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روستای اَبویســان در شهرستان 
جغتای در خراسان رضوی قرار دارد 

با جمعیتی کمتر از 220 خانوار و 800 
نفر. کتابخانة این روســتا از سال های 

1385 به همت جهاد ســازندگی وقت، 
آغــاز به کارکرد، اما در طول این ســال ها 

نشیب و فرازهای بسیاری را پشت سر گذاشت و 
بعد از مدتی کاماًل تعطیل شد. در سال 1386، یافتن کتابی 
در میان کتاب های تلنبار شــده و موش خوردة کتابخانة 
متروکه روستا، بهانه ای شــد تا جمعی از جوانان روستا 
تصمیم بگیرند کتابخانة روستا را دوباره راه اندازی کنند. 
با قرض گرفتن چند قفسه از مغازه های روستا، کتاب های 
قابل استفاده تفکیک شدند و فضایی که سال ها فراموش 
شده بود، به عنوان کتابخانه ابویسان شروعی تازه پیدا کرد. 

 چطور شــد که تصمیم گرفتید کتابخانۀ ابویسان را 
فعال کنید؟

کار با جذب کودکان و بچه های مدرســه ها آغاز شد. کم کم با 
جذب افراد بیشتر و با کمک خیرین کتاب های بیشتری تهیه شد. 
حمایت مسئوالن روستا در رونق کتابخانه و پابرجایی آن بی تأثیر 
نبوده اســت. کم کم زنان و دختران روستایی نیز جذب کتابخانه 
شــدند. مردم کمک های خیرانۀ بســیاری داشتند و حتی زکات 

خود را به کتابخانه هدیه می دادند. 
شــاید دلیل اصلی تشــكیل کتابخانه، حسرت ها و نداشته های 
دوران کودکی خودمان بود که نمی خواســتیم نسل جدید روستا 
هم با آن مواجه شــود. برای پر کردن اوقات فراغت در روستاها 
کــه کمترین امكانات رفاهی و تفریحی را دارند، چه چیزی بهتر 
از کتــاب؟ چه چیزی بهتر از مطالعــه و آموختن و لذت بردن از 

هم نشینی با کتاب؟ 
ســال 1393 در جشنوارة روستاهای دوســتدار کتاب شرکت 
کردیم و در ردة 1۰ روســتای برتر قرار گرفتیم. این عنوان برای 
ما به عنوان تنها نمایندة استان خراسان، مسئولیتمان را دوچندان 
کرد. قبل از آن بارها در شهرستان جغتای به عنوان کتابخانۀ برتر 

روستایی انتخاب شده بودیم. 
با حمایت خیرین روســتا و هدیۀ جشــنواره شروع به ساخت 

کتابخانه برای روستا کردیم و موفق هم شدیم.

ســال 1396 توفیق اجباری نصیبمان 
شــد. برای شــرکت در جام باشگاه های 
کتاب خوانــی کودک و نوجوان کشــور. 
ساده شــروع کردیم، اما خوش بختانه بین 
پنج هزار باشــگاه شهر و روســتایی، عنوان 
اول را به دســت آوردیم. دریافت جام باشگاه های 
کتاب خوانی اتفاق فرهنگی دیگری بود که قشر کودک 
و نوجوان روســتا را به درک فرهنگ عمیق کتاب و اندیشــیدن 
ترغیــب کرد. این موفقیت های کتاب خوانی ســبب شــدند، به 
ویژگی های روســتاهای پاک خراســان رضوی، کتاب خوانی نیز 

به عنوان یک اصل دیگر اضافه شود. 
در شهرستان جغتای با همكاری فرمانداری، باشگاه کتاب خوانی 
»اســتی« در جمع کــودکان و نوجوانان روســتاهای پاک قرار 
می گیرد و به ترویج کتاب می پــردازد. یكی از رویكردهای مهم 
این باشــگاه توجه به فرهنگ اصیل ایرانی و بومی بوده اســت. 
مروری بر آداب و سنن ابویسان در نوروز، ادای احترام به بزرگان 
ادب فارســی و نویســندگان امروز، فعالیت های فردی و جمعی 

کتاب خوانی و ... از جمله موارد قابل ذکر است.

 در مورد اینكه روستای پاك به چه روستایی می گویند، 
كمی برای خوانندگان توضیح دهید؟

روســتای پاک روستایی است که یكی از این مؤلفه ها را داشته 
باشد:

ـ عاری از بی سوادی، بی کاری، طالق و اعتیاد باشد؛
ـ تمامی خانواده های روستا تحت پوشش بیمۀ روستایی باشند؛

ـ باسوادان روستا ساالنه حداقل یک کتاب مطالعه کنند.
روســتای ابویسان خدا را شــكر بیش از 9۰ درصد، سه مؤلفۀ 
روســتای پاک را دارد )کتاب خوانی، با ســواد بودن، و آمار کم 

طالق(.

 كتابخانة ابویســان در حال حاضر چند جلد كتاب و 
چند عضو فعال دارد؟

در حــال حاضر کتابخانۀ ما بالغ بر 11 هزار جلد کتاب و بیش 
از 3۰۰ عضو فعال دارد و در کنار تشــویق اقشار گوناگون روستا 
به حضور در کتابخانه، دوره های آموزشــی و هنری، مسابقه های 

فرهنگی و کتاب خوانی و... برگزار می کند.
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گفت و گو با مجید ابویسانی، مسئول کتابخانه ابویسان



 چه عواملــی باعث افزایش حــس كتاب خوانی در 
كودكان روستای ابویسان شده است؟

یک اصل مهم در جــذب افراد به کتاب خوانی، پویایی و ترویج 
آن، و خستگی ناپذیر بودن مسئوالن امور فرهنگی است. کتابخانۀ 
ابویســان تنها یک کتابخانه نیســت، حاال یــک مرکز فرهنگی 
است. تنها قرائتخانه نیست. محل بازی و سرگرمی بچه ها، محل 
جشــن های دینی و ملی و محل گردهمایی کودکان و نوجوان و 
زنان روستا شده است. بچه ها هم کتاب می خوانند، هم در حیاط 
کتابخانــه بازی می کنند و هم به کالس هــای فرهنگی و هنری 
می روند. تنوع برنامه های ما در جذب افراد بسیار مؤثر بوده است.

 میزان استقبال از كتابخانة روستای شما چقدر بوده 
است؟

در کنار اهالی روســتا، کتابخانۀ ابویســان از روستاهای دور و 
نزدیــک نیز عضو فعال دارد که مــراودات فرهنگی خوبی دارند. 
خدا را شكر می کنم که فعالیت های فرهنگی در روستای کوچک 
ابویســان باعث شده است که مسئوالن وزارت ارشاد و همچنین 
نویسندگان نام آشنایی همچون داوود امیریان، جعفر توزنده جانی، 
محمد طلوعی و تعدادی از شاعران استانی با هزینه های شخصی 
خود به روستای ابویسان کشانده شوند. همۀ آن ها به عشق دیدن 

فعالیت های بچه های ابویسان آمدند.

 نیازهای فعلی كتابخانه ابویسان چیست؟
سال هاست کتابخانۀ ابویسان قرار است در مجموعۀ کتابخانه های 
نهاد کتابخانه های عمومی کشــور قرار بگیرد، اما دلیل رخ ندادن 

این اتفاق، همواره جمعیت کم روستا عنوان شده است.
از نظــر امكانات، برای تجهیز بیشــتر و بهتر فضا و ســهولت 
دسترســی به کتاب ها، نیاز به قفســه و... منابع تازه وجود دارد. 
اما مهم تر از همۀ این ها، توســعۀ فضای کتابخانه و ساخت سرای 
فرهنگ است. در یک سال گذشته نویسندگان و شاعران مطرحی 
از کشور و استان به ابویسان سفر داشته اند و در جمع دوستداران، 
نوجوانان و کودکان قرار گرفته اند. بی شــک وجود سرای فرهنگ 

در طبقۀ دوم کتابخانه سهولت حضور این افراد را رقم خواهد زد. 
چرا که حضور این افراد در گرایش و جذب اهالی روستا و به تبع 

آن، شهرستان بسیار اثرگذار بوده است.

 كدام نهادها از كتابخانة روستای شما حمایت كردند؟
تا کنون مسئوالن روســتا و مردم، به ویژه کودکان و نوجوانان، 
مهم ترین حامیان کتابخانه بوده اند. در حین ساخت فضای جدید 
نیز مسئوالن شهرســتان و استان کمک هایی داشــته اند. البته 
وعده های عمل نشــده از سوی استانداری هم در این میان وجود 
داشــته اســت. ضمناً ادارة کل کتابخانه های خراسان رضوی نیز 

حمایت زیادی از کتابخانۀ ما داشته اند.

 به نظر شــما چه رویكردهای جدیدی را برای توسعة 
فرهنگ كتاب خوانی باید برگزید؟

در واقع مسئلۀ مهم و اساسی، ترویج و گسترش فرهنگ مطالعه 
اســت که در گرو مشــارکت تمامی اقشار اســت. ولی در تأمین 
کتاب هــا باید به نیازهای فكری، روحــی و روانی و مخاطبان بر 
حســب سلیقه ها توجه شود تا جامعه با کتاب دوباره آشتی کند. 
همچنین الزم است بكوشیم با برنامه های ابتكاری و فرهنگ سازی، 
نوجوانان و جوانان را به ســمت کتاب و کتاب خوانی سوق دهیم 
و با اجــرای فعالیت هــای فرهنگی، کتاب خوانی را بین اقشــار 
مختلف مردم اشــاعه دهیم. اتفاق هایی مثل »جام باشــگاه های 
کتاب خوانی« و »جشــنوارة روستاهای دوســتدار کتاب« واقعاً 

حرکت های ثمربخشی بوده اند.
همچنیــن، با توجه به تأثیر دوران کودکــی در جذب افراد به 
کتاب خوانی، درگیر کردن کــودکان با کتاب در مهدکودک ها و 
دبســتان ها، و پررنگ کردن فرهنگ کتاب خوانی در این سنین 
نیز باید بســیار مورد توجه قرار گیرد. امروزه همۀ مدرسه ها باید 
از کتابخانه های مفید استفاده کنند و هر دانش آموز حضورش در 
کتابخانه و اســتفاده از منابع آن را بخشی از فعالیت مدرسه اش 
بداند. فضای کتابخانه ای مدرسه ها باید به گونه ای تعبیه شود که 

در منظر و دید دانش آموزان باشد.
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كتابخانه ابویسان نه تنها یك كتابخانه، بلكه یك مركز فرهنگی است كه در آن جشن های دینی و ملی، گردهمایی های كودكان و نوجوانان و دوره های آموزشی برگزار می شود.


