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باید اعتراف کنم از بدو ورود من به موزه-کتابخانه بچهها
یاریرسان من بودند و در ترویج کتاب وکتابخوانی و
اطالعرسانی سهم بزرگی داشتند و در کنار آن بزرگساالنی هم که
عالقهمند به کتاب وکتابخوانی بودند با حضور خود ما را برای رسیدن به
هدفمان یاری کردند .موزه هم همچنان با پیشنهادات بزرگساالن در
حال تکامل بوده و هست

ســاخته و پروردهاش کردهای برای هیچکســی
آســان نیســت .رحیمــه میگویــد انصــراف و
کنارهگیــری از انتخابــات ناراحتــش کــرده امــا
ناامیــد نه« .بعد جریان انصراف از شــورا کمی
ناراحــت بودم ،ولی ســخت معتقــد بودم این
پایــان کار و تنها راه بودن در اجتماع و خدمت
به مردم و فعالیت برای آنان نیست .بنابراین
اهدافی را که داشــتم جور دیگری دنبال کردم.
ســالها بــود دغدغــه تأســیس کتابخانــه برای
روستا را در سر داشتم .چون خودم خیلی اهل
کتاب و کتابخوانی هستم و تأثیر کتاب خواندن
را در زندگــیام دیــدهام ،دوســت داشــتم ایــن
تأثیر را در زندگی تمام مردم روســتایم ببینم.
اما همیشــه وقتی از شــورا میخواســتم مکانی
بــرای تأســیس کتابخانــه در اختیــار مــن قــرار
بدهنــد از کمبــود فضــا و بودجــه میگفتنــد .تا
اینکــه متوجه شــدم خانه مرحــوم مادربزرگم
که چندســالی میشــد از دنیــا رفته بــود ،کامالً
بالاســتفاده باقی مانده اســت .با شورا مشورت
کــردم که اگــر فضا را مــن آماده کنم آیــا اجازه
انجــام فعالیتهای ترویــج کتابخوانی را دارم
که با خوشحالی موافقت کردند .این زمانی بود
که من با یک ســبد کتاب ،کار ترویج کتابخوانی
را بهصــورت رفتــن خانــه به خانه شــروع کرده
بودم.وقتی کار بازســازی خانــه قدیمی وبافت
خشتی ،گلی و سنتی مادربزرگم را شروع کردم
با انبوهی از اشیای خیلی قدیمی که متعلق به
ایشان بوده اســت مواجه شدم .با خودم گفتم
حیف است این میزان از قدمت و تاریخ ،گوشه
خانه خاک بخورد .تصمیم گرفتم این اشــیای
ارزشــمند را بهعنــوان قســمتی از کتابخانــه که
معرف فرهنگ بومی-ســنتی روستاســت را در
قالب یک کلکسیون اشیای قدیمی در معرض
نمایش بگــذارم .بعدها با بازدید مدیر میراث
فرهنگی ،پیشــنهاد مــوزه کتابخانــه را دادم که
بســیار مورد اســتقبال قرارگرفت .خوشــبختانه
بعــد ازاجرایی شــدن ایده موزه ،ایــن اقدام نه
تنها مخالفتی پیش نیاورد بلکه خیلی از مردم
روســتا اشــیای قدیمــی خــود را بــه مــوزه اهدا
کردنــد .حاال مــا در ابتر یک مــوزه جالب و زیبا
داریم .مــوزهای از لبــاس عروســی مادربزرگم
تا وســایل قدیمــی پــدران و پدربــزرگان مردم
روســتا را در دلش جا داده اســت .اســم موزه-
کتابخانهمان را «ُپلین بهار صد گنج» گذاشتم.
پلیــن در زبان بلوچ به معنــای گلهای بهاری
اســت و کتابخانهمان همچون بهاری است که
در دل روستا باقی خواهد ماند.
از عروسکسازی تا کتابخانه
قبــل از شــروع کار در مــوزه -کتابخانــه «پلیــن
بهارصدگنج» ،رحیمه توسط یکی از دوستانش
بــا عروســکی بهنــام «دهتوک» آشــنا میشــود.
«قبل شروع کار موزه-کتابخانه ،بواسطه دوستم
ثمینه کریم زایی که ازبانوان فعال و دغدغهمند
شهرستان ایرانشهر است با عروسکهای سنتی
موسوم به «دهتوک» که قدمتی چند صد ساله
داشــتند و تقریباً در بین مردم بلوچســتان روبه
فراموشــی رفته بودند آشــنا شــدم ،با پشــتکار و
برنامهریزی گروهی از بانوان عالقهمند تشــکیل
دادیم وازطریق مادربزرگان در شــهر و روستاها
در مــورد ایــن عروســکها تحقیــق کردیــم تــا

خانه قدیمی مادربزرگ ،مأمنی برای کتابها
کار کتابخانه را با صد جلد کتابی که خودش در کتابخانه شــخصیاش داشــته ،شــروع
میکنــد .امــا آوازه کتابخانه که بلند شــد کمکها هم کمکم از راه رســیدند «صد جلد
کتــاب را از خانــه خــودم به خانــه مادربزرگم که حاال شــده بود کتابخانه روســتا منتقل
کردم .بعدتر یکی از عزیزترین دوستانم صد جلد کتاب دیگر هم به کتابخانه اهدا کرد.
حاال دویست جلد کتاب داشتیم اما جایی برای قرار دادنشان نداشتیم .از طرفی چون
نگهــداری کتابها در فضــای باز خانه مادربزرگم که خانــهای قدیمی بود ،ممکن بود
کتابهــا در معرض آســیب جانورانی مثل خوره قرار بگیرند .ابتدا ایده ریســه کتاب را
پیاده کردیم .تعدادی از کتابهای کودکان را روی این ریســمان قرار دادیم و تعدادی
از کتابهــا را روی طاقچههــای خانه قــرار دادیم اما باز هم نگرانی در مورد آســیب به
کتابها وجود داشــت .با کمک بچهها کار تبلیغات کتابخانه را در روســتا شروع کردیم
ک زیادی به پیشــرفت
و کــم کم آوازه تأســیس کتابخانه در روســتا پیچیــد .خیرین کم 
کتابخانه کردند و با کمک دوســتانم از شــهرهای دیگر توانستیم میز و صندلی و قفسه
بــرای کتابهــا تهیه کنیــم .اما هرچه از لذتهای این کار بگویم کم اســت .اینکه شــما
همیشــه در روســتا جمعی از کودکان و نوجوانان و بانوان و مردان هنرمند را دراطراف

توانســتیم نمونههــای قدیمی این عروســک را
درکنــار کارشــناس میــراث فرهنگــی وهمکاری
خود میراث فرهنگی احیا کنیم و این یک اتفاق
بزرگ درزندگی من بود».
بچهها جان کتابخانه هستند
خانم پرویزپور از نقش پررنگ بچههای روســتا
در پیشــرفت کتابخانه برایمان گفت .طوری که
امــروز کتابخانه به بچههــا و بچهها به کتابخانه
عمیقاً دلبســته شــدهاند .او عقیده دارد بچهها
مثل تزریق خون تازه در رگهای کتابخانه بوده
و هســتند« .باید اعتراف کنم از بدو ورود من به
موزه-کتابخانــه بچهها یاریرســان مــن بودند
و در ترویــج کتــاب وکتابخوانی و اطالعرســانی
ســهم بزرگی داشــتند و در کنار آن بزرگســاالنی
هم کــه عالقهمند بــه کتــاب وکتابخوانی بودند
بــا حضور خود ما را برای رســیدن بــه هدفمان
یــاری کردند .موزه هم همچنان با پیشــنهادات
بزرگســاالن در حال تکامل بوده و هســت .البته
ابتــدای شــروع کار کتابخانــه و فعالیــت بچهها
در آنجــا بعضــی والدیــن نگــران وضعیــت
تحصیلــی فرزنــدان خــود بودنــد امــا بــه مرور
زمــان برایشــان کامــاً روشــن شــد حضــور و
فعالیــت در این محیط فرهنگــی کمک بزرگی
به پیشــرفت بچههــا در تحصیل میکنــد .البته
ایــن را هم بگویم مــا در کتابخانه فعالیتهای
مختلفــی انجام میدهیم .از اتفاقات خوبی که
درکتابخانه انجام میدهیم میتوان از برگزاری
کالسهــای مختلــف هنــری در زمینه نقاشــی،
نمایش خالق ،داستاننویســی ،هنراوریگامی،
شعرخوانی و شعرنویسی ،خوشنوسی ،آموزش
زبان انگلیسی ،بازیهای بومی محلی و شرکت
درمســابقات کتابخوانــی جــام باشــگاههای
کتابخوانــی نام بــرد .البته تعــداد این کالسها
در آینده رو به افزایش خواهد بود و برنامههای
زیادی برای گسترشــش داریم .یکی از اتفاقات
خوبی که امســال برای بخــش کتابخوانی افتاد
ایــن بود که کاندید جشــنواره تقدیــر از مروجان
کتاب و کتابخوانی کشور شدیم».

مــوزه -کتابخانه ببینید که تا قبل از آن در محیطی تکراری و بســته بودهاند وهماکنون
درکنــار موزه -کتابخانه کلی تجربههای شــیرین فرهنگی هنری دارند بســیار دلنشــین
است و حسی وصفناپذیر دارد .بخصوص با تأسیس قسمت موزه انگار زندگی قدیمی
پدربزرگ و مادربزرگان ما به چشــمها ودلهایمان برگشــت .کار در موزه-کتابخانه در
زندگی شــخصیام هم تأثیرات زیادی گذاشــته اســت .بــا شــروع کار در آنجا من حال
وهــوای جدیــدی درزندگــیام تجربه کــردم ،دیدم به جامعه روســتایی که دلنشــین و
ســرزنده اســت بیشتر و بهتر باز شد .مســئولیتپذیری وخودباوری وهمیاری وعملگرا
ومثبت اندیش بودن ازدیگر دستاوردهایی بود که با تأسیس کتابخانه به دست آوردم.
معتقدم که در ســایه کودکان انســان همیشــه برای زنده بودن و زندگــی کردن امیدوار
باقی میماند .اینکه بتوانی روحهای پاکی با نام کودکان و نوجوانان را بهسمت خوبیها
هدایت کنی ،لذتبخشترین و رضایتبخشترین قسمت زندگی است که تا ابدیت
با توهمراه است و حس و حال خوبش در تمام ادوار زندگیات قابل لمس است».

حصیرهایــی کــه بــا کمــک بچههــا بازیافت
شدند
اعضــای کتابخانــه در کنار کتابخوانــی در کارها
و کالس جنبــی فراوانــی شــرکت میکننــد.
رحیمــه میگویــد دوســت دارد به آنهــا درس
درســت زندگی کردن بدهد« .هرسال درفصل
برداشــت خرماهــا را که همیشــه طــی چندین
ماه تا مرحله پخته شدن و رسیدن درسبدهای
حصیــری کــه از بــرگ درخــت خرمــا ســاخته
میشــوند ،نگهــداری میکننــد بــا انبوهــی از
زبالههــای ایــن ســبدهای حصیــری در ســطح
معابرعمومــی روســتا و در خــود نخلســتانها
مواجــه میشــدیم تــا اینکــه بــه ایــن نتیجــه
رســیدیم بــا بازیافــت ایــن حصیرهــا وتبدیــل
آنها به اشــیا وســبدهای ســنتی برای نگهداری
پارچــه یــا نخ ویا هــر شــیء دیگــر میتوانیم از
آنهــا بهتریــن اســتفاده را کنیــم .درنهایــت بــا
کمک بچههــای فعال کتابخانــه تعداد زیادی
از این ســبدهای حصیری موســوم به «سند» را
جمــعآوری و بازیافت و در نهایت این ســبدها
را در کتابخانه و جاهای دیگر استفاده کردیم».

با قدرت به صحنه انتخابات برمیگردم
رحیمــه عقیــده دارد هرشــخصی درزندگــی
توانایــی یا اســتعداد بخصوصی دارد ،چه بهتر
که این استعداد را برای رسیدن به هدف خرج
کنــد .او میگوید حتــی اگر شــرایط فراهم نبود
خــودش شــرایط را بــا برنامهریــزی و پشــتکار
ایجاد کند .او از بانوان میخواهد خود را بیشــتر
و بهتر باور کنند و از محدودیتها نترسند بلکه
ســعی کنند با عملگرا بودن این محدودیتها
را از بین ببرند.
تصمیــم دارد در انتخابــات بعــدی دوبــاره
کاندید شــود ،چرا کــه میداند توانســته در این
چنــد ســال خــودش را بــه مــردم روســتا ثابت
کنــد .خانم پرویزپور البته بــرای اثبات خودش
فقط به تأســیس موزه-کتابخانه بسنده نکرده
و راهانــدازی یــک صنــدوق کارآفرینــی را هــم
در دســت اجــرا دارد «حدود یک ماه میشــود
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ازطرف دفتر ترویج امور زنان جهاد کشــاورزی
بــا مدیریت مــن و یکــی از بانوان فعال روســتا
که عضو شــورای اســامی هم هست صندوقی
مبنــی برصنــدوق کارآفرینــی بانــوان روســتا
تشــکیل دادهام کــه هــدف آن ایجــاد پسانداز
ماهانه و تشــویق برای کارآفرینی بانوان جهت
توانمندســازی آنها اســت .بهگونــهای که تمام
زنــان هنرمند روســتا بتوانند با عضو شــدن در
صندوق در کنار پسانداز ماهانه 20هزارتومان
و دریافــت وام کارآفرینی بدون بهره با اقســاط
کــم بتوانند توانایی خود را در زمینه کشــاورزی
و هنرهای ســوزندوزی یا هر نوع صنایعدستی
محــک بزننــد و بــرای ارائــه بــه مشــتریان
بخصوص درنمایشگاهها بتوانند خود را آماده
کنند .امیدواریم با رســیدن به این هدف بانوان
روســتا به خودکفایی برســند و انقالب جدیدی
برای بانوان روستا رقم بخورد».

