
  بهاره جاللوند   تصويرگر: مهديه صفائى نيا
اوّل از همه بگوييد كه اين كتابخانه ي پرطرفدار، چطور راه 

افتاد؟
 زمانى كه سنم كم بود، هيچ كتابخانه اى در روستاى ما نبود و 
بچه ها به كتاب هاى غيردرسى، دسترسى نداشتند. براى همين، هميشه 
دلم مى خواست در روستاى ما كتابخانه اى باشد تا بچه ها بتوانند 
به راحتى كتاب بخوانند. تصميم گرفتم تا همه چيز را تغيير بدهم و 
كودكى و نوجوانى بچه هاى روستا، مثل دوران من نباشد. براى اين كار 
سختى هاى زيادى را پشت سر گذاشتم.  از همان روز اّول، كتابخانه اى 
وجود نداشت. چند كتاب خوب تهيه كردم و با بچه ها در طبيعت 
نشستيم و كتاب خوانديم. شايد برايتان جالب باشد كه بدانيد بچه ها 
تا قبل از اين، كتاب غيردرسى نديده بودند. براى همين، اين كار خيلى 
آن ها را خوشحال كرد. مدتى به همين شكل گذشت و تعداد بچه هايى 
كه به كتاب عالقه پيدا كردند، روز به روز بيش تر شد. وقتى عالقه ى 

براى خيلى از ما، پيدا كردن كتاب مورد عالقه  مان كارى 
ندارد. كتاب  ها را به راحتى مى توان از كتاب فروشى ها يا از 
اينترنت، خريد. شايد برايتان باورش كمى سخت باشد كه 
بدانيد خيلى ها اصالً به كتاب دسترسى ندارند، چه برسد كه 
بخواهند آن را بخرند! حتماً مى پرسيد، مگر چنين چيزى 
ممكن است؟ در پاسخ به اين سؤال بايد گفت بله؛ در برخى 
از روستاها دسترسى به كتاب غيردرسى، خيلى كار راحتى 
نيست و بايد براى به دست آوردن آن، كلى زحمت كشيد. 
«عبدالقادر بلوچ»، كتابدار است. او حدود 2 سال پيش، 
تصميم گرفت يك كتابخانه ى خوب، براى بچه هاى روستاى 
وشنام ُدرى از توابع چابهار در استان سيستان و بلوچستان، 

راه اندازى كند تا بچه ها بتوانند به راحتى كتاب بخوانند.راه اندازى كند تا بچه ها بتوانند به راحتى كتاب بخوانند.راه اندازى كند تا بچه ها بتوانند به راحتى كتاب بخوانند.
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برايشان  كتابخانه ى خوب  را ديدم، تصميم گرفتم يك  آن ها 
راه اندازى كنم تا بتوانند كتاب هاى بيش ترى بخوانند. براى اين كار، 
ساختمان كوچك مخابرات را كه ديگر از آن استفاده نمى شد، 
تبديل به كتابخانه كردم. كتاب هايى را خودم خريدم و بعضى از 
آن ها را نويسندگان خوب كودك و نوجوان، به ما هديه دادند. 
تالش هاى ما نتيجه داد و حاال روستاى ما با كم ترين امكانات يك 
كتابخانه دارد. آن هم نه يك كتابخانه ي معمولى، كتابخانه اى كه 

اعضاى آن، دوستدار واقعى كتاب هستند.
خب، گفتيد كه كتابخانه تان معمولى نيست، مگر چه 

فرقى با كتابخانه هاى ديگر دارد؟
و  و كودكان  باشد  كتابخانه در همه جا وجود داشته  اينكه 
نوجوان ها بتوانند به راحتى به كتاب دسترسى داشته باشند، خيلى 
خوب است. ولى بارها ديده ام كه در بسيارى از كتابخانه ها، فقط 
كتاب به امانت داده مى شود و آن را بعد از مدتى پس مى گيرند. 
اّما در كتابخانه ى ما، همه چيز فرق دارد. بچه ها عالوه بر اينكه 
كتاب مى خوانند، در مورد موضوع كتاب هم بحث و گفت و گو 
مى كنند. يعنى سعى كردم كه در كنار تشويق آن ها به كتاب 

خواندن، درس زندگى هم بدهم. اين خيلى مهم است كه همه ى 
بچه ها در هر كجاى كشورمان، بتوانند چيزهايى كه از كتاب ياد 
مى گيرند، در زندگى خود به كار ببرند. ما فقط قرار نيست كه از 

روى كتاب ها روخوانى كنيم و بايد از كتاب بياموزيم.
عالقه ى بچه ها به كتاب در روستاى وشنام درى چقدر 

است؟
آن قدر زياد كه نمى توانم توصيف كنم. بچه ها از صبح اّول وقتى 
كه بيدار مى شوند تا عصر، براى خواندن كتاب اشتياق دارند. برايم 
خيلى جالب است كه اصالً خسته هم نمى شوند. هميشه آن ها را با 
يك كتاب در حال اين طرف و آن طرف رفتن در روستا مى بينم. 
بعضى از بچه ها، خواهر يا برادر كوچكشان را بغل مى كنند و از 
دستشان  در  كتاب  هم  باز  ولى  مى كنند،  مراقبت  كوچك ترها 
است. شايد بعضى از دانش  آموزانى كه كتاب مى خوانند خيلى به 
نام نويسنده يا نام انتشارات توجهى نكنند، اما دانش آموزان ما، 
شناسنامه ى كتاب را هم مى خوانند. حّتى خيلى از آن ها خالصه ى  
كتاب هايى را كه خوانده اند، از حفظ تعريف مى كنند كه براى خود 

من خيلى جالب است.
كتابخانه و كتاب خوانى براى روستا چه فايده هايى داشته 

است؟
يكى از مهم ترين فايده هاى كتابخانه اين بود كه در كنارش توانستم 
برخى از خانواده هايى كه اجازه ى مدرسه رفتن به فرزندانشان را 
نمى دادند، راضى كنم تا به مدرسه بروند و درسشان را ادامه بدهند. 

  عبدالقادر بلوچ، مروج و كتابدار

  بچه هايي كه كتاب ميخوانند مي دانند كه دنيا بايد از زباله پاك شود



با تالش زياد، مدرسه متوسطه اول روستا هم در حال راه اندازى 
مى دانند  را  محيط زيست  قدر  حاال  بچه ها  اين،  به غيراز  است. 
براى  هم  برنامه هايى  ما  حّتى  نمى ريزند.  زمين  روى  زباله اى  و 
پاك سازى طبيعت در روستا داريم. قبالً برخى از بچه ها آگاهى 
زيادى درباره ى حيوانات نداشتند و گاهى بازيگوشى  مى كردند و 
به گنجشك ها يا پرندگان ديگر، آسيب مى زدند. ولى اآلن ديگر 
حسابى هواى گنجشك ها را دارند و حّتى برايشان دانه مى ريزند. 
كتاب باعث شده كه بچه ها صرفه جويى را ياد بگيرند و اسراف 
نكنند. خيلى از بچه ها اعتماد به نفسشان بيش تر از قبل شده و 
متن هاى زيبا براى مجله ها و روزنامه ها مى نويسند كه بسيارى از 
آن ها چاپ شده است. آن قدر كتابخانه و فعاليت هاى آن تأثير 
مثبت داشته كه روستاى وشنام ُدرى را در سيستان و بلوچستان 
به اسم روستاى كتاب مى شناسند. حّتى گردشگران هم براى ديدن 

روستا و كتابخانه به منطقه ى ما مى آيند.
كتابخانه  در  ديگرى  چه  كارهاى  كتاب خوانى  به غيراز 

انجام مى شود؟
ولى  هستند،  زياد  مى شود  انجام  كتابخانه  در  كه  كارهايى 
به طوركلى، ما كالس و كارگاه نقاشى، هنر، فلسفه، خالقيت تصويرى 
و بحث و گفت و گو با نويسندگان كودك و نوجوان را داريم. از وقتى 
كرونا آمد، بچه ها گروه بندى شدند تا سالمتى شان به خطر نيفتد. 

كرونا با همه ى بدى هايش، يك خوبى هم داشت، آن 
هم اينكه مى توانيم با تماس تصويرى و به شكل 

برخط (آنالين)، با مربيان و 
نويسندگان كتاب هاى 

كودك و نوجوان در 

ارتباط باشيم. كتابخانه ى ما تركيبى از بازى و كتاب خوانى است، 
يعنى در كنار كتاب خواندن، بازى هاى بومى و محلى هم انجام 
مى دهيم. بچه ها در هر سنى كه باشند، اجازه دارند خودشان از 
قفسه هاى كتابخانه كتاب بردارند. حّتى در مورد محتواى كتاب هم 
سؤال مى كنند و از مناسب بودن آن براى سنشان مطمئن مى شوند.

كتاب  است  مهم  چرا  كه  بگوييد  ايران  بچه هاى  به 
بخوانند؟

كتاب، انسان ساز است و وقتى ما انسانيت را بياموزيم، مى  توانيم از 
حق خودمان دفاع كنيم. آدم هايى كه كتاب مى خوانند، حرفى براى 
گفتن دارند و اگر چيزهايى كه در كتاب مى خوانند در زندگى خود 

به كار ببرند، ديگر سرشان كاله نمى رود.

خوب است بدانيد كه...
روستاى وشنام درى، در هفدهمين جشنواره روستاهاى دوستدار 
كتاب از بين 2 هزار و پنجاه روستاى شركت كننده، برگزيده شده 

است.
آقاى بلوچ هم به دليل كارهاى داوطلبانه و خوبى كه انجام داده، آقاى بلوچ هم به دليل كارهاى داوطلبانه و خوبى كه انجام داده، 
در ششمين دوره ى جشنواره انتخاب مروجين برتر كشور، نامزد 

شده است.
چند نفر از دانش آموزان اين روستا در سال گذشته، به عنوان چند نفر از دانش آموزان اين روستا در سال گذشته، به عنوان 
برگزيدگان پويش كتاب خوانى استان سيستان و بلوچستان تقدير 

شدند.
اگر دوست داريد در مورد فعاليت هاى اين كتابخانه بيش تر 

بدانيد يا كتاب اهدا كنيد، حتماً به سايت  آن سرى بزنيد:
www.vashnamdorrilibrary.ir

  هميشه دلم مى خواست در روستاى ما كتابخانه اى باشد 

https://www.roshdmag.ir/u/2i3

بياييد  با بچه هاى كتابخانه بيش تر 
آشنا شويم.
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