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چراکتابنمیخوانیم؟

نســیم ســهیلی -کتاب نمی خوانم چون حوصلــه ندارم،
وقتش را ندارم ،عالقه ای ندارم و ....این ها پاســخ بیشــتر
افرادیاستکهکتابنمیخوانند.شایدبهتراستبگوییم
بهانه هایی کــه گاه مــا را از شــیرین ترین تجربه ها دور می
کند ،آن قدر دور که حتــی یادمان نمی آیــد آخرین کتابی
که خوانده ایم چه بود! از طرف دیگر هنوز عاشقان کتابی
پیدا می شوند که شــب و روزشــان با مطالعه عجین شده و
زندگی شــان با کتاب پیوند خورده اســت .در این گزارش
به ســراغ تعدادی از شــهروندان رفتیم و از دالیــل اقبال یا
بیتوجهی آنها به کتاب خوانی گفتیم و شنیدیم.
آنها که با کتاب میانه خوبی ندارند...
جوان است و می گوید با کتاب میانه خوبی ندارد« :خیلی
به ندرت به سمت مطالعه می روم زیرا مشغله فکری اجازه
نمیدهد و البته کمی هم تنبلی خودم مزید برعلت است».
«محمدحسین رســتمی» دانشجوست .وی درباره آخرین
کتابی که خوانده می گوید :کتاب «دو داستان» بود که نام
نویسندهاش را به یاد ندارم!
«مهدی بیرجندی» جوانی راننده است که به گفته خودش
زیاد اهل مطالعه نیست .وی میگوید :کتاب خوان نیستم
و در سال شاید تنها یک کتاب مطالعه کنم.
وی دربــاره علت تمایل نداشــتن به مطالعه نیــز می گوید:
حوصله مطالعه کردن نــدارم و آخرین کتابــی که خواندم
غزلیــات «فاضل نظری» بــود اما دقیقــا به یاد نــدارم چند
وقت قبل آن را خواندم!«مهســا محبــی» دختر جوانی هم
که به گفته خودش پشــت کنکوری است ،می گوید :اصال
یادم نمیآید آخرین کتابی که خواندم چه بود و شاید اصال
نخوانده باشــم! جز همان کتاب هایی کــه برای تحقیقات
مدرسه استفاده میکردم.
وی قرار داشتن در مرحله حســاس کنکور را دلیل مهمی
برای مطالعــه نکردن کتــاب می داند و می افزایــد :من در
روز 13،ساعت درس میخوانم و دیگر وقتی برای خواندن
کتاب غیر درسی ندارم!وی ادامه می دهد :در خانه ما هم
کســی کتاب نمی خواند ،اصــوال کتابی در خانــه نداریم،
هرچند عضو کتابخانه هستم اما فقط برای درس خواندن
آن جا می روم ،ضمــن این که تا امروز کتاب غیر درســی به
امانت نگرفتهام!
در ادامه با خانم  32ســاله ای که خانه دار اســت همکالم
می شــویم .وی می گوید :هر چنــد ماه یک بــار یک کتاب
میخوانم و دلیل کتاب نخواندنم این است که این کار برایم
کسلکننده است.
«فاطمه حســن پور» می افزاید :کتاب «سفر روح» آخرین
کتابی بود که شــش مــاه پیش خوانــدم اما برای شــروع
دوباره ،حتما باید کتابی جذاب به دست بیاورم تا ارزش
مطالعه داشته باشد.

یکی از شهروندان  44ســاله نیز در این باره می گوید :من
فرصت اندکی برای مطالعه دارم اما کتاب «ملت عشق» را
به تازگی خواندهام که به نظرم کتاب جالبی بود.
«عباس جعفریان» دیگر شــهروندی که در این زمینه با وی
همــکالم می شــویم ،می گوید که گاهی ســه مــاه و گاهی
هم تا شــش ماه کتابی برای خواندن به دســت نمی گیرد:
«کتابهای خارجی را به کتابهای ایرانی ترجیح میدهم
و بیشــتر در زمان هایی کــه در قطــار ،هواپیما یــا اتوبوس
هســتم مطالعــه می کنم«.زهرا ســرخ رودی» هــم که یک
کارمند بازنشســته اســت ،می گوید :اگر کتاب مناســبی
پیدا کنم حتما مطالعه میکنم و حدود هر دو ماه یک کتاب
میخوانم.
وی بــا بیان این کــه «پــس از تو» و «مــن پیش از تــو» اثر
«جوجــو مویــز» از کتاب هــای مــورد عالقــه ام اســت،
می افزایــد :آخرین کتابــی که خوانــدم را اصــا به یاد
ندارم امــا فکــر می کنم یــک رمــان عاشــقانه بود.یکی
از شــهروندان دیگــر نیز که بــه گفته خــودش خیلی کم
زمانش را بــه مطالعــه اختصــاص می دهــد ،می گوید:
مشــغله کاری من زیاد اســت و وقــت مطالعه نــدارم اما
کتاب خواندن را دوست دارم.
«ســعید کاظمی» می افزاید :کتاب «جــزء از کل» آخرین
رمانی بوده که خوانــده ام اما علت این کــه کمتر مطالعه
می کنم مشــکالت اقتصادی اســت و این که باید سخت
کار کنــم و کمتر فرصــت مطالعــه برایم پیــش می آید ،به
عبارت بهتر در این وضعیت اقتصــادی و با وجود دغدغه
معیشــت ،برای من کمتر فرصتــی برای رفتن به ســمت
کتاب پیش می آید.

کتاب خوانهای حرفهای
در کنــار آنهایی که زمان کمتــری را بــرای مطالعه و کتاب
خوانــدن اختصــاص میدهند ،بــرای همکالمی بــا کتاب
خوانهــای حرفهای ســری به حــوزه هنری مشــهد ،پاتوق
نویسندگان و کتاب فروشیهای شهر میزنیم تا دالیل این
افرادرابرایاهمیتدادنبهکتابخوانیبدانیم.
یکــی از عالقهمندان به حوزه کتــاب که در کنار شــغل آزاد،
کار نویســندگی را هم دنبال میکند در ایــن باره میگوید:
به صورت میانگین یک ساعت در روز را به مطالعه اختصاص
میدهم و اغلب ادبیات داســتانی و در اولویت بعدی شــعر،
نمایشنامــه ،کتابهای جامعه شناســی ،روان شناســی و
فلســفی را مطالعه میکنم«.جــواد ترشــیزی» دلیل کتاب
خوان شــدنش را اینگونه بیــان میکند :کشــف دنیاهای
موازیبادنیاییکهبهصورتحقیقیدراطرافماجریاندارد
علت اصلی تمایل من به کتاب خواندن است .کتاب دریچه
دنیاهای نامرئی را به روی ما باز و امکان زندگی همزمان در
ایندنیاهارابرایمافراهممیکند.
ویادامهمیدهد:آخرینکتابیکهمطالعهکردم«همنام»اثر
«جومپاالهیری»،ترجمه«امیرمهدیحقیقت»بودکهتوسط
نشرماهیمنتشرشد.
عضوانجمنادبیاتداستانی«بوطیقا»درپاسخبهاینسوال
کهحالواحوالخودتانبانامومحتوایچهکتابیهمخوانی
دارد؟ میگوید« :تنهایی پر هیاهــو» اثر «بهومیل هرابال» را
عنوانیمناسببرایتوصیفخودممیدانم.
یکیدیگرازاعضایانجمنادبیاتداستانیمشهدنیزدراین
بارهمیگوید:روزانهنیمساعتبهمطالعهاختصاصمیدهم
وبیشترکتابهایداستانورمانادبیمیخوانم،همچنین
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بـــه گـــزارش اداره کل روابـــط عمومـــی
اس ــتانداری خراس ــان رض ــوی« ،س ــید ج ــواد
حســینی» در مراســم افتتاح نخســتین ســامانه
ســیار کشــوری ارائــه خدمــات کارت هوشــمند
ملـــی در مشـــهد با بیـــان ایـــن کـــه کلیـــد ورود
ب ــه ش ــهر الکترونی ــک ،کارت هوش ــمند مل ــی
اســـت ،اظهـــار کـــرد :در کشـــورتاکنون 28
میلیـــون کارت هوشـــمند ملـــی و در اســـتان
خراســان نیــز یــک میلیــون و  800هــزار کارت
صـــادر شـــده اســـت.
وی افـــزود :روزانـــه در اســـتان چهـــار هـــزار و
 500کارت هوش ــمند مل ــی ص ــادر می ش ــود،
در حالــی کــه ظرفیــت صــدور کارت هوشــمند
روزان ــه 9ه ــزار کارت اس ــت.
معـــاون اســـتاندار تصریـــح کـــرد :بخـــش
عم ــده ای از س ــالمندان ،معل ــوالن و بیم ــاران
ب ــرای ص ــدور کارت هوش ــمند مش ــکل دارن ــد
و ایس ــتگاه های س ــیار ک ــه ام ــروز اولی ــن آن در
اســـتان خراســـان رضـــوی افتتـــاح شـــد ،ایـــن
جمعیـــت را هـــدف قـــرار داده اســـت.
حســـینی در ادامـــه گفـــت :طـــی هفته هـــای
آینـــده قـــرار اســـت  800ایســـتگاه ســـیار
در کشـــور راه انـــدازی شـــود کـــه امیدواریـــم
دســـت کم  80ایســـتگاه آن بـــه خراســـان
رضـــوی اختصـــاص یابـــد.
وی با بیان این که امروز شــعار ما ایجاد شــهر
دوســتدار انســان اســت ،اظهار کــرد :ایجاد
دولــت و شــهر الکترونیــک گامی مؤثــر برای
استقرار شــهر دوستدار انسان اســت چرا که
افراد بدون تردد ،با تردد امواج ،خدمات خود
را دریافت می کنند.
حســـینی بـــا بیـــان ایـــن کـــه هـــم اکنـــون
 80مرکـــز صـــدور کارت هوشـــمند ملـــی در
اســـتان وجـــود دارد ،اظهـــار کرد :ایـــن
مراکـــز می تواننـــد روزانـــه 9هـــزار کارت
ص ــادر کنن ــد ام ــا در عم ــل فق ــط چه ــار ه ــزار
و  500نف ــر روزان ــه ب ــه ای ــن مراک ــز مراجع ــه
می کننـــد .
معـــاون سیاســـی ،امنیتـــی و اجتماعـــی
اســـتانداری خراســـان رضـــوی افـــزود:
بخش ــی از اف ــرادی که ب ــه ای ــن مراکزمراجع ــه
نمی کننـــد جمعیتـــی هســـتند کـــه بـــه
دلیـــل بیمـــاری ،ســـالمندی ،معلولیـــت و
روســـتا نشـــینی قـــادر بـــه مراجعـــه نیســـتند
و ایســـتگاه های ســـیار ایـــن خدمـــات را بـــرای
آن هـــا ارائه خواهـــد کـــرد.

ازتعیین سهم بانک ها
درکنسرسیوم تاحضور
نماینده سهامداران
عمده درهیئت مدیره

عکس:میثم دهقانی

ضرورت مقابله با قاچاق با
هدفتوسعهصنعتپوشاک

صفحه 1

علت کتاب خوان شــدن من این اســت که دنیــای کتابها
فوقالعادهاست!
«الهه اســدپور» میافزاید :آخرین کتابی کــه خواندم «فراتر
از بودن» نوشته «کریســتین بوبن» اســت و کتاب «دخترها
به جنگ نمیروند» را هــم کتاب خوبی میدانم که مشــابه
درونیاتوخصوصیاترفتاریواخالقیخودماست.
«سمیه یوســفی» یکی دیگر از مخاطبان جدی کتاب است.
وی که کارمندی 30ســاله اســت ،در این باره میگوید :در
روز حداقل نیم ســاعت مطالعــه میکنم و رمان ،داســتان،
موضوعاتروانشناسیوکتابهایدینیرابردیگرکتابها
ترجیحمیدهم.ویمیافزاید:پیشازاینمطالعهمیکردم
تاچیزییادبگیرموزندگیبهتریداشتهباشماماهماکنون
کتابرابرایآرامشبیشترمیخوانم.
وی میگوید« :ســیر عشــق» از «آلن دوباتن» آخرین کتابی
است که مطالعه کردهام ،ضمن این که شباهتهای زیادی
بین خودم و قهرمان رمان «چراغها را من خاموش میکنم»
اثر «زویا پیرزاد» پیدا کردهام«.سمیرا مظفری» 51ساله نیز
در روز دو تا سه ساعت مطالعه میکند و به نوعی جزو کتاب
خوانهــای حرفــهای اســت .وی میگوید :بیشــتر ادبیات
داســتانی میخوانــم و عالقه و نیــاز به مطالعــه علت اصلی
گرایشمبهکتابخوانیاست.ویمیافزاید«:بازماندهروز»
نوشته «ایشی گورو» آخرین کتابی است که مطالعه کردهام
و فکر میکنم همین عنوان مناســبترین نام برای توصیف
درونیاتخودمباشد.
«مرتضی حیدری» هم دانشجویی 21ساله است که روزانه
نیم ساعت را به مطالعه اختصاص می دهد .وی می گوید:
به مطالعه رمــان ادبی و کتاب هــای علمی عالقــه مندم و
«دختری که رهایش کردی» از «جوجو مویز» آخرین کتابی
است که مطالعه کرده ام.وی با ذکر این که دلیل من برای
کتاب خوانی باال بردن ســطح فرهنگ و اطالعات اســت،
می افزاید :با خواندن رمان هــای مختلف چندین زندگی
را همزمان تجربــه می کنم و هنوز به کتابی نرســیده ام که
عنوانش مشابه درونیات و شخصیت خودم باشد.
#من_هم_میآیم
برای شــروع کتاب خوانی هیچ وقت دیر نیســت .اگر جزو
افرادی هســتید که از  24ســاعت در شــبانه روز ،حداقل
نیم ساعت را برای کتاب خوانی در نظر نگرفته اید از امروز
می توانید اولیــن گام ها را بــرای عضویــت در جمع کتاب
خوان هــا برداریــد .امروز همزمــان با هفته کتــاب ،پویش
ملی کتاب گردی با شــعار «#من_هم_می آیم» و با حضور
چهره های فرهنگی ،هنری و سیاسی در شهرمان برگزار
می شــود« .کتاب گردی» یکی از برنامه هــای طرح ملی و
موفق «پاییزه کتاب» است که فرصتی برای آشتی با کتاب
خوانی فراهم کرده تا #ما_هم_بیاییم...
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 41درصد ایرانی ها اصــا مطالعه نمی کننــد و آمارهای
مطالعه روزانه در ایران از  ۲تا  ۷۹دقیقه متغیر است ،سال
 92ســرانه مطالعه در خراســان رضوی  70دقیقه در روز
اعالم شــد ،اما در ایران آمار دقیقی از ســرانه واقعی کتاب
خوانی وجود ندارد .از ســوی دیگر میزان انتشار کتاب در
ســال  1395به رقــم تقریبــی  147میلیون جلد رســید،
یعنی به ازای هر ایرانی چاپ کمتر از دو جلد کتاب در سال
و  . ...با نگاهی گذرا به آمار سرانه مطالعه در کشور و استان
و همچنیــن میزان انتشــار کتاب ،مــی توان به فقر شــدید
فرهنگی در حوزه کتاب و کتاب خوانی پی برد .ارقامی که
در مقایسه با رتبه سرانه مطالعه در کشورهای دیگر ،ایران
را به انتهای جدول آماری کشــانده اســت .بــا توجه به این
مهم که سرانه مطالعه یکی از شاخص های توسعه یافتگی
جوامع به شمار می رود ،آمار مایوس کننده کشور ،استان و
شهرهایمان از مرز هشدار عبور کرده و به یک معضل تبدیل
شده اســت .اما به راستی چگونه اســت که فرهنگ کتاب
خوانی برایمان درونی نشده است؟
جمالتــی از قبیــل نداشــتن وقــت و  ...در صحبت های
کســانی که کتاب نمی خوانند به وفور مشاهده می شود
و این ها از دالیــل عمده دور بودن مردم از کتاب اســت و
شــامل مواردی همچون تنبلی ،بی حوصلگــی و  ...می
شود .همچنین انتخاب ســرگرمی های جایگزین اعم از
سینما ،بازی های رایانه ای ،فضای مجازی و  ...فرصت
مطالعه را از افراد می گیرد .این ها مشــکالتی اســت که
خود فــرد باید بــرای رفع آن برنامه ریزی داشــته باشــد.
اما عوامــل جمعی نیــز در ایــن زمینه مــی تواند بــر روند
دوری از کتاب خوانی تاثیر گذار باشد ،از جمله عملکرد
نهادهــای اجتماعی ماننــد خانواده ،آمــوزش و پرورش،
دانشگاه و . ...خانواده به عنوان نخستین و کوچک ترین
نهاد اجتماعــی ،نقش مهمی در نهادینــه کردن فرهنگ
مطالعه و آشنایی فرد با دنیای کتاب و کتاب خوانی دارد
و در پی آن مدارس و دانشگاه ها مســئولیت پذیرش این
فرهنگ و درونی کردن آن را برعهده دارند .چرا هنوز در
برخی از خانه ها و مدارس مــا کتابخانه ای وجود ندارد،
چرا بسیاری از والدین اهمیت قرار دادن کتاب را در سبد
فرهنگی خانواده خــود نپذیرفته اند ،به چــه علت کتاب
های غیر درسی زیادی در قفسه کتابخانه های عمومی و
دانشگاه ها خاک می خورد... ،؟
از این هــا گذشــته ،عوامــل دیگری کــه درشــکل گیری و
تشدیداین معضل تاثیر می گذارد ،کمبود کتاب و کتابخانه
در شهرها ،روستاها ،استان و کشور و همچنین کند بودن
روند انتشار کتاب و حمایت نکردن از نویسندگان است که
باعث شده نوشــتار خوب کمتر چاپ شــود .از سوی دیگر
حمایت نکردن از ناشران ،آمار پایین شمارگان کتاب را به
دنبال داشته است؛ فعاالنی که هر روز از تعدادشان کاسته
می شود .این ها زنگ خطرهای کوچک و بزرگی است که
به گوش می رسد ،به این امید که این صدا گوش ها و چشم
ها را باز کند.
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