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چند قاب از زندگی مرضیه یگانه کتابداری که عاشقانه با کتابها زندگی میکند

پیروزیدختر کاشمریدر تهران!

از نگاه شاعر

مهمان اول کتابخانه
از خیابان وح ــدت اسالمی
ب ــه خ ـیــابــان بـهـشــت ک ــه وارد
مــیش ــوی ــم ،قـ ــدم ب ــه بهشت
عــاش ـقــان ک ـتــاب م ـیگــذار یــم.
کتابخانه مــرکــزی پــارکشـهــر ،
نغمه
جایی که زمانی نوجوانی پدران
مستشار نظامی
و مــادرانمــان را به خــود دیده
شاعر و پژوهشگر
است و این روزها با لباسی نو و
جلوهای تازه پذیرای فرزندانمان است.
اولینبار مرضیه یگانه را اینجا دیدم در همین کتابخانه
زیبا؛ بانویی جوان و پر انگیزه که با لبخند همیشگیاش
مشغول پاسخگویی به مراجعان کتابخانه بود .من
ب ــرای شــرکــت در رونـمــایــی کتابی بــه کتابخانه آمــده
بــودم و از او ســراغ سالن جلسات را گرفتم با محبت
تا در سالن جلسات همراهم شد؛ این اولین دیدار
ما بود و پس از آن بهواسطه همکاری و همراهی ،او
را بهعنوان یک بانوی جــوان فعال بیشتر شناختم؛
مــادری که هم بــرای دو فرزندش مــادری میکند ،هم
بــرای کارمندان کتابخانهاش ،هم بــرای اعضا و حتی
برای کتابها .کتابداری که با وجود سالها فعالیت در
سمت مسئول کتابخانه با افتخار ،خودش را کتابدار
میداند .عشق و عالقهاش به اهل بیت و خانواده شهدا
وجه مشترکی بود که دلهای ما را به هم نزدیکتر کرد؛
هرگاه برنامهای برای شهدا و مادران شهدا داشتیم او با
احترام و عشق به شهدا پیش از همه حاضر بود البته
این پیشقدمیاش شامل برنامههای تخصصی نقد
کتاب و برگزاری جلسات پایگاه نقد و برگزاری محافل
ویژه کودک و نوجوان هم میشود.
کمتر پیش میآید او را نشسته ببینیم ،بیشتر در حال
رفتوآمد است و رتق و فتق امــور؛ میز کــارش هم در
نزدیکترین محل بــه مخاطبان و اعـضــای کتابخانه
قرار دارد .کتابخانهای که با توجه به موقعیت مکانی
بهعنوان یکی از پرمراجعهترین کتابخانههای کشور
شناخته میشود.

وسواس برای انتخاب کتابها
بــرای کسی که شب و روز در میان کتابها زندگی میکند،
انتخاب کتابهایی که بیشترین تاثیر را روی او داشتهاند
کــار آســانــی نیست ،از وســواســش بــرای نــام بــردن کتابها
خیلی خــوب میتوان ایــن را فهمید ،وقتی اســم کتابها را
زیر لب زمزمه میکند ،میتوان به سلیقهاش هم پی برد.

وقتی از گــرمــای تابستان بــه خنکای کتابخانه مرکزی

پارکشهر (تــهــران) پناه مـیبــرم ،چشمهایم دنبال دفتر
مدیریت میگردد ،چند کتابدار پشت سیستمهایشان
نشستهاند و به مراجعان خدمات میدهند .سمت راست
ساره گودرزی
خبرنگار

سالن ،کنار در ورودی ،خانمی روبهروی یک مانیتور و خیلی
تند و فرز  ،آدرسهایی را که همکارش از روی یک فهرست
بــلــنـدبــاال بــرایــش م ـیخــوانــد تــایــپ م ـیکــنــد« .پــیــدایــش

نمیکنم »...این جمله را که زیر لب زمزمه میکنم ،نگهبان جلوی در که متوجه
سرگردانیام میشود ،صدایم میزند تا راهنماییام کند .سراغ مرضیه یگانه را از او
میگیرم ،با دست ،خانم در حال تایپ را نشانم میدهد ،کمی بعد من روبهروی زنی
هستم که معروف است به مبدع طر حهای کتابی در کتابخانهها.

از اولویت صدم تا اول

جایی که با مرضیه یگانه گفتوگو میکنیم ،بخش نوجوان کتابخانه مرکزی
پارکشهر است؛ یکی از بزرگترین و غنیترین کتابخانههای شهر تهران که هر
روز مراجعهکنندگان زیادی دارد .برایم جالب است که در  34سالگی توانسته
است در این جایگاه قرار بگیرد؛ مدیری خوشفکر که سالهاست با طر حها و
ایدههای جذابش در کتابخانهها به پویایی کتابخانهها کمک میکند.
یگانه فار غالتحصیل رشته کتابداری (علم اطالعات و دانششناسی) از دانشگاه
فردوسی مشهد است ،در دبیرستان رشته ریاضیفیزیک خوانده و برای همین
رشته هم کنکور داده بود ،بعد از آمدن نتایج میتوانست  100رشته را انتخاب
کند و «کتابداری» آخرین انتخابش بود ،چون حتی فکرش را هم نمیکرد یک
روز در این رشته درس بخواند ،کار کند و هر روز صبح به عشق آن از خواب بیدار
شود .خودش دراینباره میگوید« :من از زمان تحصیلم عالقهای به رشتههای
علوم انسانی نداشتم و فقط به مهندسی و رشتههای محض فکر میکردم اما
چون رشته کتابداری از سه رشته ریاضیفیزیک ،تجربی و علوم انسانی پذیرش
دارد ،اولویت اولم مهندسی دانشگاه فردوسی بود و برای اولویت آخرم این
رشته را انتخاب کردم».
مناطق محروم معموال در کنکور سهمیه دارنــد و امکانات این مناطق برای
رشتههایی مثل ریاضیفیزیک محدود بود اما چون سال آخر دبیرستان بهدلیل
شرایط خانوادگی از کاشمر به مشهد نقلمکان کردند ،این سهمیه را از دست
داد و با وجود تالشهای زیادش رتبه  20هزار را در منطقه یک کسب کرد .یگانه
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که یادآوری خاطرات آن روزها ،خنده به لبانش میآورد ،تعریف میکند« :روزی
که نتایج آمد و دیدم که صدمین انتخابم را قبول شدهام ،خیلی ناراحت شدم.
حتی یادم میآید آن روز به حرم امام رضا (ع) رفتم و خیلی گریه کردم اما آن روز
نمیدانستم که چه خیری پیش روی من قرار دارد .وقتی هم به دانشگاه رفتم،
در ترم اول مدام به فکر تغییر رشته و کنکور دوباره در رشته ریاضی و شیمی
برای دو سال بعد بودم».

و عشق پدیدار شد

اما همهچیز دست به دست هم داد تا مرضیه یگانه عاشق کتاب و کتابداری شود
و رشتهای را که اصال دوست نداشت ،تنها اولویت زندگیاش شود .با حضورش
در کتابخانه دانشگاه ،اولین جرقههای این عاشقی زده شد .روایت یگانه از آن
روزها شنیدنی است؛ «من کال آدم فعالی بودم و هستم ،دوست نداشتم
فقط درس بخوانم؛ همان ترم اول یک فرم برای کار دانشجویی پر کردم
و از شانس و اقبالم در کتابخانه دانشگاه پذیرفته شدم .همانجا دیدم
که تصورات من از رشته کتابداری اشتباه بوده است .حضور در یک
محیط یادگیرنده و فزاینده و دنیایی از کتاب و انتخاب و راهنمایی اعضا
برای انتخاب کتاب مناسب برای من بسیار جذاب بود .اواخر همان ترم
یک بود که سعی کردم واقعیت را قبول کنم و به فکر موفقیت در همین
رشته باشم و عشق به این حرفه در من نمودار شد».
«من خودم را برای تحصیل در رشتههای سنگین دانشگاهی آماده کرده
بودم اما کتابداری برای من رشته سبک و آسانی بود .من از این فرصت
استفاده کردم و در کالسهای زبان انگلیسی جهاد دانشگاهی
شرکت کردم و طی چهار سال تحصیلم در بیرجند 18 ،ترم زبان
خواندم و مدرکم را گرفتم ».همزمان با ترم آخر کارشناسی،
آزمون استخدامی نهاد کتابخانههای عمومی برگزار شد .به
اصرار همکارانش در این آزمون شرکت کرد و در مرحله اول قبول
شد .از آنجایی که رزومه کار در کتابخانه دانشگاه را داشت و زبان
انگلیسیاش را قوی کرده بود ،در مصاحبه حضوری هم قبول
شد .این جملهها را میگوید و ادامه میدهد« :ترمهای آخر خودم
را برای مقطع کارشناسی ارشد آماده کردم و چون این رشته با توجه به
تواناییهایم برای من سبک بود ،توانستم در کنکور ارشد ،رتبه  4را کسب
کنم و در دانشگاه فردوسی مشهد تحصیالتم را ادامه دادم».
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