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مناسبت

روایت عالمه امینی از رویداد غدیر به نقل از عالمان بزرگ اهلسنت

فردوس بهصحرای «غدیر»آمده امروز

به مناسبت 17مرداد

سالروز شهادت محمود صارمی

یک سینه سخن دارد ،خبرنگار

نوائیان – فــردا مــصــادف بــا  17مــردادمــاه،
ســالــروز شــهــادت مظلومانه محمود صارمی
است .خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسالمی
که در هنگامه جنگ افغانستان و در زیر آتش
سنگین طالبان در شمال ایــن کــشــور ،بــرای
پوشش خبری و رساندن واقعیتهایی که در این
منطقه میگذشت ،راهی مزارشریف شد و در
نهایت مظلومیت ،همراه با تعدادی از کارکنان
کنسولگری ایران در این شهر ،توسط نیروهای
طالبان بــه شــهــادت رســیــد؛ در آن روز ،یعنی
 17مردادماه سال  ،1377محمود هنوز 30
سالش را کامل نکردهبود؛ او در سال  ،1347در
روستای چهاربره شهرستان بروجرد به دنیا آمد.
روز شهادت صارمی را ،روز خبرنگار نامیدهاند
تــا همه یــادشــان باشد کــه ایــن صنف شریف و
مظلوم ،برای اطالعرسانی و انجام وظیفه خطیر
آگاهکردن مردم ،چ ه خطرها را به جان میخرد و
چه مصائبی را از سر میگذراند .شهید محمود
صارمی ،نخستین شهید خبرنگار نیست و آخرین
آنها هم نخواهد بود .الزم نیست خیلی در اوراق
تاریخی به عقب برگردیم ،کافی است هشت سال
دفاع مقدس را به یاد بیاوریم ،تا بفهمیم که امثال
صارمی کم نبود هاند و سری به سوریه و عراق
بزنیم تا دریابیم که مانند محمود عزیز ،امروز هم
کم نیست.
▪یک گپ کام ً
ال دوستانه

وقتی قرار باشد آدم درباره کار خودش بنویسد،
هزار اما و اگر و تعارف به میان میآید؛ اما بگذارید
بیتعارف بگویم که خبرنگاری ،بیعشق ممکن
نیست؛ بسیاری از شما بزرگواران و همراهان
دوستداشتنی که محصول کار همکاران مرا
دریافت میکنید ،شاید از سختی و مرارتی که
برای تولید یک خط خبر بر آنها میرود ،بیخبر
باشید .از ساعتها تالش برای گفتوگو با یک
مسئول یا هنرمند یا استاد و صاحبنظر که
بگذریم ،باید از خطرهایی بگویم که خبرنگار
برای کسب اطالع از یک موضوع ،پیش رو دارد؛
از درگیر شدن با بزهکاران بگیرید تا مضروب
شدن و توهین و تهدید شنیدن از این و آن؛ اما
این فقط یک سر ماجراست .باید بدانی که چه
مینویسی،بفهمیبرایکهمینویسیوتعهدیرا
پیش رو داشتهباشی.
که به مردمت داری ،همواره ِ
ایــن که جامعهات را بشناسی و نیازهایش را،
و درک کنی که یک جمله بــدون تعهد ،چقدر
میتواند افکار عمومی را دستخوش تشویش
کند و در عین حال ،بدانی که این همه کوشش
و تــاش ،بــرای شناخته نشدن اســت! خبرنگار
برای مشهورشدن نمینویسد؛ او مینویسد تا
بذر آگاهی را بپراکند؛ مینویسد ،چون رسالت
قلم بر دوشــش سنگینی میکند؛ مینویسد تا
باری از روی دوش جامعهاش بردارد؛ مینویسد
تا مدیری را از کژی و ناراستی یک زیردست غافل،
آگاه کند و خود در این میانه ،نه چیزی مطالبه
میکند و نه توقعی دارد .خبرنگاری این همه
هست و این همه نیست! برای درک خبرنگاری
و دردسرهای جانکاهش ،باید خبرنگار باشی؛
باید استرس و فشاری را که او برای تولید یک
خبر تحمل میکند ،تحمل کنی؛ اشتباه نشود ،ما
خودمان را تافته جدابافته نمیدانیم؛ میخواهم
بگویم که این حرفه سهل ،بسیار ممتنع است
و سختیهایش نه به چشم میآید و نه کسی
پیدا میشود که درست و بایسته از آنها سخن
بگوید .با این همه ،خبرنگار ایرانی ،همچنان
ایستادهاست تا بنویسد و بگوید و از مسئولیتی
که بر عهده گرفتهاست ،پاسداری کند.

«حیدر» به همه خلق«امیر»آمده امروز
گروهاندیشه–شناختواقعهغدیرخمواتفاقاتی
کهدرآناجتماع ِ
بزرگپسازحجةالوداعگذشت،
بیتسلطبرمنابعوکاوشدرمتونمذاهبمختلف
اسالمی ،ممکن نیست .تحقیقی که مبتنی بر
یک متن یا دیدگاههای یک گروه باشد ،اگرچه
ارزشمند است ،اما نمیتواند حق مطلب را ادا
کند .چنین رویــکــردی ،البته با «انقلت»های
فراوان روبهرو خواهد شد .مرحوم عالمه امینی
که رضوان خداوند بر او باد ،با چنین نگاهی گام
در مسیر نگارش کتاب عظیمالشأن «الغدیر»
گذاشت؛ گامی بلند برای شناساندن عمیق و
عینی این رویــداد بزرگ به همه مسلمانانی که
تشنه شناخت حقیقت هستند .آن بزرگمرد،
برای جمعآوری اسناد و روایات مربوط به واقعه
غدیرخم ،چهارگوشه جهان اسالم را درنوردید
و رنج و دشــواری جانکاه فیشبرداریها را به
جان خرید؛ چه شبها که تا صبح ،زیر نور یک
شمع ،بیدار ماند ،سرما و گرما را تحمل کرد و
مجموعهای گــرد آورد که جــاودانــه شــد .کتاب
ارجمند «الغدیر» ،مجموعهای کامل و جامع از
روایات و احادیثی است که در کتابهای معتبر
همه مذاهب اسالمی ،یافت میشود .در سلسله
راویان احادیث درجشده این کتاب ،میتوان نام
 110صحابه پیامبر اکرم(ص) 84،نفر از تابعین
و 360تنازمحدثانبرجستهجهاناهلسنترا
مشاهده کرد .اینک ،در آستانه عید بزرگ غدیر،
نیکوست که یاد آن رویــداد سترگ را با روایت
عالمهامینیدر«الغدیر»زند هوشماخوبانهمراه
رابهمهمانیپرشکوهآندعوتکنیم.آنچهدرپی
میآید ،فرازهایی از این کتاب ارزشمند درباره
وقایعروزغدیرخماست.
▪بایدتاریخرادوبارهخواند

«تمام اقــوام و ملل جهان ،از هر طبقه ،به تاریخ
محتاجاندواینانگیزهدرتمامطبقاتودرهرقوم
وملت،بدونکموکاستوجودداردوهیچمذهبی
از مذاهب مسلمین ،نیازش به تاریخ کمتر از
دیگرینمیباشد؛منتهاهرصنفی،مقصودخودرا
ازتاریخمیجویدوهرگروهی،هدفمخصوصبه
خودراتعقیبمیکند.تاریخگمشدههردانشمند،
مطلوب هر هنرمند ،سرمایه اهل تتبع و تحقیق،
مورد عالقه هر متدین ،مقصد هر سیاستمدار و
هدفهرادیباست.بالجملهتاریخ،مورداحتیاج
تمام جامعه بشری اســت .اکنون ،باید دانست
که تاریخ [قابل اعتنا] ،با این ارتباط و پیوستگی
که با تمام مقاصد و اغــراض کلیه طبقات دارد،
آن تاریخی است که صحیح و مبتنی بر حقایق و
واقعیات[نوشتهشده]باشد.آنتاریخیکهبازیچه
اغــراض گوناگون قرار نگرفته و تمایالت دسته
مخصوصومقاصدمغرضانهوخودخواهانهگروه
خاصی،درتدوینآنراهنیافتهباشد.

 3انتصاب جدید در وزارت ارشاد
با حکم وزیــر فرهنگ و ارشاد
خبر
اســـامـــی ،مــدیــرکــل دفــتــر
برنامهریزی ،آموزش و توسعه
مشارکتهایامورقرآنوعترت،مدیرکلدفتر
تبلیغ و ترویج فعالیتهای قــرآن و عترت و
مدیرکل دبیرخانه شــورای فرهنگ عمومی
منصوب شدند .به گزارش ایسنا ،سیدعباس
صالحی در احکام جداگانهای سیدفخرالدین
اسماعیلی را به عنوان مدیرکل جدید دفتر
برنامهریزی،آموزشوتوسعهمشارکتهایامور
قــرآن و عترت ،مرتضی خدمتکار را به سمت
مدیرکلجدیددفترتبلیغوترویجفعالیتهای
قرآن و عترت ،اسماعیل شفاعی را به عنوان
مدیرکل جدید دبیرخانه ش ــورای فرهنگ
عمومی منصوب کرد .در احکام وزیر ارشاد ،از
مسئوالن جدید خواسته شدهاست اقدامات
مؤثری را برای افزایش سطح کیفی حوزههای
مدیریتخودشان،انجامدهند.

شافعی(پیشوای مذهب شافعی ،طبق مذکور
در «النهایه» ابن اثیر) ،احمد بن حنبل(پیشوای
مذهبحنبلی،درکتابهای«مسند»و«مناقب»)،
ابن ماجه (در کتاب سنن) ،ترمذی (در کتاب
صحیح)،نسائی(درکتابخصایص)وغیراینها
ازمحدثانبزرگاهلسنت».
▪روایت آن روز پرشکوه

واقعه تاریخی «غدیرخم» از جمله مهمترین
موضوعات تاریخی در جهان اسالم است .زیرا
این واقعه مهم ،با بسیاری از برهانهای قاطعه،
مبناواساسمذهبکسانیاستکهازآموزههای
خاندان پیغمبر اسالم(ص) پیروی میکنند که
شاملمیلیونهانفرازنفوسمسلماناناست.
▪راویانغدیرخم

«برای مورخان مقدور و میسر نخواهد بود که بر
سندومدارکاینقضیه [یعنیواقعه«غدیرخم»]،
طعنی وارد کنند و یا آن را ضعیف بشمارند .زیرا
با آن جهد و مشقتی که پیغمبر(ص) ،در کیفیت
زمانی و مکانی ابالغ این امر ،در روز غدیرخم،
بر خــود هموار فرمود ،وقــوع ایــن قضیه طوری
است که حتی دو نفر هم در آن اختالف ندارند.
هر چند ،به علل اغــراض و شائبههایی که بر
افراد آگاه و بینا پوشیده نیست ،در مدلول
و مفاد آن تشکیل اختالف دادهان ــد[ .از
همینرو]،اینکبهذکربرخیازمورخانی
که واقعه غدیرخم را در آثــار و کتابهای
تاریخی خود ثبت کردهاند ،مبادرت
مــیورزیــم :بــــاذری(در کتاب
انساباالشراف)،ابنقتیبه(در
کتاب «المعارف» و «االمامه
و السیاسه ») ،طبری(در
کتابی که به صــورت ویژه
در این باره تألیف کرده
است) ،ابن زوالق
لیثی مصری(در

تالیف خــود) ،خطیب بغدادی(در کتاب تاریخ
خود) ،ابن عبد البر(در کتاب االستیعاب)و غیر
اینهاازمشاهیرفنتاریخ.
این از نظر علم تاریخ و شأن مورخ و اما فن حدیث؛
در این فن نیز موضوع استدالل ،به همان روشی
که در علم تاریخ بیان شد ،بیکمو کاست وارد
است؛ زیرا محدث نیز ،به هر جانب و هر دسته از
حدیث ،با توسعهای که در دامنه آن وجود دارد،
توجهکند،روایاتصحیحومستندخواهدیافتکه
ُم ْش َعربراینمزیتوتقدمبرایولیدین،علیعلیه
السالم ،میباشد؛ به طوری که هر طبقه از طبقه
قبلازخود،اینحدیثرادریافتکردهاستتادور
منتهیمیشودبهطبقهصحابه؛یعنیآنانکهخود
[در«غدیرخم»]حضورداشتهواینخبرراازمنبع
وحی شنیدهاند .با چنین کیفیت ،اگر محدث از
ذکرچنینحدیثیکهتااینحدازاهمیتوعظمت
راواجداست،اهمالیاغفلتکند،ازایفای
حقامتاسالمیکاسته،مسلمانانرااز
روایتیدستاولازرسولخداصلیا...
علیه و آله ،محروم و بینصیب کرده و
از راه یافتن به شــاهــراه روشنی
کــه پیغمبرشان راهنمایی
فــرمــوده ،بــاز داشته است.
اکنون [در ایــن مقدمه]،
نــام بــرخــی از محدثان
بزرگ را که راوی واقعه
«غدیرخم»هستند،نقل
میکنیم :ابــوعــبــدا...
مــحــمــد بـــن ادریــــس

«رســول خ ــدا(ص) ،در دهمین ســال هجرت،
آهنگ زیارت خانه خدا را فرمود .پس از آنکه
رسول خــدا(ص) مناسک حج را انجام دادند،
با جمعیتی که همراه آن حضرت بودند ،آهنگ
بازگشتبهمدینهفرمودند.وقتیبهغدیرخمکه
در نزدیک جحفه است ،رسیدند ،جبرئیل امین
فرودآمدوازطرفخداوند،آنحضرتراامرکرد
کهعلی(ع)رابهوالیتوامامتمعرفیومنصوب
فرمایدوآنچهدربارهپیرویازاوواطاعتاوامراو
ازجانبخدابرخلقواجبآمدهاست،بههمگان
ابالغ فرماید .در این هنگام ،آنها که از آن مکان
گذشتهبودند،بهامرپیغمبربازگشتندوآنهاهم
که در دنبال قافله بودند ،رسیدند و در همانجا
متوقف شدند .رسول خدا(ص) ،پس از فراغت
از نماز ،در میان گروه حاضران ،بر محل مرتفعی
کهازجهازشترانترتیبدادهبودند،قرارگرفتو
آغازخطبهفرمود:حمدوستایشمخصوصذات
خداست.یاریازاومیخواهیموبهاوایمانداریم
و توکل ما به او است و از بدیهای خود و اعمال
ناروا ،به او پناه میبریم .آنگاه فرمود :آیا نه این
است که شما به یگانگی خداوند و اینکه محمد
بنده و فرستاده اوســت ،گواهی میدهید و به
اینکهبهشتودوزخومرگوقیامت،تردیدناپذیر
استواینکهمردگانراخدابرمیانگیزدواینها
همه راســت و مــورد قبول شماست؟ همگان
گفتند :آری؛ به این حقایق گواهی میدهیم.
پیغمبر(ص) فرمود :خداوندا! گواه باش .آنگاه
ادامــه داد :پس از درگذشت من ،با دو یادگار
گرانبها و ارجمند که در میان شما میگذارم،
چگونه رفتار میکنید؟ در این موقع ،یکی در
میانمردمبانگبرآوردکهیارسولا!...آندوچیز
گرانبهاوارجمندچیست؟فرمود:آنکهبزرگتر
اســت ،کتاب خداست؛ بنابراین ،آنرا محکم
بگیریدوازدستندهیدتاگمراهنشویدوآندیگر،
اهلبیتمنمیباشدوهماناخدایمهربانودانا
مرا آگاه فرمود که این دو ،هرگز از یکدیگر جدا
نخواهند شد تا کنار حوض [کوثر در بهشت ]،بر
من وارد شوند .سپس دست علی(ع) را گرفت
و آن را بلند کرد و مردم او را دیدند و شناختند.
آنگاه فرمود  :هر کس که من موالی اویم ،علی
موالی او خواهد بود .این سخن را سه بار و بنا به
گفته احمد بن حنبل ،پیشوای حنبلیها ،چهار
بارتکرارفرمود».

میثاقیکهتاریخرایادآوریمیکند
در میان اعمال روز غدیر ،نماز
سخن اندیشه
عیدغدیروزیارتغدیریه،بسیار
سفارششدهاست.البتهایندو
عمل ،اختصاصی به این روز ندارند و در روایت
آمدهاستکهدرروزهایدیگرهم،میتوانآنها
راانجامداد.شیخعباسقمیدرمفاتیحالجنان،
درباره این زیارت نوشتهاست« :روایت شده به
خواندن آن زیــارت ،در هر وقت و هر کجا که
شخص باشد  ...ما در کتاب هدیه الزائرین به
سنداینزیارتاشارهکردیمواینکهزیارتراهر
روز ،از نزدیک و دور میشود خواند و این فایده

کرونا،بزرگترینحراجیکتابجهانرامجازیکرد
حــراجــی «بــیــگ بــد ول ــف» که
جهان کتاب
بــزرگتــریــن حــراجــی فــروش
کتاب در جهان اســت ،برای
اولینبار در تاریخ خــود ،به صــورت مجازی
برگزار میشود .به گــزارش ایبنا ،به نقل از
«مــنــافــن» ،شــیــوع ویــــروس کــرونــا اغلب
نمایشگاهها و رویدادهای مربوط به کتاب را
یکی پس از دیگری به تعطیلی کشانده است؛
با اینحال برخی از این نمایشگاهها تصمیم
گــرفــتـهانــد تجربه بیسابقه و جــدیــدی را
بیازمایند و رویــدادهــای خــود را به صورت
آنالین و مجازی برگزار کنند .بزر گترین
حراجی فروش کتاب« ،بیگ بد ولف» ،آخرین
رویداد کتابی است که فضای مجازی در کشور
سریالنکا میزبان آن خواهد بود تا طرفداران
این حراجی ،دسترسی ایمن و آسانتری را به
کتابهای ارزان این رویداد بزرگ فرهنگی

تجربه کنند .ایــن حراجی به دلیل فروش
گسترده و میلیونی کتابهای انگلیسیزبان،
با تخفیفهای  50تا  90درصد مشهور است
و قــرار است که به صــورت  24ساعته ،بین
روزهای اول تا چهارم اکتبر و به صورت آنالین،
خدمات خود را به عالقهمندان ارائه کند .ایده
فروش گسترده کتاب به این صــورت ،برای
اولین بار تحتعنوان « ،»big bad wolfدر
ســال  2009مــیــادی ،تــوســط یــک زوج و

مشاوره حقوقی

پرسش هایخود را در تمام زمینه های
حقوقــی ،از طریــق پیامک به شــماره

 2000999ارسال کنید.

پرسش :خودرویی را که مالکیت آن بین وارثان
بود ،با قولنامه خریداری کردم و تمام وراث هم
قولنامه را امضا کردند .قرار شد بعد از انحصار
وراثت برای من سند بزنند؛ کار انحصار وراثت
انجام شــد ،امــا از زدن سند به نــام من طفره
میروند .تمام مــدارک خــودرو در اختیار من
است.آیامیتوانمخودمبرایسنداقدامکنم؟
پاسخ :علیه وارثان (فروشندگان خودرو) دعوای
الــزام به تنظیم سند رسمی اقامه و مبایعهنامه (یا
قولنامه)رابهعنواندلیلاثباتادعایخودضمیمه
دادخواستکنید.اگرسندخودروهنوزبهناممتوفی
است ،باید گواهی انحصار وراثت نیز به دادگاه ارائه
شــود .در صورتی که گواهی انحصار وراثــت را در
اختیار ندارید ،میتوانید به شــورای حل اختالف
مراجعه و به عنوان ذینفع درخواست کنید برای
متوفیگواهیانحصاروراثتصادرشود.همچنین،
اگر به علتی مث ً
ال در رهن بودن خودرو ،انتقال سند
آن به شکل فعلی مقدور نیست ،باید در دادخواست
در قسمت خواسته «الزام خوانده به تسویه حساب
و فک رهن از خــودرو» یا هر اقدام دیگری که برای
تنظیمسندضروریاستهم،ذکرشود.درصورتی
کهدرقراردادشمابرایتأخیردرتنظیمسند،مبلغی
به عنوان وجه التزام یا خسارت تأخیر در انجام تعهد
در نظر گرفته شده اســت ،میتوانید با استناد به
قرارداد خود از دادگاه درخواست کنید که عالوه بر
الزامفروشندگانبهتنظیمسند،آنهارابهپرداخت
خسارت نیز محکوم کند .ماده  362قانون مدنی
مقرر میدارد که «به مجرد وقوع بیع مشتری مالک
مبیعوبایعمالکثمنمیشود».یعنیپسازانعقاد
قرارداد ،خریدار مالک خودرو میشود .هر کدام از
طرفینملزمبهایفایتعهداتخودهستند.فروشنده
باید مبیع (مال فروختهشده یا خودرو) را به خریدار
تحویل دهد و سند رسمی انتقال تنظیم کند .از
سوی دیگر ،خریدار باید بهای خــودرو را مطابق
آنچه در قرارداد مشخص شده است ،بپردازد .اگر
خودرو را از فردی خریده و برای انتقال سند ،وکالت
رسمی(محضری) دریافت کــرده باشید و پس از
معاملهفروشندهفوتکند،وکالتباطلخواهدشد.
اگرچهدرچنینفرضینمیتوانیدباوکالتیکهدارید
راس ًابرایانتقالسندمالکیتخودرواقدامکنید،اما
ورثه متوفی برای اجرای تعهدات قرارداد (از جمله
برای تحویل خودرو به خریدار یا برای تنظیم سند
رسمی)جانشینیابهاصطالح«قائممقام»فروشنده
خواهند بود .بنابراین ،ابتدا با ارسال اظهارنامهای،
از وارثان فروشنده دعوت کنید تا به عنوان قائممقام
فروشنده با حضور در دفتر اسناد رسمی ،برای
انتقالسندخودروبهنامشمااقدامکنند.درصورت
خودداریازتنظیمسندرسمیانتقال،علیهوارثان
فروشنده در دادگاه محل اقامتشان دعوای «الزام
به تنظیم سند رسمی» اقامه کنید .در این صورت
نیز،بایدگواهیانحصاروراثتبهدادگاهارائهشود.

گزارش

موندال؛ روستایی که بهشت
کتاب نروژ است

نگاهیمتفاوتبهزیارتغدیریه امامدهم(ع)

جلیلهای است که البته راغبان در عبادت و
شائقانزیارتحضرتشاهوالیت،آنراغنیمت
خواهندشمرد».بااینحال،زیارتغدیریهفقط
زیارتنیستومیتواندرآن،تاریخصدراسالم
را هم مرور کرد و عهدی را که با والیت بستهایم،
تازه کرد .این زیــارت ،حاوی مطالبی از تاریخ
والیــت اســت؛ از جمله حدیث غدیر ،ماجرای
نزول«السیف ّال
فدک،جنگبدر،احزابُ ،احدِ ،
ذوالفقاروالفتی ّالعلی»،جنگ ُحنین،صفین،
عمار ،شهادت
جمل ،نهروان ،شهادت جناب ّ
حضرت امیرالمؤمنین(ع) ،بیزاری از دشمنان
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والیــت و قاتالن حضرت سیدالشهدا(ع).
زیــــــارت غـــدیـــر ّیـــه امـــــام هــــــــادی(ع) در
مفاتیحالجنان شیخ عباس قمی در بخش
زیارات ،وارد شده است .اکنون که در آستانه
عید سعیدغدیر قــرار داریــم ،خــوب اســت با
قرائت این زیارت شریفه ،هم از برکت معنوی
آن توشه برگیریم و هم مروری بر تاریخ پرفراز و
نشیب صدر اسالم داشته باشیم.
شریک تجار یشان ،انــدرو یــاپ ،به منظور
کاهش نرخ بیسوادی در مالزی کلید خورد.
آ نهـــا در ســـال  2006تصمیم گرفتند
کتا بفروشی کوچکی را در کواالالمپور با
هدف تشویق مردم به مطالعه افتتاح کنند اما
به سرعت دریافتند که برای ایجاد یک تغییر
اساسی ،به اقدام بزرگتری نیاز دارند و از آن
جایی که امکان گشایش کتابفروشیهای
بیشتر فراهم نبود ،آ نها حراجی بزرگی را
بــرای رونــق دوب ــاره مطالعه و فــروش کتاب
افتتاح کردند .فروشگاه بزرگ حراج کتاب در
مالزی باعنوان «گرگ ِ
بد ُگنده» که نامش را از
یک داستان معروف کودکان گرفتهاست،
زمانی که صنعت نشر در این کشور بدترین
دوره رکود خود را تجربه میکرد ،افتتاح شد.
از آن زمــــان تــاکــنــون شــهــرهــایــی چــون
کواالالمپور ،جاکارتا ،مانیال ،کلمبو ،بانکوک،
دبــی ،تایپه و ...میزبان ایــن رویــداد بزرگ
فرهنگی بودهاند.

در یک روستای ن ــروژی ،مــردم شعاری دارنــد که
میگوید تعداد کتابها باید بیشتر از آدمها باشد .به
گزارشایبنا،بهنقلاز«بیزینساینسایدر»،شعارمردم
روستای موندال ( )Mundalواقع در غرب کشور
نروژ،هرچندغیرواقعیاست،ولیبهصورتنمادین
در راستای افزایش عالقهمندی مردم به ادبیات و
کتابعملمیکند.دراینروستا،هرجاییراکهنگاه
کنید ،کتابخانههای کوچکی ساخته شده است که
کتابهارابهرایگان،دراختیارساکنانقرارمیدهد.
البته مردم این روستای  280نفری میگویند تنها
 150هزار جلد کتاب در این روستا وجود دارد که به
نظر کافی نیست ،اما همین شعار باعث شده است
که نام روستای موندال ،بر سر زبانها بیفتد و به
شهر کتاب نروژ معروف شود .تمام کتابهایی که در
قفسههای موجود در سطح روستا عرضه میشود،
دسـتدوم است؛ چون ساکنان اعتقاد دارند نباید
کتابهایقدیمیقربانیعصردیجیتالشود.آنها
کتابهاییکدیگررامطالعهمیکنندودرنگهداری
آنها سعی جدی دارند .روستای موندال در کشور
نروژ ،بهشت دوستداران کتاب شناخته میشود و
وجوداینقفسههایکتاب،باعثجذبگردشگران
داخلی و خارجی شده است .البته کتابخانههای
باز این روستا ،تنها در فصلهای بهار و تابستان باز
است و در فصول سرد بــرای محافظت از کتابها
بستهمیشود.

