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امین شول ســیرجانی| دخترهــا و پسرها 
روی شن های کنار دریا نشســته اند. لباس یکی 
از دخترها ســوزن دوزی بلوچی ســبز رنگ دارد. 
نشســته مقابل بقیه و کتابی دســتش گرفته و 
قصه ای که خوانده را تعریف می کند. به جز صدای 
دریا که هر چند دقیقه یک بــار با موجی نزدیک 
و دور می شــود و صدای دختر؛ صــدای دیگری 
شنیده نمی شــود. لحن دختر شــنیدنی است. 
روایتی که با لهجه شیرین او درآمیخته و قصه ای 

جدید از دلش متولد شده. 
یکی دو نفر از بچه ها درباره کتاب سوال دارند. 
همه به آقای بهار نگاه می کنند. آقای بهار لبخند 
می زنــد. رضایت در چهره اش هویداســت. آقای 
بهار بچه ها را تشــویق می کنــد. از کتاب تعریف 
می کند. دربــاره نویســنده توضیحاتی می دهد 
و جمع ســرخوش بچه ها دوباره حواس شــان را 
جمع قصه شــنیدن می کنند. روایــت دختر که 
تمام می شــود، یکی از پسرها آماده می شود قصه 
کتابی را که این هفته به امانت گرفته، برای بچه ها 
و دریا روایــت کند. دوباره نظم برقرار می شــود. 
چند تا از بچه هایی که آن اطراف مشــغول بازی 
هستند هم آرام آرام به حلقه بچه های کتاب خوان 
روستا اضافه می شوند. دو تا از پسرهای بازیگوش 
آن اطراف اســلحه های پالستیکی شان را غالف 
می کنند. دســت از مبــارزه با دشــمن فرضی 
می کشــند و به بچه های کتاب خوان می پیوندند. 
حاال حلقه بزرگتر شده. 28نفر شده اند؛ 14دختر 
و 14پســر. این برنامه پنجشنبه های بچه هاست. 
آنها هر پنجشــنبه با بچه های روســتا قرار دارند 
تا قصه ای را که خوانده اند بــرای یکدیگر تعریف 
کنند. آن هــم کنار دریا. دوســت دارند دریا هم 

قصه را بشنود.
عبدالحکیم برای اهالی »رمین« چه کرد؟

این جا »رمین« است. روستایی بزرگ و آرام در 
شهرستان چابهار در استان سیستان وبلوچستان. 
بندر مهمی که شــغل اغلــب مردمانش صیادی 
اســت. گردشــگران حرفه ای که به چابهار سفر 
کرده انــد، »ســواحل مکران« برایشــان دیدنی 
است و چه جایی بهتر از رمین با آن  همه زیبایی. 
یکی شــان کوه هــای مینیاتوری اســت که هر 
گردشــگری را به تأمل وامی دارد. رمین از غرب 
به چابهــار و از جنوب به دریــای عمان محدود 
می شــود. صخره های زیبا و ماســه های طالیی 
دیگر نشانه های منحصربه فرد این روستا به شمار 

می روند.
عبدالحکیم بهــار یکی از اهالی روستاســت. 
همان مردی که روز پنجشــنبه با بچه ها رفته بود 
کنار ساحل برای تعریف قصه کتاب های خوانده 
شده. عبدالحکیم فوق دیپلم روابط عمومی دارد. 
17 ســال صیاد بوده، اما چند ســالی است که به 
اداره بهداشت رفته و به عنوان بهورز کار می کند. 
عبدالحکیــم 44ســاله خوره کتاب اســت. یک 
کتاب خوان حرفه ای بــه تمام معنا: »از بچگی هر 
چه پول تو جیبی می گرفتم را کتاب می خریدم. 
در دوره نوجوانــی مــا مجله »کودک مســلمان 
بلوچ« در سیستان وبلوچســتان منتشر می شد و 
جشــنواره های ادبی هم بر پا می کرد. من در اکثر 

جشنواره ها شرکت می کردم.
در نشست ها هم با نویسندگان و شاعران دیدار 
می کردم.« اشــاره عبدالحکیم به مجله ای است 
که از سوی سپاه پاســداران بنیان گذاشته شده 
بود. نخســتین جشنواره شــعر و قصه این مجله 
 ســال1367 با حضور چهره هایی چون: مصطفی 
رحماندوســت، افشــین عالء، جعفر ابراهیمی، 
بیوک ملکی، افسانه شــعبان نژاد و الهه کسمایی 
در زاهدان برگزار شــد و شــاعران و نویسندگان 
آثارشان را برای بچه ها خواندند. چنین فضایی بر 
عبدالحکیم هم موثر افتاد تا جایی که او دســت 
به قلم شــد: »برای تعــدادی از مجالت مطلب 
می نوشــتم و می فرســتادم. برای مجله کیهان 

بچه ها و ســروش نوجوان خیلی مطلب نوشتم.« 
آقای بهار یک عاشــق کتاب و کتاب خوانی است. 
عبدالحکیــم  از آن کتاب خوانانــی نیســت که 
فقط صــرف کتاب خواندن برایش ارزش باشــد 
یا بخواهــد از طریق کتاب خواندن بیشــتر برای 
هویت اجتماعی خودش ارزش افزوده ایجاد کند. 
او همچنان که در این ســال ها کتاب خوانده در 
اندیشه تکثیر این رویه هم برآمده. او کاری کرده 

کارستان. 
تاسیس کتابخانه بهار رمین

قصه اصلی از  ســال 84 شروع شــد زمانی که 
عبدالحکیم به کتابخانه شــخصی اش ســر زد و 
400جلد کتاب را جدا کرد. کتاب هایی که دیگر 
بهشان نیازی نداشت. قصد داشت کتاب هایش را 
به دانش آموزان یک مدرســه هدیه دهد: »وقتی 
که کار انتخاب کتاب ها تمام شــد فکر تازه ای به 
ذهنم رســید. پیش خودم گفتم بهتر است تمام 
کتاب ها را در کتابخانه مدرســه بگذاریم که همه 
بچه ها اســتفاده کنند. بچه ها خیلی مشتاقانه از 
من استقبال کردند. اما مدیر وقت مدرسه خیلی 
روی خوش نشان نداد. می گفت به بچه ها آسیب 
می زند و از درس و زندگی بــاز می مانند.« همان 
قصه تکراری آموزش وپــرورش محافظه کار که تا 
دورافتاده ترین مدارس هم رســوخ کرده اســت. 
آموزش وپرورشــی که مدارســش دوست ندارند 
به »دردســر« بیفتند، پس ترجیــح می دهند به 
همان بخشــنامه های از باال به پایین خودشــان 

عمل کنند.  
عبدالحکیم اما کوتاه نیامــد. او کتابخانه را در 
خانه خودش راه انداخــت و در آن جا به بچه های 

روســتا کتاب امانت می داد. »رفتم قفسه خریدم 
و آرام آرام اطالع رســانی را شــروع کردم. بچه ها 
کم کم به ســمت کتابخانه جذب شــدند. خیلی 
از بچه هایی کــه در خانــه کتاب داشــتند هم 
کتاب های شان را به کتابخانه هدیه کردند. کم کم 
تعداد کتاب های کتابخانه به 600 جلد رســید. 
رفته رفته که بیشتر کارمان شکل گرفت، انجمن 
حامی هم کمک کرد. االن بیــش از دو هزار جلد 
کتاب داریــم.« حاال در روســتای 11 هزار نفری 
رمیــن 700کــودک و نوجوان عضــو کتابخانه 
بهار هســتند. اعضای دختــر کتابخانه از اعضای 
پسر بیشــترند. آن هم در روســتایی که به گفته 
عبدالحکیم تا چند سال پیش دخترها فقط اجازه 
داشــتند تا دوم راهنمایی درس بخوانند. »وضع 
فرق کرده. خانواده ها دیدشــان عوض شده. االن 
400دختــر از دبســتان تا دبیرســتان در رمین 

مدرسه می روند.«
روســتای رمین حاال برای خودش »سری توی 
سرها« درآورده است. استقبال کم نظیر بچه های 
روســتای رمین از ایده آقای بهار باعث شــد تا او 
احســاس کند که دیگر محیط خانــه اش برای 
کتابخانه مناسب نیست. شــورای روستا تشکیل 
جلســه داد و ســرانجام یک کانکس برای ایجاد 
کتابخانه تهیه شــد. این اتفاقات  سال 93 است. 
چند ماه بعد در اســفندماه 93 بچه های روستای 
رمین ثمره شــوق کتاب خوانی شــان را دیدند؛ 
روستای رمین به همراه 9 روستای دیگر به عنوان 
روستای دوســتدار کتاب انتخاب شد. افتخاری 
یک بار دیگر در  ســال 94 هم تکرار شــد تا آقای 
بهار و بچه های کتابخانه بهــار رمین دلگرم تر از 

همیشه راه شان را ادامه دهند.
نویسنده ای که ویدیوی تشکر فرستاد

کتابخانه روســتای رمین حاال دیگر فقط یک 
کتابخانه نیســت، بلکه پاتوق بیشــتر بچه های 
روستاســت. کتابخانه ای که اســیر شیوه سنتی 
امانت دادن کتاب نمانده است. بلندخوانی کتاب، 
نقد کتاب، دعوت از نویســندگان و شــاعران و 
تماشــای فیلم های کوتاه و... همه و همه اتفاقاتی 
اســت که در این کتابخانه کوچک روستایی رخ 
داده اســت و هنوز هم ادامــه دارد. عبدالحکیم 
اما به همین وضع بســنده نکــرده. رمین یکی از 
روستاهایی اســت که در »طرح جام باشگاه های 
کتاب خوانی« مشــارکت کرده است. طرحی که 
هدف از اجرای آن ترویج کتاب خوانی در کشــور 

است.
مطالعه و بحث کودکان درباره کتاب، چرخش 
کتاب در میان همساالن، ارزیابی کتاب براساس 
نظر شخصی، نوشــتن نامه به نویسندگان، تولید 
فیلم های کوتاه یک دقیقه ای و ارتباط مستقیم با 
نویسندگان کودک و نوجوان از ویژگی های طرح 
جام باشــگاه های کتاب خوانی است. اهالی رمین 
حاال همه این کارهــا را با جدیت دنبال می کنند. 
بچه ها کتــاب می خواننــد و دربــاره کتاب ها با 
یکدیگر حــرف می زنند. همین چنــد روز پیش 
کتــاب »بیتی و زیتی« اثر حدیــث لزر غالمی را 
بچه های 8 تا 9ســاله عضو کتابخانه بلندخوانی 

کرده بودند. 
فیلم کوتاهی از بلندخوانی آنها در کانال تلگرام 
کتابخانه منتشــر شــده بود و از قضا نویســنده 
کتــاب هم فیلم را دیــده بــود و روز بعد حدیث 

لزر غالمی هم بــرای بچه های رمیــن یک پیام 
ویدیویی فرســتاد و گفت: »ویدیــو را باز کردم. 
فاطمه تو توی ویدیو بودی. نمی شــناختمت. تا 
به حال ندیــده بودمت. اما داشــتی کتاب من رو 
می خوندی؛ بیتی و زیتــی. از این که کتاب من به 
روستای شــما رســیده و تو با اون شوق و ذوق و 
اون لهجه محشر و اون خنده آخرت می خونیش، 
فکر کــردم باید حتما ازت تشــکر کنــم. کتاب 
خوندن شما به ما نویسنده ها امید نوشتن می ده. 
دوستتون دارم.« آقای بهار از این اتفاق ها خرسند 
اســت. او تصمیم دارد که کم کــم کتابخانه های 
محله ای را هم راه اندازی کنــد، هر چند به دلیل 
دست تنها بودن کمی هم گالیه مند باشد: »نهاد 
کتابخانه های عمومی متاســفانه هیچ کمکی به 
ما نکرد. تصور می کردند قرار اســت چه اتفاقاتی 
بیفتد. اما من و دو پســرم و آقای پرداخته چهار 
نفری کار را پیش می بریم. دهیاری یک زمین هم 
برای کتابخانه درنظر گرفته که امیدواریم هر چه 

زودتر ساخته شود.« 
کتابخانه به »بریس« هم رسید 

عبدالحکیــم بهــار وقتــی دید مــردم رمین 
پــای ثابــت کتابخانه اند و کار دیگر سروشــکل 
گرفته، تصمیم گرفت که در یکی از روســتاهای 
نزدیــک رمین هم کتابخانــه راه بیندازد. یکی از 
اهالی روســتای بریس یک مغازه را به رایگان به 
کتابخانه اختصاص داده اســت. روستای بریس 
هم حدود 7 هزار نفــر جمعیت دارد. حاال به گفته 
عبدالحکیــم کتابخانه این روســتا هم 500جلد 
کتاب دارد و رفته رفتــه بچه های آن جا هم دارند 

کتاب خوان می شوند. 

صیادها کتاب می خوانند
قصه رمیــن و آقای بهار اما هنوز تمام نشــده. 
دوباره باید به رمین برگردیــم و قصه را در آن جا 
پی بگیریم. این بــار باید برویم ســراغ صیادها. 
یعنی ســراغ بیشــتر مردم رمین. آنهــا معموال 
با شــناورهای صیــد صنعتی بــرای صیادی به 
مأموریت هــای 45روزه می روند. عبدالحکیم که 
خودش روزگاری صیــاد بوده، خوب درد صیادها 
را می شناســد: »روی آب هیچ امکانات تفریحی 
وجود نــدارد. 45روز تــا دو مــاه روی آب بودن 
حوصله آدم را ســر می برد. به این فکر کردم که 
ســبدهای ســیار کتاب خوانــی راه بیندازیم تا 
صیادها هــم کتاب بخوانند.« ایــده عبدالحکیم 
درخشــان بود و خیلی زود با استقبال صیادهای 

بندر ماهیگیری رمین مواجه شد. 
عبداهلل بهــار، مدیــر بهره بــرداری اســکله 
صیــادی رمین، یکی دیگر از اهالــی اهل ادبیات 
رمین است. 40ساله اســت و اهل شعر و مدرس 
خوشنویســی. وقتی مدیر بندر ماهیگیری اهل 
ادبیات باشد، ایده تشکیل سبد سیار کتاب خوانی 
برای صیادها هم آرزوی دور از دسترسی نیست. 
در رمین صدلنــج صیادی فعال اســت. 70لنج 
فایبرگالس که ســفرهای صیادی شان دو ماهه 
است و 30لنج که به سفرهای یک ماهه می روند. 
در شــناورهای بزرگ 20 تا 22نفر کار می کنند 
و در لنج های کوچک 12، 13نفر. از 15ســاله تا 
70ســاله. آنها به دریا می روند تا ماهی های تن، 
هوور و گیدر را صید کنند. یعنی همان ماهی های 
مورد نیاز کارخانه های تولید کنســرو تن ماهی. 
کارخانه هایی که ورشکستگی شان در اواخر دولت 
محمود احمدی نــژاد باعث بیکاری بســیاری از 
صیادها و کارگران کارخانه های منطقه شده بود. 
حاال اما وضع کمی بهبود یافته. صیادها با انگیزه 
بیشتری به دریا می روند تا با نان حالل برگردند. 
»زحمت صیادها زیاد اســت، ولــی خب به طور 
متوسط بین یک تا یک ونیم میلیون تومان درآمد 
دارند. گاهی کمتر و گاهی بیشتر. صاحبان لنج ها 
ولی ســود بیشــتری می برند.« اینها حرف های 
یکی از صیادهای رمین اســت. از وضع اقتصادی 
صیادها راضی نیســت، اما آخر حرفش می گوید: 

»خدا را شکر.«
صیادهایی که باید روزها روی آب زندگی کنند، 
حاال یک سالی است که ســرگرمی جدیدی پیدا 
کرده اند؛ کتاب خواندن. آنها که سواد دارند برای 
آنهایی که ســواد خواندن ندارنــد، کتاب ها را با 

صدای بلند می خوانند. 
سهمیه هر سبد 5 کتاب 

مدیر بهره برداری اســکله صیادی رمین روش 
اجرای طرح سبد سیار کتاب را توضیح می دهد: 
»در هر ســبد 5 کتاب می گذاریم. هر لنجی که 
برمی گردد، در سفر بعدی ســبد سیار دیگری را 
در اختیارش قرار می دهیم و ســبد آنها را به لنج 
بعدی می دهیم. در این ســبدها کتاب های ادبی 
و داســتان و کتاب های زیســت محیطی که به 
درد صیادهــا می خورد، می گذاریــم. اما هر چه 
گشــتیم کتاب زیادی درباره دریا گیرمان نیامد. 
نشــریه و مقاله هایی هم درباره صیــد دادیم به 
صیادها که نتیجه خوبی داشــت.« اشاره عبداهلل 
بهار به مقاله ای درباره تبعات صید کوســه است 
که باعث شده صید کوسه از ســوی صیادها کم 
شود: »آمارگیرهای ســازمان شیالت می گفتند. 
خیلی کمتر صید شده اســت. باورشان نمی شد 
یک مقاله این قدر تاثیر داشــته باشــد.« کم کم 
بایــد از عبداهلل بهــار، مدیــر اســکله صیادی 
رمین خداحافظی کنیم. او هم مثل بســیاری از 
خوشنویس های دیگر زبانش به شعر خواندن باز 
است. وقتی می پرسیم آیا حرفی برای گفتن باقی 
مانده، بدون فوت وقــت از حافظ می خواند: »کی 
شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد/ یک نکته از 

این معنی گفتیم و همین باشد.«

گزارش از روستای »رمین« که کودک و بزرگش کتاب خوان هستند 

 صیادهایی که سواد دارند با صدای بلند برای دیگر صیادان کتاب می خوانند

صیادهارویآبکتابمیخوانند

7شنبه 14 مرداد 1396 | سال پنجم | شماره 1189

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:16/00- 15/30


