و شهرسـتان طالقان ،دربـاره احداث قریب
الوقـوع کتابخانـهای عمومی در این شهرسـتان
سـخن سـرایی کردهانـد ،امـا همچنـان مـردم
والیتمـدار ،شـهید پـرور و فرهنـگ دوسـت
طالقـان از سـرانه فرهنگـی سـهمی ندارنـد.
طالقـان علاوه بـر جلال آل احمـد و آیت اهلل
طالقانی ،شـهر مفاخری همچون غالمحسـین
اسـتفاده از ظرفیتهای جوانـان تحصیل کرده
و بـا دانـش فکـر کـرد بـدون اینکه بـه کتاب و
کتابخوانـی توجـه داشـت و چگونـه میتـوان
از مسـئولیت اجتماعـی گفـت و از عملکردهای
خـود دفـاع کـرد بـدون اینکـه حتـی داشـتن
کتابخانـهای در شـان مـردم فرهنـگ دوسـت
شهرسـتان را در اولویت داشـته باشـیم.
بیـش از  ٤٠سـال از اسـتقرار نظام مقدس
جمهوری اسلامی در ایـران میگـذرد ،انقالبی
کـه کتابها و آثـار ارزشـمند بزرگانـی همچون
آیتاهلل مطهـری ،آیت اهلل طالقانـی و ...هم در
زمینـه سـازی آن دخیل بـود و پـس از انقالب
اسلامی نیـز همـواره کتـاب و کتابخوانـی
دغدغـه مقـام معظـم رهبـری بـوده اسـت و
ایشـان ترویج کتاب و کتابخوانـی را به همگان

امیرخانـی ،مریـم میرزاخانی ،خانـدان هنرمند
محرابیهـا ،علی اکبـر فرهنگی ،امیر سرلشـکر
شـهید ولی اهلل فالحی و بسـیاری از چهرههای
سرشـناس و تاثیرگـذار ایـران اسلامی اسـت،
افـرادی کـه حتـی نیـاز اسـت بـه نام هـر یک
از آنـان در طالقـان مـوزه و کتابخانـهای وجود
داشـته باشـد .امـا افسـوس که امـروز بایـد از
مطالبـه مـردم نجیـب ایـن شهرسـتان بـرای
داشـتن تنهـا یـک کتابخانـه عمومـی سـخن
بگو ییم .
در حالـی کـه در سـالهای گذشـته بـه
مناسـبتهای مختلـف وعدههـای زیـادی
از سـوی مدیـران و مسـئوالن بـرای افتتـاح
کتابخانه داده شـده اسـت ،با تمـام تالشهای
صـورت گرفتـه از سـوی اداره فرهنگ و ارشـاد

بویـژه مسـئوالن سـفارش کردهانـد؛ رهبـر
معظـم انقلاب در توجـه بـه موضـوع کتـاب
فرمودهانـد« :وظیفـه همـه افـراد فرهیختـه
و همـه نهادهـای فرهنگـی کشـور اسـت کـه
در اشـاعه ،گسـترش و تقویـت هرچـه بیشـتر
مسـاله کتـاب و کتابخوانی اهتمـام ورزند و در
یـک کالم ،همـه درد آشـنایان و دل آگاهان به
منظور بسـیج همگانی برای گسـترش فرهنگ
کتـاب و کتابخوانـی بپاخیزنـد ،تـا هنگامـه
خجسـتهای پیـش آید کـه در آن ،کتـاب همه
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اسلامی و شـهرداری طالقـان ،پـروژه کتابخانه
عمومـی این شهرسـتان فقط حـدود  ٥٠درصد
پیشـرفت فیزیکی داشته اسـت (بخش زیادی
از منابـع مالـی ایـن پـروژه توسـط شـهرداری
طالقـان تامیـن شـده) و ظاهـرا کمبـود منابع
مالـی مانـع تکمیـل و راه انـدازی کتابخانـه در
حـال تاسـیس بـوده و آنچه مشـخص اسـت
بـا رونـد فعلی مـردم کتـاب دوسـت بـه ویژه
کـودکان ،نوجوانـان و جوانـان این شهرسـتان
بایـد در میانسـالی و کهنسـالی منتظـر افتتاح
یـک پاتـوق فرهنگی باشـند.
طالقـان فـارغ از تاریخ ارزشـمند و پربارش،
هماکنـون حـدود  ١٧هـزار نفـر در زمسـتان و
 ١٠٠هـزار در تابسـتان جمعیـت دارد ،آیـا ایـن
جمعیـت حـق ندارنـد کتابخانـهای عمومـی
داشـته باشـند؟ کتابخانـه یکـی از مولفههـای
مهم در توسـعه فرهنگی مناطق کشـور اسـت.
توسـعه فرهنگـی با توسـعه اقتصـادی در یک
مسـیر هسـتند و نمیتـوان بـدون توسـعه
فرهنگی به توسـعه اقتصادی هـم امیدوار بود.
بـر ایـن اسـاس باید گفـت که تـا پـروژه نیمه
کاره کتابخانـه عمومـی شهرسـتان طالقـان به
سـرانجام نرسـد ،مسـئوالن محلی حـق ندارند
از توسـعه ،اقتصـاد و فرهنـگ حـرف بزنند.
در آسـتانه بیست و هشـتمین دوره هفته
کتـاب جمهوری اسلامی ایـران از همه مدیران

و مسـئوالن شهرسـتان طالقـان و البته مدیران
اسـتان البـرز کـه نقـش مهمـی در اختصـاص
بودجـه ویـژه بـرای ایـن مهـم دارنـد ،انتظـار
مـیرود بـا بازخوانی پیـام مقام معظـم رهبری
بـه اولیـن دوره هفته کتاب ،اقدامات شایسـته
در راسـتای ترویـج کتـاب و کتابخوانـی را در
اولویـت فعالیـت های خـود قـرار دهند.
ضروری اسـت نماینـده مردم شـریف این
شهرسـتان در مجلـس شـورای اسلامی کـه
بـا رای همیـن مـردم نجیـب و مظلـوم راهـی
بهارسـتان شـده ،بـدون فـوت وقـت از تمامی
ابزارهـای قانونی بـرای پیگیری موضوع تکمیل
پـروژه کتابخانـه عمومـی طالقـان تـا حصـول
نتیجـه مناسـب اقـدام کنـد ،قطعـا سـال آخر
نمایندگـی بـرای پیگیری ایـن امور دیر اسـت.

مردادماه ۱۴۰۰
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کتابخانهها در کمای کرونا
کتــاب وســیل ه ای اســت کــه دانــش بشــری بــه مــدد آن از تبــاه
شــدن مصــون میمانــد و بــه آینــدگان منتقــل میشــود .کتــاب

محصــول تجربههــای بشــری و خالقیــتهــای ذهنــی و آموختــه

هــای دراز مــدت انســان اســت .ســهم کتــاب در انتقــال دانــشهــا،
گاهــی بــه مراتــب بیشــتر و فراتــر از دیگــر ابــزار آموزشــی اســت.

در سـال  1372شمسـی  24آبـان بـه عنـوان روز کتـاب و کتابخوانی تعیین شـد .ایـن روز ،یکی
از روزهـای هفتـه کتـاب نیز هسـت .در هفتـه کتاب ،در مدارس ،مسـاجد ،دانشـگاهها ،و اسـتان
نشـر کتـاب برگزار
ن هـای کتاب و سـخنرانی بـا موضوع چاپ و
هـای کشـور نمایشـگاهها و جشـ 
ِ
میشـد .امـا همـه اینها بـر میگردد بـه روزهای عـادی و روزمر ه ای که همیشـه ما بـه آن معترض
بودیـم امـا حـاال حتـی نمیتوانیـم رنـگ کتابهـا را در کتابخانههـا ببینیـم! مدتهاسـت که این
اماکـن فرهنگـی در شـهرهای مختلـف بسـته مانـده و سـالنهای مطالعـه کـه همیشـه مملـو از
جمعیـت بـود حـاال در سـردی پاییـز و زمسـتان در تاریکی مطلـق به سـر میبرند .به این مسـئله
پایتختـی کتـاب شـیراز نیـز اضافه کنیـد اتفاقی که در سـال گذشـته باالخـره با تالشهـای فراوان
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کتابخانـه شـهید دسـتغیب با قدمتـی بیش از
 ۶۰سـال آغاز شـد .زمین کتابخانه مرکزی شیراز
پـس از سـالها درگیـری و کشـاکش تعییـن
تکلیـف شـد .بـاغ کتـاب شـیراز بـا پیشـرفت
 ۳۵درصـدی روبـه رو گردیـد و برنـدگان جایزه
کتاب سـال فارس مشخص شـدند البته برنامه
هایـی نیـز کـه هر سـاله بـه خوبـی و بـا رونق
بسـیاری انجام میشـد ،لغو گردید کـه از جمله
آن نمایشـگاه کتابـی بود کـه در تهران و شـیراز
ی شـود
برگـزار میشـد اما همـه اینها دلیل نم 
تـا ایسـتاد و منتظـر مانـد و دید کـه کرونا چه
زمانـی از زندگـی مـان رخـت بر میبنـدد؟ باید
برنامههـای بهتـری را ارائـه داد و متناسـب بـا
شـرایط حال حاضـر کتاب را به خانهها کشـاند.
نقـدی کـه بـه کتابخانههـا در این شـرایط وارد
اسـت تعطیلی آنهاسـت .شـاید بهتر بـود با به
ب افـراد را در خانـه ترغیب
امانـت سـپردن کتا 
بـه خوانـدن میکردیـم تـا اینکـه کتابخانـه را
مسـئوالن شـیراز انجام گرفت و قـرار بود برنامه

بـه روی عالقهمنـدان ببندیـم و بسـیاری از

هـای مختلفی بـرای آن تـدارک دیده شـود اما

دوسـتداران کتـاب و کتابخوانـی را از این امکان

بـه ناگهان شـیرینی کسـب ایـن مقام بـا ورود

محـروم نمایـم .شـاید مسـئوالن امـر دغدغـه

کرونـا تلـخ شـد .هر چند پـس از آن اعالم شـد

انتقـال ویـروس کرونـا را داشـته باشـند که آن

کـه پایتختـی کتاب بـرای شـیراز تا سـال ۱۴۰۰

هـم بـا قرنطینه کردن چنـد روزه کتـاب های به

تمدیـد شـده امـا دیگـر آن برنام ه های سـنتی

امانـت رفتـه برطـرف شـده و هر از چنـد گاهی

قابـل اجـرا نبوده و نیسـت! چندی پـس از این

نیـز کتابخانههـا را میتـوان گندزدایـی کـرد تا

اعلام نگذشـته بـود که از چهـارم اسـفند ۱۳۹۸

آن مکانهـا بـه محلـی بـرای انتقالـی ویروس

تمـام فعالیـتهـای فرهنگـی بـرای مدتـی نا

تبدیـل نشـوند .به یاد داشـته باشـیم کـه هنوز

معلـوم بـه تعویق افتـد و کتابخانههـا نیز رنگ

تاریـخ دقیقی بـرای وداع با کرونا ارائه نشـده و

تعطیلـی به خـود گرفتند هر چنـد گاه و بی گاه

نمیتـوان کل اقدامـات را بـه رفتـن او بنـد کرد.

در شـهرهایی کـه به نسـبت وضعیت مناسـب
تـر بـود کتابخان ه هـا ،نیمه حضوریشـدند اما
آن فعالیـت همیشـگی را دیگـر شـاهد نبودیم
البته همیشـه نباید مسـائل را صفـر و صد دید
و در همیـن دوران کرونـا نیـز برخـی از برنامـه
هـای عمده به سـرانجام رسـید ،مثالً بازسـازی
قدیمیتریـن کتابخانـه در جنـوب ایـران یعنی

مردادماه ۱۴۰۰

49

علیحیدر آقایی  ،نفر سوم

بخش یادداشت و سرمقاله

کتاب و کتابخوانی در مسیر رشد و تعالی
یکــی از شــاخص هــای رشــد و توسـعه کشـورها  ،وضعیـت کتـاب و کتابخوانــی و
کتابخانــه هــای عمومــی آنهــا میباشــد ؛ لــزوم توجــه بــه آیتــم هــای اســتاندارد
کتابخانــهها  ،بــر اســاس ســند ایفـا و نیـز اسـتفاده از روش هایی کــه در ایــن کشــورها در
جهــت گســترش مبحــث کتابخوانــی انجــام شــده اســت ؛ میتوانــد راهگشــا و راهنمــای
مناســبی بــرای شــکوفا کــردن حــوزه کتــاب و کتابخوانــی باشــد .این واقعیت مهــم را هــم
نمــی تــوان منكــر شــد و کتمــان کــرد كــه طــی ســه ســال اخیــر بــا توجــه بــه فعالیت
هــای عمومــی حــوزه مطالعــه و کتابخوانــی در کنــار فعالیتهــای فرهنگــی مســتمر نهــاد
کتابخانــه هــای عمومــی کشــور و همچنین دیگــر متولیان امــور فرهنگــی ،وضعیت كتـاب و
كتابخوانـی بهبود یافتــه و نســبت بــه قبــل تــر ،از رشــد مناســب و قابــل قبولــی برخــوردار
شــده اســت.
ایــن رشــد و توسـعه یافتگـی مبحـث کتـاب و کتابخوانــی در طــی ســالیان اخیــر
در اسـتان فرهنگـی کردسـتان نیـز قابــل لمــس و ردیابــی میباشــد  .نــگاه ویــژه نهــاد
کتابخانــه هــای عمومـی کشـور در ایـن سـالها ،بـه بافــت بومــی  ،فرهنگــی و مذهبــی
کردســتان و خریــد و ارســال کتابهایــی منطبــق بــا جغرافیــای منطقــه یکــی از بارقــه
هــای رشــد فرهنـگ مطالعـه در ایـن سـرزمین بــوده اســت کــه امیدوارکننــده و قابــل

50

کتاب خوان ؛ ویژهنامه نخستین جشنواره «کتابخوان و رسانه»

و کتابخوانــی نیازمنــد همــت و عــزم
همگانــی میباشــد .
بدیهــیتــرآنکـهنقـشوجایـگاهانجمـن
های خیریــه مردمــی در جهــت ســاخت
کتابخانــه هــای جدیــد و مرمــت کتابخانــه
هــایفرســودهمیتوانــدراهگشــاییویــژه
در جهــت حمایــت از مبحــث کتابخوانــی و
افزایـش سـرآنه مطالعـه در اسـتان فرهنگــی
کردســتان باشــد  .نــگاه ویــژه فعلــی بــه
حــوزه کــودک و نوجـوان در کتابخانـه هـای
عمومـی ،آینـده ای پرامیـد را در میـان مـدت
،بــرایحــوزهکتــابوکتابخوانــیکردســتان
نویــد میدهــد و حاصــل ایــن امیــد پربــار
و برنامــه محــور در دراز مــدت ؛ جوانانــی
فرهنگــی  ،فرهیختــه  ،نویســنده وشــاعرانی
ماهـر و چیـره دسـت خواهنـد بـود کـه از
بطـن کتابخانـه هـای عمومـی برخاســته انــد
 .بــه امیــد آنکــه بــا تــاش و کوشــش و
ســتایش بــوده اســت ؛ کردسـتان زادگاه

پشــتکار بــه ایــن مطلــوب مهــم برســیم .

اصالـت و فرهنگ و عرفــان  ،ســرزمین کتــاب

حکیــم ابوالقاســم فردوســی ) علیــه رحمــه

و اندیشــه  ،مهــد حکمــت و هنــر اســت و

( شــاعر توانــای پارســی گــوی چــه زیبــا

نــگاه ویــژه  ،بــه خواســتههــای فرهنگــی

فرمــود :به رنج اندر است ای خردمند گنج نیابد

مردمــان ایــن خطـه خونگـرم  ،ضـروری و

کسی گنج نابرده رنج علی حیدرآقایی نویسنده و

اصولـی  ،معقـول و قابـل تقدیـر میباشـد .

پژوهشگرفرهنگی

بدیهـی اسـت کـه کتابخانـه هـای عمومـی،
جایـگاه مهمـی در عالقـه منـدی و آشـتی
افـراد هـر جامعـه بــه کتــاب و کتابخوانــی و
افزایــش میــزان مطالعــه دارنــد ؛ بنابرایــن
همـگان بایـد ایـن نقـش و جایـگاه مهــم
کتابخانــه هــای عمومــی در جامعــه را درک
کننــد و در جهــت حمایـت از کتابخانـه هـای
عمومـی بــا تقویــت  ،توســعه و گســترش
ایــن نهــاد فرهنگــی ،اجتماعــی و مردمــی
 ،تاثیــر شــگرفی در افزایـش سـرانه مطالعـه
در جامعـه داشــته باشــند .و بایــد ایــن
مهــم گفتــه شــود کــه توســعه کتــاب
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برگزیدگان بخش گزارش
در نخسـتین جشـنواره «کتـاب خـوان و رسـانه» در سـال
پایانـی قـرن در موضوعـات «کتابخانـه»« ،کتابـدار»« ،کتاب
خـوان»« ،اهدای کتاب»« ،کتابخانه و خانواده»« ،مسـئولیت
اجتماعـی نهـاد کتابخانـه هـای عمومـی کشـور»« ،ترویـج
فرهنـگ مطالعـه»« ،برگزاری محافل تخصصی در طول سـال
بـا رویکـرد مورد نیاز ملی و اسـتانی» مانند« :محافـل ادبی»،
«فضـای مجـازی و کتابخانـه»« ،توجـه به نقش آمـوزش در
کتابخانههـای عمومـی» و ...برگزار شـد.
هیـأت داوران ضمـن تقدیـر از آثـار ارسـالی در بخش
گـزارش و آثـار فـراوان دریافت شـده ،سـمیرا باباجـان پور
را بـه عنـوان نفر اول ،الهـام بهـروزی را به عنوان نفـر دوم و
زهـره کریـم زاده و معصومـه درخشـان را به طور مشـترک
بـه عنوان نفـر سـوم این بخـش انتخـاب کرد.

سمیرا باباجانپور

نفر اول بخش گزارش

تنها مرکز فرهنگی روستاهای غرب تهران در روزهای شیوع کرونا ،مجازی خدمات میدهد

یک کتابخانه برای ۱۳روستا!
«مهــدی رمضانــی» ،معــاون توســعه کتابخانههــا و ترویــج کتابخوانــی

نهــاد کتابخانههــای عمومــی کشــور ،آذرمــاه امســال گفتــه بــود ۷۶۴
کتابخانــه روســتایی در کشــور وجــود دارد کــه یــک چهــارم کتابخانههای

عمومــی کشــور را تشــکیل میدهنــد .او بــا تأکیــد بــر ایــن موضــوع

کــه کتابخانههــای روســتایی ظرفیــت مهــم ،فراگیــر و اثرگــذاری

هســتند ،وجــود آنهــا را یــک ارزش محســوب کــرده بــود کــه برایشــان
ســرمایهگذاری شــده اســت و در اولویــت توســعه کتابخانههــای
عمومــی قــرار گرفتهانــد.

بـا ایـن مقدمـه ،الزم اسـت بدانیـد در غـرب تهران بـا وجـود روسـتاهای متعدد که همهشـان
دارای جمعیـت قابـل توجـه و دارای سـکونت هسـتند ،تنها یـک کتابخانه روسـتایی وجـود دارد و
آن هـم در روسـتای «کیـگا» و بـا  ۲۵کیلومتـر فاصله از شـهر تهران .بـه همین دلیـل در این گزارش
بـا توجـه بـه اهمیـت کتابخانههـای روسـتایی در گسـترش و توسـعه فرهنـگ مطالعه بهویـژه در
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میـان اهالی روسـتا ،ظرفیتهای ایـن کتابخانه

از اهالـی کیـگا در ماههـای زمسـتان در روسـتا

را بررسـی کردیم.

اقامـت کـرده و در فصـل گرمـا بـه امامـزاده

کتابخانه عمومی شـهدای کیگا ،در روستایی

داود(ع) میرونـد .اهالـی ایـن روسـتا بومـی

بـه همین نام قـرار دارد .کیـگا  ۵۰۰نفر جمعیت

بـوده و از بـدو تولـد در ایـن روسـتا اقامـت

ثابـت و  ۲هـزار نفر جمعیت متغیـر دارد و یکی

داشـتهاند .بـه همیـن دلیـل ،بیـش از آنکـه

از روسـتاهای کوهسـتانی غـرب تهـران اسـت.

مهاجرپذیـر باشـد ،مهاجـر فرسـت بـوده و از

در ایـن روسـتا غیـر از یـک مسـجد ،یـک خانه

مهمتریـن دالیل ایـن مهاجرت ،ادامـه تحصیل

بهداشـت نیمـه تعطیـل و ایـن کتابخانـه ،هیچ

فرزنـدان در مقطـع متوسـطه و سـختی زندگی

مـکان عمومـی دیگری وجـود ندارد.

در فصـل زمسـتان اسـت.

مسـجد تنهـا در سـاعات نمـاز و خانـه
بهداشـت در ایـام گـرم سـال و البتـه در صورت

 ۵هزار جلد کتاب و  ۹۱عضو فعال

وجـود بهیـار فعـال اسـت .بنابرایـن ،کتابخانـه

آنچـه در نـگاه نخسـت از کتابخانه عمومی

عمومی شـهدای کیـگا تنها مـکان عمومی البته

بـه ذهن مـا متبـادر میشـود ،سـالن مطالعه و

فرهنگـی ایـن روسـتا اسـت کـه از  ۸صبـح تـا

کتابـداری اسـت کـه در بخش مخـزن و منتظر

 ۲بعـد از ظهـر بـه ارائـه خدمـات میپـردازد.
کیگا روسـتایی بـا صفـا و دارای مردمی مهربان
اسـت .ایـن روسـتا یکـی از روسـتاهای منطقه
«امامـزاده داود» (ع) بـه شـمار مـیرود .برخی
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نشسـته اسـت تا مراجعـان برای امانـت گرفتن

«کتابخانـه عمومـی روسـتای کیـگا تنهـا مـکان

کتـاب بـه آنجـا بیاینـد .امـا کتابخانههـای

فرهنگـی این محدوده اسـت .یعنی از روسـتای

عمومـی مدتـی اسـت کـه کارکردهـای خـود را

«سـولقان» تـا امامـزاده داود(ع) کـه حـدود ۱۰

بازتعریـف کردهانـد .بـه همیـن دلیـل ،کتابخانه

روسـتا را شـامل میشـود ،تنها همیـن کتابخانه

عمومـی امـروز دیگـر یک فضـای بـیروح برای

عمومـی وجـود دارد».

او ادامـه میدهـد:

مطالعـه پشـت کنکور یهـا نیسـت« .زینـب

«خدمـات کتابخانههـای عمومـی سراسـری

فتحعلـی» ،کتابـدار کتابخانـه عمومـی شـهدای

اسـت .یعنـی وقتـی شـما در یـک کتابخانـه

کیگا اسـت کـه فعالیتهـای متنـوع فرهنگی و

عمومـی عضـو میشـوید ،میتوانیـد از خدمات

آموزشـی را در ایـن کتابخانـه تـدارک میبینـد.

همـه کتابخانههـای عمومـی در سراسـر کشـور

او دربـاره خدمـات ایـن کتابخانـه میگوید:

اسـتفاده کنیـد .تنهـا یک حق عضویـت ناچیز و

هادی ناصری /مدیرکل کتابخانههای عمومی
استان تهران

راهاندازی کتابخانه سیار
روستایی

روسـتاهای غـرب تهران به سـبب شـرایط
اقلیمـی و داشـتن کـودکان و نوجوانـان بـا
اسـتعداد و سـاکنان تحصیلکـرده ،بـه دلیـل
دسترسـی مناسـب به امکانـات آموزشـی مرکز
شـهر و البتـه وجـود فراغـت فـراوان ،ظرفیـت
بالقـوهای بـرای انجـام فعالیتهـای فرهنگـی
بهویـژه فعالیتهـای کتابمحور هسـتند .غیر

ً
تقریبا هیچ مکان عمومی
از مسـجد و امامزاده،
فرهنگی در این روسـتاها فعال نیست و همین
جـای بسـی تعجـب اسـت .وجـود کتابخانـه
عمومـی روسـتای کیـگا کـه آن هـم در سـال
 1388از سـوی سـازمان «مسـکن و شهرسازی»
و بـا کمـک مالـی خیّ ران سـاخته شـده اسـت،
یـک ظرفیـت بالقـوه بـرای ارائـه خدمـات بـه
جامعـه روسـتایی غرب تهـران با حـدود 14هزار
نفـر جمعیت اسـت .بـا این سـؤال که چـرا در
روسـتاهای دیگـر غرب تهـران کتابخانه عمومی
سـاخته نمیشـود ،به سـراغ «هـادی ناصری»،
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هزینـه صـدور کارت از اعضـا گرفته میشـود .با

موجود ،سـاالنه حـدود هزار و  ۵۰۰نسـخه کتاب

ایـن حـال ،غیر از خدمـات معمـول کتابخانه ،ما

امانـت میدهیـم».

فعالیتهـای متنـوع فرهنگـی و البتـه برگـزاری

او ادامـه میدهـد« :از زمـان همهگیـری

کالسهای آموزشـی را هم بـرای مخاطبان خود

«کرونـا» فعالیتهـای فیزیکـی کتابخانـه

تـدارک میبینیـم».

بـا دسـتور سـتاد ملـی «مبـارزه بـا کرونـا»

فتحعلـی تصریـح میکنـد« :کتابخانـه

تعطیـل شـده اسـت ،مـا بـرای اینکـه خدمـات

شـهدای کیـگا بـا زیـر بنـای ۱۶۵مترمربع اسـت.

فرهنگیمـان را تعطیـل نکنیم ،همـه فعالیتها

ایـن کتابخانـه دارای سـالن مطالعـه و بخـش

را بـه فضـای مجـازی منتقـل کردیم .اکنـون در

کـودک و مخـزن کتـاب اسـت و  ۵هزار نسـخه

فضـای مجـازی ،صفحـهای راهانـدازی کردیم که

کتـاب و  ۹۱عضـو فعـال دارد .بـر اسـاس آمـار

بـا اسـتقبال زیـادی نیـز مواجـه شـده اسـت».

مدیـرکل کتابخانههـای عمومـی اسـتان تهـران؛

کتـاب از جملـه خدمـات مهمـی هسـتند کـه در

میرویـم .او میگویـد« :نهـاد کتابخانههـای

کتابخانههـای عمومـی ارائـه میشـوند ».ناصری

عمومـی کشـور براسـاس سیاسـتهای مصـوب

تأکیـد میکنـد« :اداره کل کتابخانههـای عمومـی

خـود در روسـتاهایی کـه دارای جمعیـت بـاالی

اسـتان تهـران بهعنـوان یـک دسـتگاه بهرهبـردار

۲هـزار و  500نفـر هسـتند ،میتوانـد کتابخانـه

آماده اسـت در صورت فراهم آمدن زیرسـاختها

ایجـاد کنـد .علاوه بـر ایـن نهـاد ،کتابخانههـای

نسـبت بـه تجهیـز و بهرهبـرداری حداکثـری از

عمومی کشـور بر اسـاس قانـون ،بودجـهای برای

امکانـات اقـدام کند».

سـاخت کتابخانه نـدارد و در قانـون تنها بهعنوان

مدیـرکل کتابخانههـای عمومـی اسـتان

یـک بهرهبـردار مـورد توجه قـرار گرفته اسـت .بر

تهـران در ادامـه با بیـان اینکـه کتابخانه عمومی

ایـن اسـاس ،تعداد قابـل توجهـی از روسـتاها از

در روسـتای کیـگا فرصـت خوبـی برای توسـعه

داشـتن کتابخانه محروم شدند و هیچگاه صاحب

فعالیتهـای کتابخانـهای اسـت ،میگویـد« :در

کتابخانـه نمیشـوند .برای حل این مشـکل ،نهاد

صورتـی کـه دسـتگاههای مربـوط بـه تعهـدات

کتابخانههـای عمومـی کشـور 2 ،راهـکار ارائـه

خـود عمـل کننـد و یا خیّ ران نسـبت بـه اهدای

کرده اسـت .نخسـت «ایجـاد پیشـخوان کتاب»

اتوبـوس بـرای کتابخانـه سـیار اقـدام کننـد،

و دوم «راهانـدازی کتابخانـه سـیار» ».او در ادامه

مـا آمادهایـم ضمـن تجهیـز آن و بـا مرکزیـت

میافزایـد« :کتابخانـه کیگا که با همـت خیّ ران و

کتابخانـه عمومی شـهدای کیگا ،کتابخانه سـیار

البته سـازمان مسـکن و شهرسـازی سـاخته شده

نیـز در ایـن منطقـه راهانـدازی کنیم که بـه واقع

اسـت ،میتواند مرکز ارائه خدمات به روسـتاهای

اقـدام مبارکـی خواهـد بـود .همانگونـه کـه به

اطـراف نیـز باشـد .امـروز کتابخانههـای عمومی

تازگـی در ایـام دههفجـر در بهمن مـاه ،کتابخانه

خدمـات خـود را گسـتردهتر کردهانـد و بهعنـوان

سـیار «یـار مهربـان  »10را در منطقـه شـمیرانات

مراکـز فرهنگـی چنـد منظـوره مـورد توجـه قرار

و بـا هـدف ارائـه خدمات به روسـتاهای شـمال

گرفتهانـد .برگزاری کالسهای آموزشـی ،دورههای

تهـران راهانـدازی کردیم و مورد اسـتقبال نیز قرار

مشـاوره ،برگزاری جلسـات نقد ،بررسی و رونمایی

گرفت».
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الهام بهروزی

نفر دوم بخش گزارش

ایبنا گزارش میدهد؛

داستان مادر برازجانی که داغ مرگ فرزند را تبدیل به عشق
به کتاب کرد

یــک بانــوی اهــل شهرســتان برازجــان که  7ســال پیــش فرزنــد نوجوان

خــود را در یــک ســانحه تصــادف از دســت داد ،در اقدامــی خیرخواهانه

بــا هــدف ترویــج فرهنــگ کتابخوانــی ،یــک کتابخانــه را در مدرسـهی
محــل تحصیــل فرزنــدش برپــا کــرده و خــود عهــدهدار کتابــداری در آن

شــده اســت.

خبرگـزاری کتـاب ایـران (ایبنـا) در بوشـهر -الهام بهـروزی :مانوس شـدن با کتـاب میتواند تمام
نداشـتنها و نبودنهـا را تسـکین دهـد .با کتاب میتوان حـال خوش و انسـانماندن را تجربه کرد.
نوجوان از دسـت رفتـهاش را میان کتابهـای کوچک و بزرگ
مـن اینهـا را در نـگاه مادری یافتم که
ِ
قفسـههای کتابخانـه یک مدرسـه جسـتوجو میکنـد .او راههای زیـادی رفته تا بتوانـد جای خالی

«عبدالرحیـم» را برایـش پُ ر کند؛ اما هیچکدام نتوانسـت درد جانکاهش را تسـکین دهد.
درسـت  ۱۳آذرمـاه  ۹۱بـود کـه خبـر تصـادف مرگبـار عبدالرحیم ،شـیرازه وجـود مـادر را در هم
ریخـت و او یـک سـال بـا دنیـا و هـر آنچـه نامش زندگی بـود ،قهر کـرد و تمـام لذتهـای دنیا را
پشـت در اتاقـی تاریـک گذاشـت؛ اما عبدالرحیـم در عالم خـواب او همچنان حضور داشـت و دائم
ِ
از مـادر گلهمنـد بـود که چـرا پروندهاش را از مدرسـه گرفته و مانع از مدرسـه رفتن او شـده اسـت.
ایـن خوابهـا همچنان ادامه داشـت تا یکی از شـبها بعد از یک سـال ،عبدالرحیـم در حالی
کـه چنـد کتـاب در دسـتش بود ،بـه خواب مـادر آمـد و گفت کـه دارد به مدرسـه میرود .مـادر با
دیـدن کتابهـا در دسـت فرزنـد نوجـوان خـود ،حس خاصـی در دلش شـروع به غلیـان میکند
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کـرد تـا بـه سـهم مادرانـه خـود زمینـه را برای
داناییافزایـی «عبدالرحیمهـا»ی دیگـر بـرای
مسـئولیتپذیری و نقشآفرینـی در جامعـه
فراهـم کنـد؛ اقدامی که نه تنها تحسـینبرانگیز
اسـت ،بلکـه میتوانـد الگویـی بـرای دیگـران
با شد .
«فرحناز پـوالدی» (مادر زندهیـاد عبدالرحیم
زاهـدیزاده) بـا حمایـت دلگرمکننده همسـرش
و همراهـی مدیـر و معلمـان دبیرسـتان شـهید
بهشـتی برازجان و برخی از دسـتگاههای دولتی،
کتابخانـهای بـه نـام پسـر جوانمرگش در سـال
 93در این دبیرسـتان راهاندازی کرد .وی با هزینه
و روز بعـد راهی دبیرسـتانی میشـود که پسـر
جوانمرگـش آنجـا درس میخوانـده و طرحی
مبنـی بـر راهانـدازی یـک کتابخانـه کوچک به
نـام فرزندش در این مدرسـه به مدیر پیشـنهاد
میدهـد کـه ایـن طـرح بـا موافقـت مدیـر
مدرسـه روبهرو میشـود.
پر سـوز و گداز بر
پس از شـنیدن این قصه ُ
آن شـدم تـا به سـراغ این مـادر بروم که سـعی
کـرد با پیوند دادن نام پسـرش با کتـاب ،اندوه
نبود جگرگوشـهاش را التیام بخشد و از آن پس
بـه عنوان کتابـدار کتابخانـهای پُ ـر از کتابهای
درسـی و غیردرسی ،پاسخگوی سـواالت ذهنی
«عبدالرحیم»هـای دیگـرش باشـد .از ایـنرو ،با
کمـک یکـی از دوسـتان کتابخـوان شـماره این
مـادر برازجانـی را پیـدا کـردم و بـه هـم گپ و
گفتـی کوتـاه امـا از جنـس امیـد و دانسـتن
پرداختیم.
شـاید پیـش از این بارها و بارهـا با کارهای
نوعدوسـتانه و انسـانی ایرانیـان در سـوگ
عزیزانشـان روبـهرو شـده باشـیم؛ امـا کمتـر با
کاری نظیـر آنچـه خانـم «پـوالدی» بـرای زنده
نگهداشـتن نام و یاد نوجوان از دسـت رفتهاش
انجـام داده ،برخـورد کـرده باشـیم؛ او کتـاب
تسـکین نبـودِ «عبدالرحیـم» انتخـاب
را بـرای
ِ

شـخصی  800جلـد کتاب درسـی و غیردرسـی با
موضوعات علمی ،تاریخی ،روانشناسـی ،ادبیات،
دینـی و مذهبی برای تجهیز ایـن کتابخانه تهیه
کـرد و خـود بهعنـوان کتابـدار در ایـن کتابخانـه
مشـغول به فعالیت شـد.
ایـن کتابـدار افتخاری و مـادر داغدیـده در
خصـوص انگیزه خـود از راهاندازی این کتابخانه
بـه خبرنـگار ایبنـا گفت :پسـرم به کتـاب عالقه
داشـت و در کنار کتابهای درسـی زیاد مطالعه
میکـرد .از ایـن رو ،تصمیـم گرفتم بـا راهاندازی
ایـن کتابخانـه کوچک راهـش را ادامـه دهم و
از وقتـی کـه ایـن کتابخانـه را راهانـدازی کردم،
روحـم واقعـا آرام شـده و در میـان کتابهـا و
شـادی بچههـا ،غمهایـم را تـا حـدی فراموش
میکنـم.
او افـزود :مـن خیلی به عبدالرحیم وابسـته
شـب بعد
بـودم و در نبـودش بیتابی میکردم.
ِ

از راهانـدازی کتابخانـه ،بـه خوابـم آمـد و بـرای
اولینبـار پـس از رفتنش لبخند را بـر چهرهاش
دیـدم و بـا رضایـت بـه مـن گفـت« :مامـان
خسـته نباشـی!» .فکـر میکنـم عبدالرحیم هم
االن آرام اسـت؛ چـون بـا دیـدن دوسـتانش در
کتابخانه خوشـحال اسـت.
پوالدی ادامه داد :امروز اسـتقبال نوجوانان
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امـا از سـال گذشـته تاکنـون پـس از انتخـاب
 10کتابـدار از میـان دانشآموزان تنهـا دو روز در
هفته (دوشـنبه و چهارشـنبه) در کتابخانه حاضر
میشـوم و بـه فرزندانـم کتاب امانـت میدهم
و در روزهـای دیگـر هـم بهصـورت شـیفتی هر
روز دو دانشآمـوز بـه کتابـداری در زنگ تفریح
میپردازنـد.
پـوالدی در ادامـه بـا بیـان اینکـه کمک به
رشـد سـرانه مطالعـه و تقویـت زیرسـاختها
در راسـتای گسـترش فرهنـگ کتابخوانـی
گام مهمـی در ارتقـای فرهنـگ جامعـه اسـت،
از کتـاب و میـزان مطالعـه مفید آنها بسـیار کم
شـده اسـت .بنابرایـن بهدلیـل ضعفهایی که
در حـوزه کتابخوانـی وجود داشـت و تاثیر مهم
کتاب در زندگی انسـانها ،دوسـت داشتم برای
فرزنـدان نوجوانـم کاری در حـوزه کتابخوانـی
انجـام دهـم .هرچند مـن پسـرم را در نوجوانی
از دسـت دادم؛ امـا همه دوسـتان و همسـن و
سـالهای او ،فرزنـدان من هسـتند و اگر بتوانم
کار مثبـت و حرکـت خوبـی برایشـان انجـام
دهـم ،بـدون تردیـد قلب پسـرم شـاد خواهد
شـد و آرامـش خواهد داشـت.
وی دربـاره هـدف خـود از راهانـدازی ایـن
کتابخانـه و انجام فعالیتهای کتابـداری در آن
توضیـح داد :ایـن کتابخانـه بـا هـدف کمک به
دانشآمـوزان و دانشـجویان نیازمنـد در تهیـه

افـزود :قطعـا برگـزاری جشـنوارهها ،راهانـدازی
کتابخانـه در مـدارس و حتـی نقاط دوردسـت
یـا آسـیبخیز ،پویشهـا ،مسـابقات و اجرای
ایدههـای خالقانـه کتابخوانـی میتوانـد بـه
رشـد ایـن حـوزه کمک کنـد .کتـاب زمینهسـاز
ترقـی و پیشـرفت یـک جامعه اسـت ،بنابراین
در راسـتای پیشـبرد اهداف آموزشی و فرهنگی
هـر کدام به سـهم خـود باید فرهنـگ مطالعه و
کتابخوانـی را ترویـج بدهیـم.
مادر مرحوم عبدالرحیـم زاهدیزاده تصریح
کـرد :بدون شـک خواندن کتـاب در بهتر تربیت
کـردن فرزندان تاثیـر دارد؛ زیـرا آگاهی و بینش
حاصـل از مطالعـه میتوانـد مـا را در این زمینه
یـاری کنـد .توصیـهام بـه والدیـن ایـن اسـت
کـه علاوه بـر درس خوانـدن ،فرزندانشـان را

کتابهـای درسـی ،کمکدرسـی و افزایـش
سـرانه مطالعه در جامعـه دانشآموزی و ارتقای
سـطح فرهنگـی شـهر تاسـیس شـد .پـس از
راهانـدازی ایـن کتابخانـه بـر ایـن عقیـده بودم
که با خدمترسـانی بـه دانشآمـوزان در حوزه
کتـاب و امانـت آن میتوانـم مفید واقع شـوم.
از همین رو ،در سـه سـال اول بهصورت مسـتمر
(بـه اسـتثنای آذرمـاه کـه برایـم تداعیکننـده
خاطـرات تلـخ نبـودن عبدالرحیـم اسـت)
بهعنـوان کتابـدار در کتابخانـه حضـور داشـتم؛
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بـه خوانـدن کتابهـای خـوب غیردرسـی نیـز
تشـویق کننـد تـا آثـار مثبـت آن را در زندگـی
فرزنـدان ،خـود و جامعه شـاهد باشـند.
وی در خصـوص میـزان مطالعـه خـودش
نیـز گفت :من سـعی کـردهام در زندگـی روزمره
و کنـار کارهـای دیگـر کتابخوانـی را از یـاد نبرم
و بـه آن اهمیـت بدهـم ،به همین خاطـر برای
ایـن کار نیز وقـت گذاشـته و افـراد و اطرافیانم
را نیـز بـه مطالعـه تشـویق میکنـم .بهیقیـن
هیچکسـی از خوانـدن ضـرر نکـرده ،کتـاب
دوسـت هنرمنـد و سـودمند و یـک معلـم دانا
برای انسـان اسـت.
پـوالدی بـا بیـان اینکـه وقتـی کتـاب
میخوانیـم بـا دنیـا و رویاهـای تـازهای روبهرو
میشـویم ،تصریـح کـرد :چراکـه در البـهالی
صفحـات و خطـوط کتابهـا بـا تجربیـات و
سرگذشـت آدمهـای مختلـف بـا فرهنگهـای
متفاوت آشـنا میشـویم ،پس طبیعی است که
کمتـر دچار اشـتباه میشـویم ،چـون تجربیات
زیادی را از شـخصیتهای کتابهـا آموختهایم
و از کارهـای درسـت آنها الگـو میگیریم؛ چراکه
سـرانجام آن در کتابهـا برایمان روایت شـده
اسـت .بدونشـک کسـی که بـا کتـاب مانوس
اسـت ،نسـبت به خود و جامعـه پیرامونیاش
آگاهتـر بـوده و قطعـا احتمـال کمتـری بـرای
انتخـاب مسـیر اشـتباه از سـوی آن فـرد وجود

دارد.
ایـن مادر دوسـتدار کتـاب در پایـان یادآور
شـد :بـا توجـه بـه شـرایط کنونـی و آمارهـای
مایوسکننـده در حـوزه کتـاب بایـد کاری کـرد
تـا مـردم و بهخصـوص کـودکان ،نوجوانـان و
دانشآمـوزان بـا کتـاب آشـتی کننـد .اقداماتی
مثـل هدیه دادن کتـاب ،گنجاندن زنگ مطالعه
در میـان سـاعات مدرسـه ،تبلیغـات و نشـر و
معرفـی کتابهـای خوب .مـن امـروز در لبخند
همـه دانشآمـوزان و بچههـا لبخنـد و شـادی
پسـرم را میبینـم .واقعـا موفقیـت و درس
خواندنشـان برایم لذتبخش اسـت .امیدوارم
روزی برسـد کـه کتاب در سـبد خریـد روزانه هر
ایرانـی سـهم قابل قبولی داشـته باشـد.
فرحنـاز پوالدی یکی از مادران ایرانی اسـت
کـه تالش کـرد برای زنده نگهداشـتن نـام و یاد
نوجوان از دسـت داد هاش کتابخانـهای را به نام
فرزندش در مدرسـه محل تحصیل او در برازجان
راهانـدازی کنـد و بـا جـاری سـاختن رود کتاب
خنکای دانسـتن را بـه روح نوجوانـان برازجانی
و همسـن و سـاالن عبدالرحیمـش هدیـه کند.
ایـن اقـدام فرهنگـی میتوانـد تلنگـری هم به
جامعـه و هـم به مسـئوالن باشـد کـه به نقش
التیامبخـش کتـاب و آثار مثبت آن در تسـکین
دردهـای پیدا و پنهـان افراد اشـاره دارد.
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زهره کریم زاده

به طور مشترک نفر سوم
بخش گزارش

دست دوستی با کتاب در سایه مشغلههای زنانگی
کرمانشــاه -ایرنــا -اگــر زنــان جامعــه مــا در کنــار مشــغلهها و وظایــف

متعــدد خانـهداری و شــغلی ،دســت دوســتی بــه ســمت کتــاب بلنــد

کننــد نــه تنهــا ســامت فکــری و روحــی خــود و فرزنــدان را تضمیــن

میکننــد بلکــه جامعــه را از یــک بحــران بــزرگ فرهنگــی نجــات
میدهنــد.

مطالعــه چــه بــه قصــد لــذت باشــد و چــه بــه قصــد افزایــش دانایی،

در هــر صــورت موجــب تغییــر اندیشــه و نگــرش و در نهایــت بهتــر
عمــل کــردن در زندگــی میشــود و بــی شــک کتابخــوان شــدن زنــان

و مــادران ،جامعــه را از بحــران بــزرگ فرهنگــی نجــات میدهــد.

برخـی از نویسـندگان و اهالی اهل قلـم معتقدند که بخش عمده ای از بانوان کرمانشـاهی،
بـه دلیـل ایثار و از خودگذشـتگی باالیـی که همواره نثـار فرزند و خانواده میکننـد ،وقت کمتری
را بـه خوانـدن و دوسـتی بـا کتـاب اختصاص میدهنـد و برخی دیگـر معتقدند کـه هیچ بهانه
ن هم برای چند دقیقه در روز نباید داشـته باشـیم.
ای بـرای مطالعـه نکردن کتـاب آ 
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کرمانشـاهی کـه زن هسـتند بـه دلیـل بهانـه
هایـی همچون مشـغله های بـاالی کاری و یا
خانوادگـی ،با دنیـای کتـاب خداحافظی کرده
ا ند .
مهنـاز مـرادی معتقـد اسـت ،نداشـتن
وقـت بـرای خوانـدن کتـاب یـک خودفریبـی
بـزرگ اسـت چـرا کـه پرمشـغله تریـن افـراد
هـم میتوانند روزانـه  ۲۰دقیقـه را به خواندن
اختصـاص دهنـد و ایـن امـر را میتواننـد
نبایـد اجـازه داد در روزگاری کـه اسـتفاده
و رفتـن بـه فضای مجـازی به سـرگرمی اغلب
افـراد تبدیـل شـده کتـاب کـه از آن همـواره
بـه عنـوان یـار همیشـگی یـاد میشـود مورد
غفلـت و مظلومیـت واقع شـود.
اسـتفاده از کتـاب هـای صوتـی ،هدفـدار
کردن مطالعه و درسـت خوانـدن کتاب نه تنها
بـه زنـان اسـتان ما انگیـزه ،خالقیـت و بینش
بیشـتر میدهـد بلکـه کتـاب خوانـدن را بـه
عـادت تبدیل میکنـد و از فرد ،یـک کتابخوان
حرفه ای میسـازد که بهتر اسـت به مناسـبت
قرارگیـری در هفتـه کتـاب و کتابخوانی به این
موضوع بیشـتر پرداخته شـود.
زنـان پرمشـغله کتـاب صوتـی گـوش
د هنـد
چنانچـه نویسـنده کرمانشـاهی کتـاب
«فانـوس های خیـس» به ایرنا اظهار داشـت:

جایگزیـن سـریال و یـا فیلـم های بـی محتوا
و یـا فعالیـت غیرضـروری در فضـای مجـازی
کنند .
وی ادامـه داد :بـه نظـر مـن بهتریـن
راه بـرای کتابخـوان شـدن زنـان خانـه دار و
پرمشـغله اسـتفاده از داسـتان صوتی است و
امـروز دسترسـی به کتـاب الکترونیکی بسـیار
راحـت تر از دسترسـی به کتاب کاغذی اسـت.
این نویسـنده کرمانشـاهی افـزود :با این
حـال کتاب کاغـذی را بر کتـاب صوتی ترجیح
میدهـم امـا زمـان انـدک و هزینـه بـاالی
کتـاب مـن را وادار میکنـد تا بـه کتاب صوتی
متمایـل شـوم ،اگرچـه خریـد کتـاب صوتـی
از برخـی از سـایتها بـا پرداخـت هزینـه ای
مقـدور میشـود امـا کانـال هـای تلگرامـی
وجـود دارند کـه میتـوان کتاب را بـه صورت
رایـگان از آن دانلـود کـرد کـه تنهـا بـه حجـم
کمـی از اینترنـت نیـاز دارد.

بسـیاری از نویسـندگان و کتـاب دوسـتان
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کتـاب اگـر اولویـت داشـته باشـد زمـان
پیـدا میشـود
در ادامـه یـک پژوهشـگر ادبـی بـه ایرنا،
اظهار داشـت :زنـان به عنـوان موثرترین مهره
در یـک خانـواده اگر بـه کتاب خوانـدن عادت
کننـد حتما فرزندانشـان نیز به سـمت کتاب و
کتابخوانـی روی میآورند.
فرزانـه کرمـی تاکیـد کـرد ،در وهلـه اول
زنـان بایـد بـه ارزش کتـاب و جایگاهـش در
زندگـی پـی ببرنـد و آن را در اولویتهـا قـرار
دهنـد ،بـه طـور قطع هـر چیـزی که بـرای ما
اولویـت داشـته باشـد ،وقت و زمان بـرای آن
اختصـاص خواهیـم داد.
وی اضافـه کرد ،بـرای کتابخوانی حتی اگر
کمتریـن زمـان هم در نظـر بگیریم قدم بسـیار
مهمـی برداشـته ایـم و میتوانیم بـه تدریج به
مـدت زمـان مطالعـه اضافـه کنیـم و یـا کتاب
را جایگزیـن برنامـه هـای کم اهمیت تـر کنیم.
ایـن فعـال ادبـی ادامـه داد :هـم اکنـون
بـرای زنانـی کـه زمـان کمتـری دارنـد ،کتـاب
صوتـی یـک جایگزین بسـیار مناسـب اسـت
کـه اتفاقا در سـالهای اخیـر بسـیار پرطرفدار
بـوده و موفـق شـده جـای خوبـی در زندگـی
زنـان پرمشـغله بـاز کنـد چراکـه یک پروسـه

همزمـان اسـت و نیـاز به وقـت مجزا نـدارد.
زمانـی کـه کتابخوانـی جـزء وظایـف زن
قلمـداد نشـود
کرمـی خاطرنشـان سـاخت ،معمـوال از
دیـدگاه سیاسـی ،مذهبـی و فرهنگـی ،زنهـا
وظایـف عمـده و فراوانـی دارنـد کـه کتـاب و
کتابخوانـی جزیـی از هیچکـدام بـه شـمار
نمـیرود امـا در سـالهای اخیـر گروههـا و
نهادهـای کوچـک سـعی کـرده انـد کـه بـه
شـکل انجمن هـای کتابخوانی بیشـتر به این
مسـئله روی بیاورنـد.
وی ادامـه داد :اگـر مـا بخواهیـم در آینده
زنـان کتابخوانی داشـته باشـیم بایـد در وهله
اول مـادران کتابخوانـی باشـیم و از کودکی در
دنیـای فرزنـدان به ویـژه دختـران کتابخوانی
را نهادینـه کنیم.
کرمـی معتقـد اسـت ،بایـد بـه فرزنـدان
کتـاب هدیـه دهیـم تـا بخواننـد و دانسـته
هـای خـود را بیان کننـد ،به این شـکل هم به
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پیشـنهاد شـود بـرای او سـادهتر اسـت.
فتاحـی اضافـه کرد ،مطالعه کتاب توسـط
مـادران میتوانـد یـک اسـتفاده دو سـویه
داشـته باشـد بـه ایـن معنـی کـه مـادر مـی
توانـد در عیـن حال کـه کتـاب را مطالعه می
خوانـدن عـادت میکننـد و هـم اینکـه بینش
و دقـت آنـان باالتـر مـیرود و قـدرت بیـان و
تحلیـل آنـان پـرورش مییابـد.
از کتاب های کم حجم شروع کنیم
در ادامـه مدیـرکل کانـون پـرورش فکری
کـودک و نوجـوان اسـتان کرمانشـاه در گفت
و گـو بـا ایرنـا ،براین باور اسـت ،اگر بـه دنبال
ایـن باشـیم کـه هر زمـان وقتـی پیدا شـد به
مطالعـه بپردازیـم بـه نظـر نمـی آیـد کـه بـه
موفقیـت برسـیم ،همان طـور که زمانـی را در
روز بـرای خـوردن غـذا و انجـام کارهـای دیگر
اختصـاص میدهیـم بایـد زمانـی هـم بـرای
روحمـان در نظـر بگیریم ،چـون روح ما هم به
چیـزی نیـاز دارد تـا به او انـرژی ،لـذت ،درک
و شـعور بدهـد و بـه عبـارت بهتـر روح به غذا
نیاز دارد.
مهنـاز فتاحـی ادامـه داد :پـدر ،مـادر،
فرزنـدان و همـه افـراد جامعـه حتـی مـادران
پرمشـغله بـا وجـود مشـغلههای کاری و
ذهنـی کـه دارنـد ،بایـد دقایقـی از زندگـی را
بـرای کتـاب خوانـدن صـرف کننـد و زمانی را
بـرای مطالعـه کتـاب در نظـر بگیرنـد.
ایـن نویسـنده کرمانشـاهی ادامـه داد:
حـال اینکـه ایـن زمـان و وقت چقدر اسـت؟

کنـد همـان لحظه کتـاب را بـرای کودکش هم
بخوانـد کـه در اینصـورت زیبایـی دو چندان
میشـود و در عیـن حـال ماجـرای کتابخوانی
اتفـاق افتاده اسـت.
فتاحـی بـا بیـان اینکـه خوانـدن کتـاب
هـای کـم حجم و داسـتان های کوتـاه یکی از
راهکارهـای عالقهمند کـردن افراد بـه مطالعه
اسـت ،ادامـه داد :افـراد و مادرانی که به دلیل
مشـغله زیـاد فرصت کمی بـرای مطالعه دارند
میتواننـد از کتابهایـی کـه چنـد داسـتان
کوتـاه ،حکایـت و یـا ضـرب المثلهـای کوتاه
را در خـود جـای دادهاند اسـتفاده کننـد و آنها
را مطالعـه کنند.
بـه گفتـه او ،مطالعه کتـاب و موضوع آن
بـه نـوع عالقه و سـلیقه افـراد بسـتگی دارد،
میتوانـد در زمینههـای ادبـی ،اجتماعـی،
اقتصـادی و غیـره باشـد .هـدف اصلـی مـا
بحـث مطالعـه افـراد اسـت و هر شـخصی با
توجـه به طـرز فکـر و جذابیتی کـه کتابهای
مـورد عالقـهاش دارنـد میتوانـد بـه مطالعه
بپردازد.
فتاحـی ادامـه داد :کتـاب هـای صوتـی
راهـکار دیگری برای افراد پرمشـغله اسـت ،به
عنوان مثال خانمی که در آشـپزخانه مشـغول

کـم یـا زیـاد ،بسـتگی بـه افـراد و برنامههای
روزانـه زندگیشـان دارد ،بـه عنـوان مثـال اگر
بـه یـک خانم بگوییـم که یـک رمـان طوالنی
را بخوانـد شـاید اسـتقبال نکنـد و بـرای او
سـخت باشـد امـا اگـر مطالعه یـک مجموعه
داسـتانهای کوتـاه یا یـک کتاب کوتـاه به او
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پختـن غـذا اسـت میتوانـد از ایـن روش

انـد بلکـه نداشـتن مطالعه باعـث ادامه دادن

اسـتفاده کنـد ضمـن اینکه میتوانـد همزمان

راههـای اشـتباه در زندگی شـده و افـراد دچار

کارهـای خـود را انجـام دهد.

آسـیبها و مشـکالتی خواهنـد شـد.

اگر زنان کتابخوان نباشند

کتاب خواندن یک عادت است

فتاحـی بـا تاکیـد بـر اینکـه مطالعـه و

امـا مدیـرکل کتابخانـه هـای عمومـی

خوانـدن کتـاب تاثیـر بسـزایی در مصـون

اسـتان کرمانشـاه در گفت و گو بـا ایرنا ،اظهار

مانـدن افـراد از آسـیبهای فرهنگـی و

داشـت :لزوما بـا اسـتفاده از کتابهای صوتی

اجتماعـی در جامعـه خواهـد داشـت ،گفـت:

و یـا مطالعه کتاب هـای کاغذی ،افـراد کتاب

اگـر مـردم بـه ایـن بـاور برسـند کـه مطالعـه

خـوان نمیشـوند ،کتابخوانـی یـک عـادت

کتـاب تـا چـه حـد میتوانـد آنهـا را از گزنـد

اسـت و کسـی کـه اهـل مطالعـه و خوانـدن

آسـیبها و بسـیاری از مشـکالت در جامعـه

کتـاب اسـت در هر شـرایطی که باشـد سـعی

در امـان نگـه دارد هیـچگاه از مطالعـه دوری

میکنـد روزانـه حداقـل زمانـی را بـه مطالعـه

نمیکننـد .کتـاب باعـث میشـود ذهـن و

کتـاب چه صوتی ،چـه دیجیتالـی و یا کاغذی

تفکـرات افراد دگرگون شـود و دید او نسـبت

اختصـاص دهـد و یـا حتـی میتوانـد بـه

بـه بسـیاری از مسـایل عـوض شـود.

مطالعـه روزنامـه یا نشـریات بپـردازد.

وی معتقـد اسـت ،کتابهـا بـه مـردم

معصومه حسـنی خونسـار ادامـه داد :در

درس میدهنـد و راه و روش درسـت زندگـی

چنـد سـال اخیـر کتابخانههـای عمومـی بـه

کـردن را میآموزنـد و در خیلـی از مشـکالت

مراکـز فرهنگـی تبدیـل شـدهاند یعنی سـعی

و مسـائل زندگـی راهگشـا هسـتند و مـی

کـرده ایـم کتابخانهها را از حالت سـنتی خارج

تـوان از نکاتـی کـه در آنهـا اسـت بـه خوبـی

کنیـم و کارهـای فرهنگـی را در اولویـت قـرار

در زندگـی اسـتفاده کـرد ،جامعه ای کـه افراد،

دهیـم کـه برگـزاری نشسـتهای کتابخوانی،

زنـان و مـادران کتابخـوان نداشـته باشـد نـه

تحلیـل و بررسـی کتـاب و نقـد کتـاب از آن

تنهـا نکات خـوب و آموزندهای را یـاد نگرفته

جملـه اسـت و با ایـن کار قصد داریـم مردم و
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افـراد کتابخوان را بـه یک کتابخـوان حرفهای
تبدیـل کنیم.

وی بـا بیـان اینکه نزدیک بـه  ۷۲هزار نفر
عضـو کتابخانه های عمومی اسـتان هسـتند،
افـزود :از این میـزان نزدیک به  ۴۰هـزار نفر را

برای تربیت کتابخوانان حرفه ای چه
کردهایم؟

زنـان و دختران تشـکیل میدهند.
حسـنی خونسار در خصوص فعالیتهایی

حسـنی خونسـار بـا بیـان اینکـه صـرف

کـه در زمینـه تشـویق افـراد به مطالعـه کتاب

مطالعـه کـردن یـک یـا چنـد جلـد کتـاب در

انجـام شـده گفـت :دو لیـگ دانش آمـوزی و

هفتـه نمیتوانـد افـراد را بـه یـک کتابخـوان

یـک لیـگ دانشـجویی در همین راسـتا برگزار

حرفـهای تبدیـل کنـد ،گفـت :هـدف مـا از

شـده که مورد اسـتقبال هر دو گروه واقع شـد.

برگـزاری فعالیتهـا و نشسـتهای فرهنگی،

ایـن فعـال فرهنگـی ادامـه داد :بانـوان

حرفـهای کـردن افـراد در مطالعه کتاب اسـت

خانـهدار هـم بخـش عمدهـای از مخاطبـان

تـا افراد تشـخیص بدهند که چـه کتابی برای

و مراجعـه کننـدگان کتابخانههـای عمومـی

آنهـا مفیـد اسـت و بایـد آن را مطالعـه کننـد

اسـتان هسـتند و بیشـتر عالقهمنـدی آنهـا

و دیگـر اینکـه بتواننـد کتـاب را مـورد نقـد و

کتابهـای داسـتان ،ادبیـات فارسـی و

تحلیـل قـرار دهند.

روانشناسـی اسـت و بـه نظـر میرسـد بـرای

این مسـوول معتقد اسـت ،نقد و بررسی

مـادران جدای از اینکه شـاغل باشـند یا خانه

کتـاب هم بـرای مطالعـه کننده مفید اسـت و

دار ،بایـد کالس آمـوزش قصهگویـی برگـزار

هـم برای نویسـنده ،تـا بتوانـد در آثـار بعدی

شـود تـا یـاد بگیرنـد کـه چگونـه بایـد بـرای

خـود ،از نقدهـا و تحلیلهـا در بـاال بـردن

کـودکان خـود قصـه بگوینـد.

سـطح کیفـی آثـارش اسـتفاده کند.
بیـش از نیمی از مخاطبـان کتابخانه های
کرمانشـاه را تشکیل میدهند

وی تاکیـد کـرد ،امیدواریـم بـا معرفـی
کتابهـای مفیـد ،آگاهـی را بـه مـردم هدیـه
بدهیـم.
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معصومه درخشان

به طور مشترک نفر سوم
بخش گزارش

زنگ کتاب در دل روستاهای آذربایجان« /بانوی
کتابدار» سفیر آرزوهای دختران روستا

فاطمــه وحدانــی کتابــدار کتابخانــه ولیعصــر تبریــز ســفیر آرزوهــای

دختــران روستاســت کــه آرزوهــای آنهــا را بــه گــوش مســووالن و
خیــران برســاند تــا بــا همدلــی و مشــارکت یکدیگــر کتابخانــهای

بســازند پــر از کتــاب کــه آگاهــی و دانایــی بــه آنهــا هدیــه کنــد.
خبرگـزاری فـارس  -معصومه درخشـان :سـاعت  10و نیم صبح روز پنجشـنبه اسـت .به همراه
بانویـی (فاطمـه وحدانـی) راهـی جـاده میشـوم کـه دلـش به عشـق بچههـای روسـتا میتپد.
مقصـد حرکتمـان روسـتای «کـرگان قدیـم» از توابـع شهرسـتان بسـتانآباد اسـت ،در این روسـتا
بچههایـی چشـم انتظـار ایـن بانـوی پاک سرشـت هسـتند که برایشـان آگاهـی هدیـه میبرد.
آگاهـی با طعـم کتاب.
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میشـویم صـدای جیـغ و داد و کـف و سـوت
بچههـای روسـتا کـه بیشترشـان دانشآمـوز
مقطع دبسـتان و پیشدبسـتانی هستند بلند
میشـود ،خوشـحالی آنها برای گرفتـن کتاب و
هدیههایـی که بانـوی کتابدار تبریزی برایشـان
هدیـه آورده اسـت وصـف شـدنی نیسـت.
جعبههـای کتـاب روی میز چیده میشـود
و خانـم وحدانـی بـه حـال و احوالپرسـی کردن
بـا بچههـای خوشـحال روسـتا میپـردازد،
از آنهـا دربـاره آخریـن کتابی کـه خواندهانـد ،از
نقاشـیهایی کـه کشـیدهاند و درسهایـی که
در مدرسـه میخواننـد میپرسـد ،هـر کـدام از
آنهـا در همهمهای که ایجاد شـده به سـواالت او
جـواب میدهنـد.
فاطمـه احمـدی ،یکـی از دختـران
دانشآموزانـی اسـت کـه کتـاب «تولد و رشـد
حیوانـات در پنـاه» را معرفـی کـرده و حدیـث
عهدنـو کتاب« داسـتان یـک دوسـتی» را برای
همـه تعریـف میکنـد و یگانه دیندوسـت هم
دلنوشـتهای در دسـت دارد کـه آن را بـه خانـم
مهربـان و باصفایـی کـه باعـث آشـتی آنهـا بـا
لبخندی از جنس روشنی و دانایی
از تبریـز کـه بیـرون میشـویم سـوز و
سـرمای جـاده بیشـتر خودنمایی میکنـد45 ،
دقیقه بعد در روسـتای «کرگان قدیم» هسـتیم،

کتـاب شـده اسـت ،تقدیـم میکنـد.
زنگ کتاب داریم
بانوی کتابدار نفسـی تازه کرده و میپرسـد

بـرف پاییـزی زودتـر از ما خـودش را به روسـتا
رسـانده ،سـرما باعـث شـده اسـت بچههـا در
پایـگاه مقاومـت بسـیج روسـتا چشـم انتظار
دیـدن بانـوی کتابـداری باشـند که سـختیها
را بـر خـود همـوار کـرده و بـه عشـق آنهـا بـه
دیدنشـان مـیرود و بـا کولهبـاری از کتـاب
برایشـان لبخنـدی از جنس روشـنی و دانایی بر
صورتشـان نقـش میزنـد.
مسـئول پایـگاه مقاومـت روسـتا بـه
اسـتقبالمان آمـده و از اشـتیاق بچههـا
بـرای گرفتـن کتـاب حـرف میزنـد ،وارد کـه
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« االن زنـگ چـی داریـم؟» و صـدای پرهیجان
بچههـای روسـتا بلنـد میشـود «زنـگ کتـاب
داریم».
فاطمـه وحدانـی ،کتـاب «زندگی مثـل باد
اسـت» را برای خوانـدن انتخاب میکنـد ،ابتدا
بـه معرفی کتـاب پرداخته و در مورد شناسـنامه
کتاب ،نویسـنده ،تعداد صفحات ،سـال انتشار،
موضـوع کتـاب و حتـی طـرح روی جلـد کتاب
صحبـت میکند.
چنـد دقیقـهای که کتـاب خوانده میشـود
سـکوتی همراه با اشـتیاق فضا را در بر میگیرد،
بانـوی کتابـدار بهصـورت عملـی آداب کتـاب
خوانـدن را نشـان میدهـد و سـپس از آنهـا
میخواهـد چنـد سـطری از کتـاب را بخواننـد،
حـاال اشـتیاق خوانـدن کتـاب در آنهـا تقویـت
شـده و میخواهنـد در مـورد کتابهـای
گوناگـون بـا همدیگـر صحبـت کنند.
بعـد از تمـام شـدن خوانـدن کتـاب نوبت
بـه اهـدای جوایز فرهنگـی میرسـد ،بچههای
روسـتا کـه در جلسـه قبلـی کتابهـای امانت
گرفتـه خـود را بهخوبـی خوانـده و نقاشـی

کشـیده بودنـد هدیـه میگیرنـد .البتـه ایـن
هدیههـا نـه تنهـا بـه کتابخوانـان برتـر پایگاه
بلکـه تمامـی آنها از ایـن هدیهها سـهم دارند و
خانم وحدانی شـروع بـه اهداء جایـزه میکند.
کتـاب ،لوازمالتحریـر و بازیهـای فکـری از
جملـه هدایایی اسـت کـه در بین آنها تقسـیم
میشـود.
کتاب ما را مخترع و دانشمند میکند
جیـغ و داد و هـورای مجـدد فضـا را پـر
میکنـد ،حـاال شـلوغکاری آنهـا نیـز گل کـرده
و بهراحتـی آرام نمیشـوند ،تـک تـک آنهـا بـا
صـدای بلند حـرف میزنند و خواستههایشـان
را بـا خانـم وحدانـی مطـرح میکننـد.
ابوالفضـل ،یکـی از پسـران روستاسـت که
بـا خوشـحالی خاصـی کـه در چهـرهاش مـوج
میزنـد ،میگوید:کتـاب خواندن علـم و دانش
مـا را زیـاد میکند ،بـا کتاب خوانـدن میتوانیم
مخترع و دانشـمند شـویم.
وقتـی از ابوالفضـل در مـورد آرزویـش
پرسـیدم،گفت :دوسـت دارم آقـا امـام زمـان
(عـج) هـر چـه زودتـر ظهور کنـد ،دوسـت دارم
روسـتای مـا یـک کتابخانه داشـته باشـد مثل
بچههـای شـهر مـا نیـز بـه کتابخانه رفتـه و در
آنجـا کتـاب بخوانیـم .فردی باشـد کـه از کتاب
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زندگـی خـود مـا افزایـش مییابـد.
وحدانـی امیـدوار اسـت ،روزی برسـد که با
حمایتهـای خیـران کتـاب قفسـههای کتـاب
و کتابخوانـی را در ایـن روسـتا افزایـش داده و
سـالی چنـد بار بـرای بچههـای روسـتا کتاب و
برایمـان حـرف بزند.
آرزو ،یکـی دیگـر از دانشآمـوزان ایـن
روستاسـت کـه در مـورد آینـدهاش میگویـد:
دوسـت دارم در آینـده یک زن کارآفرین شـوم و
برای رسـیدن به این جایگاه بایـد درس خوانده،
مطالعـه و اطالعـات زیادی داشـته باشـم.
بچههـای روسـتا دلشـان با کتاب اسـت و
اینکـه کتابخانـهای در ایـن روسـتا وجـود ندارد
دلگیرند ،دلنوشتههایشـان بـوی کتاب میدهد
و اینکـه آنهـا چـه فرقـی بـا بچههـای شـهری
دارنـد که بایـد از امکانات اولیه محروم باشـند؟!
به فرزندان خود کتاب هدیه دهید
بعـد از صحبتهـای دانشآمـوزان حـاال
خانـم وحدانی روی سـخنش را متوجـه مادران
کـرد و گفـت :شـما مـادران تـا میتوانیـد برای

هدیههـای فرهنگـی و هنـری آورده و تقدیـم
کند .
 500جلد کتاب اهدا شده است
بـا حمایتهـای نهـاد کتابخانههـای
عمومـی کشـور و ادارهکل کتابخانههای عمومی
آذربایجانشـرقی طـی سـالهای اخیـر 500
جلـد کتـاب بـه دانشآمـوزان این روسـتا اهدا
شـده و تعداد اعضای پایگاه مقاومت روسـتای
کـرگان قدیـم که ایـن کتابهـا را امانـت گرفته
و مطالعـه میکننـد  100نفـر اسـت .کتابهـا
شـمارهگذاری شـده و برچسـب زده میشـود
تـا در زمـان امانـت دادن و گرفتـن کارهـا بـه
سـهولت و راحتـی انجـام پذیـرد.
قلک پسانداز کتاب

فرزنـدان خـود کتاب بگیریـد و برایشـان کتاب
بخوانیـد .قدرت بیان و سـخنوری آنها را تقویت
کنیـد ،در دیدارهـای دوسـتانه ،دیـد و بازدیـد،
اقـوام و فامیـل بـا همدیگـر کتـاب بخوانیـد تا
فرزنـدان شـما را در حـال مطالعـه و کتابخوانی
ببینند .
وی ادامـه داد :کتابهـا دوسـتان مـا
هسـتند ،هـر چقـدر ارتبـاط خوبـی بـا کتـاب
داشـته باشـیم عـزت نفـس ،آگاهـی و سـطح
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میشـود.
صحبتهـای اولیـه بـا مسـوول پایـگاه
صـورت میگیرد و حـاال یک یـک دانشآموزان
روسـتا کـه اکثریـت آنهـا مقطـع دبیرسـتان
دوره اول و دوم هسـتند از راه میرسـند.
جمـع مـا جمعتـر میشـود ،حلقـه کتابخوانی
تشـکیل شـده و یـک به یـک به معرفـی خود
میپردازنـد.
آرزوی دختران روسـتا داشـتن کتابخانه و
سـالن مطالعه است
در پایـان جلسـه دو سـاعته کتابخوانـی،
اهداءکتـاب ،جایزه و خوشـحالی خانم وحدانی
بـا دوسـتان کوچـک خـود یـک قـول و قـرار
میگذارنـد ،قـول و قـراری از جنـس کتـاب ،به
آنهـا توصیه میکند یـک قلک پسانـداز کتاب
داشـته باشـند و هـر هفتـه بخشـی از پولی که
بـرای خریـدن تنقلات صـرف میکننـد در آن
قلـک پسانـداز کـرده و بـرای خودشـان کتاب
بخرنـد و بخواننـد و بـه دیگـران هـم هدیـه
د هند .
حـال خوش کتـاب خوانـدن ،دانشآموزان
را سـر حالتـر کـرده اسـت و حـاال مـا از آنهـا با
ایـن حال خوبشـان خداحافظـی میکنیم تا به
دیـدار دانشآمـوزان دیگری در روسـتای «نوجه
ده سـادات» برویم.

بعـد از معرفـی خـود ،کتابـی کـه اخیـرا
مطالعـه کردهانـد را توضیـح داده و از نحـوه
کتـاب خوانـدن و مزیتهـای کتـاب میگویند.
دانشآموزان این روسـتا نیـز از نبودن کتابخانه
و حتی سـالن مطالعـه دل خوشـی ندارند .آنها
نیـز میخواهنـد حداقـل یـک سـالن مطالعـه
داشـته باشـند تـا بتواننـد جایـی بـرای کتـاب
گرفتـن و خوانـدن برایشـان مهیا شـود.
خانـم وحدانی با همه دانشآموزان روسـتا
دوسـت اسـت ،آنها را بـه خوبی میشناسـد ،از
زمانـی کـه دختر بچههـای کوچکی بودنـد آنها
را بـه خاطـر مـیآورد ،دخترانـی کـه حـاال برای
خـود خانمـی شـدهاند و البته اهـل مطالعه.
دانشآموزان روسـتای«نوجه ده سادات»

دوبـاره راه جـاده را در پیـش میگیریم ،نیم
سـاعتی طـول میکشـد تا بـه روسـتای «نوجه
ده سـادات» بسـتانآباد برسـیم ایـن روسـتا
نیـز کتابخانـه نـدارد و دیـدار خانـم وحدانی با
بچههـای روسـتا در پایـگاه مقاومـت بسـیج
روسـتا برقـرار میشـود.
قرار شـده اسـت ،جلسـه کتابخوانـی راس
سـاعت  2ظهـر شـروع شـود و مـا نیم سـاعتی
زودتـر رسـیدهایم ،کتابهـا بهصـورت دسـته
دسـته و گلچین شده در قفسه کتاب جایگذاری
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بیشـتر دوسـتدار کتابهـای علمی،کمـک
آموزشـی ،داسـتان و رمـان هسـتند
کتـاب«دره گل سـرخ» آخریـن کتابـی بود
کـه زهـرا خوانـده اسـت ،او با اشـتیاق تمـام از
آن کتـاب میگویـد و درسهایـی کـه آموختـه
اسـت .زهـرا میگویـد :دنیـای جـذاب کتابها
مـا را به دوردسـتها میبـرد ،با زندگـی افرادی
آشـنا میشـویم کـه آنهـا را نمیشـناختیم ،بـا
فرهنگها و آداب و رسـوم شـهرها و کشورهای
مختلـف آشـنا میشـویم .مباحـث اجتماعـی،
دینـی ،علمی،گردشـگری و خالصه کلی مطالب
خـوب و مفیـد یـاد میگیریم.
نشست کتابخوانی فعال
اعضـای فعال و کتابخـوان پایگاه مقاومت
روسـتای «نوجـه ده سـادات» وقتـی کتـاب
بسـیار جـذاب و خوبـی را مطالعـه میکننـد با
هماهنگی و مشـورت با سـایر دوستان نشست

کتابخوانـی برگـزار میشـود تـا همـه مطالـب
خـوب و مفیـد ایـن کتاب را به سـایر دوسـتان
خـود منتقـل کنند.
دانشآمـوزان ایـن روسـتا اطالعـات
خوبـی در مـورد شناسـنامه کتـاب ،موضـوع،
فهرسـتبندی ،نویسـنده ،تعـداد و نوبت چاپ
کتـاب دارند و داشـتن ایـن اطالعـات کار خانم
وحدانـی را در ایـن زمینـه راحتتر کرده اسـت.
صحبتهـای محتوایـی و موضوعی خانم
وحدانـی بـا دانشآمـوزان مقطـع دبیرسـتان
بیشـتر و بیشـتر شـده و کتابهـای کمـک
آموزشـی ،بازیهـای فکـری و لوازمالتحریر بین
آنهـا توزیـع میشـود.
حـاال صحبتهایشـان از جنـس درد
ودلهـای فرهنگـی و نیازهـای روستاسـت.
خالءهـای فرهنگـی ،محرومیتهـا و نبـود
امکانـات کتاب و کتابخوانی آنهـا را نیز ناراحت
میکنـد .از اینکه سـالن مطالعـه و کتابخانهای
ندارنـد ،دلشـان گرفتـه اسـت و از خانـم
وحدانـی میخواهنـد حرفهـا و صحبتهای
آنهـا را بـه مسـووالن مربوطـه و حتـی خیران
فرهنگـی برسـانند تـا با همـکاری و مشـارکت
دسـتهجمعی بتواننـد از ایـن نـوع امکانـات
بهرهمنـد شـوند.
باالتریـن آرزوی دختـران ایـن روسـتا
داشـتن کتابخانـهای اسـت پـر از کتـاب کـه
آگاهـی و دانایـی بـه آنهـا هدیـه کنـد و حاال
خانـم وحدانـی کـه از خـود بهعنـوان «کتابدار
سـیار» نـام میبـرد ،سـفیر آرزوهـای دختران
روستاسـت تـا آرزوهـای آنـان را بـه گـوش
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مسـووالن و خیـران برسـاند تا بـا همدلی آنها

از بچههـای روسـتا پرسـید« ،ایـن کتابهـا را

محلـی بـرای خوانـش کتـاب سـاخته شـود.

میفروشـند» آنهـا تـوان خریـد نداشـتند ولی

جلسـه دو سـاعته کتابخوانـی و حـال

از دیـدن ایـن همـه کتـاب بهصـورت یکجـا

خـوش خوانـدن در روسـتای «نوجـه ده

خوشـحال بودنـد .همـان لحظـه به مسـوول

سـادات» نیـز بـه پایـان میرسـد و مـا آهنگ

پایـگاه مقاومت بسـیج روسـتا گفتـم« ،بعد از

بازگشـت سـر میدهیـم ،بـه امیـد روزی کـه

ایـن مـن بـرای دانشآمـوزان روسـتای شـما

دانشآمـوزان روسـتایی نیز به آرزوی دلشـان

کتـاب مـیآورم».
وی ادامـه داد :از سـال  92تاکنـون چنـد

برسـند.

سـری برای دانشآموزان کتـاب هدیه آوردهام
نگاه مشتاقانه به کتاب

و آنهـا با شـور و اشـتیاق پذیرایـم بودند.

در مسـیر بازگشـت دوسـت دارم خانـم

وحدانـی ،بزرگتریـن و واالتریـن هـدف

فاطمـه وحدانـی از عالقهاش به طـرح « کتاب

خـود از اجـرای طـرح کتابخوانـی را ترویـج

خوانـی و اهـداء کتـاب» بـه دانشآمـوزان

فرهنـگ مطالعـه و کتـاب خواندن ذکـر کرد و

روسـتایی بگویـد و او بـا یـادآوری خاطـرات

گفـت :بـا مطالعه سـطح فکر ،کیفیـت زندگی

سـالهای گذشـته گفـت :در سـال  92از

و تعالـی انسـان افزایـش پیـدا میکنـد.

سـوی نیـروی مقاومـت بسـیج در پـارک

وی ،از سـال  80فعالیـت خـود را در حوزه

بسـتانآباد نمایشـگاه کتـاب برگزار شـده بود،

کتـاب و کتابـداری از کتابخانههای شهرسـتان

مسـووالن پایـگاه مقاومـت روسـتای کـرگان

بسـتانآباد آغـاز کرده اسـت و در حـال حاضر

قدیـم حـدود  40دانشآمـوز را بـرای بازدیـد

نیـز بـه مـدت سـه سـال کتابـدار کتابخانـه

از نمایشـگاه کتـاب آورده بودنـد ،وقتـی آنهـا

ولیعصـر تبریز اسـت.

بـه محـل نمایشـگاه رسـیدند انـگار گمشـده

وحدانـی بـا اشـاره بـه اجـرای طر حهـای

خـود را پیـدا کردنـد ،با چه شـوق و اشـتیاقی

فرهنگـی در حـوزه کتـاب و کتابخوانـی افزود:

کتابهـا را میدیدنـد ،هیچوقـت صحنـه

برگـزاری نشسـت کتابخوانی در ایـام مختلف

تماشـای کتابهـا را فرامـوش نمیکنـم ،یکی

سال ،برگزاری مسـابقات فرهنگی ،اجرای طرح
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همیـار کتاب ،برگـزاری نشسـت کتابخوانی در
مدارس حاشـیهای بسـتانآباد ،تشـکیل گروه
کتابخوانـی زنـان خانـهدار در بسـتانآباد،
تبریـز و ...از جملـه برنامههایـی اسـت کـه بـا
حمایتهـای صـورت گرفتـه انجـام دادهام.
قدردان همه شما هستم
وحدانـی در کمـال ادب و احتـرام از آقـای
علیرضا مختارپـور ،دبیرکل نهـاد کتابخانههای
عمومـی کشـور به نیکی یـاد کـرد و ادامه داد:
دبیـرکل نهـاد کتابخانههـای عمومـی کشـور
بزرگتریـن حامـی و پشـتیبان مـن و سـایر
کتابـداران هسـتند تـا طر حهـای فرهنگـی
کتابخوانـی بـه نحـو احسـن اجرا شـود.
همچنیـن آقـای شـهرام خدایـی ،مدیرکل
کتابخانههـای

عمومـی

آذربایجانشـرقی

نیـز حمایتهـای بسـیاری از اجـرای طـرح
کتابخوانـی در روسـتا دارنـد که به پـاس تمام
زحمتهایشـان قـدردان هسـتم.
فاطمـه وحدانـی در کنـار حمایتهـای
مسـووالن دلـش بـه همراهـی و همدلـی
همسـرش گرم اسـت که بیدریغ او را حمایت
کـرده و زمینـه را بـرای فعالیتهـای گسـترده
کتابـداری و کتابخوانـی او فراهـم میکنـد÷.
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برگزیدگان بخش گفت و گو
در نخسـتین جشـنواره «کتـاب خـوان و رسـانه» در سـال
پایانـی قـرن در موضوعـات «کتابخانـه»« ،کتابـدار»« ،کتاب
خـوان»« ،اهدای کتاب»« ،کتابخانه و خانواده»« ،مسـئولیت
اجتماعـی نهـاد کتابخانـه هـای عمومـی کشـور»« ،ترویـج
فرهنـگ مطالعـه»« ،برگزاری محافل تخصصی در طول سـال
بـا رویکـرد مورد نیاز ملی و اسـتانی» مانند« :محافـل ادبی»،
«فضـای مجـازی و کتابخانـه»« ،توجـه به نقش آمـوزش در
کتابخانههـای عمومـی» و ...برگزار شـد.
هیـأت داوران ضمـن تقدیـر از آثـار ارسـالی در بخش
گفـت وگو و آثار فراوان دریافت شـده ،مهسـافرد حسـینی
را بـه عنـوان نفـر اول ،محمـود بانـی و مجتبـی قربانـی را
مشـترکا به عنـوان دومی و مرضیـه مهربان را بـه عنوان نفر
سـوم این بخـش انتخـاب کرد.

مهسا فردحسینی
نفر اول

بخش گفت و گو

مطالبات نهاد کتابخانهها

مسأله آینده نهادکتابخانههاست /قانون باید تغییر کند
لیزنــا در گفتگویــی بــا علیرضــا مختارپــور ،دبیــرکل نهــاد کتابخانــه
هــای عمومــی ،بــه طــرح مشــکالت بودجــه نهــاد کتابخانــه هــا،

حقــوق کتابــداران و افزایــش  50درصــدی حقــوق مبنــی بــر فصــل
دهــم قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری پرداختــه و در ایــن گفتگــو

مشــکالت ریشــه یابــی و راه حــل هایــی بــرای آن ارائــه شــده اســت.

علیرضـا مختارپـور ،دبیـرکل نهـاد کتابخانه هـای عمومـی در گفتگو با خبرنـگار لیزنـا در ادامه
صحبـت هایـش دربـاره طـرح مشـکل نهـاد کتابخانهها بـه نماینـدگان مجلس گفت :متأسـفانه
بسـیاری از نماینـده های مجلـس ،فقط در دو مورد به نهـاد توجه دارند؛ یکـی نزدیک به انتخابات
و دیگـر اینکـه بـه حـوزه انتخابیـه سـر میزننـد و سـوال میکننـد چـه کمبودهایـی داریـد و بـه
عنـوان مثـال کتابخانـه اعلام میکنـد کامپیوتـر نداریـم .نماینـده محترم میگویـد من برایتـان از
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اسـتان بدهم! به ایشـان گفتیم  100هـزار کتاب
را در سـال ،نهـاد کتابخانههـا نمیتوانـد بـرای
کتابخانـه هایـش بخرد.
وی گفـت :جالب اسـت بدانید نمایندگانی
در کمیسـیون فرهنگـی و تلفیق بودنـد که نهاد
هـر سـال بارهـا و بارها حتـی برای سـال  99به
اینـان مراجعـه کـرد و حاضر نشـدند حتی یک
ریـال به نهـاد کمک کننـد البته وعـده میدادند
اما در کمیسـیون خالف عمـل میکردند و امروز
برخـی از آن نمایندگان مطالبـه حقوق کتابداران
را از مـا دارنـد .مکاتباتش همه موجود اسـت.
بودجـه مـورد نیـاز نهـاد کتابخانههـا در
سـال 99
مختارپـور در مـورد بودجـه مورد نیـاز نهاد
کتابخانههـا گفت :ما بـرآورد کردیم برای سـال
 99نزدیـک بـه  770میلیـارد ناموت بودجـه الزم
داریـم و پیـش بینـی کردیـم کـه از ایـن میزان
حـدود  200میلیـارد را از شـهرداریها تامیـن
کنیـم و بنابرایـن مجلـس بایـد بـه مـا 500
میلیـارد بدهـد و مـا ایـن را بـه مجلـس اعالم
دولت تهیه میکنم فقط شـما یـک نامه خطاب
بـه من (نماینـده) بنویسـید .کتابخانـه نامه به
نماینده مینویسـد ،نماینده به وزارت ارشـاد ،و
وزارت ارشـاد نامۀ درخواسـت را به نهاد میدهد.

کردیم.
وی تاکیـد کـرد :برنامـه مـا بسـیار روشـن
اسـت و اصال پیچیدگی نـدارد .ما به نمایندگان
گفتیـم  3500کتابخانـه اسـت ،شـما بگویید به

میتوانـم بگویـم حداقـل در طـول  6مـاه اخیر
 500سـند روز دراینبـاره دارم.
وی ادامـه داد :در این میان نماینده اقدامی
کرده اسـت ولـی در عمـل اتفاقی نیافتـاده چرا
کـه همـان نماینـده در مجلـس پولـی بـه نهاد
نـداده کـه مـا بتوانیـم بـرای کتابخانـه هزینـه
کنیـم .برخـی از مـوارد هـم کـه تخیلـی اسـت
مثلا نماینـدهای نامـه نوشـته اسـت کـه 100
هـزار کتـاب بـه همـراه  300قفسـه کتـاب بـه
مـن (نماینده) بدهیـد که بـه کتابخانه عمومی
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هـر کتابخانـه هفتـه ای چنـد کتـاب بدهیـم،
هـر عـددی کـه گفتیـد پـس از آن متوسـط
قیمـت کتـاب را از خانـه کتـاب میپرسـیم
و درصـد تخفیـف را هـم کـم میکنیـم ،یـک
عـدد مشـخص بـه دسـت میآیـد ایـن عـدد
بـرای تهیـه کتـاب .آب و بـرق و گاز و انـرژی
را هـم بـر اسـاس مسـاحت حسـاب میکنیم.
هزینـه تعمیـرات و هزینه مجله را هم حسـاب
میکنیـم 7500 .کتابـدار هـم داریم کـه با همان
قانون اسـتخدامی و مدیریت خدمات کشـوری
حقوقشـان را حسـاب کنیـد و اینهـا را جمع که
کنید میشـود عـدد  770میلیـارد بنابراین وقتی
شـما (مجلـس) به مـا  200میلیـارد میدهید و
فـرض کنیم  200میلیارد هم از شـهرداری بگیریم
کـه روی هم میشـود  400میلیـارد ناموت ،بدین
معنـی اسـت کـه مـا در واقـع  40درصـد کسـر
بودجـه داریم.
مختارپـور گفت :در سـال  98ما ماهیانه 30
میلیـارد ناموت حقـوق دادیـم ،حقوقـی کـه هم
مـا و هـم کتابـداران معتقدیم با توجه بـه تورم
سـالهای اخیر کم اسـت .این ماهی  30میلیارد
در یـک سـال  360میلیارد ناموت میشـود و اگر
عیـدی و و مزایـا را حسـاب کنید میشـود 400
میلیـارد ناموت و مناطق محروم و مناطق جنگی
را هـم ندادیـم کـه البته در ایـن باره با سـازمان
برنامـه و بودجـه مکاتبه کردیم که پاسـخ دادند
اینهـا در صورتـی اسـت کـه دسـتگاهها پول

ایـن مـورد بـه کمیسـیون فرهنگـی و مجلس
پیشـنهاد میدهیـم و آنهـا تصویـب میکننـد
امـا به کمیسـیون تلفیـق کـه مـیرود ،در آنجا
رد میشـود .اینکـه میگویم نماینـدگان مجلس
تصورشـان دربـاره نهـاد کتابخانههـای عمومی
ضعیـف یا غلط اسـت بـرای ایـن اسـت .البته
بـرق در برخـی از اسـتانها نیمه دولتی حسـاب
میشـود امـا یکدسـتی در اسـتانهای کشـور
وجـود ندارد .بـرق را برخی دولتی ،برخـی آزاد و
برخـی نیمـه دولتـی محاسـبه میکنند.
وی ادامـه داد :در ایـن بودجـه ای کـه مـا
ارائـه کردیم و بسـیار منطقی اسـت مشـخص
کردیـم که سـالی  1000عنوان کتـاب به کتابخانه
هـای نهـادی و  500عنـوان بـه کتابخانـه های
مشـارکتی بدهیـم .فرامـوش نکنیـد سـالی 100

داشـته باشـند شـما که ندارید نباید بدهید.
وی ادامـه داد :بنابرایـن ما اگـر  400میلیارد
در سـال  98گرفتـه باشـیم کل بودجـه صـرف
حقوق شـده اسـت و حتـی هزینه هـای انرژی
را نمیتوانیـم بدهیـم.
مختارپـور در مـورد انـرژی گفـت :مـا نهاد
عمومـی هسـتیم امـا کتابخانههـا از معافیـت
دسـتگاههای عمومـی در خدمـات عمومـی
بـرای انـرژی برخـوردار نیسـتند .هـر سـال در
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که مطرح میشـود شـما چـرا بـرای برنامه های
فرهنگـی هزینـه میکنیـد بایـد بگویـم کـه در
طول یکسـال هزینه تمام برنامـه های فرهنگی
کـه اجـرا میکنیـم و تمـام منابعی کـه میخریم
و همـه خریـد کتـاب و مجلات مـا بـه انـدازه
یک مـاه حقوقمان نیسـت چون خیلـی از این
برنامههـا را بـا مشـارکت نهاد هـای دیگر انجام
میدهیـم .مثلا در جشـنواره کتابخوانی رضوی
کتابهایـش را وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی
تهیـه میکنـد ،و برخـی از جوایز را از سـازمانهای
دیگـر میگیریم.
هـزار عنوان کتـاب در کشـور چاپ میشـود که
البتـه برخـی تجدید چاپ اسـت .اگـر هفته ای
ده عنـوان مجلـه بـه کتابخانهها بدهیم سـالی
 24میلیـارد ناموت میشـود و  5عنـوان مجلـه
نیـز بـه مشـارکتیها بدهیـم ،سـالی  4میلیارد
میشـود و روی هـم  28میلیـارد ناموت بودجـه
بـرای مجلات میخواهیم.
هزینه برنامه های فرهنگی
مختـار پـور گفـت :بـرای فعالیـت هـای
فرهنگـی مـا  15میلیـارد درخواسـت کردیـم
چـرا کـه معموال با سـایر دسـتگاهها مشـارکت
میکنیـم.
دبیـرکل نهـاد کتابخانههای عمومـی درباره
هزینـه برنامـه هـای فرهنگـی نهاد گفـت :این

وی افـزود :همچنیـن در تهیـه مجلات
و روزنامههـا معاونـت مطبوعاتـی دو سـالی
هسـت کـه  50درصـد هزینـه را میدهد .یعنی
اگـر ما هیـچ برنامه فرهنگی اجـرا نکنیم و هیچ
کتـاب و مجلـه هـم نخریـم تقریبـا حقـوق دو
سـوم یـک ماه ذخیـره میشـود یا فـرض کنید
حقـوق کل یـک مـاه ذخیـره خواهد شـد.
مختارپـور در ادامـه بیـان کـرد :بودجـه ای
کـه بـرای تعمیـرات و تجهیـزات یـک کتابخانه
در نظـر گرفتیـم  25میلیـون ناموت اسـت کـه
کل آن  65میلیـارد میشـود و فقـط کتابخانـه
هـای نهـادی را در نظـر گرفتیـم و بـرای فناوری
اطالعـات و کتابخانه دیجتـال برای هر کتابخانه
 10میلیـون ناموت در سـال خواسـتیم کـه 26
میلیـارد ناموت میشـود.
وی همچنیـن افـزود :بـرای آمـوزش هـر
کتابـدار یـک میلیـون ناموت در نظـر گرفتیـم
کـه  7میلیـارد و نیـم میشـود و برای سـاخت
کتابخانـه ،بودجـه هـر کتابخانـه را  200میلیون
ناموت درخواسـت کردیم که این سـرانه متوسط
اسـت و مـا اگـر در سـال  80کتابخانـه درسـت
کنیـم  16میلیـارد ناموت میشـود.
مختارپـور تاکیـد کرد :اعـداد کامال روشـن
اسـت و مجمـوع اینهـا  770میلیـارد ناموت
میشـود .وقتـی ایـن بودجـه اختصـاص
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نمییابـد و داده نمـی شـود چـه اتفاقـی
میا فتـد ؟
مشکل جذب نیرو
وی ادامـه داد :در قانـون بودجـه سـال 99
گفتـه شـده امـکان هرگونـه جـذب نیـرو برای
هیـچ دسـتگاه اجرایـی امـکان نـدارد .خـوب
مـا کتابخانـه جدیـد داریم بایـد چـه کار کنیم؟
چگونـه این کتابخانههـا را اداره کنیـم؟ درحال
حاضـر چند صـد کتابخانه مـا تـک کتابدارند و
خانـم هسـتند اگر بـاردار شـوند چـه کار کنیم؟
مریـض میشـوند نمیتواننـد مرخصـی بروند.
مختارپـور گفـت :بـر اسـاس اسـتانداردها
ماننـد اسـتاندارد ایفلا مـا حداقل در کشـور 15
هـزار کتابخانـه عمومـی نیـاز داریـم امـا همـه
کتابخانـه هـای مـا روی هـم بعلاوه کتابخانه
های شـهرداریها حدود  4000کتابخانه بیشـتر
نمیشـود .کـدام نهـاد بایـد کتابخانـه بسـازد؟
ایـن کتابخانهها چگونـه تجهیز و چگونـه اداره
شـود؟ اگـر نیـرو جـذب کنیـم چگونـه حقـوق
بدهیـم و اگـر جذب نکنیـم چگونـه کتابخانه را
اداره کنیـم؟
دبیـرکل نهـاد کتابخانـه ای عمومـی گفت:
یـک دسـتگاه مسـئول کـه نـام نمـی بـرم بـه
مـا میگویـد کتابخانـه کـه نیـروی متخصـص
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صالحـی ،وزیـر محتـرم ارشـاد ،در  13اسـفند
بـه آقـای دکتر محمـود واعظی ،رئیـس محترم
دفتـر رئیـس جمهـور ،نامـه ای ارسـال کردند و
تشـکر کردنـد که دولـت بـا درخواسـت وزارت
فرهنـگ و ارشـاد و میـراث فرهنگـی و صنایـع
دسـتی و وزرش و جوانـان  50درصـد را بـه آنها
داده و درخواسـت کردنـد کـه به نهـاد کتابخانه
هـای عمومـی هم اختصـاص داده شـود .آقای
واعظـی در  14اسـفند نامـه ای بـا تصویـر نامه
وزیـر بـه آقای نوبخـت نوشـتند "که بـرای حل
مشـکل افزایش حقـوق کارکنـان کتابخانه های
نمیخواهـد فراخوان بدهید یک بازنشسـته یا
در کتابخانـه را باز
نیروهـای داوطلـب بیاینـد و ِ

کننـد .ایـن تصـور غلطی اسـت کـه قبلهـا در
ایـن نهاد وجود داشـت .این تلقی غلط اسـت.
قانـون غلط اسـت.
مساله آینده نهاد است
وی تاکیـد کـرد :حتـی امروز اگـر فصل یک
هـم به مـا بدهنـد ولـی قانون درسـت نشـود
مـا بـزودی به مشـکل میخوریـم .مسـأله این
نیسـت کـه ایـن دوره هیـات امنـا تمام شـود
مسـأله آینـده نهاد اسـت.
مختارپـور ادامـه داد :مـن در  6اسـفند در
جلسـه هیات امنا مسـأله را مطرح کـردم که در
صورت جلسـه هیـأت امنا هم مذکور اسـت .در
آن جلسـه نماینده سـازمان برنامه و بودجه هم
بـود که خیلی محترمانـه گفتند که ما نمیتوانیم
منابـع مالی برای بهـره مندی کارکنـان کتابخانه
هـای عمومی کشـور از افزایش امتیـازات فصل
دهـم قانـون مدیریـت خدمـات را تخصیـص
دهیـم و من  7اسـفند نامه ای بـه وزیر فرهنگ
و ارشـاد اسلامی نوشتم و مشـکالت را گفتم و
اینکـه چنیـن درخواسـتی داریـم و بودجه نهاد
کفـاف نمیدهد و پیشـنهادهایی ارائـه کردم.
سـپس پیـرو نامـه ارسـالی ،آقـای دکتـر

عمومی کشـور مسـاعدت شـود".
پاسـخی از طرف سـازمان برنامـه و بودجه
دادنـد کـه در  5فروردیـن  99از سـوی آقـای
هـادی جعفـری نـژاد ،رئیـس امـور فرهنـگ،
گردشـگری و ورزش بـه آقای پاشـاپور مدیر کل
پیگیـری های ویـژه دفتر رییس جمهور ارسـال
شـده :بازگشـت بـه نامه هـای قبلی مـوارد زیر
بـه اطلاع میرسـد:
نهـاد کتابخانـه هـای عمومـی کشـور یک
نهـاد عمومـی غیـر دولتـی بـوده که بـه صورت
هیـأت امنایـی اداره میشـود و مصوبه شـماره
 696488مـورخ  1398/11/30بـرای نهـاد مذکـور
الزام آور نیسـت.
اعتبارات هزینـه ای در اختیار نهاد مذکور به
عنـوان کمـک پرداخت شـده و صرفا بخشـی از
منابع آن نهاد را تشـکیل میدهد .نهاد کتابخانه
هـای عمومی کشـور میتواند در صـورت وجود
منابـع ،بـا تصویب هیـأت امنا و منـوط به عدم
ایجـاد بـار مالـی مـازاد بـر اعتبـارات مصـوب
و تخصیـص داده شـده ،نسـبت بـه اجـرای
بخشـنامه یاد شـده اقـدام نمایند.
بـر اسـاس بررسـی های بـه عمل آمـده ،در
حـال حاضـر اجرای بخشـنامه مـورد اشـاره در
نهـاد کتابخانـه های عمومـی کشـور امکانپذیر
نبـوده و آن نهـاد ابتـدا میبایسـت نسـبت به
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افزایـش منابـع درآمـدی اقـدام و در صـورت

کـه حداقل مشـکل حقوق و دسـتمزد نداشـته

عـدم ایجـاد بار مالی مـازاد بر اعتبـارات مصوب

با شیم .

و عـدم انحـراف از برنامههـا و فعالیـت هـا،
درخواسـت اجـرای بخشـنامه را ارائـه نمایـد.

مختارپور گفت :تناقضات بسـیار هست به
عنـوان مثال دربـاره شـهرداریها خصوصا کالن

مختارپـور ادامـه داد :در بنـد  ،2تناقـض

شـهرها ،دولـت میگویـد بودجـه و برنامه تان

در یـک بنـد داریـم .در بنـد اول نیـز میگویـد

را باید شـورای شـهر تصویب کند .شـهرداریها

غیـر دولتی هسـتید و این بخشـنامه الـزام آور

هـم اعلام میکننـد شـما (نهـاد کتابخانـه ها)

نیسـت ،اگـر منابـع دارید انجـام دهیـد وگرنه

هـم میخواهید نیـم درصـد بردارید و شـورای

الزام آور نیسـت و سـپس در بند سـوم میگوید

شـهر نیـم درصد شـما را تصویب نکرده اسـت.

اگر منابع داشـتید بایـد از ما اجرای درخواسـت

وی دربـاره ایـن سـوال کـه چـرا نهـاد

بخشـنامه کنید .ایـن تشـتت و پراکندگی بین

کتابخانههـا تا کنون چنین مشـکالتی نداشـت

دولتـی و غیـر دولتـی را نشـان میدهد.

گفـت :دلیلـش این اسـت که از زمانـی که ماده

او افـزود :یـک مشـکل دیگر هم بـه وجود

 64را اجـرا کردیـم و  0.5درصـد شـهرداریها

آمـده کـه بـار مالـی نهـاد را اضافـه میکنـد.

را بـر میداریـم  -البتـه نـه همـه را چـون برخی

تـا کنـون خانمهایـی کـه بـاردار میشـدند در

شـهرداریها درآمـد ندارنـد -از آن بدهـی 680

مرخصـی زایمـان حقـوق  6مـاه را سـازمان

میلیـاردی مبالغـی را بـا اقامـه دعـوا و از طریق

تامیـن اجتماعـی پرداخـت میکـرد و اکنـون

محاکـم گرفتیم.

ایـن سـازمان بخـش نامـه ای صـادر کـرده که

وی یـادآوری کـرد :البتـه گفتـن ایـن

دسـتگاههای اجرایی باید خودشـان حقوق این

مسـاله یـک جملـه چنـد کلمـه ای اسـت امـا

افـراد را پرداخـت کننـد .بـه مـا نامـه ای مورخ
 1398/12/19ارسـال کردنـد کـه نهـاد کتابخانـه
هـای عمومی یک دسـتگاه اجرایی اسـت .اصال
اوضـاع عجیبی اسـت.
دبیـر کل نهاد کتابخانـه های عمومی گفت:
در آخریـن نامـه ای کـه بـه وزیر نوشـتم اشـاره
کـردم کـه هـر دو بند باید بـا هم اجرا شـود هم
فصل یـک داده شـود و هم قانون نهـاد اصالح
شـود و یـا درآمدهای پایـدار و مسـتمر برایش
در نظـر گرفتـه شـود و یـا تبدیـل شـود به یک
سـازمان دولتـی .مـن نـه حـاال از زمـان وزارت
صالحـی امیـری نوشـتم و گفتـم .ایشـان هـم
داشـتند پیگیری میکردند که تغییـرات رخ داد.
وی یـادآوری کـرد :پیشـنهاد دادم شـما
(وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی) یک سـازمان
سـینمایی و سـازمانهای دیگـری داریـد خـوب
یـک سـازمان کتابخانههـا هـم داشـته باشـید
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دادگاه رفتیـم ،کتابخانـه هـای ما پلمپ شـد ،و

اسلامی نوشـتم و گفتـم در سـالهای  93تـا

دعـوا و درگیـری داشـتیم اما باالخره توانسـتیم

 96مـا معوقـه هـای شـهرداریها را دریافـت

چیزهایـی را بگیریم و با آن توانسـتیم کمبودها

کردیـم و منابـع مالـی مناسـبی کسـب شـد و

را جبـران کنیـم.

در ایـن سـالها صرف برخـی از اقدامـات بنیادی

مختارپـور گفـت :مـن روزی کـه وارد نهـاد

و اصالحـی گردیـد از جملـه :ترمیـم حقـوق

شـدم  6900کتابـدار داشـتیم و پرداخـت حقوق

کتابـداران کـه نسـبت بـه سـال  92چهـار برابر

ماهیانه  7میلیـارد ناموت بود االن حـدود 7500

شـد ،ترمیـم و تعمیـر و تکمیـل سیسـتم های

کتابـدار داریـم و پرداختـی حقوق ما حـدود 30

تهویـه و  ،...احـداث و تاسـیس کتابخانـه های

میلیارد ناموت اسـت .کتابدار روسـتایی مـا از 50

جدیـد خصوصا در شـهرهای جدیـد بنحوی که

تـا  250هـزار ناموت میگرفـت و کتابدار شـهری

از  250شـهر فاقـد کتابخانه در سـال  93بیش از

 750هـزار ناموت در حـال حاضـر مـا حقـوق زیر

 130شـهر دارای کتابخانه شـدند .تکمیل برخی

 2.5میلیـون ناموت نداریـم .ایـن ذخیـره ای که

کتابخانـه هـای مرکـزی و کتابخانه هـای نیمه

مـا داشـتیم تمـام شـد .البتـه دقـت کنیـد کـه

کاره کـه حدود  600کتابخانـه جدید به کتابخانه

نبایـد  30میلیارد را تقسـیم بـر  7500کرد چون

هـای کشـور افزوده شـده اسـت.

ایـن  30میلیارد به دسـت کتابدار نمی رسـد ما
بیمـه و بازنشسـتگی را نیز بایـد بدهیم.
دبیـر کل نهـاد کتابخانههـا گفـت :آخریـن
نامـه مـا بـرای  18فروردیـن اسـت ،کـه نامـه
ای دوبـاره بـرای وزیـر محتـرم فرهنگ و ارشـاد

وی گفـت :البتـه بایـد توجـه داشـت کـه
کتابخانه های مشـارکتی کم شـده اسـت چون
متعلـق بـه اشـخاص هسـت و آنهـا را پـس
میگیرنـد.
وی افـزود :از کارهـای دیگـری کـه در ایـن
نامـه به آن اشـاره شـده اسـت تکمیـل بخش
کـودک و انجـام پـروژه هـای پژوهـش و ...
اسـت .در بخش پیشـنهادات این نامه نوشـتم
طبـق جدول پیوسـت  4492تن از پرسـنل نهاد
زیر سـه میلیـون و  2385تن نیز بیـن  3تا 3.5
میلیـون ناموت حقـوق دریافـت میکننـد یعنی
مجموعـا  6877نفـر از همکاران حقـوق زیر 3.5
میلیـون ناموت دارنـد کـه ایـن بـا وضـع تـورم
موجـود کفـاف نمـی دهد.
او ادامـه داد :در جـای دیگـر گفتـم که یکی
از مشـکالت فعلـی موضوع عدم فصـل یک در
بودجـه نهـاد اسـت و اشـاره کـردم کـه ممکـن
اسـت تصور شـود ایـن محرومیت بـه دلیل آن
اسـت که نهاد کتابخانه های عمومی دستگاهی
دولتی نیسـت اما این احتمال صحیح نیسـت
زیرا برخی دسـتگاههای غیـر دولتی و عمومی و
بعضـا هیأت امنایـی دارای ردیـف فصل یک در
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بودجه عمومی کشـور هسـتند.
مختارپـور گفـت :در ادامـه نامـه آورده ام:
جنـاب آقای وزیـر جمع کارکنان ایـن نهاد حدود
 7500نفـر اسـت اما بـه دلیل کم لطفـی دولت
محتـرم این همکاران فرهنگـی از امتیاز افزایش
 50درصـدی برخـی بندهای حقـوق نیز محروم
مانـده اند .و بعد نامهها را گفتم و پیشـنهادها
را ارائـه کردم.
پیشـنهادهای ارائـه شـده در ایـن نامـه به
شـرح زیر اسـت:
وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی بـا کمک
ایـن نهـاد طرحـی را تهیـه و بـا پشـتیبانی و
اهتمـام حضرتعالـی در توجیـه هیـأت محترم
دولـت بـه تصویـب برسـد و سـازمان برنامه و
بودجـه کشـور موظـف بـه اختصـاص ردیـف
فصـل یـک حداقـل دربـاره کارکنـان رسـمی و
پیمانـی نهاد گـردد.
حضرتعالی دسـتور دهید طرحـی در وزارت
فرهنگ و ارشـاد اسلامی با همـکاری این نهاد
تهیـه و نهـاد کتابخانـه هـای عمومی کشـور به
سـازمانی در مجموعـه وزارت فرهنـگ و ارشـاد
تبدیـل شـود کـه برخـی از مشـکالت ناشـی از
عـدم فصل یک یـا موضوع ردیف هـای مربوط
بـه کتابخانـه هـای عمومـی در ردیـف هـای
وزارت فرهنگ و ارشـاد و نیز مشـکالت ناشی از
اختلاف تملک و بهره برداری از فضای مشـترک

ً
تماما حل و فصل شـود.
یـا مالکیـت دولتی و...
پیشـنهاد دیگـر برگـزاری جلسـه ای فوری
بـا مسـئولین موثـر در دولـت محترم اسـت از
جملـه جنـاب آقای جهانگیـری و  ...که با حضور
حضرتعالـی گزارشـی از وضع نهـاد ارائه و منجر
بـه تصمیم گیـری جدی گـردد.
علیرضـا مختارپـور در ادامـه گفـت :طبـق
جـدول مبلـغ قـرارداد و حکـم پرسـنل در سـال
 98تنهـا  25نفـر از کل کارکنـان نهـاد بـاالی 4.5
میلیـون ناموت حقـوق میگیرنـد .مـا حقـوق
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فروردیـن را هم مانند سـال قبـل دادیم و احکام
جدیـد را نزدیـم چرا که ایـن نگرانی را داشـتیم
کـه اگـر  15درصد را در احـکام اعمال کنیم برخی
دسـتگاههای دولتـی و نظارتی بگوینـد احکام
را صـادر کردید .این نگرانی هسـت که مشـکل
حل نشـود ما پیگیر هسـتیم تا بتوانیم مشکل
را حـل کنیم بـرای همین در اردیبهشـت هم 15
درصـد اعمال نمی شـود.
نهـاد کتابخانههـا پیگیر یهـا را ادامـه
مید هـد
وی تاکیـد کـرد :نکتـه ای دربـاره مطالبات
بگویـم که هـرگاه مطالباتی شـکل میگیرد حتی
در مطالبـات کاملا برحق مانند همیـن مطالبه
اخیر،گاهـی اوقـات یا به دلیل عـدم اطالع یا به
دلیـل ورود برخـی افرادی کـه کاری به مطالبات
ندارنـد و دنبـال مسـائل دیگر هسـتند مسـیر
را مغشـوش میکننـد .نهـاد دارد کار خـودش
را انجـام میدهـد آنجایـی کـه بایـد مطالبـات
از آنهـا درخواسـت شـود نماینـدگان محتـرم
مجلـس و سـازمان برنامـه و بودجـه هسـتند.
نهـاد کتابخانههـا هـر روز دارد ایـن مطالبات را
پیگیـری میکنـد و بـه صـورت ریشـه ای دنبال
حـل مسـاله اسـت درجایی که دسـت مـا بوده
مثل مطالبات شـهرداری تالش کردیم و بخشی
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را گرفتیـم امـا جایی که دسـت ما نیسـت مثل
اختصـاص فصـل یـک یا مثـل تبدیل سـازمان
بـه یـک سـازمان دولتـی یـا اطمینـان از نظـر
بودجـه پایـدار ،مطالبـات را پیگیـری میکنیم.
مختارپـور دربـاره پیگیری هـای دیگر نهاد
کتابخانههـا گفـت :در حـال حاضـر کتابخانـه
هـای عمومـی را به خاطر بیمـاری کرونا تعطیل
کردیـم و اعضـای کتابخانـه بـه دلیـل نزدیـک
بـودن بـه کنکور بـرای باز شـدن سـالن مطالعه
فشـار زیـادی میآورند .تعـداد کتابهـای زیادی
دسـت اعضا اسـت کـه باید برگـردد کـه در این
ایـام بیمـاری دسـت مـردم بـوده و از طرفی در
برخـی از کتابخانـه فقـط یـک کتابـدار داریـم.
نامـه نوشـتیم بـه آقـای دکتـر نمکـی و سـتاد
ملـی مقابله بـا کرونا و فضاهـای کتابخانه ای و
فعالیـت هایمان و پرسـنل و مسـافت هایمان
را دقیـق توضیـح دادیـم و بعـد بـرآورد کردیـم
کـه اگـر در شـرایط فعلی بخواهیم دسـتکش و
ماسـک و مواد ضـد عفونی کننـده را تهیه کنیم
حداقـل برای مـاه اول  4میلیـارد و  200میلیون
ناموت نیـاز داریم.
وی تاکیدکـرد :مـن کـه نمیتوانـم بـا جان
کتابـدارم بـازی کنم .سـالن کتابخانه پارک شـهر
در بهمـن سـال گذشـته علاوه بـر اینکـه تمام
میزهـای سـالن از  8صبـح تـا  10شـب اشـغال
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بود روی زمین هم نشسـته بودنـد .کتابی که از

را مخـدوش نکند.

دسـت بیمـار برمی گردد کتـاب  500صفحه ای

مختارپـور گفـت :اعتـراض کـردن بـه این

کـه ورق بـه ورق خوانده شـده را از کجا بفهمیم

معنـی اسـت که مـا مشـکلی را منتقـل بکنیم،

ویروسـی نیسـت .میگوینـد راهـکارش ایـن

و از مسـئولین دولتـی با رعایت احتـرام و ادبی

اسـت که فضایـی را در کتابخانه ایجاد کنید تا

که شایسـته یک کتابدار هسـت مطالباتمان را

هوا رفت و آمد داشـته باشـد و آفتـاب بخورد.

بخواهیـم و تقاضا کنیم.

سـوال ایـن اسـت کـه ایـن فضـا را از کجـا در

مختارپـور تاکیـد کـرد :برخـی از کتابداران

همـه کتابخانههـا فراهـم کنیـم؟ بـرای همین

ما در محاسـبات اشـتباه میکننـد و باید بدانند

کتابخانههـا را تعطیـل کردیم.

کـه ایـن  50درصـد افزایش بـر روی کل حقوق

مختاپـور در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه

نیسـت بلکه برخـی از آیتم های حقوق اسـت

کتابـداران بایـد چـه کاری انجـام دهنـد گفت:

یعنـی از  500هـزار ناموت تا یـک میلیون ناموت

تقاضـای مـن از کتابـداران این اسـت کـه اول

به حقوقها اضافه میشـود و کتابـداران بدانند

دقـت کننـد وظایف فرهنگـی خودشـان را چه

که بسـیاری از دسـتگاهها این افزایش را اعمال

در ایـام کنونـی بـه صـورت مجـازی و چـه بـه

نکردنـد و برخـی آمدنـد رفاهیـات را در حکـم

صـورت حضـوری بـه خوبـی انجـام دهنـد

آوردند.

وظیفـه فرهنگـی مـا خدمـت در قبـال مـردم

او تاکیـد کـرد :مـا همچنـان داریـم بـه
ّ
جدیـت دنبـال میکنیـم و تمـام راههـا را هـم

هسـت.
وی افـزود :کتابداران از ورود برخی مسـائل

میرویـم و امیدواریـم بـه نتیجـه ای برسـیم

یـا مطالـب و یـا افـرادی کـه اصلا هدفشـان

کـه یـک تضمیـن پایـداری بـرای نهاد باشـد.

مسـاله حقـوق کتابـداران نیسـت و قصدهای

کتابـداران بداننـد کـه مـا پیگیـر مطالبـات

دیگـر و مطالب دیگـری دارند -حال درسـت یا

هسـتیم و از صدور احـکام هم جلوگیری کردیم

غلط  -جلوگیری کنند و مراقب باشـند کارشـان

تـا زمانـی کـه یـک اطمینانـی حاصـل شـود.
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مختارپـور یادآوری کرد :متاسـفانه مجلس

میخواهیـم هـم تخصیـص بدهنـد .این سـه

فعلـی کـه رو بـه پایـان اسـت بـا ما همـکاری

اقـدام اگـر صورت بگیـرد مـا میتوانیم بگوییم

نکـرد .البتـه تعـداد بسـیار اندکـی نماینـده

که یـک اقـدام عملی صـورت گرفته اسـت.

دلسـورز کتابخانه های عمومـی بودند که واقعا

مختـار پـور در پایـان بیـان کـرد :در حـال

و بـدون هیچگونـه نظر بـه تبلیغـات فعالیت

حاضـر ماهانـه  12تـا  14میلیـارد ناموت بودجه

کردنـد کـه از آنهـا تشـکر میکنیـم امـا دههـا

بـه مـا میدهنـد مـا اگـر بخواهیـم ایـن

نماینـده هـم بودنـد که بـرای منافع شـخصی

افزایشهـا را اعمـال کنیـم بایـد ماهیانـه 40

یـا حزبـی مسـائل را دنبـال میکردنـد .مـا بـه

میلیـارد حقـوق بدهیـم و ماهـی  28میلیـارد

همـه ایـن نماینـدگان مطالباتمـان را گفتیـم،

درآمـد از شـهرداریها امـکان پذیـر نیسـت.

توجیـه کردیم ،اصـرار کردیم .سـاعتها بنده و

بنابرایـن بایـد دولـت افزایـش دهـد البتـه نه

معاونیـن بنـده با همیـن نمایندگان پشـت در

در سـقف تخصیـص مصـوب مجلـس .دولت

کمیسـیون تلفیق ایسـتادیم و قـول گرفتیم اما

ردیـف های پیش بینی نشـده در اختیـار دارد

در عمـل هیـچ اتفاقـی نیافتاد.

کـه اگـر  200میلیارد به نهـاد اضافـه کنند تمام

وی گفـت :مـا با تمام نهادهـای نطارتی و

مشـکالت حـل میشـود و قـرار نیسـت کـه

مراجـع رسـمی نامه نـگاری کردیـم و همچنان

همـه را یکجا بدهند ماهانـه  25میلیارد ناموت

پیگیـری میکنیـم و امیدواریـم بـه نتیجـه

بدهنـد و ما  15میلیارد بعدی را از شـهرداریها

برسـیم .یـا باید قانون عوض شـود یـا در کوتاه

تهیـه میکنیـم .اگـر ایـن کار بشـود و آن دو

مـدت دولت در حـال حاضر تغییر قانـون را در

دسـتور را دولـت بدهد مـا مطمئن میشـویم

دسـتور بگذارد و جلساتش را شروع کند ،فصل

کـه یـک مسـیر اصالحی پیـش مـیرود و اگر

یـک را هم به سـازمان برنامه و بودجه دسـتور

ایـن اتفـاق نیافتـد کتابـداران مـا بـا مشـکل

بدهـد و سـوم اینکـه ماهانـه ایـن مبالغـی که

مواجـه میشـوند ولـی مـا امدواریـم کـه این

مـا بـرای ایـن بندهای جدیـد افزایـش حقوق

سـه اقـدام صـورت پذیرد.
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محمود بانی

به طور مشترک نفردوم
بخش گفت و گو

پای صحبتهای کتابدار برگزیده روستای دوستدار کتاب مومنآباد؛

«خاله! ما کتاب میخواهیم ،برگرد کتابخونه»!
«یــک روز خــارج از ســاعت اداری کتابخانــه ،تعــداد زیــادی از
نوجوانــان روســتا جلــوی خانــه مــا جمــع شــده بودنــد و بــا صــدای
بلنــد میگفتنــد :خالــه مــا کتــاب میخواهیــم ،بیــا کتابخانــه!».

ایــن جمــات ،توصیفــی اســت از عالقــه و اشــتیاق اهالــی روســتای

دوســتدار کتــاب مومنآبــاد ،از زبــان کتابــدار کتابخانــه روســتا.

خبرگـزاری کتـاب ایـران (ایبنـا) در سـمنان  -محمـود بانـی :کتابخانـه عمومـی شـیخ محمود
مزدقانی در روسـتای مومنآباد شهرسـتان سـرخه در اسـتان سـمنان ،پارسـال و در پنجمین دوره
اجرای طرح جشـنواره روسـتاها و عشـایر دوستدار کتاب ،در فهرسـت  10کتابخانه برتر این جشنواره
قـرار گرفـت و روسـتای مومنآباد هم را به عنوان یکی از روسـتاهای دوسـتدار کتاب کشـور انتخاب
شـد« .زهـرا مومنآبـادی» کتابـدار این کتابخانـه ،در گفتوگویی با مـا از کمبودهـا و موانعی که بر
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مخـزن ،محـل اسـتقرا کتابـدار ،بخـش کودک
و سـالن مطالعـه در همیـن مـکان  ۷۵متـری
واقـع شـده اسـت .بـرای ورود بـه کتابخانه هم
بایـد پلههایـی بـا شـیب زیـاد را طی کنیـد .با
توجـه بـه فرهنگ و آداب و رسـوم مردم روسـتا
و برخـی تعصبات مذهبی که وجـود دارد ،دائما
بهدلیـل اسـتفاده همزمان اعضای دختر و پسـر
از کتابخانـه ،مـورد نقـد والدین ،اعضـا و اهالی
روسـتا قـرار میگیرم.
کتابـدار کتابخانـه شـیخ محمـود مزدقانی
گفـت :در چنـد مـاه گذشـته بارهـا سـاعت
و روزهـای اسـتفاده از کتابخانـه تغییـر کـرد،
شـیفتها جابهجـا شـد و سـالن مطالعـه برای
دختـران و پسـران را جـدا کردیـم که خـودِ این
مسـئله ،موجـب کاهـش شـدید امانـت کتاب
توسـط اعضا شـد .هچنیـن از ناحیـه نهادهای
زیربـط ملزم به برگشـت شـرایط بـه روال قبلی
شـدیم و مـورد بازخواسـت قـرار گرفتیـم .ایـن
در حالـی اسـت کـه عملکـرد کتابخانههـای
عمومـی سراسـر کشـور همـواره رصد میشـود
و کتابخانههایـی کـه عملکـرد ضعیفی داشـته
سـر راه بهبـود و ارتقـا کتابخوانی در این روسـتا
وجـود دارد ،گفت.
مومنآبـادی در ابتـدا عنـوان کرد :مشـکل
بـزرگ کتابخانـه کوچـک مـا ،کمبـود فصـا و

باشـند ،بازخواست میشـوند و حتی در مواردی
منجـر بـه تعطیلـی موقت و یـا دائـم کتابخانه
شـده است.
مومنآبـادی تصریح کـرد :شـرایط موجود

درواقع نبود فضای مناسـب اسـت؛ مکان فعلی
کتابخانه که زمین مسـجد بوده اسـت ،توسـط
خیّ ـر روسـتا (فرزندان مرحوم حـاج ذاتاهلل) و با
بسـیاری از تجهیـزات اولیـه ،تـا زمان سـاخت
کتابخانـه جدیـد و مناسـب ،بهصـورت رایگان
تحویل نهاد کتابخانههای عمومی کشـور شـده
اسـت .زیربنـای کتابخانـه  ۷۵مترمربع اسـت و
کتابخانـه هـم دارای حدود  ۳۰قفسـه ۶ ،میز و
 ۲۵صندلی اسـت.
وی افـزود :بخشهـای کتابخانـه مـا مجزا
از هم نیسـت؛ سـالن مطالعه جـدا نداریم و کل
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کتابخوانـی در حـال بهبود اسـت.
مومنآبـادی گفـت :در مومنآبـاد خیلیها
عـادت بـه مطالعـه داشـتند کـه بعـد از افتتاح
کتابخانـه عمومـی در روسـتا ،آنهایـی را کـه
بیشـتر کتابخـوان بودنـد ،شناسـایی کردیـم و
برنامههایـی بـرای تقویـت کتابخوانـی آنهـا
انجـام دادیـم که همیـن باعث شـد آنهایی هم
که بـا کتاب میانه چندانی نداشـتند ،به مطالعه
و کتابخوانـی عالقهمنـد شـوند .االن خیلـی از
خانمهـای کمسـواد کـه در حـد ابتدایی سـواد
دارنـد ،از جملـه مراجعیـن و کتابخوانـان فعال
در روسـتای مومنآباد با شـرایط سـایر شـهرها
و روسـتاها قابـل قیـاس نیسـت؛ از آنجـا کـه
ایـن روسـتا ،روسـتای کوچکـی اسـت و همـه
افـراد آن بـا هـم نسـبت خانوادگـی دارنـد،
شـرایط اداره کتابخانـه کـه بـه آن اشـاره کردم،
بـرای آنهـا قابل قبول نیسـت؛ برخـی مواقع به
دلیـل همیـن تعصبـات ،اعضایـی بودند کـه از
حضـور در کتابخانـه ،خوانـدن و امانـت گرفتن
کتـاب منصرف و یـا از سـوی خانوادهها محروم
شـدهاند .مردم بـه این باور برسـند که کتابخانه
مکانـی عمومی اسـت.
بـا افتتاح کتابخانـه ،انگیزه بـرای مطالعه
در میـان اهالی روسـتا تقویت شـد
مسـئول کتابخانه شـیخ محمـود مزدقانی

ما هسـتند .امـروز نقطه امید خیلـی از کودکان
روسـتا ،به برقـرار بـودن کتابخانه اسـت.
از ارگانهـای دولتـی بـرای سـاخت
کتابخانـهای بزرگتـر ،ناامیـد شـدهیم
وی افـزود :در حـال حاضـر از طرف دهیاری
مومنآبـاد زمینـی بـه مسـاحت  ۳۹۵مترمربع
برای سـاخت کتابخانه اهدا شـده که امیدواریم
هـر چـه زودتـر بههمـت مسـئوالن و خیّ ریـن
سـاخته شـود تا شـاهد یک کتابخانـه عمومی
مناسـب و در خـور شـأن اهالی دوسـتدار کتاب
روسـتا باشیم.
مدیـر کتابخانـه شـیخ محمـود مزدقانـی
بـا بیـان اینکه سـعی میکنیـم بـهزودی کلنگ
سـاختمان کتابخانـه عمومی جدید روسـتا را به

بیـان کـرد :مـردم کتـاب نمیخواننـد چـون
الگویی برای کتابخوان شـدن ندارند و فضاهای
دیگـری بـرای آنها جاذبـه ایجاد میکنـد؛ مانند
فضـای مجـازی .البتـه ایـن موضـوع مزایـا و
معایـب خـاص خـودش را دارد و بـه اسـتفاده
خـود افـراد برمیگـردد .متاسـفانه کتـاب و
کتابخوانـی در کشـور مـا از کماهمیتتریـن
مقولههـا اسـت؛ هرچند کـه بهنظر میرسـد با
طرحهـا و برنامههـای جدیدی که در سـالهای
اخیـر به مرحله اجـرا درآمده ،وضعیـت کتاب و
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زمیـن بزنیم ،گفت :متاسـفانه تاکنون ارگانهای
دولتی در سـاخت کتابخانه پیشـقدم نشدهاند
و تنهـا چشـم امیدمان به خیّ رین عزیز روسـتای
مومنآبـاد اسـت تـا کتابخانـهای درخور شـأن
اهالـی ایـن روسـتا سـاخته شـود .البتـه از بدو
افتتـاح کتابخانـه فعلی مبلـغ  ۲۰میلیون ناموت
توسـط خیّ رین این خطـه خیّ رخیـز و خیرخواه
جهـت سـاخت و تجهیـز کتابخانـه مهیا شـده
ا ست .
وی در عیـن حال تاکیـد کرد :کمبودها مانع
از پیشـرفت نشـده و بـا همیـن مـکان کوچک
و امکانـات انـدک توانسـتهایم با اجـرای برخی
طرحهـا ،موفقیتهـای فرهنگـی بزرگـی را در
سـطح اسـتان و حتـی کشـور ،بـرای روسـتا به
ارمغـان بیاوریـم کـه من بـه برخی از آنها اشـاره
میکنـم:
طـرح جـدول برترینهـا؛ کـه طرحـی
تشـویقی برای کودکانی اسـت که کتـاب امانت
میگیرنـد و بـا خوانـدن کتابها ،امتیاز کسـب
میکننـد و بـا دریافـت امتیـاز بیشـتر موفـق
بـه دریافـت جایـزه میشـوند کـه ایـن خـود
سـبب ایجـاد حـس رقابت بیـن کودکان شـده
و هرکـدام بـه دنبـال پیشـی گرفتـن از دیگری
هستند .
طـرح همیـار کتابخـوان؛ کـه در آن
نوجوانـان و کـودکان فعـال ،انتخاب میشـوند

و در برگـزاری برنامههـا و امـور کتابخانـه و
حتـی طـرح و برنامـه جدید کمک حـال کتابدار
هسـتند که در پیشـبرد اهـداف کتابخانه کمک
شـایانی کردهانـد.
طـرح همسـفر مهربـان؛ کـه طـرح تجهیز
سـرویس مسـافربری مومـن آبـاد  -سـمنان به
کیـف حامـل کتـاب بـرای مطالعه مسـافران در
بیـن مسـیر مذکور اسـت.
طـرح با هم بخوانیـم؛ که به نوعی باشـگاه
کتابخوانـی ویـژه کودکانـی اسـت کـه دور هـم
جمـع شـده و کتـاب میخوانند.
طـرح همایـش کامیـونداران کتابخوان؛
کـه از شـاخصترین برنامههـای مـا بـود و در
آن بـا دعـوت از کامیـونداران و اجرای مسـابقه
کتابخوانـی همـراه با برنامههای شـاد و مهیج
با محوریت شـعل رانندگی و کامیـونداری اجرا
شد.
طـرح کتابخانـ ه کامیونـی؛ کـه در آن بـا
برپایی ایسـتگاه مطالعه در قسمت بار کامیون،
در جهت تکریم شـغل پرزحمت کامیـونداری و
تغییـر ذهنیـت عمومی مـردم به ایـن موضوع
کـه راننـده هـم میتوانـد کتابخـوان باشـد،
تالش شـده اسـت.
نشسـتهای متعـدد ویـژه گروههـا و
ردههـای سـنی مختلـف؛ که از جملـه مهمترین
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آنهـا نشسـت بانـوان بـه گویـش مومنآبادی
اسـت که با هـدف حفظ زبان مادری و تشـویق
بانـوان بـه حضـور در کتابخانـه برگزارش شـده
ا ست .
طـرح بـا نـوای کاروان؛ کـه بـا هـدف ارائه
خالصـه مطالـب کتاب به عـزاداران حسـینی و
معرفی کتـاب ،برگزاری نمایشـگاههای مختلف
از جملـه کتـاب ،کاردسـتی ،نقاشـی ،برگـزاری
مسـابقات مختلف از جمله کتابخوانی ،نقاشـی
و ،...برگـزاری کالسهـا ،کارگاههـای آموزشـی و
مهارتـی ویـژه کـودکان و بانـوان ،بـه زودی بـه
مرحلـه اجـرا درخواهـد آمد.
جایگاه کتابداران روسـتایی قابل مقایسـه
با سـایر کتابداران نیست
مومنآبادی گفـت :به نظر من کار کتابداران
روسـتایی خیلـی سـختتر از سـایر کتابـداران
اسـت؛ آنهـا علاوه بـر کتابـداری ،مسـئولیت
کتابخانـه را هـم بـر عهـده دارنـد؛ کـه ایـن دو،
کاملاً از هم جداسـت و هر یـک وظایف خاصی
دارد؛ کتابـدار یـک کتابخانـه عمومـی روسـتایی
علاوه بـر مسـئولیتهای اداری ،مجـری امـور
فرهنگـی و برنامههـای تشـویقی و رابـط بیـن
مراکز داخلی روسـتا هم هسـت و نقش مشاور
و حتـی برخـی مواقع نقـش پدر و مـادر ،مربی،
معلـم ،مدیـر و  ...را دارد.
نقـش کتابدار بومـی در ترویـج و تقویت
فرهنـگ مطالعه
مومنآبـادی تصریـح کـرد :نقـش یـک
نیـروی بومـی بـه عنوان کتابـدار یـک کتابخانه
روسـتایی ،در جـذب اعضـا بـه کتابخانـه ،در
مقایسـه با یـک نیروی غیربومـی خیلی مهمتر،
پُ ررنگتـر و موثرتـر اسـت ،امـا در مجمـوع،
ایـن اخلاق کتابـدار اسـت کـه مـردم را جذب
کتابخانـه میکنـد .بـا توجه بـه اینکـه خیلی از
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اهالـی روسـتا مـن را بـه عنـوان نیـروی بومی
روسـتا میشناسـند ،تـا حـدود زیـادی حـس
اعتمـاد بیـن آنهـا و مـن ،وجـود دارد .علاوه
بـر مطالعـه و امانـت کتـاب ،اعضـای کـودک و
نوجـوان این کتابخانه ،در انجـام کارهای روزمره
کتابخانه بسـیار کمـک میکنند که این مسـئله
باعـث شـده بچههـا انس خاصـی با کتابـدار و
کتابخانـه بگیرند.
کتابـدار کتابخانـه شـیخ محمـود مزدقانی
افـزود :مـن خودم بارهـا آرزو بـه دل ماندهام که
در کتابخانـه کتابی بهدسـت بگیـرم و با آرامش
آن را مطالعـه کنـم امـا گاهـی بـه دلیـل حضور
و ذوق و شـوق اعضـا و تراکـم برنامههـا حتـی
متوجـه گـذر زمـان هـم نمیشـوم و چندیـن
سـاعت پـس از پایان سـاعت کاری ،کتابخانه را
تـرک میکنم.
لـذت مطالعـه به در دسـت گرفتـن کتاب
ا ست
وی بیـان کـرد :فضـای مجـازی بـا جاذبـه
خاصـی کـه دارد ،باعـث شـده خیلـی از مـردم
سـاعات زیـادی را بـه آن اختصـاص دهنـد و از
مطالعه و حتی امور مهم خودشـان بازمیمانند.
بـرای خیلی از افراد ،مراجعه به کتابخانه دشـوار
اسـت کـه ما بایـد با برنامـه خاصـی کتابها را
بـه خانههـای آنها ببریـم .اگرچه منکـر اهمیت
کتابهـای دیجیتال نیسـتم اما معتقـدم لذت
مطالعـه در بهدسـت گرفتـن کتـاب اسـت؛ از
طرفـی فضای مجازی که مخاطبان زیـادی دارد،
جـای بسـیار خوبی اسـت برای تبلیـغ ،جذب و
اطالعرسـانی دربـاره کتابهـا .خود مـا هم اگر
از فضای مجازی اسـتفاده نکنیم ،در جمع کردن
افـراد برای برنامههـا و اطالعرسـانی درباره آنها،
بـه مشـکل برمیخوریم.

ً
عموما
مومـن آبـادی گفت :دانـش آمـوزان
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کتابهـای غیردرسـی را مطالعه میکننـد ،چون
از روی اجبار نیسـت و اختیاری است .خانوادهها
بهویـژه پـدر و مـادر اولیـن الگـوی بچههـا
هسـتند .اگـر آنهـا کتابخـوان باشـند ،مطمئنـا
فرزندشـان هـم بـه کتـاب خوانـدن عالقهمنـد
میشـوند .در مـدارس هـم اگـر معلمهـا اهـل

ایسـتگاه را به امانـت ببرند.
مومـن آبـادی در بخـش دیگـری از ایـن

مطالعه باشـند و کتابخانههای کالسـی راهاندازی

گفتوگـو ،از کمکهـای پـدرش بـه کتابخانـه

سیاسـتهای مـدارس باشـد ،افزایـش سـرانه

پابهپـای دیگـر مسـئوالن در امـورات کتابخانـه

کننـد و یـا همـکاری بـا کتابخانههـای عمومی از
مطالعـه محقـق خواهد شـد.
وی اضافه کرد :آقایان به دلیل مشـغله زیاد

ً
عمومـا نمیتواننـد در محیـط کتابخانـه حضور
پیـدا کننـد و بایـد چـارهای اندیشـید .در ایـن
زمینه ،جهـت جذب این اهالـی و مخاطبان ،ما
تصمیـم داریـم برایشـان کتـاب ببریم .بـا توجه
بـه اینکـه مومنآبـاد پایتخـت گچ ایران اسـت

و دورتـادور روسـتا را شـرکتهای گـچ احاطـه
کردهانـد و اکثـر کارکنـان آنهـا و اهالـی روسـتا،
سـهامدار ،کارگر یا راننده این شـرکتها هستند
و زمانهایـی را دارنـد کـه بیکار باشـند ،تصمیم
داریـم در کارخانههـا و بـا همـکاری آنهـا یـک
ایسـتگاه مطالعـه کوچـک بزنیـم تـا ایـن افراد
در زمـان بیـکاری کتاب بخواننـد و یا کتابهای
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ً
تقریبـا
روسـتا گفـت و یـادآور شـد :پـدر مـن
همـکاری کـرده و بـا توجه بـه اینکـه در تمامی
دورههـا عضـو شـورای روسـتا بـوده و همـهی
اهالـی روسـتا او را بـه عنـوان فـردی معتمـد

میشناسـند ،هیـچگاه در جـذب خیّ ـر ،اهـدای
زمیـن و تجهیز کتابخانه فروگـزاری نکرده و این
امـر بـر کسـی پوشـیده نیسـت کـه هنـوز هم
بسـیاری از زحمتهـا برعهـده ایشـان اسـت.
بـا کتاب به اسـتقبال اعضایی مـیروم که
بـرای مدتی بـه کتابخانه مراجعـه نمیکنند
مومنآبـادی همچنیـن بـا اشـاره بـه
مکانیسـمهای تشـویقی کـه خـودش بـرای
کشـاندن اهالی روسـتا بـه کتابخانـه عمومی از
آنها اسـتفاده میکنـد ،عنوان کـرد :درصورتیکه
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همـه دنبـال دلیـل و راهی بـرای کنسـل کردن
مرخصـی بنده هسـتند (بـا خنده).
«فرهنـگ لغـت زبـان مومنآبـادی» را
عضـوی از اعضای کتابخانه ،مدتـی برای امانت
گرفتـن کتـاب بـه کتابخانـه مراجعـه نکنـد ،با
کتاب به اسـتقبالش مـیروم و علت این غیبت
را از او جویا میشـوم .خوشـبختانه در کتابخانه
روسـتای مـا روابط دوسـتانه متقابلـی بین هر
دو طـرف حاکـم اسـت و اگـر اینگونـه نبـود،
باتوجـه بـه شـرایط فعلـی ،اسـتقبال از کتاب و
کتابخوانـی در روسـتا ،کـم و چهبسـا ناچیز بود.
وی در همیـن رابطه مثالی زد و گفت :برای
نمونه چنـد روز قبل خارج از سـاعت اداری زنگ
در منزلمـان را زدنـد و پس از حضـور جلوی در،
جمـع زیـادی از نوجوانانـی را دیـدم کـه همـه
بـا صـدای بلنـد میگفتنـد« :خالـه مـا کتـاب
میخواهیـم ،بیـا کتابخانـه!» .این مـورد ،مثال
و نمونـهای بـود از روابط متقابـل و دوطرفه بین
کتابـدار و اعضـا و اهالـی محل اسـت .این روال
بهحـدی اسـت کـه برخـی مواقع حق اسـتفاده
از مرخصـی را نـدارم و بهمحـض مطلـع شـدن
اعضـا از اینکـه قـرار اسـت یـک روز نباشـم،

منتشـر خواهـم کـرد
مومـن آبادی همچنیـن از تصمیمش برای
چاپ کتـاب «فرهنگ لغت زبان مومـن آبادی»
در آینـدهای نزدیک خبـر داد و گفت :تنها کتابی
کـه در مـورد مومن آبـاد و معرفی پتانسـیلها
و قابلیتهـای روسـتا داریـم ،کتـاب «مومـن
آبـاد پایتخـت گـچ ایـران» اسـت کـه آقـای
شاهحسـینی آن را نوشـته اسـت .دوسـت دارم
نویسـندهای بومـی و مطلـع از فرهنگ و سـنن
مـردم مومنآبـاد بنویسـد که مطمئنـا موفقتر
عمـل خواهـد کرد.
وی افـزود :امیـدوارم در آینـدهای نزدیـک
«فرهنـگ لغـت زبـان مومنآبادی» کـه درحال
جمـعآوری اطالعـات آن هسـتم ،چـاپ و وارد
بـازار نشـر شـود .هیـچ دستنوشـته یـا اثـر
چاپـی در مـورد آداب ،رسـوم و فرهنـگ عامـه
روسـتای مومنآبـاد موجـود نیسـت و لـذا در
تلاش هسـتم بـرای ماندگاری سـنن و رسـوم
گذشـته ایـن کتـاب را چـاپ کنم.
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مجتبی قربانی

به طور مشترک نفردوم
بخش گفت و گو

کتابخوانی تعطیل نمیشود؛

«حسینآباد» هر روز عشق ورق میزند
در ایــن روزهــای کرونایــی« ،جــواد» ایــن کتابــدار عاشــق! ســفیر
کتــاب و کتابخوانــی در روســتای حســین آبــاد بهشــهر و چنــد

روســتای اطــراف شــده و کتابهــا را بــا موتــوری کــه دارد بــه درب
خانــه اهالــی میرســاند.

بـه گـزارش بالغ ،روسـتای حسـین آباد از توابع شهرسـتان بهشـهر و در  18کیلومتری شـمال
غربی این شهرسـتان واقع اسـت .این روسـتا از سـمت شمال به شـبه جزیره ی میانکاله و از جنوب
بـه رسـتمکالء منتهی میشـود ،روسـتای قـره تپه و امیرآبـاد هم بترتیب در سـمت شـرق و غرب
قـرار دارند.
جمعیت روسـتای زیبای حسـین آباد براسـاس سرشـماری مرکز آمـار ایران بیـش از  3600نفر
اسـت کـه معموال ایـن جمعیت در فصـل کار به بیش از  4500نفر میرسـد .طبق سرشـماری انجام
شـده تعـداد خانوار این روسـتا بیش از  860خانوار اسـت.
جواد افسـرده یکی از جوانان این روسـتا اسـت که حاال یک سـالی اسـت که به عنوان کتابدار
در کتابخانه این روسـتا فعالیت دارد.
وی در این روزهای کرونایی ،سـفیر کتاب و کتابخوانی در حسـین آباد و چند روسـتای اطراف
شـده و کتابهـا را با موتوری کـه دارد به درب خانه اهالی میرسـاند.
ایـن کتابـدار روسـتایی در شـرق مازنـدران در گفتوگـو بـا خبرنـگار مـا میگویـد :با وشـیوع
ویـروس کرونـا کـم کـم بـازار کتـاب و کتابخوانـی در روسـتا از رونـق افتـاده بـود اما با ابلاغ طرح
کتابرانـه حـاال شـاهد آشـتی کتـاب دوسـتان با یـار مهربان هسـتیم.
افسـرده که خود را عاشـق کارش میداند؛ افزود :با اطالع رسـانی به اهالی روسـتا و روسـتاهای
اطـراف ،حـاال کاربـران بـا من تمـاس میگیرند و مـن سفارشـات آنها را در سـرما و گرمـا حتی در
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ایـن کتابدار روسـتایی در شـرق مازنـدران،
بـا بیـان اینکه مـن با ارتباطـی که بـا مدیرهای
کانـال تلگرامـی روسـتاهای اطـراف گرفتـم
ایـن طـرح را به اهالـی روسـتاهای اطـراف نیز
اطلاع رسـانی کردم؛ ادامـه داد :با وجـود اینکه
روسـتاهای اطـراف بـا ما حـدود پنـج کیلومتر
فاصلـه دارنـد امـا مـن از آنجا هم سفارشـات را
قبـول میکنـم و کتـاب را بـه درب منـازل آنها
میرسـانم.
افسرده متذکر شـد :حاال تعداد روستاهایی
کـه مـن بـه آنهـا کتـاب میرسـان روز بـه روز
روزهـای بارانـی در اسـرع وقـت به دستشـان
میرسانم.
وی بیـان کـرد :مـن چهـره بـه چهـره و یا
در جاهایـی کـه مـردم را میبینـم ،ایـن طـرح
را بـه اهالـی پیشـنهاد میدهم و خوشـبختانه
از روی کـه مـن ایـن کار را شـروع کـردم ،روز
بـه روز بـر عالقهمنـدی و اسـتقبال مـردم برای
کتابخوانـی اضافـه شـده و مـن از ایـن بابت
خیلی خوشـحالم.
ایـن کتابـدار روسـتایی در شـرق مازنـدران
عنوان کرد :جـدا از محدودیتهای دوران کرونا،
از آنجـا کـه محل اسـتقرار کتابخانه روسـتای ما

در حـال افزایـش اسـت و مـن تمـام تالشـم را
میکنـم که کتابهـا را در اسـرع وقـت به درب
منازل اهالی برسـانم.
وی یادآور شـد :روزی که قرار شـد کتابخانه
راه اندازی شـود خیلـی از اهالی میگفتند اینجا
مگـر کتابخانه الزم اسـت؛ اما روز بـه روز بر کتاب
خوانـان افزوده شـد و حـاال کتابرانـه خیلی به
ترویـج کتاب خوانی در روسـتای حسـین آباد و
روسـتاهای اطراف کمک کرد.
ایـن روزهـا کتابرانـه در دل کرونـا میراند و
بـا همـت کتابدارانـی مثـل «جـواد» نمیگذارد
کتابخوانـی تعطیل شـود.

به نحوی اسـت که در حاشـیه روسـتا قـرار دارد
و دسترسـی برای کودکان و افراد مسـن سخت
اسـت ،حـاال ایـن طرح کمـک کرده اسـت تا به
راحتی به کتابها دسترسـی داشـته باشـند.
افسـرده گفـت :مـن بنـا دارم تـا طـرح
کتابرانـه را حتـی بعـد کرونـا هـم در روسـتا و
روسـتاهای اطـراف ادامـه دهـم تـا هـر روز بـر
سـطح کتابخوانی اهالی روسـتایم اضافه شـود.
وی تاکیـد کـرد :مـن از اینجـا کـه بـه کارم
عالقـه مندم هر طور شـده سفارشـات مـردم را
بـا موتـور خـودم و یا خـودرو اجرایـی میکنم و
نمیگـذارم وقفـهای در تحویل سفارشـات مردم
بیفتد .
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مرضیه مهربان

به طور مشترک نفردوم
بخش گفت و گو

روزی که به نام کتابدار است؛

قدیمی ترین کتابدار فاروج کجاست؟!
در روزی کــه بــه نــام کتــاب و کتابخوانــی و کتابــدار اســت ،ســراغ
قدیمــی تریــن کتابــدار فــاروج را میگیریــم ،امــا نیــاز بــه راه دور

رفتــن نیســت و کافــی اســت تــا اتــاق مدیــر فعلــی اداره کتابخانــه
هــای عمومــی شهرســتان برویــم.

خبرگـزاری شبسـتان_ فـاروج؛ خیابان مالئکـه یکی از خیابان های قدیمی شـهر فاروج اسـت
کـه شناسـه ای بـه نـام تنهـا کتابخانه عمومـی شـهر در ابتـدای آن جا خوش کـرده اسـت .در طی
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کتابخانـه عمومـی مالصـدرا در همـان ابتـدای
صحبـت گفت.
«مریـم مومـن زاده» متولـد  1354بـا
تحصیلات کارشناسـی ارشـد علـوم اطلاع
رسـانی و دانش شناسـی ،قدیمی تریـن کتابدار
شهرسـتان فـاروج اسـت .ایـن بانـوی کتابـدار
یکـی از زیباتریـن خاطـره هـای دوره خدمـت
خـود را حضـور همین عضـو در کتابخانه عنوان
کـرد و گفـت :ایـن عضـو ویژگـی هـای خاصی
داشـت و از بازنشسـتگان دسـتگاه های دولتی
بـود و هـر روز بـه کتابخانـه مراجعـه میکـرد
و در  ۱۰دقیقـه نخسـت حضـور ،سـرش را روی
میـز میگذاشـت و بعد از آن شـروع به مطالعه
میکـرد ،ایـن رونـد مدتهـا به طـول انجامید
تـا در یکـی از همیـن روزهای حضـورش ،علت
ایـن اقـدام را پرسـیدم ،ایـن عضـو بازنشسـته
که سـه سـال بعـد از عضویتـش در کتابخانه به
رحمـت خـدا رفـت ،گفت :آرامشـی کـه در این
فضـا به دسـت مـیآورم در هیـچ لحظـه ای از
 ۳۰سـال خدمتـم تجربـه نکـرده ام و وقتـی به
ایـن آرامش میرسـم از مطالعه لذت بیشـتری
میبـرم.
مومـن زاده افـزود :ایـن عضـو کتابخانـه
تـا پایـان سـاعت کاری در کتابخانـه میماند و
مطالعـه میکـرد و جـز آخرین نفراتی بـود که از
سـالهای اخیـر تغییـرات زیادی برای اسـتفاده

کتابخانـه خـارج میشـد.

بهینـه از فضـای موجـود کتابخانه ایجاد شـده
و بـا همـه محدودیت هـا ،ایـن کتابخانه منابع
غنـی دارد و معمـوال اعضـا دسـت خالـی از آن
برنمـی گردند.
پیدا کـردن اتاق مدیر اداره در آنجا سـخت
نیسـت و از همان ورودی قابل مشـاهده است.
«آرامشـی کـه در فضـای کتابخانـه بـه دسـت
مـیآورم در هیـچ کجـا تجربـه اش نکـرده ام»،
ایـن جملـه را قدیمی تریـن کتابدار شهرسـتان
فـاروج بـه نقـل از یکی از مُ سـن تریـن اعضای
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ایـن رقم به بیـش از  ۴۰هزار جلد کتاب رسـیده
اسـت ،افـزود :در سـال اول فعالیتـم مجمـوع
اعضـا بـه  ۱۰۰نفـر رسـید و سـال بـه سـال بـه
رغـم فراهـم نبودن شـرایط برای اطالع رسـانی،
تعـداد اعضـا افزایـش یافت.
بـه گفتـه ایـن مسـئول تنهـا کتابخانـه
عمومـی شـهر در آن سـالها نقـش اداره
فرهنگ و ارشـاد اسلامی را هم ایفا میکرده و
با تشـکیل انجمن های شـعر ،تأتر و موسیقی،
زمینـه را بـرای شـکوفایی اسـتعدادها فراهـم
کـرده بود.
وی گفـت :پایـه هـای شـعری امـروز
شهرسـتان از همـان انجمـن شـکل گرفـت و
امـروز شـاعران برجسـته شهرسـتان از جملـه،
آقایـان صـادق آدینه ،رضـا توکلی ،علـی مومن
ایـن کتابـدار قدیمـی و مدیـر فعلـی اداره
شهرسـتان اضافه کرد :قدمت تاسیس کتابخانه
در فاروج به سـال  1349در یک فضای استیجاری
واقـع در خیابـان موفـق فعلـی میرسـد کـه آن

فاروجی ،حسـین نامـدار مقدم ،ایمـان اصغری
فاروجـی ،احسـان ندایـی و ....شـاگردان دیروز
همـان انجمـن هسـتند.
مومـن زاده بـه محدودیـت هـای فضا و

زمـان زیـر نظر اداره فرهنگ و ارشـاد شهرسـتان
قوچان فعالیـت میکرد ،بعـد از مدتی کتابخانه
بـه فضـای دیگری در همین خیابان منتقل شـد
تـا سـال  71که کتابخانـه فعلی در زمیـن وقفی،
از سـوی اداره فرهنگ و ارشـاد سـاخته شـد و تا
سـال  73از سـوی سـرایدارش مرحـوم «علیرضا
قیامی» اداره میشـد.
وی کـه سـال  ۷۳بـه عنـوان نخسـتین
کتابـدار رسـمی کتابخانه عمومی شـروع به کار
کـرده ،گفت :سـال  ۷۳از طریـق اداره آموزش و
پـرورش وقت که قائـم مقامـی اداره فرهنگ و
ارشـاد را در آن زمـان به عهده داشـت به عنوان
کتابـدار بـه اداره فرهنـگ و ارشـاد شهرسـتان
قوچـان معرفـی شـدم و کارم را آغـاز کردم.
ایـن کتابـدار کـه در سـال  ۷۳کتابخانـه را
بـا دو هـزار جلد کتـاب تحویـل گرفتـه و امروز
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امکانـات تنهـا کتابخانـه عمومی شـهر اشـاره
کـرد و گفـت :ایـن شـرایط و نبـود سـالن
مطالعـه باعـث شـده بـود سـه روز در هفتـه
آقایـان و سـه روز دیگـر خانمهـا از امکانـات
کتابخانـه اسـتفاده کننـد و با جـذب اعتبارات
در سـال  ،76سـالن مطاله بـه دو فضا افزایش
یافـت و خدمات بـه صورت مشـترک در تمام
هفتـه انجام شـد.
ایـن بانوی فعال فرهنگی اضافـه کرد :امروز
کتابخانـه بـه شـرایط خوبـی رسـیده امـا نیـاز
شهرسـتان را بـا توجـه بـه افزایـش جمعیت و
مطالبـات ،تامین نمی کنـد و مهمترین دغدغه،
بـا توجـه به خدمـات دهـی به همـه بخشها
در یـک فضـا ،توسـعه آن اسـت تـا در رونـد
فعالیتهـا اختلال ایجاد نشـود.
مومـن زاده ،همـه روزهـای فعالیـت در
کتابخانـه را خاطـره انگیـز خوانـد و بیـان کرد:
وقتـی یکـی از اعضـا پـس از سـالها و بعـد از

کتابخانـه مراجعـه میکند تمام خسـتگی های
ایـن سـالها از یادمـان مـیرود.

رسـیدن به مـدارج عالی برای تجدیـد خاطره به

تنهـا کتابخانـه فـاروج  29سـال بـدون نام
بو د
تنهـا کتابخانـه عمومـی شـهر فـاروج که در
سـال  49در یـک فضای اسـتیجاری فعال شـد،
تـا سـال  78بدون نام و فقط بـا عنوان کتابخانه
عمومـی فعـال بـود .انتخـاب نـام «مالصـدرا»
مصوبـه جلسـه انجمـن کتابخانـه در سـال 78
بـود و ایـن نامگـذاری در خردادمـاه سـال 78
مقـارن با یکصدمین سـالروز تولد حکیـم فرزانه
مالصـدرا انجام شـد.
امـروز در شهرسـتان فـاروج 6 ،کتابخانـه
در سـطح روسـتاها و دو کتابخانـه در سـطح
شـهرهای فـاروج و تیتکانلـو دایـر اسـت و بـا
افـزون بـر  80هـزار منابـع اطالعاتـی بـه اعضـا
خدمـات میدهـد.
از  ۲۴تـا  ۳۰آبـان مـاه ،هفتـه کتـاب و
کتابخوانـی و کتابداری نامگذاری شـده اسـت.
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برگزیدگان بخش جنبی
نخستین جشنواره کتاب خوان و رسانه دارای  ۲بخش جنبی
شامل «اهدای جایزه به بهترین مطلب با محوریت افتتاح
کتابخانه های مرکزی و اثرات آن در توسعه فضاهای فرهنگی
ایران اسالمی» و همچنین «اهدای  ۱۱جایزه به بهترین گزارش از
توسعه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی نهاد در کتابخانه های
عمومی» با  ۱۱موضوع محوری بود.
هیأت داوران ضمن تقدیر از آثار ارسالی در بخشهای
جنبی بنیامین یوسف زاده ،لعیا نورانی زنوز ،زهره مسکنی،
آذر مهاجر ،رویا سلیمی و مریم کشاورز مسعودیان را در
بخش مکتوب؛
تینا میرکریمی ،هانیه پیرامی ،علی البرزی ،فاطمه
آقامحمدی ،سیده سکینه میر طاهری و رقیه صادقی را در
بخش رادیویی و تلویزیونی مراکز استانی؛
علیرضا نوری ،ناهید غفارلو و میترا لبافی را در بخش
برگزیدگان رادیو و تلویزیونی سراسری به عنوان نفرات
برگزیده معرفی کرد.

بنیامین یوسف زاده

برگزیده بخش ویژه بهترین
مطلب با محوریت افتتاح
کتابخانه مرکزی

نوجوانی سپری شده در حسرت یک ساختمان
گشــایش کتابخانــه مرکــزی شــهر ،بــرای بســیاری از هــم نســلی های

مــن کــه کتابخانــه و قرائــت خانــه را همچــون خانــه دوم روزهــای
نوجوانــی شــان میدانســتند ،اتفــاق شــیرینی بــود کــه البتــه دو

دهــه دیرتــر از زمــان موعــد و نــه در ایــام نوجوانــی محقــق شــد.

کتابخانـه مرکـزی مشـهد و سـاختمان پرماجـرای آن دو سـال پیـش در حالی آغوشـش را به
روی عمـوم مـردم بـه ویـژه جوانـان و نوجوانـان این شـهر بـاز کرد که حسـرت هم آغوشـی خیلی
از محصلان ادوار مختلـف را بـا بزرگترین قرائتخانه شـرق کشـور به دل آنها گذاشـت .سـال های
متمادی و در روزهایی که کتابخانه های عمومی و غیرعمومی شـهر جای سـوزن انداختن نداشـت،
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بتنـی نـه چنـدان خوش قـواره ،طلسـم شـده
بـود و همـه او را بـه فراموشـی سـپرده بودنـد.
سـال هـای درس و مدرسـه تمـام شـد و عالقه
وافـر بـه کار خبـر و خبرنـگاری ،پایم را بـه حوزه
رسـانه لغزانـد .نمی دانم ،شـاید ناکامی چندین
سـاله سـاختمان هفـت تیر علتی شـد تا سـند
نخسـتین حـوزه خبـری ام را بـه نـام کتـاب
و کتابخوانـی بزننـد امـا عاملـش هرچـه بـود،
همـان شـد تـا پا بـه پـای سـایر هـم صنفانم،
آنقـدر از زمیـن گیـری پـروژه خیابان ششـصد
بگوییم تـا باالخره ،حرفمان به گوش مسـئوالن
برسـد .بهمـن مـاه سـال  97و پـس از وقفه ای
طوالنـی ،روبـان ایـن کتابخانـه به دسـت یکی
از هـم نسلانم که مدیـرکل نهـاد کتابخانه های
اسـتانمان شـده اسـت ،بریـده شـد تـا همـان
نوجوانـان پـر آرزوی سـال هـای نه چنـدان دور
مشـهد ،رویاهـای خـود را یـک بـه یـک تعبیر
کنند .هرچند شـیرینی گشـایش ایـن مجموعه
فرهنگی با تلخی شـیوع ویروس کرونا در شـهر
بیشـتر از یـک سـال دوام نیـاورد ،اما امیـدوارم
انبـوه اخبار و گـزارش هایی که بـرای راه افتادن
ایـن پـروژه طلسـم شـده تهیـه کردیـم ،روزی
ایـن مـکان را بـه مهـم تریـن پاتـوق نوجوانان
و جوانـان مشـهدی بـدل کنـد؛ روزی که شـاید
وقتی از کنار سـاختمان نیمـه کاره و بلند هیبت

خیلـی هم دور نباشـد.

کتابخانه مرکزی که البته بیشـتر شـبیه سازه ای
اسـکلتی بـود و جـز یـک شناسـنامه زردرنگ و
توده ای از شـن و ماسـه در جوارش چیزی پیدا
نمی شـد ،عبور میکـردم ،دائما خـود را غرق در
ژرفـای کتاب هـای خیالـی آن مییافتم.
دوم راهنمایـی بـودم که با خـودم میگفتم
مقطـع تحصیلـی بعـدی ،وقتی ایـن کتابخانه
افتتاح شـود ،دیگر نیازی نیسـت چند اتوبوس
عـوض کنـم تا بـه کتابخانـه ای مجهز و بـه روز
برسـم؛ سـال هـای بعد هم بـا همیـن خیاالت
طی شـد ،اما نشـد که نشـد .انگار کار این سازه
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لعیا نورانی زنوز

برگزیده بخش جنبی نقش

کتابخانه های عمومی در رفع
نیازهای گروه های خاص
(نابینایان،ناشنوایان)

مهری با بیداردالن بیکتاب
«داســتان نابینایــان ،داســتان غمانگیــزی اســت ،هــم بایــد بــا

دنیــای تاریــک و شــرایط آن کنــار بیاینــد و هــم بــرای رهایــی از
محدودیتهــا و کمبودهــا کــه معلولیــت دیگــری برایشــان آفریــده،
تــاش کننــد ،در واقــع مشــکل جامعــه نابینــا و کمبینــا نــه محــروم
از نعمــت دیــدن بلکــه محــروم از دیــده شــدن توســط افــراد جامعــه

و مســووالن اســت.

اشـتغال ،نامناسـب بـودن معابر ،پسـتی و بلنـدی خیابانهـا ،اختصاص نیافتـن جایگاههای
مناسـب بـرای نابینایـان در ادارات و شـرکتهای خصوصی ،نبود امکانات برای اسـتفاده از وسـایل
نقلیه عمومی و عدم دسترسـی به ورزشـگاههای مناسبسـازی شـده از جمله مشـکالتی هسـتند
کـه نابینایـان در زندگی خـود با آنها مواجه هسـتند.
حکایـت تلـخ دیگـر بیمهـری حوزه نشـر بـا بیـداردالن عالقمنـد به مطالعـه اسـت ،در حالی
کـه گـرد نامهربانـی بـر صفحههـای یـار مهربـان نشسـته و بـر درد آن افـزوده اسـت ،نابینایـان
کتابخوانهـای بیکتابـی هسـتند کـه از ایـن حـق شـهروندی محرومانـد ،بـزرگ و کوچـک هـم
نـدارد ،آنهـا از خوانـدن کتابهـای تـازه و نشـریات بیبهـره هسـتند ،ایـن در حالیسـت کـه حق
دسترسـی بـه اطالعات روزآمـد یکی از اصلیترین نیازهـای افراد و تضمینکننده حقوق شـهروندی
اسـت و نابینایـان نیـز از ایـن حق طبیعی مسـتثنی نیسـتند.
نابینایـان نیز همچون سـایر اقشـار جامعه بایـد چرخ زندگی خـود را به حرکـت درآورند و حق
دارنـد بـرای ارتقـای آگاهی ،معلومات و کسـب دانش در حوزه تخصصی و عمومی برای پیشـرفت
خـود از تمـام امکانات و تسـهیالت متناسـب و درخور معلولیت خود در جامعه بهرهمند شـوند.
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پنجـه نـرم میکننـد».
بـه راسـتی نابینایـان و کمبینایـان اسـتان
در فرآینـد مطالعـه و تهیـه کتابهای درسـی و
غیردرسـی با چه مشکالتی دسـت به گریبانند؟
مـادر یـک دانشآمـوز نابینـا :نابینایـان
بخشـی جداییناپذیـر از جامعـه
یـک دانشآمـوز نابینـا میگویـد :کتـب
درسـی نابینایـان بـهروز نیسـت و تغییـرات
سـاالنه در آنهـا منظـور نمیشـود ،تکمیـل
نواقـص کتابهـا و بازخوانی آنهـا برعهده خود
دانشآمـوز بـوده و چـون تماموقـت فکـر خود
در قانون اساسـی نیز نابینایان دارای حقوق
اجتماعـی برابـر با سـایر شـهروندان هسـتند و
دولتهـا موظف هسـتند خدمـات اختصاصی
بـرای آنهـا ارائه دهند اما متاسـفانه مشـکالتی
چـون نبـود منابـع و تجهیـزات موجـب شـده
اسـت تـا ایـن گـروه آنگونـه کـه باید و شـاید
نتوانند بـه تازههای کتاب دسترسـی پیدا کنند.
دردنا کتـر اینکـه مشـکالت ایـن قشـر در
هیاهـو و همهمه مشـکالت جاری کشـور مورد
غفلت واقع شـده اسـت.
در گـزارش امـروز تلاش شـد ابتـدا از
نابینایان بپرسـیم که در فرایند تهیه کتاب با چه
مشکالتی مواجه هسـتند و سپس در گفتگو با

را صـرف رفـع نواقص کتاب میکننـد از مطالعه
دروس بـاز میماننـد.
ایلتـاش که سـاکن شهرسـتان میانـدوآب
اسـت ،میافزایـد :علاوه بـر کتـب درسـی در
زمینـه مطالعـات جنبـی نیـز بـا کمبـود کتـاب
مواجه هسـتیم و نبود کتابخانه ویـژه نابینایان
مشـکالت را چندیـن برابـر کـرده اسـت.
مریـم مـرادی کـه مـادر مبینـا یـک کودک
نابینا هسـت نیز میگویـد :در عصـر کنونی اگر
فردی توانایی کسـب اطالعات را نداشـته باشد
در مسـیر حرکت خـود در اجتماع با مشـکالت
بسـیاری روبرو میشـود و ما بـه عینه میبینیم
کـه شـکاف عمیقی بین افـراد سـالم و نابینایان

اهـل نظـر و مسـووالن مربوطـه ببینیم کیفیت
خدماتدهـی بخـش دولتـی و خصوصـی تـا
چـه حدی اسـت.
گفتگـو بـا افـرادی کـه زیباییهـای دنیـا
را بـا نـوک انگشـتان خـود لمـس میکننـد،
نتیجـه رضایتبخشـی نداشـت .عمـق ایـن
مسـئله زمانـی مشـخصشـد کـه میبینیـم
حتـی کـودکان و نوجوانان نابینـا و کمبینا برای
خوانـدن کتاب و فراگیـری مهارتهای مختلف
در مـدارس نیـز با مشـکالت اساسـی دسـت و
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در دسترسـی بـه کتـاب و نشـریات مکتـوب
وجود دارد.
وی ادامـه میدهد :مسـووالن بایـد بدانند
کـه نابینایان نیز بخشـی جداییناپذیر از جامعه
هسـتند و برای همگامی با سـایر افراد اجتماع،
انتخـاب رشـته تحصیلـی و شـغلی نیازمنـد
افزایـش آگاهـی هسـتند در حالیکه متاسـفانه
امـکان دسترسـی به منابع اطالعاتی مناسـب و
روزآمـد ندارنـد و با این اوضاع به شـدت نگران
آینده فرزندم هسـتم.
«یکـی از نهادهـا و سـازمانهایی کـه در
فراینـد یادگیری و گسـترش علم نقش اساسـی
و حیاتـی ایفـا میکننـد ،کتابخانههـا هسـتند.
کتابخانههـا به عنوان هسـته مرکـزی آموزش و
پژوهش با گـردآوری ،سـازماندهی و نگهداری
انـواع کتابهـا در رشـتههای مختلـف علـوم و
فنون ،مجالت و نشـریات ،امکان رشـد اندیشه،
شـکوفایی اسـتعداد و بـاروری ذهـن خلاق
انسـان پویا و جسـتجوگر و تبادل افکار را فراهم
میسـازند .بنابرایـن نابینایـان هماننـد سـایر
اقشـار جامعـه حـق برخـورداری از اطالعـات را
دارنـد و کتابخانههـای عمومی باید بکوشـند با
فراهم کـردن شـرایط مناسـب و ابزارهای کافی
امـکان اسـتفاده از کتابهـا و منابـع مختلف را
بـرای این قشـر فراهـم کنند».
بـرای آگاهـی از نحـوه خدماترسـانی

کتابخانههـای عمومـی بـه این قشـر رهسـپار
کتابخانـه مرکـزی ارومیه میشـوم تا بـا کتابدار
بخـش نابینایـان دیـدار کنم.
کتابـدار بخش نابینایـان کتابخانه مرکزی
ارومیـه :فقـر منابـع گریبانگیـر نابینایـان
ا ستا ن
دیـدار بـا آیـدا مجیدآبـادی بـا چنیـن
درددلهایی آغاز میشـود ،تقاضـا برای مطالعه
در بیـن جامعـه نابینای اسـتان وجـود دارد اما
فقـر منابـع گریبـان ایـن افـراد را گرفتـه و ما را
در تامیـن کامـل نیازهـای اعضا ناتوان سـاخته
ا ست .
او کـه خـود روشـندل اسـت و توانسـته
ارتبـاط موثـر و خوبـی بـا اعضـا برقـرار کنـد،
از مشـکالت مرتبـط بـا کتابهـای نابینایـان
میگویـد و میافزایـد :بـه دلیـل اینکـه زبـری
و نوشـتههای کتـاب بریـل پـس از یـک سـال
اسـتفاده از بیـن رفتـه و صـاف میشـوند،
اسـتفاده مجـدد نابینایـان را از کتابهـای
مسـتهلک ناممکن میسـازد ،از طرفی تغییرات
پـی در پـی کتابهـا ،تبدیل و هماهنـگ کردن
تغییـرات برای کتابهـای بریل و گویا را دشـوار
میکنـد.
این شـاعر جـوان و فعـال ارومیه کـه دارای
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بـه عنـوان مثال اگر به شـکل نامناسـب جابجا
شـوند ،قابلیـت لمـس را از دسـت میدهند و
خوانـش آنها برای نابینایان سـخت میشـود،
از آنجاییکـه فقـط یـک نسـخه از هـر کتـاب
موجـود اسـت در صـورت آسـیبدیدگی یـا
پارگـی کتـاب دیگـری بـرای جایگزینـی آنهـا
وجود نـدارد.
مجیدآبـادی ضمـن تقدیـر و تشـکر از
حمایـت و همـکاری دلسـوزانه مسـووالن
کتابخانههـای عمومی اسـتان ،متذکر میشـود،
علیرغـم ایـن همکاریها بخشـی از مشـکالت
مـدرک کارشناسـی ارشـد زبان و ادبیات فارسـی
و دارنـده مـدال طالی مسـابقات شـنای بانوان
نابینـای کشـور اسـت ،به انتشـار حجـم زیادی
از کتابهـا در سـال اشـاره میکنـد و اینکـه
چـون نابینایـان از منابـع بریـل و گویا اسـتفاده
میکننـد و بریلسـازی و گویاسـازی کتابهـای
منتشرشـده زمانبـر اسـت لـذا کسـانی کـه در
ایـن زمینـه فعالیـت میکنند مجبور میشـوند
گزیـدهای از کتابهـا را گویاسـازی کننـد.
مجیدآبـادی ،بـاال بـودن هزینـه تولیـد
کتابهـای بریـل را نیـز مـورد اشـاره قـرار داد و
اینکـه به علت محـدود بودن تعـداد کتابهای
پرفـروش ،کمک درسـی و حتی درسـی افراد به
صـورت اختیاری در گویاسـازی کتابها فعالیت
میکننـد و بودجـه خاصـی در ایـن زمینـه

بخـش نابینایـان قابـل حـل نیسـت و نیـاز به
بودجـه مشـخصی دارد تـا حداقـل بتـوان در
تولیـد کتـاب هـای گویـای درسـی اقداماتـی
انجـام داد.
یکـی دیگـر از مراکـزی کـه بـرای نابینایان
و کمبینایـان خدمـات ارائـه میهـد انجمـن
نابینایـان اسـتان اسـت ،کتابخانه ایـن انجمن
از مراکـزی اسـت کـه توانسـته در تامیـن نیـاز
ایـن قشـر و پرکردن اوقـات فراغـت نابینایان و
کمبینایـان موفـق عمـل کنـد.
مدیـر کتابخانـه دیجیتـال گویـای انجمن
نابینـای آذربایجـان غربی بازنشسـته آموزش و
پـرورش اسـتان اسـت کـه حـدود  20سـال به
طـور افتخـاری در ایـن کتابخانـه مشـغول بـه
فعالیت اسـت.

اختصـاص نیافته اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه گسـترش فنـاوری
اطالعـات و ارتباطـات دریچههـای جدیـدی را
بـه روی ایـن افراد گشـوده و امکان دسترسـی
راحتتـر بـه اطالعات را بـرای آنهـا فراهم کرده
است ،اسـتقبال اعضا برای اسـتفاده از کتابها
را خـوب ارزیابـی میکنـد و اظهـار مـیدارد که
ارسـال کتابهـای گویـا از طریـق اینترنـت،
امـکان دسترسـی آسـان را فراهـم کرده اسـت
اما ارسـال کتابهـای بریل دشـواریهایی دارد
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مدیـر کتابخانـه دیجیتال گویـای انجمن
نابینایـان اسـتان :امکانـات موجـود جوابگـو
نیست
پـای حرفهایـش مینشـینم ،بایـرام نبی
زاده تعـداد نابینایان اسـتان را حـدود چهار هزار
نفـر اعلام میکنـد کـه حـدود  ۲۵۰نفر آنهـا از
شهرسـتان ارومیـه و  ۲۵۰نفـر از شهرسـتانها
عضو کتابخانه هسـتند.
او بـا بیـان اینکـه کتابهـای صوتـی مورد
نظـر اعضـا از طریق شـبکه های مجازی ارسـال
میشـود ،اذعـان میکنـد :اعضـای کتابخانـه
اگـر بـه اینترنـت دسترسـی نداشـته باشـند یا
متقاضـی کتابهـای بریـل باشـند از طریـق
پسـت بـه صـورت رایـگان ارسـال میشـود.
بـه گفتـه نبـی زاده ،کتابخانه هشـت هزار
عنوان کتـای گویا 300 ،عنوان کتـاب بریل ،چهار
دسـتگاه بهدیـد ،چهـار دسـتگاه برجسـتهنگار
دارد و از همـه مهمتـر اینکـه ایـن کتابخانه جزو
نـادر کتابخانـه های کشـور اسـت کـه مجهز به
یـک دسـتگاه چاپگـر به نـام بریل باکـس بوده
و میتوانـد در هـر سـاعت حـدود  900بـرگ
بریـل چـاپ کنـد کـه ایـن دسـتگاه هـم بـرای
چـاپ کتاب کـودکان و نوجوانان و هـم جزوات
دانشـجویان و دانش آموزان اسـتفاده میشود.
الزم بـه ذکر اسـت در کنـار کتابخانه انجمن
نابینایـان اسـتان ،از سـال  ۹۰بخشـی بـه نـام
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کتابخانه دیجیتالی گویای سامسـونگ توسـط
شـرکت سامسـونگ با نظارت انجمـن نابینایان
ایران دایر شـده اسـت و با اسـتفاده از امکاناتی
که شـرکت سامسـونگ در اختیـار این کتابخانه
قـرار داده ما بـرای دانش آموزان سـنین  ۷تا ۱۷
سـاله کالسهای متعدد آموزشـی مانند کالس
زبـان ،بریل آموزی ،قـرآن ،قصهخوانی ،کامپیوتر
و غیـره برگـزار میکنیم.
وی بـه اقدامـات انجـام گرفتـه در راسـتای
ارائـه خدمـات دیجیتالـی بـه اعضـا اشـاره و
تصریـح میکنـد :در ایـن راسـتا آمـوزش کار بـا
سـامانه خدمات بانـک به نابینایانـی که با خط
بریـل آشـنایی دارنـد ،آمـوزش کامپیوتـر و نرم
افزارهـای ویـژه نابینایان عملیاتی شـده اسـت
که خوشـبختانه در ایـن زمینه انجمن مفتخر به
آشـنا سـاختن اکثر نابینایان اسـتان با کامپیوتر
بـا همـکاری سـازمان فنـی حرفـه ای اسـتان
اسـت ،همچنین با توجـه به بیمـاری کووید ۱۹
و تعطیلـی مراکـز آموزشـی ،کتابخانـه تصمیم
بـه ایجـاد کانـال از طریق فضای مجـازی جهت
ارتبـاط بـا اعضـای کتابخانه گرفته اسـت.
مدیـر کتابخانـه انجمـن نابینای اسـتان در
ادامـه سـخنان خـود ،عمده مشـکل کـودکان و
نوجوانـان روشـندل در راسـتای دسترسـی بـه
منابـع و ماخذ مـورد نیاز را نداشـتن کامپیوتر و
یا گوشـی مناسـب ،نبود دسـتگاه برجستهنگار

هوشـمند و عـدم مناسبسـازی نرمافـزار
آموزشـی شـاد عنوان میکند و متذکر میشـود:
همچنیـن نابینایـان بـا یـک مشـکل اساسـی
مواجـه هسـتند و آن عدم دسترسـی بـه منابع
بریـل میباشـد و ایـن هم تنهـا با داشـتن یک
دسـتگاه برجسـه نگار قابل حل اسـت زیـرا زیاد
بـودن حجـم کتب بریـل مانع نگهـداری آنها در
یـک کتابخانه شـخصی میشـود.
وی در عیـن حـال تاکیـد میکنـد کـه
امکانـات موجـود جوابگـوی مشـکالت اعضای
کتابخانه نیسـت و مـا از نهادهـای مربوطه اعم
از بهزیسـتی ،سـازمان کودکان اسـتثنایی و نهاد
کتابخانـه هـای عمومـی انتظـار داریـم بیش از
ایـن دسـتمان را بگیرنـد و در ایـن مسـیر ما را
همراهـی کنند.
«كـودكان و نوجوانـان بـا نیازهـای ویـژه
شـامل نابینایـان ،ناشـنوایان و دارای معلولیت
های جسـمی و حركتی ،شهروندانی هستند كه
همانند سـایر مـردم حق زندگی و بهـره مندی از
امكانـات آموزشـی ،فرهنگی ،هنـری و رفاهی را
دارنـد .از ایـن رو كانـون پرورش فكـری کودکان
و نوجوانـان نیـز در راسـتای تحقـق عدالـت
آموزشـی و اجتماعـی با راه انـدازی مراكز فراگیر
اقدامـات ویـژه ای بـرای بچـه های بـا نیازهای
ویـژه انجام داده اسـت».
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مدیـرکل کانـون پـرورش فکـری اسـتان:

ورود و خـروج اعضـا ،دسـتگاه بهدید ،دسـتگاه

فقـط یـک مرکـز فراگیر در اسـتان وجـود دارد

پکتـوس ،سـرویس بهداشـتی ویـژه ،وسـایل

فکـری

بـازی مخصـوص اعضـای فراگیـر ،سیسـتم

آذربایجانغربـی توضیـح میدهـد :اعضـای

کامپیوتـری با نرم افـزار بلندخوانـی ،کتابهای

فراگیـر هـم ماننـد اعضـای عـادی بـرای بهـره

گویـا و نشـریات بـا خـط بریـل مجهز اسـت تا

منـدی از فعالیت های کانون بایـد عضو کانون

اعضا با نیازهای ویژه در کنار سـایر همسـاالن از

پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان (مرکـز

فعالیتهـای کانـون بهرهمند شـوند.

مدیـرکل

کانـون

پـرورش

فراگیـر) شـوند.

زاهـدی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن کـودکان
و نوجوانـان در کنـار سـایر اعضـا در ایـن مرکـز

جـواد زاهـدی میافزایـد :در حـال حاضر
یـک مرکـز فراگیر در اسـتان وجـود دارد.

بـه انجـام فعالیتهـای فرهنگـی و هنـری
میپردازنـد ،اضافـه میکنـد :فعالیتهـای

وی تعـداد کتابهـای بریـل در مرکز فراگیر

مرکـز فراگیـر کانـون نیـز مانند سـایر مراکـز ،در

را بیـش از یـک هزار جلد کتاب اعلام میکند و

بسـتر فضـای مجـازی انجام میشـود کـه این

اظهـار مـیدارد :مرکز فراگیر بـرای این مخاطبان

فعالیتهـا بـرای اعضـای مرکـز فراگیـر عبـارت

بهینهسـازی شـده و بـه رمـپ ویـژه حرکـت و

اسـت از قصـه گویـی ،شـعرخوانی ،کاردسـتی،
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روخوانـی کتـاب.
وی متذکـر میشـود :مرکـز فراگیـر کانـون
فقـط یـک مرکـز اسـت و بـدون تردیـد در
شهرسـتانها با مشـکل کمبود مراکز و امکانات
مواجه هسـتیم.

قشـر بـه فعالیتهـای اجتماعـی دارد و اینکـه
ایـن افـراد به زندگـی امیدوارتر و اسـتعدادهای
خـود را بـاور کننـد.
وی اظهـار میدارد :از مجمـوع  71کتابخانه
عمومـی نهـادی در اسـتان ،کتابخانـه مرکـزی
ارومیـه دارای بخـش نابینایـان اسـت کـه بـه

مدیـرکل کتابخانه هـای عمومی اسـتان:

تمام عالقمندان در سـایر شهرسـتانها خدمات

ضـرورت ایجـاد همافزایـی بـرای تجمیـع

از طریـق ارسـال کتابهـا و فایلهـای صوتـی

امکانـات

ارائـه میشـود.

بـرای جمعبنـدی گـزارش بـا مدیـرکل

معصومـی با ارائـه توضیحاتی در خصوص

کتابخانـه هـای عمومـی آذربایجـان غربـی

انـواع منابـع موجـود در بخش نابینایـان ،بیان

گفتگـو میکنیـم ،خدیجه معصومـی میگوید:

میکنـد :در حـال حاضر  971نسـخه کتاب بریل

شـناخت نیـاز ایـن قشـر و حرکـت جمعـی در

و  10هـزار کتـاب گویا در بخـش نابینایان وجود

مسـیر رفـع مشـکالت آنهـا نقـش مهمـی در

دارد و  110عنوان کتاب گویاسـازی شـده اسـت.

توانمندسـازی اسـتعدادهای آنهـا و ورود ایـن

مدیـرکل کتابخانـه هـای عمومـی اسـتان
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بـا بیـان اینکه عضویـت اقشـار نابینـا و کمبینا
در کتابخانـه عمومـی به صـورت رایـگان انجام
میشـود ،اظهـار مـیدارد :حـدود  65هـزار نفر
در کتابخانههـای عمومـی اسـتان عضـو فعـال
هسـتند کـه از  192نفـر آنهـا نابینا هسـتند.
معصومـی بـا اشـاره بـه نشسـتها و
برنامههـای تخصصـی ترویجـی مربـوط بـه
بخـش نابینایـان ،تصریـح میکنـد :ماهانـه
نشسـتهای کتابخوانـی ویـژه نابینایـان،
کالسهـای آموزشـی مختلـف بـرای آمـوزش
نحـوه اسـتفاده از تجهیـزات و نرمافزارهـا،
آمـوزش زبـان ،رایانـه ،نشسـتهای بررسـی
کتـاب ،نقـد کتـاب و معرفـی کتـاب بـرای این
قشـر برگـزار میشـود کـه در حـال حاضـر بـه
دلیـل بیمـاری کرونا بـه صورت مجـازی در حال
برگـزاری اسـت.
مدیـر کتابخانـه هـای عمومـی آذربایجـان
غربـی میگویـد :کتابهـا در کتابخانههـای

عمومـی طبـق دسـتهبندی دیویـی و براسـاس
موضـوع چیدمان شـدهاند ،بـا وجود کمبـود از
لحـاظ تعـداد و تنوع امـا از تمام علـوم دهگانه،
کتـاب موجود اسـت و تالش میکنیـم از طریق
مشـارکتهای مردمـی و انعقـاد تفاهمنامـهی
اهـدای کتـاب ایـن نقیصه رفع شـود.
بـا وجـود همـه امکانـات ،دغدغـه مهـم و
اساسـی مسـووالن کتابخانـه مرکـزی ارومیـه
نحـوه دسترسـی نابینایـان و کمبینایـان بـه
منابـع کتابخانـه اسـت ،معصومـی از ایـن
موضـوع به عنـوان یکـی از مشـکالت اعضای
کتابخانـه بـه ویـژه در سـایر شهرسـتانها نام
میبـرد و توضیـح میدهـد :ارائـه خدمـات به
نابینایـان آنطور که باید ایدهآل باشـد ،نیسـت،
فضـای موجـود جوابگـوی نیـاز آنهـا نیسـت،
تعـداد منابـع و کتابهای بریل محدود اسـت،
مهمتریـن مسـاله بـرای ارائـه خدمات بـه این
افـراد سـهولت دسترسـی آنهـا بـه کتابخانه و
منابـع آن اسـت در حالیکـه امـکان اختصاص
فضای مسـتقل در سایر شهرسـتانها و تجهیز
آنهـا وجـود نـدارد امـا با وجـود این شـرایطی
اتخـاذ کردیـم تـا بـه صـورت غیرحضـوری و
ارسـال فایلهـای صوتـی از طریـق اینترنـت
این مشـکل رفع شـود و عزیزانی که دسترسـی
بـه اینترنـت ندارنـد میتواننـد بـا هماهنگـی
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لحظـه زندگـی انسـانها تاثیرگـذار اسـت و از
آنجائیکـه نگـرش بنیادین دنیای جدیـد برپایه
نگـرش برابـری انسـانها اسـتوار اسـت لـذا
بـرای توسـعه همهجانبـه و پایـدار ،جامعه باید
پذیـرای اندیشـه برابـر باشـد و تمـام نهادهای
اجتماعـی بـا ایـن اندیشـه همـگام شـوند،
در اینصـورت الزم اسـت جامعـه بـا فراهـم
کـردن شـرایط مناسـب و ابزارهـای کافـی برای
مطالعـهی تمـام معلـوالن از جملـه معلوالنـی
کـه بـه علـت نابینایی امـکان اسـتفاده از کتاب
بـرای آنهـا موجـود نیسـت را فراهـم کننـد .به
کتابخانههـای عمومـی شهرسـتان خدمـات
دریافـت کنند.
وی همچنیـن در ادامـه سـخنان خـود
همـکاری ،ایجـاد همافزایـی بـرای تجمیـع
امکانـات نهادهـای مرتبـط بـا حـوزه نابینایان
را ضـروری دانسـته و خاطرنشـان میکنـد :بـا
توجـه به خدمات متنوعی که از سـوی نهادهای

ویـژه تقویـت و تجهیـز کتابخانههـای عمومی
کـه همـواره نـام ایـن نهـاد اجتماعـی عجین با
عنـوان کتـاب و کتابخوانی بوده و هسـت باید
جـزو برنامههـای راهبـردی دولت باشـد تا این
یـار مهربـان ضمن شـکوفایی فرهنگـی جامعه
بـرای دلهای روشـن نیز سـعادت و راهگشـایی
را هدیـه کند.

مختلـف بـرای ایـن افـراد ارائـه میشـود بایـد
ی بهتـر بیـن ایـن
تلاش کنیـم تـا بـا همگرایـ 
نهادهـا از ظرفیـت و تـوان مکمـل همدیگـر
اسـتفاده کنیم کـه متاسـفانه چنیـن همافزایی
صـورت نگرفتـه اسـت.
سخن آخر؛
ارائـه خدمـات در حوزه نشـر و کتـاب برای
جامعه نابینایان شـاهد تنوع و تعدد کنشـگران
نهـادی اسـت .بـه نظـر میرسـد در چنیـن
شـرایطی کـه تنوعـی از سـازوکارها و ابزارهـای
حمایتـی وجـود دارد ،تجمیـع و همافزایـی
دسـتگاههای متولـی اعم از دولتـی و خصوصی
و اسـتقرار سیسـتم یکپارچه و جامـع میتواند
در دسترسـی آسـان جامعـه هـدف بـه منابـع
مـورد نیـاز مثمـر ثمر باشـد.
انکار نشـدنی اسـت که دسترسـی آسان به
اطالعـات و ارتقـای دانـش و آگاهـی در لحظه
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زهره مسکنی
برگزیده بخش جنبی تمرکز بر
توسعه فعالیت های فرهنگی
کتابخانهها از جمله راه اندازی
بخش کودک و نوجوان در
کتابخانه های عمومی سراسر
کشور

به مناسبت روز ادبیات کودک و نوجوان

ادبیات بوی خمیردندان و صابون هم میدهد
دوبـاره ایـن کـره خاکـی یـک دور دیگر به دور خورشـید فـروزان چرخیـده تا هجدهـم تیرماه
برسـد و در ایـن روزگار عجیـب و غریـب مرگبـار مـا هنـوز زنـده و یـک بار دیگر شـاهد فرارسـیدن
«روز ادبیـات کـودک و نوجـوان» باشـیم .ویـروس کرونـا بـا شـتاب میتـازد و خورشـید بـا قدرت
زمیـن گـرد همچنـان بـه دور خـود میچرخـد و ادبیـات هـم مثـل خیلـی موضوعات
میتابـد و
ِ

دیگـر جهان ،سـخت مشـغول دسـتو پنجه نرمکـردن با زندگی اسـت .ادبیات کـودک و نوجوان

ً
اتفاقا هـم بد زمین
امـا ریزهکاریهـای خـاص خـودش را دارد .نـه اینکه اهل گالویزشـدن نباشـد.
ادبیـات کودک و نوجوان اسـت،
میخـورد و هم به سـختی دوباره سـر پا میایسـتد ،امـا نه اینکه
ِ
همیشـه پر از امید اسـت .همیشـه پر از آرزوهای رنگارنگ اسـت .چه آرمیده میان صفحه شـعری
الی پـر قـوی کتابخانـهای در قلـب پایتخت ،چه خواب از سـر پریده و تشـنه در سـطری از قصهای
وسـط قفسـهای چوبی میان اتاقکـی در دل کویر .بیایید این بـار از پایتخت دور شـویم .آن قدر دور
و دورتر تا برسـیم به «وَشـنام ُد ّری» ،روسـتایی از توابع بخش مرکزی شهرسـتان چابهار در اسـتان
سیسـتان و بلوچستان.
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تاسـیس شـد بچههـا بـا شـوق از کتابـدار هم
جلوتـر میآمدنـد»...
او قـدم در راهـی گذاشـته بـود کـه شـاید
بیـش از زمین ترکخـورده کویـر آب میطلبید.
یکجـا نشسـتن در ایـن جـاده خاکـی بـا
ترکهـای حاصـل از تشـنگی جایـز نبـود .او
مصمـم بـه راه افتـاده بـود .مقصـد؟ جلسـات
باشـگاههای کتابخوانی و تسـهیلگری چابهار.
بایـد بیشـتر میآموخـت تـا بتوانـد کـودکان
تشـنه شـعر و قصه را سـیراب کند .آبیـاری این
وسـیع مسـتعد ،نیرویی میخواست که
دشت
ِ

آن را در خـودش میدیـد .در کویر هم میشـود
چیزی کاشـت .حتـی اگر قطره آبی هم نباشـد،
امیـد بـرای داشـت و برداشـت کافـی اسـت.
او شـروع بـه تلاش بـرای تجهیـز کتابخانـه و
تشـویق کـودکان بـه ُانس بـا کتاب کـرد .روزی
ایـن سـیمهای تلفـن مخابـرات بـوده کـه از
همیـن اتاقـک پیـام مـردم را بـه دوردسـتها
میبـرده اسـت .حـاال بلـوچ تصمیـم گرفتـه از
طریـق کتابهایـی کـه بـه کتابخانـه مـیآورد
تشابه سیم تلفن و کتاب
اینجا در روستای «وشـنام د ّری» ،پیشرفت
تکنولـوژی اینگونـه بـه نفـع ادبیات تمام شـد
کـه بـا ورود تلفـن همـراه بـه زندگـی افـراد و
متروکمانـدن اتاقـی کـه سـالها پیـش بـه

بـرای کـودکان و نوجوانـان پیـامآور باشـد.

> گاندوها بازوی هیچ کودکی را نمی َ
کنند
کتابخانـه جـان گرفته اسـت .اگر چـه گرم؛

اگـر چـه تشـنه و حتـی اگـر دانههای درشـت
کـودکان خیـره بـه تصاویـر
عـرق بـر پیشـانی
ِ

عنـوان مرکز مخابرات این منطقه بـرای برقراری
تمـاس تلفـن راه دور از آن اسـتفاده میشـد،
عبدالقـادر بلـوچ به فکر افتـاد تا همیـن اتاق را
به کتابخانـهای برای کودکان و نوجوانان روسـتا
تبدیل کند .سـال گذشـته حوالی تابسـتان بود
که بلـوچ فکرش را عملـی کرد .آسـتینها را باال
زد .سـطل رنگـی آورد و به دیوارها زد و سـپس
کمـر همت را بسـت بـرای جمعآوری کتـاب .او
در خاطـرات تاسـیس کتابخانـه یکسـالهاش
نوشـته اسـت« :وقتـی کـه کتابخانـه روسـتا
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کتابهای اهدایی نشسـته باشـد ،بلوچ آنچه را
که بایـد ،در محوطه بیـرون اتاقک کتابخانهاش
بـه بچههـا منتقـل میکنـد .گاهـی کـه انـدک
سـایه زیر درختـان َچریش هم کفـاف بچههای
نشسـته بـر زمیـن کویـر را نمیدهد ،آنهـا را به
مسـجد روسـتا میبرد .کنـار هم مینشـینند و
خیـره میشـوند به حروف و کلمات خارج شـده
بلـوچ کتابـدار .برایشـان بلندخوانـی
از دهـان
ِ
میکنـد و شـعرخوانی .بعـد از آنهـا میخواهـد

میکنـد .حـاال در ذهـن بـزرگ آنها گنجشـک و
گانـدو بـه یک انـدازه محبوب اسـت .بلـوچ به

کسـی بیاید درباره قصه جلسـه گذشـته چیزی

این فکـر میکند که باید انگیزه بیشـتری ایجاد

بگویـد .یکـی میگویـد برداشـتش ایـن بـوده

کنـد .از بهـورز و مدیـر مدرسـه کمـک میگیرد.

کـه طبیعـت و از جملـه جنگلها محـل زندگی

تشـویق و ترغیـب کـودکان وشـنام و سـایر

حیوانـات هسـتند و انسـانها بایـد در پاکیـزه

روسـتاهای اطراف کـه به کتابخانه پیوسـتهاند،

نگهداشـتن آن بکوشـند .بچههـا از پنجـره

فکـر آنهـا را مشـغول کـرده اسـت .او بچهها را

دوردسـت برهوت
مسـجد خیره میشـوند بـه
ِ

دسـتهبندی و بـرای هر دسـته سـرگروه تعیین

و در خیالشـان حیوانهـا همـان گاندوهـا

میکنـد .پسـری که ترک تحصیل کرده سـرگروه

هسـتند کـه بـا پوزههـای کوتـاه و آروارههـای

پسـربچهها میشـود تا شـاید سـال بعد دوباره

قدرتمنـد و ُدمهـای قوی در جنگلهـای پاکیزه

بـه مدرسـه برگـردد .بچههـا بـرای یکدیگـر

رویایـی میخرامنـد و بازوی هیـچ کودکی را هم

ب قبل از خـواب لباس
صحبـت میکنند که شـ 

نمی َ
کننـد .محمـد ،عبدالمجیـد ،عافیـه ،عدنان،

تمیـز پوشـیدهاند و مسـواک زدهانـد .ادبیـات

یوسـف ،رخسـانه ،زینب ،عطاءاهلل و ...آن شـب

بـوی خمیردنـدان و صابـون میدهـد .بچههـا

همگی با فکرهای مشـترک چشـم به سـتارگان

شـعری را جمعخوانـی میکننـد.

کویـر میدوزنـد و بـه خـواب میرونـد.
پایان شکار گنجشکها!

تولد رویای جنگل در ذهن کودک کویر!
روزی دیگـر میرسـد و بچههـا از ِگل ،شـتر

کتابخانه «وشـنام د ّری» اتاق سـهدرچهاری

و بـز و گوسـفند درسـت کردهاند .بیشـتر پدران

زمیـن گـرد،
اسـت کـه هنـوز قفسـهای نـدارد.
ِ

و بـرادران آنهـا به دامـداری و بعضی کشـاورزی

یـک بار دیگـر دور خودش چرخیده و خورشـید

مشـغولاند .برای همین ،حیوانـات ِگلی از قدیم

گویـی دارد بـا قـدرت بیشـتری در روزی دیگـر

اسـباببازی کـودکان ایـن منطقـه بوده اسـت.

میتابـد کـه بلـوچ  90کـودک را بـا خـودش

بلـوچ بیکار نمینشـیند .میرود به سـراغ دهیار

بـه مکتـب میبـرد و جلسـهاش را آنجـا برگزار

و اعضـای شـورای اسلامی و رئیس آمـوزش و

میکنـد .هـر چـه هسـت نباید تعطیلـش کرد

پـرورش چابهـار .بچههـای حافـظ قـرآن را بـه

و دسـت از کار کشـید .در ایـن کار تعلـل جایـز

مولـوی عبـداهلل معرفـی میکنـد .کار بعدیاش

نیسـت .بچههـا وسـایل شـکار گنجشـک

ایـن اسـت کـه همـه بچههایـی را کـه تـرک

خـود را آوردهانـد کـه به بلـوچ تحویـل بدهند.

تحصیـل کردهاند پیدا و جمـعآوری کند .بعضی

ادبیات دارد آهستهآهسـته جای خـودش را باز

از دکانداران منطقـه از او تقاضای کتاب کردهاند.
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نمینشـیند .شـروع میکنـد بـه نامهنـگاری.
کوبیـدن تمـام درهای بسـته .به مشـورت
بـه
ِ

نویسـندگان همـدل و روزنامهنـگاران فعال.
بـا
ِ

دیگرانـی هـم هسـتند کـه در اقصـی نقـاط
همیـن سـرزمین هوایـش را دارنـد .هـوای
او و کتابخانـه برسـاخته در دل کویـرش را.
روزهـا میگـذرد و در چشـم برهمزدنـی
بـه فکرش میرسـد کـه طرح سـبد کتـاب را در

زمیـن میبینـد یـک دور کامـل دور همـان

مغازههـا و مدرسـه اجرا کند .روسـتاهای اطراف

خورشـیدخانم معـروف چرخیـده اسـت .بلوچ

هـم به فکـر راهانـدازی کتابخانـه افتادهاند .حاال

تیرمـاه  1399در یکسـالگی کتابخانه «وشـنام

اواخر مرداد سـال  98اسـت و کتابخانه «وشـنام

د ّری» مینویسـد« :قبـل از ایـن یـک سـال،

د ّری»  1266جلـد کتـاب دارد .بلـوچ بـا کمـک

در روسـتا نـه هوشـنگ مـرادی کرمانـیای

اعضـای فعـال کتابخانـه کتابهـای رسـیده را

داشـتیم نـه مصطفـی رحماندوسـتی ،نـه

نظـم میدهـد و بـه  23روسـتایی فکـر میکند

علیاصغـر سـیدآبادیای ،نه طاهـره ایبدی ،نه

کـه بایـد بـا ایـن کتابهـا تغذیـه شـوند .همه

فریبـا کلهـری ،نـه مریـم اسلامیای ،نه شـیوا

نمیتواننـد هـر روز راه بیفتنـد و بـه «وشـنام

مقانلویـی ،نه نسـیم نوروزیای و نه عباسـعلی

د ّری» بیاینـد .او سـبد کتـاب درسـت میکند و

سـپاهیای .ولـی امـروز در روسـتا همـه ایـن

آنهـا را به صـورت امانت به مغازهداران روسـتاها

نویسـندگان را داریـم .بـا کتابهای آنها عشـق

میسـپرد .آمـوزش بچههـا به جایی رسـیده که

میورزیـم و یـاد میگیریـم »...او در جشـنواره

حـاال بعضـی از آنها قصه هم مینویسـند .زینب

ششـمین دوره مروجان کشـور شـرکت کرده و

پره قصه «دختری گمشـده در جنگل» را نوشـته

روسـتای «وشـنام د ّری» هـم بـ ه عنـوان نامزد

اسـت .بلـوچ قصـه را بـرای هـر کسـی کـه فکر

ششمین جشـنواره روستاهای دوسـتدار کتاب

میکنـد میتوانـد در تقویـت کار بـه آنهـا کمک

انتخاب شـده اسـت .پنـج نفـر از کتابخوانان

کنـد ،میفرسـتد .ادبیـات بـوی میـوه تـازهای

روسـتا بـهعنوان نامزد پویش کتـاب در خانه و

میدهـد کـه از بـذری که خودت کاشـته باشـی
برداشـت کـردهای ،آن هم بـدون ّآب:

دو نفـر از پنـج نفر بهعنوان کتابخـوان برتر از
اسـتان سیستان و بلوچسـتان در کشور عنوان

«دختـر کوچولویـی بـا پـدر و مـادرش زندگی

برتـر را کسـب کردهانـد .درخـت ادبیـات دارد

میکـرد .دختـر کوچولـو خیلـی دوسـت داشـت

بـه بـار مینشـیند .اینجـا محـل تالقـی کویـر

بـه جنـگل بـرود اما پـدر و مـادر دختر بـه او اجازه

و دریاسـت .میشـود در دل کویـر ،زیـر سـایه

ندادنـد .اسـم دختر آمیال بـود .یک روز پـدر و مادر

همیـن چریشهـا نشسـت و دل بـه دریـا زد.

آمیال رفتند سـر کارشـان و آمیال خودش تنها خونه

مگـر نـه اینکـه شـاعر گفته اسـت:

بـود .او خیلی دوسـت داشـت بـه جنگل بـرود ...
رفـت و رفـت و رفـت و جنگل تمام نشـد »...

«اشـتباه میکننـد بعضیهـا  /کـه اشـتباه
نمیکننـد!  /بایـد راه افتـاد / ،مثـل رودهـا کـه
بعضـی بـه دریـا میرسـند  /،بعضـی هـم بـه

کوبیدن تمام درها!
ِ

بلـوچ همچنـان ادامـه میدهـد و از پـا

دریا نمیرسـند /رفتـن ،هیچ ربطی به رسـیدن
نـدارد! »
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آذر مهاجر
برگزیده بخش تمرکز
کتابخانههای عمومی بر
فعالیت های فرهنگی از جمله
تشکیل محافل ادبی

شـاعران امروز دسـت به کار شـده اند و براسـاس اشـعار معروف شـاعران دیروز تک بیت های طنز
برای ترویج اسـتفاده از ماسـک سروده اند

برو ماسک میزن مگو چیست ماسک؟!
پویــش اقتــراح ماســک بــه همــت نهــاد کتابخانــه هــای عمومــی

کشــور برگــزار شــده اســت .ایــن یکــی رقیــب نــدارد؛ بعیــد اســت

پویــش اقتــراح ماســک در هیــچ جــای جهــان لنگــه داشــته باشــد

و هیــچ کشــوری بــرای کرونــا چنیــن پویشــی برگــزار کــرده باشــد.
در واقــع اصــل جنــس اســت و کامــا ایرانــی؛ چــون هــم شــاعرانه

اســت ،هــم طنــز دارد و هــم پنــد و نصیحــت میکنــد.

اگـر تـا بـه حال دربـاره پویش اقتراح ماسـک ،هیچ نشـنیده اید ،کافی اسـت هشـتگ اقتراح
ماسـک را در فضـای مجـازی جسـت وجـو کنیـد کـه بـه محفـل فیـض خواهیـد رسـید و فیض
خواهیـد بـرد امـا حاال که اینجا هسـتید نگاهی هـم بیندازید به این سـفره که از دسـتپخت خوب
محافـل ادبـی نهـاد کتابخانه های عمومی کشـور چیـده ایم .اتفـاق عجیبی رخ نداده اما خوشـمره
اسـت و دلچسـب .نهـاد کتابخانه های عمومی کشـور که علیرضـا مختارپور دبیرکل آن اسـت ،یک
پویـش راه انداختـه بـه نـام اقتراح ماسـک و از همه شـاعران دعوت کـرده که با اسـتفاده از یکی از
ابیات مشـهور شـاعران ،یک بیت شـعر با کلیدواژه ماسـک بسـرایند و با هشـتگی که اشـاره شـد،
در فضـای مجـازی منتشـر کننـد .بد نیسـت ایـن را هم بدانیـم که اقتـراح در واقع قریحه سـنجی
اسـت و به همین شـیوه شـعر سـرودن بر اسـاس اشـعار ماندگار اتالق میشـود .القصه که رفتیم
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زیرمجموعه نهـاد کتابخانه های عمومی کشـور
راه اندازی شـده براسـاس همین اظهـارات رهبر
انقلاب و نیـز بـرای حمایـت از جریـان هـای
اصیل ادبـی پویش اقتراح ماسـک را راه اندازی
کرد.
چرا کرد؟
اقتـراح ماسـک یـک تیـر بـود بـرای چنـد
هـدف .اول از همـه بهانـه ای بود بـرای حمایت
از کادر درمان و شـکل دادن یک بسیج همگانی
بـرای قطـع زنجیـره انتقـال ویـروس کرونـا.
مستشـارنظام میگوید :با شـکل گیری محافل
ادبـی در کتابخانه ها ،شـبکه گسـترده ای ایجاد
شـده کـه شـهرها و حتـی روسـتاها را شـامل
سـراغ نغمـه مستشـارنظام دبیر شـورای ادبی
نهـاد کتابخانه هـای عمومی کشـور و اطالعات
الزم دربـاره این پویش را گرفتیـم و دریافتیم که
بیـخ گـوش خودمـان برخی شـاعران نامـدار پا
فراتر گذاشـته و برای ماسـک و کرونا ،قصیده و
رباعـی هم سـروده اند.
که بود؟
نهـاد کتابخانه های عمومی کشـور ،پویش
ادبـی اقتراح ماسـک را راه اندازی کـرد و از همه
شـاعران و اهالـی ادب در سراسـر کشـور دعوت

میشـود .ایـن محافـل در زیرمجموعه شـورای
ادبـی نهـاد کتابخانـه هـای عمومـی ،نوعـی
عدالـت فرهنگـی را ایجـاد کـرده بـه خصوص
در مناطقـی کـه تنهـا مرکز فرهنگی مـردم ،یک
کتابخانـه اسـت و بـس .بنابراین از این شـبکه
اسـتفاده کردیـم که شـاعران تمـام نقـاط ایران
بتواننـد ذوق و قریحـه خـود را بـروز دهنـد و
چه بسـا آثارشـان منتشر شـود و خودشان هم
شـناخته شـوند .ضمن این کـه پویـش اقتراح
ماسـک هدف اصلـی این پویش فرهنگسـازی
برای اسـتفاده از ماسـک و پیشـگیری از انتقال

کـرد کـه یـک تک بیت طنـز عفیف نـه هجو یا
هـزل ،با کلیدواژه ماسـک بسـرایند .هدف این
بـود که یـک بسـیج همگانـی از نوع شـاعرانه
بـرای رعایت توصیـه های بهداشـتی در مقابله
با ویـروس کرونا شـکل بگیرد.
همـه چیـز از آنجـا شـروع شـد کـه رهبـر
انقلاب بـه اسـتفاده از ماسـک توصیـه کردند
و رعایـت نکـردن اصـول پیشـگیری را ظلـم به
کادر درمـان دانسـتند .محفـل ادبـی فیـض که
از سـال  ۱۳۹۷در کتابخانـه مرکزی پارک شـهر در
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ویـروس بوده اسـت.
دبیـر شـورای ادبـی نهـاد کتابخانـه هـای
عمومـی کشـور ایـن را هـم میگوید که شـیوه
اقتـراح ،یعنـی سـرودن شـعر براسـاس اشـعار
معـروف و مانـدگار ایـن حسـن را دارد کـه
اشـعار جدیـد بهتر بـه یـاد مخاطبـان میماند
و تکرارپذیـری بیشـتری دارد .مشتشـارنظام
میگویـد :بسـیاری از شـعرهای معـروف در
ادبیات فارسـی مانند شـعر مادر شـهریار و ایرج
میـرزا و بسـیاری دیگـر در اقتـراح محفـل ادبی
ملـک الشـعرای بهار سـروده شـده انـد .همین
طـور شـعر معـروف رنـج و گنـج نیز بازنویسـی
از داسـتانی بـا همین موضـوع اسـت .بنابراین

در محیط های درمانی از جمله بیمارسـتانها و

اقتراح میتواند سـبب سـرایش شـعرهای زیبا

نیز در کتابخانهها و فضاهای فرهنگی اسـتفاده

و مانـدگار شـود.

خواهد شـد.

چاشـنی طنـز در پویش اقتراح ماسـک هم

دسـتاوردهای این پویـش و اعداد و ارقامی

چنـدان بدون هـدف و برنامـه نبوده اسـت .در

کـه به آنها اشـاره شـد ،برای برگزارکننـدگان معنا

واقـع ایـن قید به پویش اضافه شـد بـرای این

و مفهـوم ویـژه ای دارد .مثلا ۱۰هزار بیت شـعر

کـه برگزارکنندگانـش از جملـه مستشـارنظام بر

از نظـر مستشـارنظام یعنـی ۱۰هزار نفـر دیوان

ایـن عقیده انـد که طنز بـه تاثیرگـذاری پویش

شـاعران بـزرگ کشـورمان را تـورق کـرده و نیـز

اضافـه میکنـد و توجـه بیشـتری از مخاطـب

ایـن عـدد بـه ایـن معناسـت کـه ۱۰هـزار نفر و

میگیـرد.

اطرافیـان آنهـا بـه التـزام اسـتفاده از ماسـک
فکـر کـرده اند و احتمـاال آن را رعایـت میکنند.

چه شد؟

ضمـن ایـن که میتـوان امیدوار بـود مخاطبان

پویش اقتراح ماسـک ،در کمتر از دو ماه به

ایـن اشـعار هم تحـت تاثیر قـرار گرفته باشـند

دسـتاوردهای جالبی رسـید .دبیر شـورای ادبی

چـون خیلیهـا معتقدنـد تاثیر یک بیت شـعر

نهـاد کتابخانـه هـای عمومـی کشـور میگوید

میتوانـد از سـاعتها سـخنرانی و نصیحـت

بیـش از  ۲۰۰۰هشـتگ ثبـت شـده و تاکنـون

بیشـتر باشد.

حـدود ده هزار بیـت مرتبط با ایـن موضوع به
دبیرخانه رسـیده است .مستشـارنظام توضیح

چند نمونه کمی متفاوت اقتراح ماسک

میدهـد :اسـتقبال قابـل توجـه بـود و در همه

شـاعران برای پویش اقتراح ماسـک سنگ

اسـتانها دبیـران محافـل ادبی مشـغول جمع

تمـام گذاشـتند .برخـی شعرشـان را در یـک

آوری اشـعار هسـتند .قرار است اشـعار برگزیده

ویدئو بـرای مخاطـب خواندند ،برخـی برایش

انتخاب و منتشـر شـود .برخی از آنهـا به عنوان

تصویرسـازی کردنـد ،برخی دیگر بیشـتر از یک

هدایـای فرهنگـی بـه صـورت لـوح یا قـاب به

بیـت سـرودند .شـاعران اهـل افغانسـتان و

فعـاالن کادر درمـان اهـدا میشـود .این اشـعار

پاکسـتان از جملـه سـید حکیـم بینـش ،احمد
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مثل سعدی باش
رضـا اسـماعیلی هم بـرای کرونـا دو رباعی
سـروده کـه در کنار قصیـده و تک بیـت و دیگر
گونـه های شـعری جـای رباعی خالی نباشـد.
هشـدار! بـه دوسـتان خـود غـم ندهـی /
بیمـاری و درد ،جـای مرهـم ندهـی
بی ماسـک مـرو ز خانه ات بیـرون ،تا  /ای
جـان! «کرونـا» به خلـق عالم ندهی
«سـعدی» که هـوای باغ و بسـتان میکرد
 /در روی زمین سـفر فـراوان میکرد
گر از «کرونا» شـنیده بـود اوصافی  /خود را
شـهریار و کمیـل قزلبـاش هـم در ایـن پویـش

به حصـار خانه زنـدان میکرد!

شـرکت کردند.
دو نمونـه متفـاوت از شـعرهای پویـش
اقتـراح ماسـک را اینجـا بخوانیـد:

با اجازه شاعر
چنـد نمونـه از تـک بیتـی شـاعران مطرح
بـرای پویـش اقتـراح ماسـک را میخوانیـد که

روزی عقابی

همـه آنهـا با اجـازه شـاعری که از شـعرش بهره

عبدالجبـار کاکایی اقتراحی از شـعر معروف

گرفتـه اند ،سـروده و منتشـر شـده اند.

ناصرخسـرو قبادیانی ارائه کـرده و البته توضیح

«بـه جـان خواجـه و حـق قدیـم و عهـد

داده کـه چـون ماسـک قافیه نـدارد دسـت به

درسـت»  /کـه هـر کـه ماسـک نـزد از قبیله ما

تحریف قافیه زده اسـت:

نیست

روزی ز سـر سـنگ عقابی به هوا خاسک /
بهـر طلب طعمه پر و بال بیاراسـک
بـر بـال و پـر خـود ژل و الـکل زد و فرمـود
 /امـروز دهـان همـه مان صاف شـد از ماسـک
پاییـن تـر از این گـر بپرم از نظر تیـز  /بینم
سـرموی وزغی سـوخته در جاسک
ناگـه ز کمینـگاه یکـی ناقـل پنهـان /زد
عطسـه تنـدی و بیفکنـد بـر او راسـک
اینـش عجـب آمد که ز یـک بینی کوچک/
ایـن تیزی و این تندی عطسـه ز کجا خاسـک
بـر خـاک فرود آمـد و با خس خس سـینه
 /لختـی نظر خویش گشـاد از چپ و از راسـک
چـون نیـک نظر کـرد به منقـار بلنـدش /

محمود اکرامی فر
ناگهان ماسـک برانداختـه ای یعنی چه؟ /
مسـت از خانه بـرون تاختـه ای یعنی چه؟
سعیدبیابانکی
به روز حشـر اگر میروی به سـمت بهشت
 /دو بسـته ماسـک ببر احتیاط در این است
علیرضا قزوه
دل مـیرود ز دسـتم ،صاحبـدالن خـدا را /
بـی ماسـک و ژل مریضی خواهد شـد آشـکارا
مجتبی باقی
مـرا میبینی و هر دم زیـادت میکنی دردم
 /چرا بی ماسـک میآیی رفیـق ناجوانمردم؟
ایمان طرفه

گفتـا ز کـه نالیـم؟ به منقـار ،بزن ماسـک
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رویا سلیمی
برگزیده بخش کم توجهی به
کتابخانه ،کتابدار و مطالعه در
آثار سینمایی تولید داخل

نمایش مطالعه در سینمای ایران به بهانه هفته کتاب و کتابخوانی

روز ،داخلی ،صحنه کتاب خواندن
شــخصیتهای فیلمهــا عمومــا اولیــن عناصــری هســتند کــه در
پــرده نقــرهای احساســات آنهــا مخاطــب را درگیــر داســتان فیلــم

میکنــد.

شـخصیتهای فیلمهـا عمومـا اولیـن عناصری هسـتند کـه در پـرده نقرهای احساسـات
آنهـا مخاطـب را درگیـر داسـتان فیلـم میکنـد .شـرایطی کـه در آن قـرار دارنـد ،آرزوهـا و
موفقیتهایـی کـه قصـد رسـیدن بـه آنهـا را دارنـد ،خطراتـی کـه آنهـا را تهدیـد میکند همه
اینهـا تـا پایـان فیلـم مـا را بـه تماشـای داسـتان زندگـی آنها تشـویق میکنـد تـا در نهایت با
رسـیدن آنهـا بـه نقطـه امـن و آرامـش ،نفـس راحتـی بکشـیم و خوشـحال از سـالن سـینما
وارد واقعیتهـای نـه چنـدان خوشـایند زندگـی شـویم .بـرای تمـام مخاطبـان فیلمهـا همه
شـخصیتها قطعـا مانـدگاری و جایـگاه خاصـی در خاطـرات آنهـا پیـدا نمیکننـد .از میـان
بسـیار کاراکتـری کـه روی پـرده میبیننـد ،که شـمارش آن از خاطر بیرون اسـت ،همـواره چند
شـخصیت قلـب آنها را تسـخیر کرده اسـت .شـخصیتهایی که بـا روحیات ،فرهنـگ ،آرزوها
یـا مشـکالت آنهـا همسـویی دارد کـه در ایـن صـورت یـا میتواند خـود را بـه جای آنهـا قرار
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پـرده را در واقعیـت زندگـی خـود تجربه کند.
تجربـهای لـذت بخش و سـینمایی.
در میـان تمـام حـرکات و سـکنات
شـخصیتها روی پـرده ،قهرمـان داسـتان
در حیـن خوانـدن کتـاب ،مجلـه یـا روزنامـه،
چنـدان تصویـر آشـنا و قابـل ارجاعـی بـرای
اهالـی سـینمای ایـران نباشـد .قهرمانـان
فیلمهـای سـینمایی یـا اهـل کتـاب خوانـدن
نیسـتند یـا احتمـاال کارهـای مهمتـری از ورق
زدن کتـاب و مجلـه در داسـتان فیلـم بـر آنها
محـول شـده اسـت .بـا مراجعـه بـه خاطـره
فیلمهـا و شـخصیتهای محبوبتـان شـاید
شـمار فیلمهـای ایرانی که در آن شـخصیتها
مشـغول خوانـدن کتـاب بـوده یـا شـیفته و
دوسـتدار کتـاب باشـند ،چنـدان زیاد نباشـد.
بعضـا شـخصیتهای کتابخـوان ،تیپهایـی
فرعـی هسـتند کـه نقـش چندانـی در قصـه
اصلـی ندارنـد و تنهـا نقـش شـخصیت آرام،
موجـه ،مثبـت یـا کسـی کـه دنبـال دردسـر
داده و رویـای روی پـرده را بارهـا بـرای خود

نمیگـردد را ایفـا میکننـد .پرداختـی

زنـده کنـد یـا قهرمانـی را در قلبـش حفـظ

کاملا تیپیـکال کـه همراهـی مخاطـب را

کنـد کـه میتوانـد نمـود آرزوهـای بـر بـاد

برنمیانگیـزد .سـینماگران شـاید دلیـل البتـه

رفتـه و دسـت نیافتنی او باشـد .ایـن همانی

نـه چنـدان منطقـی ایـن مسـئله را در عـدم

مخاطـب بـا شـخصیت مـورد عالقـهاش

عـادت بـه مطالعـه مخاطبـان خـود عنـوان

میتوانـد تا جایـی پیش رود که مـدل لباس

کننـد کـه بـرای بازنمایـی زندگـی آنهـا گویـی

پوشـیدن ،نحوه راه رفتن ،عشـق ورزیدن و...
او نیـز برایـش جـذاب و تقلیدآمیـز باشـد .از
سـیگار کشـیدن همفری بوگارت تـا نگاههای
جـان ویـن ،از پاشـنه برکشـیدن قیصـر تـا
گریههـای حـاج کاظـم ،از شـجاعت زینـال
بنـدری تـا بغـض سـمیه ،از تالش و پشـتکار
کاله قرمـزی تـا نامهنـگاری هیـوا و هـزاران
اکتـی کـه میتوانـد تـا همیشـه در ذهـن و
قلب مخاطب رسـوخ کنـد .در مواقعی خاص
بـه شـکل آگاهانـه یـا ناآگاهانه از آنهـا تقلید
میکنـد و در لحظاتـی ،سـیمای قهرمان روی
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خوانـدن کتـاب چنـدان بـا واقعیتهـای
جامعـه سـازگاری نـدارد .البتـه ایـن توجیـه
در کنـار تصویـر بازنمایـی تعمـدی از جامعـه
ایـران در قـاب آسـیبهای متعـدد اجتماعی،
نیـز همخوانـی نـدارد .ضمـن اینکـه بیشـتر
اشـخاصی کـه در فیلمهـا کتـاب بـه دسـت
دارنـد ،متعلـق بـه طبقـه الیـت جامعـه بوده
و عمومـا نویسـنده ،شـاعر مسـلک یـا اسـتاد
دانشـگاه و دانشـجویانی هسـتند کـه از دیگر
اقشـار جامعـه جـدا شـدهاند .درواقـع رفتـار
کتابخوانـی ،جزئـی اجتنابناپذیـر از زندگـی
آنهـا محسـوب میشـود .در حالیکـه ایـن
شـیوه از شـخصیتپردازی که اتفاقـا از همین
نـگاه متعـارف برمیآید ،مفروض خـود در نظر
گرفته اسـت کـه شـخصیتهای اصلـی ،باید
باورپذیرتر از آن باشـند که بـه مطالعه بپردازد.
بنابرایـن در ایـن دیـدگاه ،شـخصیتهای
کتابخوان ،شـخصیتی فرعی و گذری اسـت که
عمال نقشـی در پیشـبرد جهان داسـتان ندارد
و کسـی قرار نیسـت بابت دانـش و آگاهی او
احتمـاال محـل رجـوع قـرار بگیـرد.
امـا در اینجـا فـارغ از ایـن مباحـث کـه
خود داسـتانی اسـت قابـل بررسـی ،در میان
قهرمانـان بسـیار سـینما کـه البتـه کتابخوان
نبودنـد ،بـه چنـد نمونـه اهـل مطالعـه آنهـا
اشـاره میکنیـم.

«دو زن» کـه بـه کارگردانـی تهمینـه میالنـی
در سـال  ۱۳۷۷تولیـد شـد ،داسـتان زندگـی
دختر دانشـجویی اسـت کـه با تلاش فراوان
در دانشـگاه تهـران مشـغول بـه تحصیـل
میشـود امـا عوامل متعـددی او را از رسـیدن
بـه آرزوهایـش بـاز مـیدارد .فرشـته عاشـق
درس خوانـدن اسـت و میخواهـد آرزوهـای
خـود را بـه کمـک درس و مطالعـه محقـق
سـازد .در پالنهایـی متعدد او بـرای خواندن
کتاب درگیر مسـائلی اسـت .یکـی از معضالت
بسـیار زندگی او ،عـدم تناسـب و ناهماهنگی
فکـری و فرهنگـی او بـا همسـرش اسـت کـه
کتـاب را عنصـر مخربـی میدانـد .تـا جایـی
کـه او بـرای خوانـدن کتـاب و مطالعـه خود و
فرزندانـش ،مجبـور به پنهانکاری شـده و این
مسـئله نقـش مهمـی در زندگـی او دارد.
تلاش بـی وقفـه مطالعـه و خوانـدن
کتـاب ،عطـش او بـرای دانسـتن و اسـتفاده
از روشهـای علمـی بـرای حـل مسـائل
زندگـیاش از نمونههـای کمتر دیده شـده در
سـینمای ایران اسـت .فرشـته در گوشـه انبار
خانـه تلـی از کتابهـای خوانـده شـدهاش
را بـرای طغیـان علیـه رفتارهـای نـاروای
همسـرش ،بـه نمایـش میگـذارد و اعتراض
خود را بـر رفتارهای بیمارگون همسـرش ابراز

دو زن
شـاید شـاخصترین شـخصیتی کـه
مطالعـه و خوانـدن کتـاب بـرای او جایـگاه
حیاتـی و سرنوشتسـازی در طـول رونـد
داسـتان فیلم دارد ،شـخصیت فرشـته با بازی
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میکنـد .ایـن عطـش و مبـارزه برای رسـیدن
بـه آگاهـی ،دانسـتن و خوانـدن از او تصویر
قهرمانـی را در ذهـن مخاطب ترسـیم میکند
کـه مصرانـه در شـرایط نامطلـوب ،دسـت از
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دانایـی و مطالعـه برنمـیدارد .در عیـن حـال
اگـر مخاطـب چنـدان اهـل مطالعـه هـم
نباشـد ،دیـدن شـوق و عطـش فرشـته برای
مطالعـه ،نه تنهـا همراهـی او را برنمیانگیزد،
بلکـه گاهـی میتوانـد شـوق مطالعـه و لذت
دانسـتن را در او زنـده کنـد تـا سـری بـه
کتابخانـه کوچـک خانـه یـا محله خـود بزند
و بـی دغدغه بـه ورق زدن کتابی دسـت بزند

و پـری مسـتاصل و حیـران بـدون اسـتاد،

کـه چنـدان ارزش و اهمیتـی تا قبـل از دیدن

آموزههایـی از ایـن کتـاب را پـی میگیـرد.

فیلـم «دو زن» برایـش نداشـته اسـت.

در فیلـم «پـری» ،عنصـر کتـاب وضـع فعلـی
شـخصیت را تغییـر داده و او بـرای رسـیدن

پری

بـه وضعیـت مطلـوب کـه همانـا رسـیدن به

فیلـم «پری» بـه نویسـندگی و کارگردانی

آموزههـای کتـاب اسـت دسـت بـه سـفری

داریـوش مهرجویـی در سـال  ۱۳۷۳سـاخته

درونـی میزنـد و خود را بار دیگـر باز مییابد.

شـد .فیلم داسـتان دختـری دانشـجو به نام

مسـیری کـه او طـی میکنـد سـنگالخهایی

پـری اسـت کـه در رشـته ادبیـات تحصیـل

از شـناخت و شـبه شـناخت ،آگاهـی و توهم

میکنـد .پری بـا بـازی نیکی کریمـی ،پس از

آگاهـی را بـا خـود بـه همـراه دارد و در ایـن

پیـدا کردن کتاب سـبز کوچکی درباره سـلوک

میـان ،برقـراری تعـادل میان زندگـی عادی و

عـارف گمنامـی در قـرن پنجـم ،زندگـی اش

زندگـی عارفانـه و سـلوک معنوی ،بسـتر درام

متحـول میشـود .تحـت تاثیـر ایـن کتـاب،

فیلـم را پـی میریـزد .مخاطـب شـاید بـه

دچـار حاالت روحـی عجیبی شـده و نیاز دارد

ماننـد فیلـم «دو زن» ،چنـدان بـا شـخصیت

در مـورد ایـن کتاب با کسـی که اهل سـلوک

پـری در ایـن فیلم همـذات پنـداری نکند ،اما

عرفانـی باشـد صحبـت کنـد .امـا صاحـب

درگیـر دغدغههـا و حیرانـی او در جهانـی کـه

کتـاب ،اسـد بـا بـازی خسـرو شـکیبایی؛ در

بـا کتابـی دگرگـون سـاخته میشـود .شـاید

سـانحه آتـش سـوزی کلبـهاش درگذشـته

خـود را در میان دو سـوی مـاده و معنا یافته
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و دسـت به پرسـش و سـوال از جهان اطراف

همنشـینی و آشـنایی چهـار روزه بـا رویـا بـا

و پیرامونـی خـود میزنـد.

بـازی هانیـه توسـلی ،از کتابهـا و قصهها با
او گفتگـو میکنـد .نحوه ورود رویـا به دنیای

شبهای روشن

او و خروجـش نیـز بـه نظـر میرسـد شـبیه

فیلم «شـبهای روشـن» ،به نویسندگی

داسـتانهایی اسـت کـه او بـا آنهـا سـر و کار

سـعید عقیقـی و کارگردانـی فـرزاد موتمن در

دارد و او در دنیـای کتابهـا و داسـتانهایی

سـال  ۱۳۸۱سـاخته شـد .ایـن فیلـم نمونـه

کـه بـا آنهـا مانـوس اسـت زندگـی میکنـد.

دیگـری از آثـاری اسـت که در آن شـخصیت

گویـی رویـا یکـی از داسـتانهایی اسـت

اصلـی انـس و الفتـی همـه روزه بـا کتـاب و

کـه او در چهـار روز آن را خوانـده و بـا

مطالعـه دارنـد .مهـدی احمـدی در نقـش

شـخصیتهایش زندگـی کـرده اسـت.

اسـتاد جوانـی اهـل مطالعـه ،کـه مصاحبت

اما پس از بررسـی اجمالـی به چند نمونه

بـا کتابهـا را بـه جـای گفتگـو بـا انسـانها

معـدود از شـخصیتهای اصلـی کتابخـوان

انتخـاب کـرده اسـت .او حتـی در مـدت

در سـینمای ایـران ،میتـوان نتیجـه گرفـت
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آنهـا نیـز متعلـق بـه قشـر خاصـی هسـتند

چندانـی بـا کتـاب ندارنـد و فیلمسـاز لزومی

کـه مطالعـه در زندگـی آنهـا یـک عنصـر مهم

بـرای نمایش این شـخصیت هنـگام مطالعه

و اجتنابناپذیـر محسـوب میشـود .دو

یـا خریـد کتـاب و رفتارهایـی اینچنینـی

دانشـجو و یـک اسـتاد دانشـگاه ،کـه هـر

نمیبینـد .در حالیکـه توجـه بـه جنبههـا و

کـدام قطعا در نقـش اجتماعی خـود با کتاب

ابعـاد متفـاوت یک شـخصیت کـه میتواند

سـر و کار دارنـد .که بـه نظر میرسـد اینگونه

صاحـب هـر شـغل و حرفـهای باشـد ،ضمنـا

از شـخصیتها هـم در راسـتای همـان نـگاه

کتاب هـم بخواند چنـدان دور از انتظار نبوده

کلیشـهای و تیپیـکال بـه شـخصیتهای

و بـه تعبیـری شـعاری نخواهـد بـود .ضمـن

کتابخـوان در جامعـه ماسـت .شـخصیت

اینکـه نمایـش مطالعـه شـخصیتهایی بـا

کتابخوانـی کـه خانـه دار ،کارگـر سـاختمان،

نقـش اجتماعـی اسـتاد دانشـگاه ،دانشـجو

فروشـنده متـرو ،رزمنـده ،ورزشـکار و ...دیگـر

یـا شـخصیتهایی کـه متعلـق بـه گـروه

تیپهـای اجتماعـی در فیلمهـا بـه واسـطه

خاصـی از جامعـه هسـتند ،نیز از همـان نگاه

شـغل و موقعیـت اجتماعـی خـود ،آشـنایی

کلیشـهای تبعیـت میکنـد.
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مریم کشاورز مسعودیان
برگزیده بخش جنبی با
موضوع نقش کتابخانه های
عمومی در توسعه و ترویج
فرهنگ مقاومت

گفتوگو با کتابدار کتابخانه عالمه رفیعی قزوین؛

چرا برخی آثار حوزه دفاع مقدس در کتابخانههای عمومی

خاک میخورد؟

کتابــدار باســابقه کتابخانــه عالمــه رفیعــی قزویــن بــا انتقــاد از رونــد
تالیــف و انتشــار برخــی از کتابهــای حــوزه تاریــخ شــفاهی دفــاع

مقــدس ،گفــت :دفــاع مقــدس نبایــد یــک تابــو باشــد؛ چــرا کــه
موجــب ایجــاد فاصلــهای عمیــق بیــن نســلها میشــود.
چرا برخی آثار حوزه دفاع مقدس در کتابخانههای عمومی خاک میخورد؟
بـه گـزارش خبرنـگار خبرگزاری کتـاب ایران (ایبنـا) در قزوین ،تالیف و نشـر کتابهـای تاریخ
شـفاهی در حوزه دفاع مقدس را میتوان حرکت روی لبه تیغ دانسـت ،چراکه شـانس موفقیت
و اقبـال عمومـی به کتاب همانقدر اسـت که طرد شـدن و خاک خوردن آن در قفسـه کتابخانهها
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عالمـه رفیعـی قزویـن یکـی از همیـن فعاالن
حـوزه کتاب اسـت که امـروز بـه صاحبنظری
در ایـن حـوزه تبدیـل شـده اسـت .وی کـه در
سـابقه  23سـاله فعالیـت خـود در ادارهکل
کتابخانههـای

عمومـی

اسـتان

قزویـن

مسـئولیتهای متعـددی نظیـر مسـئولیت
کانونهـای ادبـی کتابخانههـا ،کارشـناس
فرهنگـی و مسـئول کتابخانـه را در کارنامـه
خـود دارد ،امـروز از رونـد تالیـف و نشـر برخی
از کتابهـای حـوزه دفـاع مقـدس ،گلهمنـد
اسـت.
حیاتـی در ایـن خصـوص بـه خبرنـگار
ایبنـا میگویـد :در کشـوری که دفـاع مقدس،
بخشـی درخشـان از تاریـخ آن اسـت و هزاران
اتفـاق تراژیک ،حماسـی و اسـطورهای را در دل
خـود نهفتـه دارد ،شایسـته نیسـت کـه کتاب
و کتابخوانـی بـه یـک چالش و دغدغـه تبدیل
شو د .
وی بیان کرد :دفاع مقدس افتخار ماسـت
و روزهایـی طالیـی در تاریـخ مـا محسـوب
میشـود امـا بهواقع هنـوز نتوانسـتهایم ابعاد
میتواند سـهم این کتاب باشـد.
کتابهـای دفـاع مقدسـی گاهـی آنچنان

مختلـف این  8سـال طالیـی را بـه مخاطب و
نسـل جوان خـود معرفـی کنیم.

مـورد اقبـال عمـوم بـوده اسـت کـه بـه یـک

ایـن کتابـدار قزوینـی گفـت :فاصلـه 40

پدیـده در حـوزه کتابخوانـی تبدیـل شـده و

سـالهای کـه بین نسـل انقلاب و نسـل جوان

گاهـی آنقـدر مـورد بیتوجهـی واقع شـده که
حتـی نتوانسـته هزینههـای تالیـف و انتشـار
خـود را تامیـن کند.
گـواه این ادعـا انبوه کتابهایی اسـت که
اکنـون در قفسـه کتابخانههای عمومی کشـور
خـاک میخورند .کتابداران شـاید بهتـر از دیگر
فعـاالن حـوزه میتواننـد فـرق کتـاب خوب و
بـد را از هـم تشـخیص دهنـد و برای رسـیدن
بـه الگویـی درسـت مـورد بهرهبـرداری قـرار
گیرند.
ناهیـد سـادات حیاتـی ،کتابـدار کتابخانه
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مـا ایجـاد شـده ،موجب شـده تـا بسـیاری از
خاطـرات و تاریـخ شـفاهی دفـاع مقـدس به
فراموشـی سـپرده شـود و قطعا کتـاب بهترین
راه بـرای حفـظ ایـن داشـتههای فرهنگـی
اسـت؛ طـوری که صادقانه ،درسـت و بـهدور از
تابوسـازی نگاشـته شـود.
مردم کتاب خوب را میخوانند
حیاتی معتقد اسـت که بخشـی از مشکل
کمبـود سـاعات مطالعه کتـاب در بیـن ایرانیان
ناشـی از تالیـف و انتشـار کتابهایی اسـت که
خـوب نتوانسـتهاند رسـالت خـود را بـه انجام
دهد.
وی افـزود :در دل دفاع مقدس هزاران قصه
عاشـقانه ،تراژدی و حماسـی به وقوع پیوسـته
اسـت کـه قطعـا هـر کـدام از ایـن داسـتانها
جذابیتهـای ویـژهای دارد؛ بـه شـرطی کـه
درسـت روایت شـوند و زبان شـیوای نویسنده
بتوانـد مخاطـب را بـه دل قصه بکشـاند.
ایـن کتابـدار کتابخانـه عالمـه رفیعـی
اسـتان قزویـن بیـان کـرد :امـروز غالـب افراد،
تحصیلکردهانـد و بهخصـوص نسـل جـوان
مـا نسـلی فرهیختـه اسـت پـس خیلـی زود
ایـرادات متنی ،حتـی اغراقهـا و بیدقتیهای
نویسـنده را متوجه میشـوند و همین مسـئله
مـردم را نسـبت بـه کتـاب دلسـرد میکنـد.
حیاتـی یادآور شـد :این در حالی اسـت که
کتابهـای خوبـی هـم در حوزه دفـاع مقدس
طـی سـالیان گذشـته در بیـن مـردم پرطرفدار
شـدهاند و دیدیـم که توانسـتند هـم خوب به
فـروش برونـد و هم خوب داسـتانی از روزهای
جنـگ و داشـتههای ارزشـمند معنوی مـا را به
نسـل جوان منتقـل کنند.
وی ادامـه داد :مـردم ،کتـاب خـوب را
میشناسـند و میخواننـد و گاهی آثـار و کتب
ارزشـمند ما بـا مفاهیم فرهنگی ،چـوب تالیف
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موفـق در مرحله نخسـت یک کتابخـوان خوب
اسـت و میتواند بـا مطالعه کتابهـای برتر در
حـوزه فعالیـت خود بـه این نکات دسـت یابد.
ایـن کتابـدار قزوینی گفت :یک نویسـنده
بایـد بدانـد کتابـی مثـل «دا» یـا «شـینا» چرا
بیـن مـردم و بـه خصوص نسـل جـوان مورد
اقبـال واقـع شـد ،چـه شـاخصههایی در ایـن
کتابهـا وجود داشـت که توانسـت بسـیاری
از مفاهیـم و محتـوای ارزشـمند را بـه مـردم و
نسـل جـوان منتقـل کنـد و بـرای رسـیدن به
ایـن شـاخصها تلاش کند.
بـد را خوردهانـد و برخـی را نسـبت بـه ایـن
سـبک کتـاب دلسـرد کردهانـد.
نویسندگان الگوی کتاب خوب را بشناسند
ایـن کتابـدار قزوینـی عنـوان کـرد :اینکـه
شـاخصهها و مولفههـای یـک کتـاب خـوب
را شناسـایی کنیـم و الگویـی بـرای کتابهـای
پرطرفـدار ،ارزشـی و محتوامحـور تعریف کنیم،
کار سـختی نیسـت؛ چراکـه سـلیقه مـردم
و توصیههـای بـزرگان در سـالهای اخیـر
سـرنخهای خوبـی در اختیـار ما قـرار میدهد.
حیاتـی گفـت :مـن بهعنـوان یـک کتابدار
کـه بـا نسـل جـوان و کتابهـا و نویسـندگان
سـر و کار دارم ،امـروز میدانـم که نسـل جوان
مـا حتـی واالتریـن مفاهیـم و معناهـا را در
دل یـک قصـه عاشـقانه و ماجرایـی داسـتانی
میپذیـرد؛ نگاهـی بـه کتابهـای پرمخاطب
چند سـال اخیـر در ایـن حوزه نشـان میدهد
که توان نویسـنده در داستاننویسـی ،شیوایی
نثـر و بیـان واقعیـات در دل ماجرایی خاص تا
چـه انـدازه توانسـته تاثیرگذار واقع شـود.
نویسنده موفق باید کتابخوانی ماهر هم
باشد
ایـن مسـئول بیـان کـرد :یـک نویسـنده
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حیاتـی افـزود :در دل جنگ لحظاتی وجود

وی بیـان کـرد :نخریـدن کتـاب توسـط

داشـته اسـت کـه از هـر ماجرایی عاشـقانهتر و

مـردم ،صدمـه بزرگـی اسـت کـه بـه کتـاب و

از هـر حماسـهای حماسـی تـر بـوده اسـت اما

کتابخوانی در کشـور وارد شـده است و فرهنگ

نویسـندگان ما از این لحظـات فاصله گرفتهاند.

پـول نـدادن مردم بابـت کتاب هـم به صنعت

وی افـزود :یـک نوجوان  15سـاله ما آنقدر

نشـر ،هـم بـه تـوان و انـرژی نویسـنده و هم

دالور بـوده کـه بـدون تـرس در میـدان نبـرد

بـه تبلیغـات در حـوزه کتاب صدمه زده اسـت.

حاضـر میشـده اما امـروز مـا با یـک نوجوان

کتابـدار کتابخانـه عالمـه رفیعـی اسـتان

 15سـاله ماننـد یـک کودک رفتـار میکنیـم؛ از

قزویـن یـادآور شـد :نویسـندهای کـه در سـال

ایـن رو نویسـنده بایـد بتواند تفاوت نسـلها

مجبـور اسـت بـرای تامیـن معـاش خـود

را بشناسـد و بـه تناسـب مخاطبیـن خـود

چندیـن کتـاب تالیف کنـد درصورتیکـه از نظر

روایتگری داشـته باشـد.

مالـی تامین باشـد ،میتوانـد با تامـل ،تفکر و
وقت گذاشـتن بیشـتری کتـاب تالیـف کند به

تا زمانی که مردم کتاب نخرند ،چیزی
درست نمیشود

همـه نکتههـای ریز و درشـت آن توجـه کند و
آثـاری ارزشـمند خلـق کند.

ایـن کتابـدار باسـابقه قزوینـی امـا معتقد

حیاتـی گفـت :مـردم بایـد در ایـن حـوزه

اسـت تـا زمانـی کـه مـردم کتـاب نخرنـد،

پـای کار باشـند و بـا خریـدن کتـاب از کل این

نویسـنده و ناشـر نمیتوانند برای کتاب هزینه

صنعـت حمایـت کننـد و قطعـا نتیجـه ایـن

کننـد و در نتیجـه نشـر کتابهـا همچنـان به

حمایـت جـز فرهیختگی در جامعه ،پیشـرفت

روال سـابق ادامـه خواهـد داشـت.

و تعالـی نتیجـهای نخواهـد داشـت.
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