
هیوا علي زاده
 پژوهشگر و طراح آموزشي 

دوست ما،
 كتابخـــانه

من نشســته بودم و آن ها دور و بــرم بودند؛ دیگر تحمل دور 
نشستن را نداشــتند. شــاید چون مي دیدند معلمشان ضمن 
خواندن كتاب، نقش شــخصیت هاي قورباغه و وزغ را با تغییر 
لحن بازي مي كند. آن ها هم مي خندیدند، با قهقهه، با لبخند، با 
نگاه هایشان. كم كم نزدیك تر شدند تا تصاویر كتاب را هم ببینند 
و كنجكاو شــدند نامش را بدانند. این طور بود كه دوستي مان با 
كتاب هاي كتابخانه آغاز شد؛ دوستي اي كه فضاي نقش آفریني 
را در بســیاري از روزهاي ســال تحصیلي ایجاد كرد. مانده به 
اینكه چه كتابي را با هم مي خواندیم، یكي نقش پرستاري را ایفا 
مي كرد و دیگري صداي دختري غمگین یا پسري خشمگین را 
درمي آورد؛ صداي گرگي كه از سفرهایش مي گفت، صداي باد، 
بــاران، و این چنین بود كه صداي كتاب ها در جمع ما شــنیده 
مي شــد. كتاب ها فرصت این را ایجــاد كردند كه تعدادي از ما 
براي اولین بار نمایش بازي كننــد، صحنه آرایي انجام دهند و 

براي اجرایشان تبلیغ كنند.

كتابخانه به عضوي از جمع ما تبدیل شده بود. عضوي همراه، 
عضوي كه نیازهایي داشت؛ مثاًل مرتب نگه داشته شدن، وجود 
یــك تابلو اعالنات بــراي كتاب هاي جدیــد و همچنین نصب 
فهرســت رزرو كتاب هــا. چرا كه برخي كتاب هــا طرفدار زیاد 
داشــتند و باید معلوم مي شد كه نفر بعدي كه قرار است آن را 
میهمان خانه اش كند، چه كسي است. این چنین بود كه از بین 
خود بچه ها مسئول كتابخانه مشخص شد كه البته هرچند وقت 

یك بار تغییر مي كرد.
كتابخانة ما یك دوست فعال بود؛ عضوي كه با دیگران تعامل 
داشــت، كنجكاوي برمي انگیخت و باعث شادماني مي شد. در 
پیدا كردن پاســخ پرسش ها نیز یك هم گروهي خوب به شمار 
مي آمد؛ پرسش هایي در زمینة استان هاي مختلف كشورمان تا 
موضوعات دیني یا پرسش هایي در زمینة كسب وكار و همچنین 

آشنا شدن با مفاهیمي همچون همدلي و كنترل خشم.
كتابخانــة ما حتي در هنگام ورزش، مثل فوتبال، هم یك یار 
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براي هر دو تیم بود. یك روز كه بچه ها در حین بازي با اتفاقي 
روبه رو شــده بودند و نمي دانستند خطا محسوب مي شود یا نه، 
خودشــان بازي را متوقف كردند و یك نفر براي حل مسئله به 
كتابخانه رفت و با كتاب دانشنامة ورزش به كنار زمین برگشت. 
با خواندن بخش مربوطه، اعضاي تیم قانع شدند و بازي را ادامه 

دادند. فقط فوتبــال نبود كه كتابخانة ما از آن 
اطالعاتي داشــت. حتي یك بار به یك نفر كه 
عالقه مند به یوگا بــود، كتاب معرفي كرد و او 
توانست تعدادي از حركت ها را از روي آن كتاب 

یاد بگیرد و به بقیه نیز یاد بدهد.
كتابخانة ما دوستي بود كه كمك مي كرد ما 
مسئولیت پذیر بودن در برابر امانت ها را تمرین 
كنیــم. براي این كار، یك دفتر امانت درســت 
شــده بود. عالوه بر این ها این دفتر به ما نشان 
مي داد كه كودكاني كه به گفتة والدینشــان تا 
آن موقع عالقه اي به كتاب نشــان نداده بودند، 
چطور مشــتاق و مســئوالنه كتــاب به امانت 

مي بردند.
كتابخانــة ما فقط خانة كتاب ها نبود؛ خانــه بازي ها نیز بود؛ 
بازي هایي ماننــد بازي هاي رومیزي. كنار هم قرار گرفتن افراد 
این خانه، تعامل كودكان با یكدیگر و با این خانه آن را سرزنده 

نگاه مي داشت و افراد خانه را خوشحال.
وقتي دل كسي گرفته بود، خیلي وقت ها این كتابخانه بود كه 
آغوشــش را باز مي كرد و با یك كتاب، او را سوار بر اسب خیال 
مي كرد. كتابخانة ما براي شنیدن قصه هاي تنهایي بچه ها جاي 

امني بود.
خیلي وقت ها وقتي قــرار بود گروهي روي كاري برنامه ریزي 

كند، این كتابخانه بود كه فضا در اختیارش مي گذاشت.
خیلي وقت ها وقتي كســي دلش مي خواست یك كاردستي 
بسازد، این كتابخانه بود كه با كتاب هایش او را راهنمایي مي كرد.

كتابخانة ما یك مبل نرم بزرگ داشــت و اگر 
كســي هوس مي كرد كتابــش را درازكش ورق 

بزند، میزبان او مي شد.
كتابخانة ما جایي بود كه مي شــد روي موكِت 
شكِل چمنش، نشست و شطرنج و كاپوچین و ... 
بازي كرد؛ طوري كه قند در دل شــخصیت هاي 

داستان ها براي شركت در بازي آب شود!
كتابخانة مــا جایي بود كه بچه ها برایش هدیه 
مي آوردند، از بازي و كتاب تا گلدان گل و گیاه. از 
آن جاهایي بود كه بچه ها دوست داشتند بعضي 

روزها صبحانه شان را آنجا بخورند.
كتابخانة ما جایي بود كه بعضي از كتاب هایش 
در دل بچه ها چنــان هیجاني ایجاد مي كرد كه 
براي ورق زدنش، دوست داشــتند از پدر و مادرهایشان اجازه 

بگیرند كه بیشتر در مدرسه بمانند.
كتابخانــة ما همان جایي بود كه در یك روز باراني كه برق ها 
رفتــه بود، بعد از كلي بازي كردن زیر باران و خیس شــدن و 
خندیدن و قصه ســاختن، ما را میهمان فضایش كرد كه شمع 

روشن كنیم و شعر بخوانیم و چاي نبات گرم بنوشیم.
كتابخانة ما دوست ما بود.

كتابخانة ما یك 
دوست فعال 

بود؛ عضوي كه 
با دیگران تعامل 
داشت، كنجكاوي 
برمي انگیخت و 
باعث شادماني 

مي شد
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