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ﻣﻦ و اماس

گزارش »شرق« از اقدام خیران برای راهاندازی کتابخانه در روستاهای آذربایجان غربی و کردستان

ﺗﻬﺮاﻧﺸﻬﺮ

این همه »درد« نهان هست و
مجال آه نیست

شور کتابخوانی از »لج« تا »شوی«

نگاهی ملی
در داستان دهقان فداکار
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ﻣﺮﯾﻢ ﭘﯿﻤﺎن
 با هر حرکت چشــم راســتم درد در تمام ســرم
میپیچــد .صداها چندینبرابر شــدهاند مانند نگاه او
در خاطر من .کســی در راهپله ،دیگری را صدا میزند.
دیگری کس دیگری را .میروند و میآیند .شــادمانی
در صدای آنهــا موج میزند .غلــت میزنم .درد در
دندانهایم متوقف شــده اســت .یکبــاره به خواب
مــیروم و یکباره بیدار میشــوم .بیــداد میکند در
سرم دردی که آســایش لحظه بیداری را بر من حرام
کرده است .کســی دیگری را صدا میزند و من غلت.
سرم تیر میکشد و دندانم و چشمانم .درد .درد .درد.
خبری از خواب نیســت .بیداری بیــداد نمیکند .درد
سلطه میراند .کسی میرود .دیگری میآید .از تزریق
آخر چند ســاعتی گذشته است و از درد گویی سالها.
پتو را کنار میزنم .تب ،شــعله میکشــد .دکمه آخر
کاپشــن را کالفه میبندم .در را باز میکنم .میهمانان
شاد از راهپله رد میشــوند .سوز سرمای پاییز سترون
در جانم مینشــیند .عرق روی پشــتم محو میشود.
درد در استخوان خشــکم جان میگیرد .راه میافتم
در کوچــه تاریک و ناهموار تردید نیمهشــب پاییزی.
ذهن درد را خــراش میدهد .با هر
صــدای قدمهایم ِ
گام فشار دندانها را بیشتر میکنم .میگویند پیادهروی
ســردرد را بهتر میکند .تب ،شعله میکشد .کسی از
کنارم میگذرد .دکمه کاپشن را باز میکنم .مسکنها
هیچ اثــری ندارند .بیخوابــی درد را چند برابر کرده
اســت .گالب ،چای ،قهوه ،مسکن ،قرص و تزریق ،درد
را آرام نمیکند .انگشــتانم برگه قرصهای مسکن را
در جیبم لمس میکند .رهایش میکنم .از مسمومیت
استامینوفن میترسم .برای شش ساعت گذشته سه
عدد زیاد بوده اســت .نفسکشــیدن در هوای ســرد
و خاکســتری شهر دشــوار اســت .برای تنوع ،عمیق
نفس میکشــم .در کمتر از چند ســاعت مسمومیت
حاد اســتامینوفن را هشــدار دادهاند ،اما درد ناشی از
بیخوابی و سروصدای خانه و آلودگی اینروزها راهی
جز مصرف آنها نگذاشــته است .ساعت از سه صبح
گذشته است .روی تخت دراز میکشم .کسی دیگری
را صدا میکند .بیدار میشــوم .صورتم از درد خیس
اســت .میخواند؛ »این چه استغناســت یــا رب وین
چه قادر حکمت اســت /کاین همه زخم نهان هست
و مجال آه نیســت« باز راه میافتم .ماشــین سردتر از
همیشه در ترافیک ایستاده اســت .تهوع چارهای جز
بستری باقی نمیگذارد .جلوی در بیمارستان ماشین
میایستد .روی فرمان ضرب میگیرم .ناگهان به جلو
میرانم .اینبار نمیخواهم بستری شوم .شهر خلوت
اســت .کاش! خلوت بماند .نفس نمیآید و نمیرود.
مصرف استامینوفن مشکل تنفســی را جدیتر کرده
است .به دوستی پناه میبرم تا با لبخندش درد را التیام
بخشــد .به چینهای شکسته موهایش خیره شدهام.
بلنــد و بیوقفه حرف میزند .نمیدانم از مســافرت
به شــمال چگونه به داستان تصادف در تهران رسید.
در پیچوخم داســتانها دندانهایم ساییده میشوند.
لیوان آب را سر میکشــم .میگویند آب و گالب برای
رفع درد ســر مؤثر است .با قاشق نقش میکشم روی
ظرف .شــاید غذاخوردن و باالرفتــن قند خون ،درد را
کمتر کند .با خودم عهد میکنم ،وقتی دردهایم کمتر
شد ،کمی ورزش کنم .شاید تنفس مرتب و تمرینهای
ورزشی از درد پیشگیری کند .به خیال تکرار نگاه »او«
میاندیشم .درد در سرم آرام میشود.

و آقا -پرمصرفترین ادویه مورد استفاده در پخت پیتزا
 -۱۳النه پرندگان -سیمی با مقاومت الکتریکی زیاد در
برخی وســایل برقی -میوه ریز شیرین  -۱۴نمابر -شرح
و بیان -پیاده در شطرنج  -۱۵گازی اشكآور – قوی.
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افقی:
 -۱نوعــی آش که بــا آرد گندم تهیه میشــود-
اولیــن قســمت دســتگاه گــوارش -نوعــی نارنگی
 -۲رمانــی از ســیامک گلشــیری ،نویســنده معاصر
ادبیــات کشــورمان  -۳بیــرق -ســبز تیــره -لباس
کشــباف  -۴پایتخــت ایتالیا -درخت عــرب -هوای
گرم مرطوب -از شــهرهای آلمان  -۵پســر رستم در
شاهنامه -محفل  -۶ستایش ،وصف -شهر ساحلی-
غزال -حرف فاصله  -۷کاشــف واکسن آبله -وضع
حملکــردن -تغار چوبی  -۸آســیب -اطــراف کره
زمین را فراگرفته است -پاک و بیآالیش  -۹خرگوش
عرب -سیستمعاملی در کامپیوتر -کاشتنی انفجاری
 -۱۰استفراغ -پهنه دشت -پهنه وسیع آبی -انکارکردن
 -۱۱دایرهالمعــارف فرانســوی -قطعــه موســیقی
بــرای یك یا دو نوازنــده  -۱۲دارای خرابی مختصر-
پایــه و بنیــاد -بازی و ســرگرمی -رایحــه  -۱۳چند
بیت -همراه پشتک -دســت محبت بر سر او بکشید
 -۱۴بهدنیاآمدن و متولدشدن  -۱۵صدای خنده بلند-
ستون خیمه -انتقادکننده.
عمودی:
 -۱دســتگاهی بــرای اندازهگیری شــدت جریان
بــرق -عنوانی بــرای فرزند بزرگان  -۲آب مناســب
اســتحمام -ســراینده مثنوی وامق و عــذرا -معلم
مقطــع متوســطه  -۳بوســه -زدودن ،پاكکــردن-
لهشده  -۴پارچهها -نقطه شروع -ارسباران امروزی
 -۵مکان -عرضه و لیاقــت -چند مرتبه  -۶پایتخت
آلبانی -ســیاره زهره -ضربه سر در فوتبال  -۷دارای
مزه گــس با بوی تنــد – غیرقابل انکار -اهل ســاوه

 -۸نوشته حاشــیه ســند -گیاهی از خانواده ریواس-
بیدار  -۹بهتازگی -قاضی -گوسفند جنگی  -۱۰جدید-
بهشت -ســاز زندهیاد همایون خرم  -۱۱نوهزاده -جای
نگهداری پولهای بانکی -ناپیدا  -۱۲هم تیمی -سرور

ساخت کتابخانه اســت .در مرحله اول روستاهای
فــرزاد در حادثهای در تابســتان  ۹۶جان خود را از
هدف و معرفیشــده را بررسی میکنیم و براساس
دست داد .انجمن حامی ،هزینه  ۱۷میلیون تومانی
شــاخصهایی کــه دارند مثــل جمعیــت ،میزان
تجهیز کتابخانه آگریقــاش را بهصورت کمپینی با
امکانات و نیازمندی و دسترسیها بررسی میشوند
مشــارکت و همراهی  ۱۸نفــر از خیران تأمین کرد.
و پس از تأیید شرایط برای راهاندازی کتابخانه اقدام
بخــش بزرگی از کتابهای کتابخانه این روســتا را
میشود .از طرف دیگر کمیته جذب خیران انجمن
خود مردم و اهالی روســتا اهدا کردهاند .در مراسم
که وظیفهشان پیداکردن خیران مشتاق برای تأمین
افتتــاح این کتابخانه در یک ســو بنــری با تصویر
هزینه در این زمینههاست ،با آنها صحبت میکنند
زندهیاد میرهادی به چشم میآید و در سویی دیگر
و شــرایط برایشــان توضیــح داده میشــود و در
تصویری از کتابدار جوان و تازه درگذشــته روســتا.
نهایت پس از کســب رضایت ،کار ساخت یا تجهیز
اینجا هم حاضرانی که پشــت تریبون میروند ،در
کتابخانهها آغاز میشود«.
صحبتهای خود چه با زبانی ادیبانه و چه شــعر
به گفتــه خانم حقنــژاد تجهیــز کتابخانه در
کودکان
از اهمیت کتــاب و کتابخوانی میگویند.
ِ
حقیقــت بــه معنای ارســال قفســه کتــاب ،میز
ردیفبهردیف نشســته نیز پس از پایان صحبت هر
کتابخوانی ،میــز کتابدار ،صندلی ،تشــکچههای
نفر با اشــتیاق تشویق میکنند .ساختمان کتابخانه
قصهخوانــی کودکان ،بازیهای فکــری برای اتاق
این روستا را دهیاری اهدا کرده است .خانهای با دو
کودک ،کامپیوتر و کتاب اســت .او همچنین ادامه
اتاق و حیاطی بزرگ ،یک سو اتاق کودک با کتابها
میدهد» :این انجمن از زمان تأســیس در سال ۸۱
و بازیها و سرگرمیهای آموزشی مناسب کودکان
تاکنــون ۲۳ ،مدرســه و چهار
و ســوی دگر قفســههای پر از
کتابخانــه مجهــز در مناطــق
کتاب و میز و صندلیهایی برای
انجمن حمایت از توسعه فضاهای
دورافتاده و کمبرخوردار کشور
مطالعه .شب شده است و سوز
آموزشی و فرهنگی یا به اختصار
احــداث کــرده و همچنین ۵۰
ســرمای پاییزی روســتا بیشتر
»حامی« با این هدف به وجود
بــاب کتابخانــه عمومی و ۵۳
شــده ،اما بچههــای آگریقاش
آمد که ما ضرورت و نیاز ساخت
کوله کتاب )کتابخانههای سیار
خیال رفتن به خانههایشــان را
فضاهای آموزشی را احساس
گردشــی( نیز غالبا در مناطق
ندارنــد و در اتاقهای کتابخانه
میکردیم .ما سعی کردیم تشکلی
روستایی تجهیز کرده است«.
نونوارشــان کتابهــا و میــز و
به وجود آوریم که کمکهای معنوی
او در پاســخ به این ســؤال
و مادی عالقهمندان را جمعآوری
صندلــی و بازیهــا را ورانداز
و سازماندهی کند و با کارشناسی
کــه انجمــن حامــی چگونه
میکنند .مقصد بعدی اســتان
و نیازسنجی ،آن را صرف ساخت
تأسیس شــد نیز اینطور پاسخ
کردســتان و روســتایی به نام
مدرسه در مناطق محروم کنیم
میدهد» :انجمــن حمایت از
شوی نزدیک شهر بانه است.
توســعه فضاهــای آموزشــی
اعضــای انجمــن خیریــه
و فرهنگــی یا بــه اختصار حامی با ایــن هدف به
حامی و همراهانشان شب را در مهاباد سر میکنند
وجود آمد که ما ضرورت و نیاز ســاخت فضاهای
و فردا اســتان آذربایجان غربی را به سمت استان
آموزشــی را احســاس میکردیــم و معتقد بودیم
کردستان ترک میکنند .کتابخانهای که در روستای
ســازندگی در کشــورمان به همراهــی و همدلی
شوی بانه افتتاح میشود ،ریژگه نام دارد و خانواده
جمعی نیاز دارد .ما سعی کردیم تشکلی به وجود
خیری به نام حســن رســتمی هزینــه  ۱۷میلیون
آوریم که کمکهای معنــوی و مادی عالقهمندان
تومانی تجهیز این کتابخانه را تأمین کردهاند.
را جمعآوری و ســازماندهی کند و با کارشناسی و
فرح حقنژاد ،عضو هئیتمدیره و هئیت امناي
نیازســنجی ،آن را صرف ساخت مدرسه در مناطق
انجمن حامی درباره فرایند شناســایی روســتاهای
محــروم کنیم .بــا همین هدف انجمــن را به ثبت
هدف و همچنین یافتــن خیران تأمینکننده بودجه
رســاندیم .سپس انجمن از ســال  ۱۳۸۸با هدفی
به »شــرق« میگویــد» :ما مناطق هــدف خود را
که در امر اشــاعه فرهنگ مطالعه برای خود قائل
اســتانهای مرزی و بهصورت مشخص استانهای
است ،به ســاخت و تجهیز کتابخانههای روستایی
سیستانوبلوچســتان و کردســتان و آذربایجــان
پرداخــت و ازآنجاییکه آمــوزش در قبال کودکان
غربــی گذاشــتهایم .بخشــی از فعالیــت انجمن،
هر مرز و بوم نقش حیاتی دارد و مدارس بیشترین
مدرسهســازی اســت و بخش دیگــر راهاندازی و
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صدرا محقق :ســوز ســرمای پاییزی مــیوزد ،اما
بچهها ردیفبهردیف بــا لباسهای نو و رنگرنگ
دو طــرف خیابــان اصلــی روســتا ایســتادهاند با
شاخههای گل در دستشان .میهمانان که میرسند
با لبخنــد ،گلها را بــه آنها میدهنــد و دور آنها
حلقه میزنند ،بزرگترهای روســتا هم خوشــامد
میگویند و کمی بعد همه را برای شــروع مراسم
رســمی به داخل مســجد دعوت میکننــد .اینجا
روســتای »لج« در نزدیکی شــهر مهاباد در استان
آذربایجــان غربــی اســت ،جایــی که قرار اســت
کتابخانه تازهتأسیس روســتا با بیش از هزارو ۵۰۰
جلد کتاب رســما افتتاح شــود .میهمانان هم دو
مقام مســئول از وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی
 مرضیه مرآتنیــا بهعنوان مشــاور وزیر در اموربانوان و محسن حاجیزینالعابدینی ،معاون سابق
نهــاد کتابخانههای عمومی کشــور -و مســئوالن
انجمن خیریه حامی بهعنــوان تأمینکننده اصلی
بودجه و امکانات الزم برای این کتابخانه هستند.
داخل صحن اصلی مســجد روســتا بــه غیر از
اهالی ،میهمانانی از مهاباد هم آمدهاند ،از فعاالن
فرهنگی و دانشــگاهی تــا تعدادی از شــاعران و
نویسندگان منطقه ،کتابخانهای که قرار است افتتاح
شــود نام ژیار را بر خود دارد و به یادبود هنرمندی
به نام »فرهاد فرجلی« تجهیز شــده است ،هزینه
تجهیز این کتابخانه به مبلــغ  ۱۷میلیون تومان را
حامــی مالی آن ،زهره عبداﷲزاده پرداخت کرد .او
هم در این مراسم برای افتتاح کتابخانه به روستای
لج دعوت شــده اســت و از دســت اهالی روستا
لوح سپاســی دریافت کرد .شــور و شوق بچهها از
افتتاح کتابخانه در چهرهشــان معلوم اســت .سه
ردیف از حاضران در مســجد را بچهها پر کردهاند.
در ســوی دیگر همین شــور را به شــکلی دیگر در
چهــره و گفتههای بــزرگان روســتا میتواند دید.
علی رســولپور ،دهیار روستا ،پشت تریبون میرود
و بهغیراز تشــکر و قدردانی مفصلی که از انجمن
حامی برای توجهشــان به روســتای لج میکند ،از
مشکالت روستا و کمتوجهیها و کمبود بودجهها
میگوید به ایــن امید که صدا و درخواستشــان از
تریبون رسانه به مسئوالن برسد؛ آیا میرسد؟ لج در
 ۲۱کیلومتــری مهابــاد اســت و هــزارو  ۳۹۰نفر
جمعیــت دارد .در رأس درخواســتهای آقــای
دهیار ،کمک برای بهسازی و مرمت حمام تاریخی
روستاســت .حمامی با معماری منحصربهفرد که
هنوز بیشــتر از  ۸۰درصد بنای آن ســالم و دیدنی
اســت و با کمی مرمــت و بهســازی میتواند به
نقطــهای دیدنی در این روســتا بدل شــود .کمی
بعد کتابخانه روســتا که در ساختمانی چسبیده به
مسجد روستا راهاندازی شده است ،افتتاح شد.
مقصد بعدی کمی نزدیکتر به شــهر مهاباد در
روستای آگریقاش اســت .اینجا هم میزبان مراسم
افتتاحیه کتابخانه ،مســجد روستاســت .جمعیتی
بهمراتب بیشــتر از روستای قبلی ،شامل کودکان و
بزرگســاالن در این روستا هم با شوروشوق به صف
ایســتادهاند .هم برای خوشــامدگویی و هم افتتاح
کتابخانــهای که به نــام زندهیاد تــوران میرهادی
نامگذاری شــده اســت؛ توران میرهادی ،اســتاد و
نویســنده در حوزه ادبیات کودکان که سرپرســتی
تدوین و تألیــف فرهنگنامه کودکان و نوجوانان را
نیز بر عهده داشته است .میرهادی را »مادر ادبیات
کودک و نوجــوان در ایران« خواندهاند .اتاق کودک
کتابخانه این روســتا نیز به نام اولین کتابدار جوان
این کتابخانه ،فرزاد قنبری نامگذاری شــده اســت.
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تعداد کودکان تحت آموزش را دربر دارند ،از ســال
 ۱۳۹۱به توانمندســازی کودکان از مســیر آموزش
روی آورد .ایــن انجمن بیشــتر در نقــاط محروم و
فاقد امکانات فعالیت میکند .تأسیس کتابخانه در
اولویت کار آن است«.
مقصــد آخرین روز ســفر روســتای شــوی در
هفت کیلومتری ســمت غرب بانه اســت .مسجد
بزرگ روســتا پر اســت از جمعیت .پیــر و جوان و
کــودک مشــتاقانه نشســتهاند تا کتابخانه روســتا
افتتاح شــود .به غیــر از میهمانانی کــه از تهران
آمدهانــد ،مســئوالن و چهرههــای شناختهشــده
فرهنگــی و مذهبی از شــهر و روســتاهای اطراف
و همچنین ســنندج ،مرکز اســتان ،به این مراســم
دعوت شدهاند.
کتابخانهای که در این روســتا قرار است افتتاح
شــود  ۵۰متــر مربــع زیربنــا دارد و آن را دهیاری
روســتا برای راهاندازی کتابخانه در اختیار انجمن
حامــی قرار داده اســت .به گفته عثمــان رفاعی،
مسئول نمایندگی انجمن حامی در شهرستان بانه
که یکی از ســخنرانان مراســم است» :در نخستین
مرحله از فعالیت این مرکز فرهنگی که با استقبال
گرم اهالــی و دانشآموختگان این روســتا روبهرو
شــده ،هزارو  ۷۰۰جلد کتــاب در هزارو  ۵۰۰عنوان
شــامل موضوعات ادبــی )رمان ،شــعر و ادبیات
کــودک( به زبانهای کردی و فارســی ،موضوعات
تاریخــی ،تربیتی ،علــوم پایه ،کــودک و نوجوان و
آموزشــی و همچنین کتاب ،قفســه ،میز مطالعه،
رایانه ،میــز کتابــدار ،صندلی و بازیهــای فکری
کودکان پیشدبســتانی و دبســتانی فراهم شــده
است و عالقهمندان در روستای شوی و آبادیهای
اطراف میتواننــد ضمن امانتگرفتــن کتابها و
منابــع موجود ،از فضای مطالعه و لوازم یادشــده
هم استفاده کنند« .او همچنین میگوید» :عالوهبر
راهانــدازی اولیــه کتابخانههای عمومی ،شــارژ و
تزریــق کتابهــا و منابع جدید و تهیه بســتههای
آموزشی برای دانشآموزان در مهرماه هرسال نیز
از جمله حمایتهای مســتمر انجمن از فضاهای
فرهنگی راهاندازیشــده و فعالیتهای این عرصه
است«.
دیگر ســخنران مراســم برای حاضران مشتاق،
»فرح حقنژاد« ،مســئول امور کتابخانههای غرب
کشــور انجمن حامی بود که در صحبتهای خود
از رســالت و اهداف صرفا فرهنگی و آموزشی این
نهاد مردمی در مناطق کمبرخوردار کشــور گفت و
ابراز امیدواری کرد آغازبهکار این کتابخانه ســرآغاز
رونقگرفتــن مطالعه و کتابخوانی در این روســتا
باشد و قول داد در آینده هم برای تأمین کتابهای
بیشتر برای این کتابخانه اقدام کنند.
محمدامین صبوری ،بخشدار مرکزی بانه هم در
این مراســم حضور داشت و در ســخنانی با اشاره
به پیشینه غنی اسالمی و فرهنگی ساکنان دهستان
شوی از گذشته تاکنون ،عالقهمندی و رشد و پویایی
فرهنگی ســاکنان ،دانشآموختگان و نخبگان این
روستا را دلیل پیگیری و راهاندازی کتابخانه و مراکز
فرهنگی جدید ذکر کرد.
براســاس اعالم در قالب ایدهای با عنوان »کوله
کتاب« که ویژه مناطق کمجمعیت و پراکنده است
نیز کــه از دیگر اقدامــات و ابتــکارات این انجمن
در بخــش مرکزی شهرســتان بانه اســت ۱۰،کوله
با مرکزیت دهســتان »شــوی« هرکدام شامل ۱۳۴
عنوان و جلــد کتاب بهصورت گردشــی در اختیار
ساکنان روستاهای اطراف قرار میگیرد.

ﺳﻮدوﮐﻮ ﺳﺨﺖ 1983
قانونهاي حل جدول سودوکو:
 -۱در هر سطر و ستون باید اعداد یك
تا  ۹نوشته شود .بدیهي است که هیچ
عددي نباید تکرار شود.
 -۲در هر مربع  ۳×۳اعداد یك تا  ۹باید
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید
تکرار شود.

ﺳﻮدوﮐﻮ 1983
سودوکو
سودوکو  Sudokuیك واژه ترکیبي
ژاپني به معناي عددهاي بيتکرار
است و امروزه به جدولي از اعداد
گفته ميشود که به عنوان یك
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي
مختلف به چاپ ميرسد.

 »دهقان فــداکاِر« کتابهای درســی بســیاری از
ایرانیان پس از مدتی بیماری در یازدهم آذر درگذشت.
همانطــوری که تقریبــا قاطبه ایرانیان باســواد خبر
دارند ،جوانی در شــبی ســرد پس از ریــزش کوه بر
مســیر عبور راهآهن ،ازخودگذشــتگی میکند و جان
جمعی از هممیهنــان را نجات میدهد .در این چند
روز گروه بیشماری از ایرانیان در غم ازدستدادن آن
قهرمان شــریک بودند .انواع پیامها و خبرهایی که در
رســانههای مختلف و بین ایرانیان ردوبدل شد ،خود
گواه است بر این مدعا .عدهای نیز گمانهزنی کردند که
نامش این نیست و آن است و عدهای دیگر که خود آن
مرحوم گفته لباس گرمش را درنیاورده یا کتک خورده
اســت و بیتوجهی مسئوالن و فقر و جز اینها .مسئله
مورد توجه دیگر ،حذف داســتان »دهقان فداکار« از
کتابهای درسی بود؛ اما مسئلهای دیگر نیز وجود دارد
که اکثر تحلیلگران یا رسانهها به آن التفاتی نداشتند،
پیرنگ داستان و دلیل قرارگیری آن در کتابهای درسی
بود .خالصه ماجرا این اســت که جوانی از روستاهای
شهرستان میانه ازخودگذشــتگی میکند و قطاری و
سرنشینانش را از خطری میرهاند .ماجرا به نوع خود
بزرگ است و بســیار مهم؛ اما اگر موضوع در روزنامه
اطالعات ســال  ۱۳۴۰بازتابی نداشت و سپس دیگری
در کتابهای درســی تعبیه نمیکرد ،نه از تاک نشانی
میماند و نه از تاکنشــان و آن ازخودگذشتگی در آن
گردنه دفن میشد و شاید صرفا در ذهن نقش اصلی
ماجــرا باقی میماند و ما از وجود چنین شــخصیتی
خبردار نمیشدیم؛ اما خوشــبختانه نویسندهای آگاه
و روشــن این خالصــه را برمیگیرد و بــا بهکارگیری
قواعــد داستاننویســی آن را برای کودکان ســرزمین
ایران بهشــیوهای همدالنه و داستانی میپروراند و از
آن مهمتر شــخصیتی آگاه و مسئولیتپذیر و آشنا به
تألیف آموزشوپرورش وقت داســتان
ظرایف در نهاد ِ
مذکــور را در کتابهــای درســی پایه ابتدایــی قرار
میدهد .برای این پیرنگ تصویری طراحی میکنند .آن
را تبدیل به داستانی پرغرور برای همه ایرانیان میکنند
و »ریزعلی« را نماد ازخودگذشــتگی و فداکاری ملی
میکنند؛ آنچنانکه پس از گذشــت بیش از  ۵۰سال
از آن رخداد همه ایرانیان به آن داستان فخر میورزند
و خــود را حاضــر در آن لحظه ســخت و »ســخت
پرشــکوه« تصمیمگیری »دهقان ایــران« میدانند و
میبیننــد .از توضیحــات قبل چند مســئله مهم را
نتیجه میگیرم:
 -۱دســتگاههای آموزشــی ایران نیاز به افرادی و
نهادی دارد که بتوانند ادبیات و همچنین رخدادهای
ایران و جهان را زیر نظر داشــته باشند و بررسی کنند.
این کار نیاز به تالش و جدیت در کار دارد که متأسفانه
امروزه کمتر دیده میشــود و اثرات ســوء بیتوجهی
مذکور پرهزینــه و آفتزا خواهد بــود که نمونهاش
بیتفاوتی و سهلانگاری و نارضایتی موجود است.
 -۲اگر اتفاقی را مناســب یافتند ،بر اســاس آن
پیرنگی و طرحی متناســب با اوضاع مملکت و در
راســتای اهداف ملی و پیشــرفت ایران و تشــویق
کــودکان و نوجوانان به کار و تالش پایهگذاری کنند.
آنگونه که برای دهقان فداکار شد.
 -۳این نگاه باید بهگونهای باشد که همه ایرانیان،
خــود را در آن شــریک بیابند و جامعــه هدف همه
ایرانیان باشد .بهعنوان مثال ،داستان مذکور در مسیری
نزدیک دهکدهای در شهرســتان میانه رخ داده است؛
اما داستان طوری طراحی شده است که در جایجای
ایران قابل فهم است و همه با آن همدل هستیم.
ادامه در صفحه ۱۳

