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تسنیم: سرهنگ محمود مهدوی فرد اظهار داشت: امسال چهل و یکمین سالگرد دفاع مقدس 
با شعار »ما مقتدریم« برگزار می شود. وی گفت: این برنامه ها از روز سه شنبه سی ام شهریورماه تا 
چهارشنبه چهارم مهرماه اجرایی می شود.  ای به مناسبت هفته دفاع مقدس سخنرانی می کند که 
به صورت ویدئوکنفرانسی در استان نیز پخش خواهد شد. وی با اشاره به اینکه در شش ماهه نخست 
امسال 64 کتاب دفاع مقدس در استان تولید شده است که بعد از سخنرانی رئیس جمهور از این 
کتاب ها رونمایی می شود گفت: 20 کتاب صوتی نیز تهیه و در هفته دفاع مقدس رونمایی می شود.

84 کتاب دفاع 
مقدس در استان 
کرمان رونمایی 

می شود

توزیعکتبدرسیتمامدانشآموزانتاپایانهفتهانجاممیشود
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به وجود 276 مدرسه زیر 5 نفر دانش آموز در استان بیان کرد: باالی 98 درصد دانش 

آموزان ثبت نام خود را انجام دادند و تا آخر هفته کتب درسی تمام دانش آموزان توزیع می شود و بسیاری کتاب خود را دریافت کردند.
وی با بیان اینکه هوشمندی مدارس در استان را با جدیت پیگیری می کنیم و خیرین نیز همکاری خوبی داشتند افزود: روستاهای بدون 
اینترنت را شناسایی کرده ایم و هماهنگی شده که زیرساخت ها الزم در این استان ها فراهم شود. اسکندری نسب با اشاره به اینکه سوم 
مهرماه زنگ بازگشایی مدارس، در تمام مدارس استان کرمان نواخته می شود گفت: بیماری کرونا نباید باعث تعطیلی آموزش شود با این 

وجود مهمترین اصل در بازگشایی مدارس سالمت دانش آموزان است که برای ما اهمیت دارد.   

می شود.  زده  زیاد  حرف  کتابخوانی  و  کتاب  درباره 
حرف هایی یا از جنس وعده های توو خالی مسووالن 
در  سخن  صاحب  یک  گرفتن  قرار  جنس  از  یا  و 
جایگاه یک کتابخوان حرفه ای که دارد همه مردم را 
در جایگاه متهمان کتاب نخواندن می نشاند و خودش 

هم دادستان می شود و هم قاضی!
اسبق  رییس  خیالی  خوش  با  روزگاری  سیرجان 
بود.  شده  کتاب  شهر  نامزد  سیرجان  ارشاد  اداره 
مردم  برای  را  تخیلی  کمدی  فیلم  می خواست  انگار 
پخش کند که خیال شان راحت بشود شهر کتابخوانی 

داریم.  
در طرف مقابل هم هستند برخی موسسات فرهنگی 
بودجه های  معادن  پاشی  پول  برکت  به  که  سیرجان 
خوبی دارند اما حتا گاه از یک آیین رونمایی از کتاب 
تازه منتشر شده ی مولفان خوب سیرجانی و یا یک 
دریغ  هم  خالی  و  خشک  پاسخ  و  پرسش  نشست 
نمی دهند  هم  سالیانه ای  برنامه ی  گزارش  می ورزند. 
و  کتاب  ترویج  حوزه  در  ما  بگویند  بیایند  حاال  که 
کتاب خوانی و حمایت از نویسندگان همشهری این 
و  می کنید  اشتباه  رسانه ها  شما  و  کرده ایم  را  کارها 

خبر ندارید.
برای  سیرجانی  کتابخوان  جوان  دو  تازگی  به  اما 
ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی به جای نشستن 
و نق زدن، دست به کار شده اند. آن ها بساط کتاب را 
به خیابان آورده اند که پیرامون آن، هم این کاال در 
بیاید و هم خرید و فروش و  جامعه بیشتر به چشم 

امانت دادن و بحث و  نظر درباره اش رایج شود.
همشهری  جوان  دو  یونسی  فاضل  و  کورکی  آرش 
عاشق کتاب هستند که ایده ی کتاب خیابونی را به 
اجرا درآورده اند و در پیست پیاده روی بلوار چمران 
آرش  با  را  گفت وگو  این  سخن تازه  کرده اند.  بساط 

کورکی انجام داده است.

کجا  از  کتاب خیابونی  ایده   
شکل گرفت؟

دوستم  کمک  و  همفکری  با 
راه  رو  کار  این  یونسی  فاضل 
خیابونی  کتاب  ایده  انداختیم. 
ذهن مون  به  وقتی  سیرجان  در 
در  شدیم  متوجه  که  رسید 
سیرجان در مقایسه با شهرهای 
اصفهان،  و  تهران  مثل  بزرگی 
و  پیاده رو  بساط  در  کتاب 
و  ندارد  وجود  فروش  دست 
نمایش  به  کتاب  نتیجه  در 
باید  واقع  در  نمی شود.  گذاشته 
کتاب  سیرجانی ها  ما  بگویم 
کافه ای  در  گاهی  ندیده ایم. 
چشم مان  به  کتابی  یک  شاید 
بخورد و ورقی بزنیم و از نزدیک 
لمسش کنیم.  کتاب فروشی های 
یک  انگشتان  تعداد  از  سیرجان 
دست هم کمتر است. این چیزها 

تاثیرگذار است. 
 از دل برود هرآنکه از دیده برفت.

حاال شاید بحث قانون عرضه و تقاضا هم باشد. این شد که 
ما تصمیم گرفتیم در پیاده رو چمران سیرجان بساط کنیم. 

 چرا چمران؟
مجسمه ها  از  یکی  از  می شدیم.  رد  چمران  از  شب  یک 
تاثیر گرفتیم. اول تصمیم گرفتیم ماکت کتاب بسازیم. بعد 
با  گفتیم چرا کتاب اصلی رو نگذاریم در دیدرس مردم؟ 
کتابخونه شخصی شروع کردیم. گفتیم در خیابان دورهمی 

کتاب بخونیم. دیدیم داره استقبال میشه. 
 چند روز است که بساط کرده اید و بیشتر کجاها بساط 

می کنید و با چه تعداد کتاب در چه حوزه هایی؟
دو هفته است در چمران بساط داریم. کنار باللی ها بساط 
می کنیم که شلوغ تره. زیر نور تیرک چراغ برق. با نشرهای 
در همه حوزه ها.  کتابی  و همه جور  کار می کنیم  زیادی 
توی بارمون کتابی نباشه، تهیه می کنیم و فرداش میاریم 

برای سفارش دهنده. ما برای این کار ساخته شدیم.
 چه شد که به نام »کتاب خیابونی« رسیدید؟

یه  از کف خیابون گرفته بشه. توی خیابون هم  این که 
باید همه جایی باشد. کتاب  همچین اقدامی باشه. کتاب 
فقط مال کتابخونه و کتاب فروشی و دکور و طاقچه خونه 

نیست.
همکاری  ایده  این  اجرای  برای  هم  دیگری  کسان   

می کنند؟
فقط من و فاضل. البته دوستانم هم سر می زنند. 

استقبال چطور است؟ در چه قشری بیشتر این اشتیاق 
دیده می شود؟ دخترها بیشترند یا پسرها؟

اگر دوستانم رو که به خاطر خودم می آیند در نظر نگیریم 
از طرفی  اما  نبود.  استقبال چندانی  عادی  مردم  میان  از 
شاید برای سیرجان همین قدر هم خوب باشد. استقبال 

بیشتر از میان دختر بچه ها و پسربچه ها بوده. 

 بیشتر چه سن؟
از کوچیک تا 10 تا 11 سال. از نوجوانان کسی نداریم. 
هرکسی می ایستد و نگاهی می اندازد و کتاب ها را ورانداز 
می کند یا دانشجوست یا دبستانی. من دبیرستانی ندیدم. 

در میان شان هم دختر هست و هم پسر. 
سبد  از  فرهنگی  کاالی  حذف  دالیل  از  یکی  شاید   
خانوار، مشکالت اقتصادی باشد. برای ترویج کتابخوانی 

این با این مشکل چه می کنید؟
کسانی  االن  تا  دیدیم  که  است  این  دیگرمون  برنامه 
آمده اند فقط اسامی کتاب ها رو نگاه کردن و رفتن. اول با 
آن ها درباره کتاب حرف می زدیم. حرفها کارساز بود. چون 
بده،  پول  نیاد  خوشش  ندونه  رو  کتاب  ارزش  کسی  اگر 

اساسا جلوی بساط ما توقف نمی کنه.
و  بدهیم  هم  امانت  کتاب  گرفتیم  تصمیم  ما  بنابراین   
توضیح  بیان  بعدش  که  این  شرط  به  روزه.  چند  میدیم. 

بدهند که چه جور کتابی بوده. چه تاثیری پذیرفتند. 
 استقبال از امانت بری زیاد است؟

به طور میانگین روزانه ده تا کتاب امانت میدیم. این از 
فروش بیشتر بود. این طوری فرهنگ سازی میشه. آدم ها 
رد میشدن و یکباره بساط کتاب میدیدن و برایشان عجیب 
بود. سرانه مطالعات سیرجان پایین است و باید باال برود. 

سرانه  که  می رسید  نتیجه  این  به  آماری  چه  از   
کتاب خوانی در سیرجان پایین است؟

در  کنید  نگاه  کتاب فروشی ها  شمار  انگشت  تعداد  به 
مقابل تعداد خیلی زیاد کافه ها و قهوه خونه ها. من نویسنده 
خیلی  کتابم  چاپ  برای  که  می بردم  رنج  این  از  هستم. 
وقتی  ولی  شدم.  اذیت  خیلی  و  رفتم  تهران  و  کرمان  به 
که برگشتم سیرجان و تهش سرم رو باال گرفتم و گفتم 
کتابم چاپ شد. هیچ استقبالی نشد. تازه کارم مسخره شد. 
بنری  تا حاال  پایینه. شهر ما  سیرجان سرانه کتابخونیش 
درباره تبلیغ کتاب نزده. از نویسنده ای تقدیر نکردن اونم 

توی این شهر ثروتمند معدنی. 
نویسنده های سیرجانی زیادی بودن که در تهران ازشون 
تقدیر شده. تمام نویسنده های سیرجانی کتاباشون رو دارم. 
تا  سیرجانی ها با نویسنده های همشهری شون آشنا بشن. 
یه دوست شیرازی دارم میگه کتاب این همه دیر خیلی 
این کتاب رو هم نشنیدن.  اسم  اما  سیرجانی ها  قشنگه. 
نمیشیم.  روبرو  کتاب  با  نمی بینیم.  کتاب  در سیرجان  ما 

شهرمون نسبت به جمعیتش اصلن کتابفروشی نداره.  
 تا امروز اتفاق جذابی برایتان افتاده که دوست داشته 

باشی تعریفش کنید.
قشنگی کار اینه که توی سن پنجم و شش سال بچه های 
زیادی میان و می چرخند دور بساط. یه بچه کوچک کارت 
باباش رو گرفته بود و فقط یه کتاب می خواست. این جور 
بچه ها خیلی زیادن. میان پای بساط و کتاب باز میکنن و 

تماشا میکنن. 
بچه ها ارزش این کار رو می فهمن. برای بچه های کوچک 
کتاب هدیه دادیم تا کتاب رو پدر و مادر براشون بخونن 
که تشویق بشن. تا االن ده تا بچه کوچک ما کتاب هدیه 

دادیم تا کتاب خریدن برای بچه ها جا بیفته.

 جوانانی که با بساط کتاب  می خواهند فرهنگ کتاب خوانی را نهادینه کنند؛ 

ما سیرجانی ها "کتاب ندیده" ایم
     سمیرا سرچمی

  عکس: سید محسن فروزنده


