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وقتى مدرسه اى 
ويران مى شود

اگر مدرســه ای به هر دلیلی ویران شــود اما به لطف خدا به 
هیچ کس آسیبی نرسد، مهم ترین خسارت وارد شده چیست؟

این ســؤال در یکی از جلسات مدرســه برای من و همکارانم 
مطرح شد. ســؤالمان به مســئله ای جدی تر برمی گشت و آن 
اینکه غیر از معلمان و دانش آموزان، کدام ســرمایة انســانی یا 
مادی یک مدرسه تجدیدشدنی و احیاپذیر نیست؟ چه چیزی 
از دارایی های مادی و معنوی مدرســه اگر از بین برود، دیگر به 

هیچ وجه بر نمی گردد؟
بحث ما چندان طول نکشــید. جواب هایمان واضح بود؛ همه 
متفق القــول بودیم که تنها بخش احیا نشــدنی یک مدرســة 
تخریب شــده کتابخانة آن اســت. اگر همة مدرسة ما تخریب 
شــود، می توانیم آن را دوباره بسازیم اما به احتمال خیلی زیاد 
همة کتاب های خوب آن دیگر آن قدر صحیح و ســالم نخواهند 

بود که بتوانیم آن ها را یک جا جمع کنیم.
اگر یک کتابخانة خوب و یک کتابدار ورزیده از جنس مربیان 
تربیتی دهة شــصت داشــته باشــیم، از ظرفیت بسیار خوبی 
برخورداریم. اگر کتابخانه سالم و جاندار باشد و مانند قلب تپندة 
مدرسه فعالیت کند، از توانمندی های بسیاری برخورداریم که 
مدرسه و متولیان آن در هیچ عرصه و نقطة دیگری نمی توانند 
آن ها را بیابند. کتابخانة خوب شــاخص فعالیت درست و مهم 
مدرســه اســت. دربارة امکانات بالقوه و بالفعــل یک کتابخانة 

آموزشگاهی، می توان مطالب مفصلی نوشت.
از میان انبوه مســائل مربوط به یک کتابخانه، مســئلة کتب 
مفقودی یــا کتاب هایی که مــدت زیادی نــزد دانش آموزان 

می مانند، موضوع در خور اعتنایی است.
آمار کتاب های گم شدة مدرسه الزامًا از بی توجهی دانش آموزان 
حکایت نمی کند. در عین حال، گرچه ضعف مسئول کتابخانه را 
در حفظ اموال نشان می دهد، ضرورتًا دلیل بر وجود بی نظمی یا 

نوعی ناهنجاری عمیق از جنس معضالت اجتماعی یا اختالالت 
روانی در میان دانش آموزان نیســت. از همین اتفاق ناخوشایند 
کتابخانــه اطالعات جالــب و عجیبی می توان به دســت آورد. 
می توانیم بفهمیم چه مطالبی مورد عالقة دانش آموزان است یا 
کدام دانش آموزان بیشتر اهل مطالعه و مراجعه به کتابخانه اند. 
مسئوالن مدرســه می توانند بفهمند کدام معلم در کدام درس  
بیشــتر کار عمیق و پژوهشــی می کند که دانش آموزان کتب 
مربــوط به آن موضوع را برده اما هنــوز برنگردانده اند. البته، با 
مراجعه به ایــن آمار احــوال دانش آموزانی کــه کتاب امانت 
می گیرند اما دیر پس می دهند نیز قابل بررســی است. احتمااًل 
بسیاری از ما شاگردان مستعد و خوب و در عین حال بی دقتی 
داشــته ایم که همین حواس پرتی و بی توجهی به نظم و عهد و 
مقررات کار دستشــان داده و سرنوشتشان را به رغم استعداد و 
اخالق خوبشــان، به تلخی رقم زده اســت. یکی از ویژگی های 
برخی از این دانش آموزان، بی دقتی و بی نظمی در امور مربوط به 
کتابخانه است. اگر چه بردن و نیاوردن کتاب یک ضعف تربیتی 
و مصداق زیر پاگذاشــتن حق الناس است، نشان از اشتیاق فرد 
به کتاب و کتاب داشــتن و مطالعه نیز دارد. کار را می توان در 
بــاب کتب مفقودی کتابخانه جدی تر نیز دنبال کرد. می توانیم 
بفهمیم که کدام موضوعات بیشتر مورد توجه دانش آموزان است 
و چــرا، یا اینکه آ ن ها چه جور کتاب هایی را اصاًل نمی خوانند و 
چرا. مسئول هوشیار کتابخانه حتمًا می تواند از آمار کتاب های 
مفقود شده به اطالعات جالبی دربارة احوال دانش آموزان مدرسه 
دســت یابد. مسئلة کتب بی بازگشت را فقط به این دلیل اینجا 
مطرح کردم که بگویم حتی یک امر منفی و سلبی کتابخانه هم 
می تواند دستاوردهای مهم و مطلوبی داشته باشد و این، اهمیت 
کتابخانه را نشــان می دهد، و جملة آخــر از این حرف ناتمام: 

کتابخانه را باید خیلی بیشتر جدی بگیریم ... خیلی.

اما دانش آموزان و معلمانش آسیبی نمی بینند
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