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گزارشی درباره چند کتابخانه و کتابفروشی عجیب در جهان

کتاب بازان خالق
اگــر در مناطــق کویــری زندگــی کنیــد و عاشــق کتــاب باشــید چــه 
می کنیــد؟ وضــع شــما  بســیار ناخوشــایند خواهــد بــود. امــا بــرای 
وقــف  را  خــود  زندگــی  او  نیســت.  این طــور  جامبــا  داشــدوندوگ 
نوشــتن، ترجمــه و  انتشــار کتاب هایــی کــرده اســت کــه در سراســر 
مغولســتان بــا کتابخانــه ســیار خــود بــرای کــودکان می بــرد. جامبــا 
بعضــی  می دهیــم،  ادامــه  ســفر  بــه  شــتر  بــا  »گاهــی   می گویــد: 
وقت هــا در کالســکه ای بــا اســب یــا گاو امــا اکنــون دیگــر  ســوار ون 
می شــویم.« در طــول 20 ســال گذشــته، قبــل از آنکــه ون بخشــی از 
ــه او   50هــزار مایــل را در مغولســتان  ایــن عملیــات باشــد، کتابخان
طــی کــرده اســت. دســتیاران جامبــا، همســر و پســرش هســتند. 
 چنــد روز را  در محلــی می گذراننــد تــا بــه کــودکان فرصــت 

ً
آنهــا غالبــا

بیشــتری بــرای خوانــدن کتاب های شــان بدهنــد. جامبــا می گویــد: 
»اینجــا  بــا کتابخانه هــای دیگــر کمــی فــرق دارد. دیوارهــای ســالن 
شــده،  ســاخته  جنــگل  از  پوشــیده  کوه هایــی  از  آن  مطالعــه 
چــراغ  و  گل  از  پوشــیده  آن  کــف  اســت،  آبــی  آســمان   ســقفش 
از  کتاب هــای  بســیاری  تاکنــون  اســت.«  خورشــید  مطالعــه اش 
جامبــا جایــزه بهتریــن کتــاب مغولســتان را بــه دســت آورده انــد. 
و  شــده اند  آواز  خوانــده  صــورت  بــه  او  داســتان های  از  برخــی 
 ،2006 در ســال  همچنیــن  اســت.  شــده  ســاخته  آنهــا  از  فیلمــی 
کتابخانــه ســیار داشــدوندوگ جامبــا  برنــده ایبــی- آســاهی، جایــزه 

معتبر جهانی در زمینه ترویج کتابخوانی شده است.   

   اگــر مــدام در ســفر هســتید، می دانیــد کــه ایــن روزهــا اکثــر فرودگاه هــا 
فــرودگاه  اســخیپول  امــا  دارنــد  شــباهت  خریــد  مراکــز  بــه  بیشــتر 
بــا افتتــاح کتابخانــه در یکــی از شــلوغ ترین ســالن های  آمســتردام 
انتظــارش، هــدف دیگــری را دنبال می کند. ســاالنه بیــش از 45 میلیون 
تــوِل  از اســخیپول عبــور می کننــد. دیــک وان  مســافر بین المللــی 
کتابــدار بــه توســعه دهندگان اســخیپول ایــده ای ارایــه داد مبنــی بــر 
اینکه »اگر قرار اســت »شــهر فرودگاهی« باشــد، باید  کتابخانه داشــته 
باشــند.« راهرویــی طوالنــی کــه دو ســالن انتظــار اصلــی مســافران را بــه 
هــم متصــل می کنــد و بلــوار  هلنــد نامیــده می شــود، بــه نظــر عالــی بود. 
ماریــان بــروور، از توســعه دهندگان اســخیپول می گویــد: »در بلــوار 
هلنــد، همــه  چیــز روی احســاس هلنــدی متمرکــز شــده اســت. اتــاق 
نشــیمنی بــه ســبک هلنــدی بــا غــذا و نوشــیدنی هلنــدی وجــود  دارد. 
حتــی موســیقی و رنگ هــا همــه چیز مربوط بــه هلند اســت.«  »ویترین 
فرهنــگ هلنــدی« حــدود 1200 کتــاب  در حــال حاضــر بــرای خوانــدن 
مســافران ارایــه داده اســت. بیشــتر ایــن کتاب هــا را نویســندگان و 
شــاعران هلنــدی  تألیــف کرده انــد کــه تاکنــون بــه 29 زبــان مختلــف 
ترجمــه شــده  اســت. همچنیــن کتاب هایــی دربــاره تاریــخ، طراحــی، هنر 
 و معمــاری هلنــد وجــود دارد. دیــک ون تــول می گویــد: »مــی خواهیــم 
ویترینــی بــرای فرهنــگ هلند باشــیم. هدف این  اســت منتظر نمانیم 
تــا افــراد بــه کتابخانــه بیاینــد بلکــه کتابخانــه را کنــار مــردم ببریــم. 

مهم ترین چیز همین است.«    

رائــول لمســوف، هنرمنــد آرژانتینــی فــورد فالکــوِن 1979 را بــه »ســاح 
آمــوزش جمعــی« تبدیــل کــرد. او ماشــین  را بــه سراســر کشــور می بــرد، 
بــه مــدارس، زاغه هــا و مناطــق روســتایی و کتاب هــای اهــدا شــده را بــه 
عاقه منــدان می  رســاند. ایــن ماشــین می توانــد حداکثــر 2500 جلــد 
کتــاب را در خــود جــای دهــد. لمســوف همچنیــن در ایــاالت متحــده  و 
طــول  در  اســت.  ســاخته  گوناگونــی  کتابــی  ماشــین های  هلنــد 
دیکتاتــوری نظامــی آرژانتیــن در دهــه 70 و 80،  جوخه هــای مــرگ بــرای 
ربــودن شــهروندان معمــواًل از فالکــون اســتفاده می کردند. به همین 
دلیــل لمســوف فــورد  فالکــون را بــه کتابخانــه مســافرتی تبدیــل کرده 
اســت. در جشــن روز جهانــی کتــاب در پنجــم مــارس، رائــول لمســوف 
بــا  کتابخانــه  خــود در سراســر آرژانتیــن بــه گشــت و گــذار می پــردازد و 
ــا کــرده  اســت را بــه نمایــش  پــروژه ای کــه در طــی چند ســال اخیــر برپ
می گــذارد. می بینیــد کــه فــورد فالکــون 1979 بــه وســیله نقلیــه ای در 
ســبک نظامــی تبدیــل شــده و  دارای اتاقــک باالیــی درحــال چرخــش 
اســت. اگرچــه مخــزن ممکــن اســت لبریــز از کتــاب بــه نظــر برســد، امــا 
بــه  لمســوف   کتــاب  تورهــای  دارد.  عالــی  بســیار   عملکــردی 
 عاقه منــدان، کتاب هــای رایــگان هدیــه می دهــد؛ از حــدود 900 جلــد 
ــا  مجموعــه متنوعــی از  کتابــی کــه در قفســه های داخلــی اتومبیــل، ب

شعر، رمان و شرح حال جای گرفته است.   

ــاب  ــزار کت ــش از  ه ــی بی ــه ای خصوص ــن، کتابخان ــیتِی ژاپ ــی س در ایواک
 مصــور از سراســر جهــان را معرفــی کرده اســت. این کتابخانه به عنوان 
یکــی از »مدرن تریــن کتابخانه هــای جهــان«  شــناخته می شــود. در ایــن 
ایــن  می دهنــد.  تشــکیل  را  دکوراســیون  کتاب هــا  خــوِد  کتابخانــه 
کتابخانــه کــه ابتــدا بــرای ســه  پیش دبســتانی در منطقــه طراحــی شــده 
بــود، اکنــون بازدیدکننــدگان را از سراســر جهــان بــه ســوی خــود جــذب 
می کنــد  تــا از طراحــی تادائــو آنــدو، معمــار ژاپنــی و مجموعــه کتاب هــای 
بین المللــی کــودکان لــذت ببرنــد. تنها ســه نــوع مصالح  در ســاختمان 
اســتفاده شــده اســت؛ بتــون، شیشــه و چــوب. ســادگی رنــگ آن، 
مفهومــی غربــی از دکوراســیون کودکانــه  را ارایه می دهــد. رنــگ ایــن 
کتابخانــه تنهــا توســط الگوهــاي روشــن کتاب هــا تامیــن مي شــود. 
راهروهــا عمــدا تاریــک نگــه  داشــته می شــوند. آنــدو می گوید: »شــما به 
خاطــر تاریکــی قــادر خواهیــد بــود نــور را ببینیــد.« بازدیدکننــدگان فریاد 
می  زدنــد: »ایــن مــوزه، معمــاری نــور اســت و بســیار گــرم«، »دیوارهــا 
ممکــن اســت از بلوک هــای بتونــی ســاخته شــده  باشــند، امــا از داخــل 
ســاختمان احســاس می کنید مواد اولیه آن هواســت.« دانشــجویان 
می گوینــد: »در اینجــا بن بســتی وجــود نــدارد و از هــر جــا کــه نــگاه 

می کنید، منظره ای از اقیانوس آرام روبه روی شماست.« 

ســال گذشــته قبــل از نمایشــگاه کتــاب آمریــکا موســوم بــه بــوک 
اکســپو، انتشــارات انگلیســی پنگوئــن کــه در ســال های  اخیــر بیشــتر 
فعالیتــش در آمریــکا بــود، اقــدام جالبــی در فــروش کتاب هــای خــود 
کــرد. البتــه نظیــر ایــن اقدامــات از  ســوی بعضــی ناشــران بــزرگ جهــان 
پیــش از ایــن هــم انجــام شــده اســت، امــا ایــن نخســتین بــار بــود کــه 
کامیون هــای  فــروش کتــاب پنگوئــن در اطــراف نمایشــگاه کتــاب 
آمریــکا رونمایــی می شــد و چنیــن ایــده ای هنــوز هــم ادامــه دارد.  پیش 
ــروش  ــه ف ــدام ب ــا ایــن کامیون هــا در ابعــاد مختلــف اق از شــیوع کرون
کتــاب در ســطوح مختلــف شــهر می کردنــد و  ســهم زیــادی در فــروش 
کتاب هــای منتشرشــده پنگوئــن داشــتند. بایــد دقــت داشــت تــا 
پیــش از ایــن، انتشــارات  پنگوئــن هیــچ پــروژه ای برای فروش کتــاب در 
ســطح شــهر نداشــت. امــا دســت اندرکاران انتشــارات پنگوئــن ترتیبی 
در  و  نیویــورک  در  کتــاب  فــروش  کامیون هــای  ایــن  کــه   دادنــد 
ــد می کننــد،   معروف تریــن مکان هایــی کــه کتاب دوســتان از آن  بازدی
توایــن،  مــارک  تاریخــی  خانــه  مکان هــا،  ایــن  ازجملــه  گیرنــد؛  قــرار 
نویســنده مشــهور آمریکایــی و  مؤلــف آثــاری نظیــر »شــاهزاده و گــدا«، 
»هاکلبــری  فیــن«، »تــام ســایر« و... در  هارتفــورت اســت. می گوینــد ایده 
رئیــس  پترســون،  را خــود ســوزان  کتــاب  کامیون هــای  اصلــی  ایــن 

انتشارات پنگوئن در آمریکا برای نخستین بار مطرح کرده  بود. 

ســایت های  اســاس  بــر  جهــان  کتاب فروشــی های  زیباتریــن  از  یکــی 
گردشــگری، کتاب فروشــی اســت بــه نــام »لیبریــا«  در بارســلونای اســپانیا. این 
کتاب فروشــی یکــی از جاذبه هــای گردشــگری در شــهر بارســلونای اســپانیا 
محســوب می شــود  کــه ســاالنه گردشــگران بســیاری بــرای تهیــه کتاب هــای 
خــود بــه زبان هــای اســپانیایی و پرتغالــی بــه آنجــا مراجعــه  می کننــد. یکــی از 
مشــخصه های ایــن کتاب فروشــی بــه گفتــه بســیاری از گردشــگران ســفر در 
زمــان اســت.  گردشــگران می گوینــد وقتــی در ایــن مــکان قــرار می گیریــد، 
ایــن  کتاب فروشــی  اتاق هــای  از  یکــی  در  بزنیــد.  ورق  را  تاریــخ  می  توانیــد 
ــخ ایــران باســتان، نقشــه های قدیمــی و  ــاره تاری اســپانیایی، کتاب هایــی درب
کتاب هایــی بــا جلدهــای  چرمــی بــه چشــم می خــورد کــه از دیــوار آویــزان شــده 
اســت. در قســمت دیگــری از ایــن اتــاق نیــز کتاب هــای تاریخــی اروپــا  وجــود 
دارد. اگــر می  خواهیــد تصاویــری از نســخه های اولیــه اکثــر کتاب هــای مشــهور 
مثــل »دوزخ« نوشــته دانتــه یــا  کارهــای شکســپیر را ببینید، می توانیــد به این 

کتاب فروشی مراجعه کنید. 

کتابخانه فرودگاه آمستردام  کتابخانه سیار مغولستان

کتابخانه تانک!

کتاب های مصور  

کامیون های پنگوئن

یا   لیبر

اگر در مناطق کویری زندگی 
کنید و عاشق کتاب باشید 

چه می کنید؟ وضع شما 
 بسیار ناخوشایند خواهد 
بود. اما برای داشدوندوگ 

جامبا این طور نیست. 
او زندگی خود را وقف 

نوشتن، ترجمه و  انتشار 
کتاب هایی کرده است 

که در سراسر مغولستان 
با کتابخانه سیار خود 

برای کودکان می برد. بر 
اساس گزارشی که نشریه 

کوارتز از کتاب فروشان و 
کتابخانه های خالق تهیه 

کرده، جامبا هم جزو کسانی 
است که بار کتابش روی 

شتر همیشه یکی از تصاویر 
جالب در این حوزه بوده 

است.


