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تور كتاب خوانی برای صیادان خلیج فارس
گفت و گو با عبدالحکیم بهار مؤسس کتابخانۀ بهار روستای رمین

ساختمان كتابخانه پرآوازة روستای رمین، اكنون فقط شامل یك كانكس چهلـ  پنجاه متر 
مربعی زردرنگ است كه به گفته آقای بهار، مؤسس كتابخانه، حدود 6000 جلد كتاب و بیش 

از 600 عضو كتاب خوان دارد كه هر روز 60 تا 70 نفر از آن ها كتاب امانت می گیرند.
هستة اولیة این كتابخانه با كتاب های شــخصی آقای بهار -شاعر و نویسندة چابهاری-

گذاشته شــد. او یك بار تصمیم گرفته بود چهارصد عنوان از كتاب هایش را به بچه های 
عالقه مند اهدا كند. اما بعد اندیشیده بود كه اگر كتابی در كتابخانه باشد صدها نفر بخت 
خواندنش را به دســت می آورند ولی كتاب های اهدایی به افراد حداكثر توسط چند نفر 
خوانده می شوند. بنابراین مصمم شد در آن محیط بی كتاب، كتاب هایش را كه -به تعبیر 

خودش- چونان آب خنكی بود كه تشنه ای دیده باشد به كتابخانه ای بسپارد.
بچه های روستا تشــنة خواندن كتاب بودند. آقای بهار بخشی از خانه اش را به كتابخانه 
اختصاص داد و بچه ها در عرض دو ماه همة آن 400 جلد كتاب را به امانت گرفته و خواندند.

اكنون نه تنها كودكان رَ مین، كه كودكان روستاهای اطراف و روستای 20 هزار نفری ُكمب هم 
برای خواندن كتاب به آنجا می آیند و بهار در این اندیشه است كه در زمین هزار متر مربعی 

كه دهیاری روستا برای كتابخانه اختصاص داده است، ساختمانی برای كتابخانه بسازد.
در اردیبهشت ماه 97، عبدالحكیم بهار به اتفاق 20 روستای دیگر دوستدار كتاب، میهمان 
نمایشگاه كتاب تهران بود. او در این گفت وگوی كوتاه با ما دربارة كتابخانه و حال و هوای آن 
صحبت كرد. وی عادت دارد از خودش به صورت سوم شخص مفرد سخن بگوید و هیچ گاه 

»من« نمی گوید. این گفت وگو را بخوانید.

 كتابخانه بهار روستای َرمین كی، كجا و چطور به دنیا 
آمد و حاال، حال كتابخانة كوچك شما چطور است؟

سال 1384 کتابخانۀ َرمین با 4۰۰ جلد کتاب کودک و نوجوان 
در بخشی از منزل شخصی عبدالحكیم بهار متولد شد و از همان 
ابتــدا مورد اقبال کــودکان و نوجوانان محل قــرار گرفت. این 
کتابخانه سال ها در همان خانه بود و امروز از آنجا به یك کانكس 
5۰ متری نقل مكان کرده اســت. در حال حاضر بیش از 6۰۰۰ 
جلد کتاب در آن وجود دارد که 4۰۰ تا 5۰۰ جلد آن از ســوی 
وزارت ارشــاد به کتابخانه اهدا شده و بقیه کتاب ها با مشارکت 

مردمی و توسط خود بچه ها، برای کتابخانه تهیه شده است.

 آیا كتاب خوان های كوچك شما، امروز با روزهایی كه 
كتابخانه نداشتند، فرقی كرده اند؟

بلــه. پیش ترها که کتابخانــه نبود، بچه ها کتاب غیردرســی 
نمی خواندند. معلم ها می گفتند بچه ها وقت برای خواندن کتاب 
غیردرســی ندارند. ولی درواقع کتاب در دســترس نبود وگرنه 

بچه ها به خواندن عالقه داشــتند. عبدالحكیم بهار ابتدا تصمیم 
داشت این کتاب ها را به بچه های عالقه مند اهدا کند. اما بعد به 
این نتیجه رســید که بخشی از خانه اش را به کتابخانه اختصاص 

دهد.
مــا اگر کتابی را از کتابخانه به صــورت امانت در اختیار بچه ها 
قرار دهیم و بگذاریم کتاب گردش داشته باشد، افراد بیشتری از 
آن اســتفاده می کنند؛ اما اگر کتاب را به بچه ها ببخشیم، ممكن 
اســت این کتاب را فقط خودش یــا یكی دو نفر دیگر بخوانند و 
زنجیره ای شــكل نگیرد یا خیلی زود زنجیرة خواندن آن کتاب 
قطع شــود. اگر این روحیه را به بچه ها  هــم منتقل کنیم، کار 
بســیار بزرگی انجام داده ایم. آن وقــت این بچه در مقابل کتاب 

مسئولیت پذیر می شود و در حفظ و نگه داری کتاب می کوشد.
در این رفت وآمدها، البته گاهی ارتباط های ویژه ای بین کتاب 
و خوانندة آن شــكل می گیرد. ما دیده ایــم برخی از بچه ها، گاه 
به یك کتاب چنان دلبســته می شــوند که چند بار آن کتاب را 
امانت می برند. وقتی متوجه این دلبســتگی خاص می شویم، در 

بهروز رضایی
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صورت امكان سعی می کنیم کتاب را به او هدیه بدهیم و کتاب 
جایگزینی برای کتابخانه تهیه کنیم.

 برای ورود بــه كتابخانة رمین و امانت گرفتن كتاب 
چه باید كرد؟

خیلی ســاده است. فقط حضور در محل کتابخانه و نوشتن نام 
در لیســت اعضا کفایت می کند. آن وقت عضــو جدید کتابخانه 

می تواند، کتاب های دلخواهش را امانت بگیرد و مطالعه کند.

 نوشته بودند عبدالحكیم بهار شاعر و صیاد چابهاری، 
به جای صید ماهی به صید كتاب خوان مشغول است! كار 

شكار كتاب خوان به كجا رسیده؟
طرح سبد ســیار کتاب خوانی در بین ماهی گیران، این روزها 
خیلی برجسته دیده می شود. امروزه اکثر صیادان ماهی، در کنار 
صید، دغدغه کتاب و کتاب خوانی نیز دارند. این راز را ســال ها 
پیش عبدالحكیم بهار ـ به ورز بهداشــتی روســتای رمین ـ که 
قباًل ماهی گیر بود، کشف کرد. او می دانست صیادان در دل دریا 
وقت اضافی زیاد دارند و این اوقات بهترین فرصت برای خواندن 
کتاب است. اکنون صد سبد سیار کتاب، به صورت چرخشی بین 
صد لنــج و قایق می چرخد و مورد اســتفاده قرار می گیرد. این 
صیدهایــی که می گویند، همانانی اند که خود به شــكار ماهیان 
مشغول اند و عبدالحكیم بهار آن ها را به تور کتاب انداخته است.

 ظاهرًا تا به امروز، شــخصیت های سرشناس زیادی 
به دیدن كتابخانه كوچك شما آمده اند. كدام یك از این 
دیدارها، حس كتاب خوانی بچه ها را بیشتر تحریك كرده 

است؟
عبدالحكیــم بهار چون خــودش برای بچه ها می نویســد، با 
جمعی از شــاعران و نویســندگان این حوزه  آشــنایی نزدیك 

دارد و این آشــنایی اقبــال بزرگی برای بچه هــای رمین رقم 
زده اســت. بچه های عضو کتابخانه، در طول سال، پنج ـ شش 
نویســنده و شــاعر را ـ که برای آن ها کار می کنند ـ از نزدیك 
می بینند یــا نامه های آن ها را می خواننــد. این ارتباط ها برای 
بچه ها جذاب اســت و موجب می شود احســاس بزرگی کنند. 
برای آن ها آشــنایی با نویسنده ای ـ که نامش را در کتاب های 
درسی یا کتاب های شعر و قصه خوانده اند ـ مهم است. متقاباًل 
حــس می کننــد درس، تحصیل و کتاب خوانــدن آن ها برای 
نویســندگان و شاعران هم مهم است. رابطۀ بچه ها با کتاب ها و 
نویسندگان و شاعران ســبب شده تا حد زیادی افت تحصیلی 
آن ها کاهش یابد. خوشــحالم که امــروز بچه های رمین جمع 
زیادی از نویســندگان کودک و نوجوان را می شناسند و برخی 

هم با آن ها دوست هستند.

 شما امسال به عنوان نمایندة سیستان و بلوچستان، 
میهمان ســی ویكمین نمایشگاه بین المللی كتاب تهران 

بودید، در نمایشگاه چه برنامه هایی داشتید؟
بخشــی از دســتاوردهای فرهنگــی و کتابخانــه ای بچه های 
رمین و شــیوه های ابتكاری کتاب خوانی آن ها، در سی ویكمین 
نمایشــگاه کتاب به نمایش گذاشــته شــد که مــورد توجه و 
استقبال بازدیدکننده ها قرار گرفت. کاش فرصت بیشتر و مكان 
مناســب تری در اختیار روستاها و عشــایر دوست دار کتاب در 
نمایشگاه قرار داده می شد تا آن ها توانمندی های روستایشان را 
بهتر از این نشان دهند. انصافاً باید بپذیریم که بچه های روستاها 
در کتاب دوســتی و کتاب خوانی خیلی پیشگام هستند. برخی از 
روستاها برنامه های بسیار موفقی در ترویج کتاب دارند و اگر به 
آن ها میدان داده شــود و از برنامه های آن الگو گرفته شود، چه 
بســا یك انقالب فرهنگی در حوزة کتاب خوانی در روستاها رخ 

بدهد.

 حضور بچه های روستای رمین در سی ویكمین نمایشگاه كتاب تهران، 
در روزهای پایانی نمایشگاه، فرصتی فراهم شد تا نخستین مجمع عمومی 
»شبكه روستاهای دوستدار كتاب« با حضور نمایندگان 40 روستای برتر 
جشــنواره روستاها و عشایر دوستدار كتاب شكل بگیرد. عبدالحكیم بهار 

در این نشست به عنوان یكی از اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب شد.

 ســاختمان كتابخانة بهار در روستای َرمین. روســتای ساحلی رمین، در 8 كیلومتری شرق چابهار قرار دارد و 
جمعیتی 80 هزار نفری را در خود جای داده اســت. این روســتا، به دلیل طرح ها و فعالیت های كتاب خوانی در 

»جشنواره روستاها و عشایر دوستدار كتاب« طی دو سال 93 و 94، روستای برگزیده معرفی شد.
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