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پیام کرونا به سران کشورهای جهان
من کرونا هســتم! پیک صلح خداوند .با پرچمی سفید
آمــده ام ! هر چند به چشــم نمی آیم امــا تالش کردم
آســیب پذیری دنیایی را که شما ســاخته اید به همگان
نشان دهم و بگویم قادر نیســتید با سالح های ویرانگر و
تهدیــد یکدیگر به جنگ و برادرکشــی و خذعه و نیرنگ،
طعــم آرامشــی را که به دنبال آن هســتید بچشــید .به
پیشــوایان ادیــان و مذاهب هم می گویــم :خدایی را که
هزارپاره کرده اید و هر کدام عده ای را برای رســیدن به او
دنبال خــود می کشــانید ،یکــی بیش نیســت .روزی
که بــه یــاری یکدیگــر و کنار گذاشــتن دشــمنی ها
بــر من چیره شــوید خــود را بــاز می یابیــد و راهی را
کــه به صلــح جهانی مــی انجامــد پیدا خواهیــد کرد.
من کرونا هستم و به همان اندازه که شما را می ترسانم ،مژده
می دهم که با صلح فاصله ای ندارید اگر یکدیگر را در آغوش
گیرید و باور کنید که جهانی عاری از فقر و جنگ و بیماری به
شما لبخند می زند .چشیدن طعم همزیستی مسالمت آمیز
تنها بهانه ای اســت کــه می توانــد هــزاران بهانه ی
پــوچ را بــرای جنگیــدن و دشــمنی های نافرجــام از
شــما بگیــرد و شــادی را به شــما هدیه کند .بــا زبان
بی زبانــی به همه ی شــما می گویم صلح و تندرســتی و
آرامــش زمانی پایدار اســت که به تســاوی بین همه ی
انسان ها تقسیم شود.
تیتر آخر

صفد ر د وام

شوق معنوى در اين بهار
سفرى با
ِ

انورى ابيوردى در قطعه پند آموز مى گويد:
سفر مربى مرد است و آستانه ى جاه
سفر خزانه مال است و اوستا ِد هنر
حال اين ســفر جســمانى و روحانى را مى توان تفسير به رأى
كرد و از آنها بهره برد ،يا به تعبير ديگر در اثناى ســفر كه " بسيار
سفر بايد تا پخته شود خامى" همه اينها سفرى است كه انسان را
به جايگاه اعتاليى مى رساند ،سفر روحانى اما چه پرمشقت است
و به مقصد رســيدنش حالوتى بيكران دارد ،از فراق به اشــتياق
رسيده اى كه از بيان آن هم اجتناب مى كنى و به تعبير حضرت
خواجه اهل راز:
بيان شوق چه حاجت كه سوز آتش دل
توان شناخت ز سوزى كه در سخن باشد
اين روزها در آســتانه بهار طبيعت جامعه بشرى به سفر و البته
حذر متفاوتى دعوت شده است كه با طبع لطيف آن سازگار نيست،
ولى در البه الى اين منع گشــت و گذار سفرى درونى وجود دارد
كه بامدادان باغ خيال و آفتاب آسمان دل را ميزبانى مى كنند.
ميهمان ناخوانده اى سربرآورده و انسان جستجوگر را از سفرى
جســمانى منع كرده است؛ اينجا انسان با سفر روحانى و درونى بر
ميهمــان ناميمون خود آن هم در آســتانه ى بهار غلبه مى كند و
اين چه حالوتى براى انسان دارد كه شهر دل را در اختيار ميهمان
درونى خود قرار دهد و از شهر فانى دنيوى دور شود؛ مگر نه اينكه
موالنا در غزلى ارجمند بخوبى شرح آن را بيان كرده است:
اوست نشسته در نظر من به كجا نظر كنم
اوست گرفته شهر دل من به كجا سفر برم
و ما اين روزها مى توانيم از سبوى باده ى معرفت و درونگرايى
سرخوشى بى پايان با بهار عشقبازى كنيم؛
مست مست شويم و با
ِ
ِ
ايدون باد.
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برای حکمرانان پسندیده نیست که در سه کار کوتاهی ورزند:
حفظ مرزها ،رسیدگی به مظالم و حقوق پایمال شده مردم و انتخاب افراد شایسته
برای کارهای خود.
امام صادق (ع)

20

ابری گاهی وزش بادشدید همراه با رگبار و رعد و برق

با توجه به این که نوروز امســال همگان بر ماندن
مردم در خانه  هایشــان تاکید می    کنند ،برنامه سازان
صــدا و ســیما با تشــکیل اتاق فکر و نشســت  های
تخصصــی  ،تصمیــم گرفته اند که لحظــه به لحظه
شــبکه استانی فارس را در سه حوزه آموزش  ،تفریح ،
سرگرمی    و اطالع رسانی تولید و تقدیم کنند.
پخش ویژه برنامه تحویل سال  1399از حرم مطهر
حضرت احمدبن موسی (ع) تولید و پخش می    شود.
باغبانمنش معاون ســیمای صدا و ســیمای مرکز
فارس در تشــریح برنامه  های سیمای این مرکز گفت:
از ابتــدای صبــح دوم فروردین برنامه شــاد و مفرح
بهــار نارنج را به خانه  های مــردم خواهیم برد .در این
برنامه شــاد صبحگاهــی ابتــدا ،ورزش در منزل به
همراه خانواده را ترویج خواهیم داد ســپس به معرفی
محله  های قدیمی    اســتان و آداب و رسوم مردم استان
در نوروز پرداخته خواهد شد.
علیرضــا باغبانمنــش افزود:برنامه زنده کاشــانه
مهــر با حال و هوای نوروز همــراه با آموزش  هایی از
قبیل ساخت هفت ســین ،آشپزی در نوروز ،خیاطی و
ماکت سازی و دیگر برنامه  های هنری روزانه به مدت
 60دقیقه به صورت زنده پخش خواهد شد.
معاون ســیمای فارس ادامــه داد :از اذان ظهر و
عصر به بعد تا عصر هر روز یک فیلم سینمایی جذاب
تقدیم مردم اســتان خواهیم کــرد و پس از آن برنامه
گمپ گال برای کودکان عزیز پخش خواهد شد.
دو برنامه مســتند گونه پزشــکی و اجتماعی برای
عصر مردم پیش بینی شده است که شامل برنامه عبور
از کرونا و هم والیتی خواهد بود .برنامه هم والیتی هر
شب ساعت  ۲۱به مدت۳۰دقیقه به روستاهای استان
می    رود و با مردم خونگرم روستاها به تولید برنامه شاد
و سرگرمی    می    پردازد.
معاون سیمای صدا و سیمای فارس برنامه عیدانه
را که هر شــب ساعت ۲۱و ســی دقیقه به مدت 90
دقیقه از شبکه سراسری شما و سیمای مرکز فارس به
صورت زنده پخش خواهد شــد را برنامه ای جذاب با
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همگام با مردم در ایام نوروز

حضور هنرمندان عنوان کرد و گفت این برنامه لحظات
شــادی را برای مردم فراهم خواهد کرد .در این برنامه
عالوه بر برگــزاری مســابقه  های مردمی    به صورت
تلفنی ،هنرمندان و چهره  های شــاخص مطرح کشور
به این برنامه دعوت خواهند شد.
گلچینی از بخش  های جذاب برنامه خوشــا شیراز،
طنــز خودمونی ویــژه ایام نــوروز ،برنامــه جذاب و
پــر مخاطب شــکر خنــد که مشــاعره کــودکان
فرهیخته اســتان فارسی است و ســریال  های جذاب
فوق لیسانســه  ها از دیگر برنامه  های ســیمای مرکز
فارس در ایام نوروز خواهد بود.
معــاون صــدای مرکز فــارس نیــز در خصوص
برنامه  هــای رادیــو گفت :نــوروز امســال اگرچه با
سال  های پیش متفاوت است اما رسالت رسانه ایجاب
می    کند تا فضایی مفرح و شاد را برای کاهش استرس
و فشارهای روانی ایجاد کند .در این راستا رادیو فارس
هم با برنامه  های زنده و شاد و طنز تالش خواهد کرد
این فضا را ایجاد کند.
یاســر جمالی به معرفــی برنامه  های صدای مرکز
فــارس پرداخــت و در ادامه گفــت  :برنامه جذاب و
شــنیدنی بهار نارنج از نخســتین روز دوم فروردین به
مدت  ۱۲۰دقیقه از ســاعت ۹صبح بــه صورت زنده
پخش خواهد شد .یکی از ویژگی  های این برنامه این

است که به منظور جلوگیری از یکنواختی  ،هر روز یک
نفر ،تهیه کنندگی این برنامه را به عهده خواهد گرفت
تا با ســلیقه  های متفاوت تهیــه کنندگان خالق رادیو
فارس این برنامه جذاب تر شود.
در این برنامه  ،طنزهای جذاب ،ترانه  های شــاد به
همراه نمایش  هایی با مضنون ســرگرمی ،آموزشی و
اطالع رسانی پخش خواهد شد.
برنامه شاخه نبات که طرفداران خاص خود را دارد
نیز در ایــام نوروز هر روز از ســاعت  ۱۸:۳۰به مدت
 ۱۲۰دقیقه پخش خواهد شــد .ایــن برنامه ترکیبی،
نمایشی با اســتفاده از آیین  های محلی و بومی    تولید
و پخش خواهد شد.
از دیگر برنامه  های رادیــو فارس  ،پخش نمایش
شب ،نمایش  های کوتاه اجتماعی  ،برنامه طنز پنجیر ،
شیراز نامه خواهد بود که هر کدام جذابیت  های خاص
خود را دارند.
ابوالحسن کرمی    معاون خبر مرکز فارس گفت  :در
ایــن ایام فقط بخش خبری  20:45از ســیمای مرکز
فــارس و بخش خبــری ســاعت  ۱۶از رادیو فارس
پخش خواهد شــد و اطالعیه  ها و خبرهای فوری نیز
به صورت زیر نویس به اطالع مردم خواهد رسید.
کرمی    افزود  :در حوزه خبر با توجه به این که مردم
فرهیخته اســتان به دنبال دقیــق ترین و موثق ترین

جعفر ابراهیمی مطرح کرد

یادداشتی به مناسبت زادروز
«مهدی آذریزدی»

از رکود ادبیات تا چاپ کتابهای لوکس
جعفر ابراهیمی    از رکود ادبیات در سالهای
اخیر و کوتاهی در شــعر نوجــوان میگوید .او
همچنین چــاپ کتابهای لوکــس را یکی از
مشــکالت اصلــی میدانــد و از قیمت باالی
کتابها انتقاد میکند.
این شــاعر ادبیــات کــودک و نوجوان در
گفتوگــو با ایســنا ،در باره وضعیــت ادبیات
در ســال  ،۹۸اظهار کرد :نشــر ما در سالهای
اخیر نســبت به سالهای گذشته ،هم در بخش
ادبیات بزرگســال و هم ادبیات کودک ،چندان
وضعیت خوبی ندارد و به رکود رســیده اســت.
اگر بخواهیم به ادبیات کودک در ســال گذشته
نگاهی بیندازیم و با االن مقایسه کنیم خواهیم
دید تغییراتی نسبت به سال گذشته نداشتهایم.
او افــزود :در دهه  ۶۰حرکــت عظیمی    در
ادبیات کودک شکل میگیرد و ما دارای ادبیات
کودک میشــویم ،این در حالی اســت که در
ســالهای قبل به صورت جــدی به این حوزه
پرداخته نمیشد ،اما همینطور که جلو میآییم،
حرکــت کندتــر میشــود .در دهــه  ،۹۰و در
ســالهای  ۹۸-۹۷مشکالت اقتصادی کشور و
تحریمها ،گران شدن کاغذ و بیعدالتیهایی که
در جامعه وجود دارد و رانتخواریها در وضعیت
کتــاب و کتابخوانــی مردم ایــران تأثیرگذار
بوده است.
ابراهیمی    یکــی از مشــکالت اصلــی را
کمرنگ شــدن انگیزه مطالعــه در میان مردم
بخصوص کودکان و نوجوانان دانســت و گفت:
شاید این موضوع به خاطر این باشد که برخی از
ارزشهایی که داشتیم کمرنگ شده و برخی از
ارزشهای کاذب در جامعه گســترش پیدا کرده
اســت .کمتر کســی به مطالعه و کتابخوانی
بها میدهد که این موضوع بیشــترین تأثیر را
بر کــودکان و نوجوانــان دارد .نگاههای مادی
به هســتی و زندگی باعث شــده تــا وضعیت
کتابخوانی ما در سالهای اخیر اسفناک باشد.
او در ادامه بیان کرد :با این حال نمیخواهم
از ناامیدی صحبت کنم .ما در بخشهایی رشد
خوبی داشــتهایم؛ در بخش ادبیــات نوجوان و
خردســال ،بخصوص در رمان نوجوان کارهای
خوبی در سالهای اخیر چاپ شده است .البته در
سال  ،۹۸در بخشهای دیگر مانند شعر نوجوان

بسیار کوتاهی کردهایم .اگر به کتابهایی که در
دو سال اخیر در حوزه شعر نوجوان چاپ شده و
در جشنوارهها و یا کتاب سال ارائه شده نگاهی
بیندازید ،خواهید دید شــاید به تعداد انگشــتان
دســت هم نرســد ،البته در خوشــبینانهترین
حالت میگویم.
ایــن شــاعر تاکید کــرد :ما کــودکان -
بچههای اواخر دبســتان و اوایل راهنمایی  -را
به کل فراموش کردهایم ،نه داســتان برایشان
چاپ میکنیم و نه شــعر .نوشتن برای کودکان
در این ســن خیلی ســخت و تخصصی است و

و گفت :ناشران به چاپ کتابهای لوکس روی
آوردهانــد و این موضوع باعث شــده تا قیمت
کتاب باال برود .زمانی مردم شکایت داشتند که
کتاب خیلی گران است ،درحالی که چندان گران
نبود ،اما در سالهای اخیر کتاب واقعا گران شده
اســت و برخی از مردم نمیتوانند کتاب بخرند.
اخیــرا کتاب کودکی دیدم که  ۱۷۰هزار تومان
بود .واقعا مغزم سوت کشــید! در حالی که این
کتاب باید  ۳۰هزار تومان میبود تا مردم بتوانند
آن را بخرند.
این شــاعر با بیــان اینکه تبدیل شــدن

ما کمتر بــه آن پرداختهایم .ضمن اینکه خیلی
از این کتابها به تصویرگــری نیاز دارد و این
موضوع قیمت کتاب را بــاال میبرد ،به همین
دلیل ناشــران کمتر به آن اقبال نشان میدهند.
ناشــران بیشتر به سوددهی توجه دارند و چون
رمان نوجــوان فروش خوبــی دارد به ویژه در
بخش ترجمه ،ناشران به سرمایهگذاری در این
بخش روی آوردهاند.
ابراهیمی    ادامه داد :از طرف دیگر ،از آنجایی
که حق تالیف نویسندهها بسیار پایین است ،آنها
به دنبال کار سخت نمیروند و ترجیح میدهند
بــه کاری بپردازند که راحتتر بــه حق تالیف
برســند .در مجموع فکر میکنم ما در سالهای
اخیر و در بخش شعر بســیار کوتاهی کردهایم.
گاهی کتابهایی را برایم میفرستند و میبینم
وضعیت خیلی خوبی در شعر نداریم.
او همچنیــن یکــی از آفتهــای بــزرگ
سالهای اخیر را چاپ کتابهای لوکس دانست

کتاب به کاال به ســیر مطالعاتی مردم آســیب
میزنــد ،اظهار کرد :یکی از خوبیهای دهه ۶۰
و اوایــل دهه  ۷۰این بود که کتابها را ســاده
و با کاغذهای معمولی چــاپ میکردند اما به
محتوا اهمیت میدادند ،بنابراین قیمت کتابها
پایین بود و همه میتوانســتند بخوانند .اما االن
خیلــی از مردم نمیتوانند کتاب بخرند و باید به
کتابخانــه مراجعه کنند که آنها نیز تنوع الزم را
ندارند تا مردم را جذب کنند ،و اگر فراریشــان
ندهند باید شکرگزار باشــیم .در کتابخانههای
عمومی    به صورت گزینشــی کتاب میخرند که
نمیتوانــد بهویژه در کودکان و نوجوانان انگیزه
مطالعه ایجاد کند.
او در بــاره اینکــه برخــی معتقدند «دوره
شعر تمام شده اســت» ،گفت :این مشکل شعر
نوجوان نیســت؛ در حوزه بزرگساالن نیز وجود
دارد .فقط هم شعر نیســت ،انگار دوره داستان
و کتابخوانی هم گذشــته است ،در حالی که

اینطور نیســت .هستند کســانی که به کتاب
عالقه دارند و میخوانند .ممکن اســت فضای
مجازی و پیامرســانها اوقات مردم را پر و آنها
را از کتاب دور کند .اما همه اینها موقتی است.
مــا در دوره گذار قرار داریم و از این مســائل
خواهیم گذشت.
این شاعر خاطرنشــان کرد :اگر کتاب شعر
و داســتان خوبی چاپ شود مســلما مخاطبانی
هســتند که بخرند و بخوانند .مشــکل ما این
اســت که انگیزه مطالعه از بین رفته اســت و
با توجه به بلبشــویی که در بــازار کتاب وجود
دارد ،شعر را به اشکال مختلف منتشر میکنند؛
هرکســی به شکلی شــعر میگوید ،به ویژه در
دنیای بزرگساالن.
او در ادامــه گفت :دیگر شــعر زبان مردم
نیســت .زمانی شــعر کالســیک و نیمایی بود
و از زبان مردم شــعر میگفتنــد ،مردم هم آنها
را میخواندنــد و لذت میبردند ،اما االن شــعر
تجربههایی است که از سوی برخی از شاعران
صورت میگیرد و در حد تجربه اســت و ممکن
اســت در درازمــدت برخی را از شــعر بازدارد.
کتابهایی که موفق نیســتند در گذر زمان کنار
گذاشــته میشوند و آنهایی که خوب هستند به
دست مردم میرسند.
جعفــر ابراهیمی    همچنیــن بیــان کرد :ما
کمتر کتاب در دســت مــردم میبینیم و فقط
شعر نیســت .مردم به کتاب عالقه ندارند .این
عالقه بایــد از کودکی در آنهــا بهوجود بیاید،
اما فقط بــر کتابهای درســی و کنکور تاکید
میشــود و این کتابها و کالسهای آموزشی
اوقات کــودکان را پر میکند .پدر و مادرها هم
بیشــتر به نمره اهمیت میدهنــد و میخواهند
فرزندانشــان کنکور بدهند و به دانشگاه بروند
و فکــر نمیکنند بعــد از گرفتن لیســانس و
فــوق لیســانس چــه میشــود .اگــر مــا
تحصیلکردههــای کتابخــوان تربیت نکنیم
وضعیت مشابه وضعیت فعلی را خواهیم داشت.
او در پایــان از زیــر چاپ بــودن مجموعه
شــعر جدیدش برای نوجوانان بــا عنوان «به
تو میاندیشــم» در نشــر گویا خبر داد و اظهار
امیدواری کرد ســال  ۹۹ســال خوبــی برای
مردم باشد.

تغییر تاریخ مراسم پایانی جایزه «ارغوان» برای حفظ سالمت همگانی

دبیرخانه جایزه ادبــی «ارغوان» از
تغییر تاریخ مراســم پایانــی این رویداد
برای حفظ سالمت همگانی خبر داد.

اوژن حقیقــی ،دبیــر ایــن جایــزه
ادبــی در گفتوگو با ایســنا گفت :روز
دوشــنبه پس از برگزاری جلسه شورای
سیاســتگذاری جایزه «ارغــوان» به
صــورت ویدیوکنفرانس بــه این نتیجه
رســیدیم که به منظور حفظ ســامت
همگانــی اختتامیه این جایزه را که قرار
بود  ۲۲خرداد  ۹۹برگزار شــود بهتعویق
انداختــه و آن را در تابســتان پیشرو
برگــزار کنیم که تاریخ دقیق آن متعاقبا
اعالم خواهد شد.
او افــزود :همه را دعوت میکنیم که
در این شرایط سخت ،قرنطینه را بهطور

جدی رعایــت کنند و با خانــه ماندن
سعی بر قطع زنجیره انتقال این بیماری
داشته باشــند تا کمی    از بار وحشتناکی
که بــر دوش کادر پزشــکی و درمان
کشور اســت کاسته شــود و به آنها و
تمام امدادگران خستهنباشید میگوییم.
در حال حاضر تعداد زیادی داســتان به
دبیرخانه سومین دوره جایزه رسیده و ما
جوانان را دعوت میکنیم از این فرصتی
که پیش آمده اســتفاده کنند و بیشــتر
بنویسند و داستانهایشــان را برای ما
ارسال کنند.
دبیر جایــزه ادبی «ارغوان» در پایان

خبرها هستند و با توجه به شرایط خاصی که در کشور
و دنیا حکم فرما شده است تالش خواهیم کرد با اعزام
خبرنگاران ایــن حوزه به مراکز درمانی و شــهرهای
مختلف استان و با قراری ارتباط زنده تصویری و تلفنی
آخرین خبرها و اطالعات را در اختیار مردم قرار دهیم .
در همین راســتا معاونت فضــای مجازی صدا و
ســیمای مرکز فارس هم با تولید بسته  های ویدئویی
و حضور فعال در فضای مجازی توانمندی  های استان
فــارس را معرفی و هشــدارها و اطالعیه  های وزارت
بهداشــت را با جذابیت به صورت موشــن گرافیک و
کپشن به مردم استان و کشور ارائه کند.
علی خورشیدســوار معاون فضــای مجازی مرکز
فارس گفت :تولید بســته  های ویدئویی گردشگری با
عنوان هشتک #گردشــگری مجازی # ،سالمت –
همگانــی  ،ایجــاد صفحه ویژه نوروز در وب ســایت
فــارس بــا آدرس  fars.irib.irبه منظــور معرفی
آداب و ســنن  ،برگزاری پویش  های نــوروزی ویژه
دانش آموزان اســتان فارس ،تولید بسته  های ویدئویی
در طــرح ابتکاری با عنوان "ســوغات مجازی" ویژه
دیگر هموطنان گرامی    از طریق بســته  های رســانه
مجازی شبکه فارس را از اقدامات دیگر معاونت فضای
مجازی صدا و سیمای مرکز فارس است.
برنامه  های صدا و ســیمای مرکز فارس با توجه به
شرایط حاکم بر کشور و تالش متولیان سالمت جامعه
برای بــرون رفت از موضوع بیماری کرونا به گونه ای
برنامه ریزی شــده اســت که در کنار جامعه پزشکی
کشــور برنامه های آموزشــی و آگاهی بخشی برای
عادی شدن اوضاع تولید و پخش می    کند.
این مرکز با بســیج تمام امکانات خود برای عبور
از شــرایط فعلی برنامه ریزی کرده است و باعنایت به
اینکه شــهروندان ایام نوروز خود را در منزل و در کنار
اعضاء خانواده به ســر می    برند بــه موضوع تفریح و
سرگرمی    خانواده ها به ویژه کودکان و نوجوانان توجه
ویژه ای داشته است و برنامه های آموزش محور رسانه
ملی نیز در این ایام به قوت خود باقی است.

با آرزوی ســامتی برای مردم ایران و
در پیشداشتن سالی خوب ،اعالم کرد:
احتمال تمدید فرصت ارسال داستانها
هم وجود دارد که پس از تصمیمگیری
شــورای سیاســتگذاری در بــاره آن
اطالعرسانی خواهد شد.
ســومین دوره جایزه داســتان کوتاه
«ارغــوان» بــا موضــوع «آخرینبار»
درحال برگزاری اســت و عالقهمندان
جهــت شــرکت در جایــزه و کســب
اطالعات بیشــتر میتواننــد به آدرس
www.jayezeharghavan.ir
مراجعه کنند.

شــورای کتاب کودک به مناســبت زادروز مهــدی آذریزدی
یادداشتی را منتشر کرد.
به گزارش ایسنا ،در این یادداشت آمده است:
«مردی که دو بار زاده شد
«…برای تو
که پدربزرگ فروتن قصههایی
و با هربار خوانده شدن
در ذهنهای کودکان
جوانه میزنی و به بار مینشینی …»
مهــدی آذریزدی دوبار به دنیا آمد :بار نخســت از بطن مادر و
دیگربار از دل کتاب .بار اول ،قدم بر عرصه خاک و بار دوم قدم بر
پهنه فرهنگ و اجتماع نهاد .قصبه خرمشاه یزد ،محل تولدش بود.
اما او خرمی    را تجربه نکــرد مگر با تولد دومش در میان کتابها
و کودکان.
زایش نخســت او ،تاریخی انضمامی    و تقویمی    داشت :بیست و
هفتم اسفند سال  ١٣٠٠خورشــیدی .اما زایش دومش ،از جنس
انتزاع بود و هســت :روندی که همچنان ادامه دارد ،حتی پس از
کوچ او به عرصه خاک.
نقطــه آغازین این روند،
نقطه عطف زندگی او بود .از
اینرو ،یک زمان تقویمی    و
البتــه نمادین در خاطرهاش
ثبت شد :روزی که قرار شد
از کار گل خالص شود و به
کار دل بپردازد .یعنی کار در
کتاب فروشی «گلبهار» یزد.
او از این روز با عنوان «تولد
دوباره» ســخن گفت …« :آنجا بود که مــن فهمیدم دنیا چقدر
بزرگ است .فهمیدم که دنیا از خرمشاه هم بزرگتر است! دانستم
که چه قدر کتاب توی دنیا هســت که من هرگز حتی اسمشان را
هم نشنیدهام.
آنجا برای مــن به قول معروف یک تولد دوباره بود .واقعا تولد
دوباره من بود».
تولد دوباره او اما ،هیچگاه متوقف نشد .زیرا که داستان «شدن»
بود و حکایت «صیرورت» آدمی.
همچنان که محمدهادی محمدی  -نویســنده و پژوهشــگر
ادبیات کودک و نوجوان  -مینویسد:
«تولد دوباره چیزی نیست جز رســیدن به خودآگاهی» طرفه
آنکه مســیری که او در عرصه ادبیات کــودک در پیش گرفت
 بازنویســی متون دینــی و کهن برای کودکان  -در راســتایخودآگاهی جمعی نیز بود.
مهدی آذریزدی خود را و کودکــیاش را در کتاب پیدا کرد و
با کتاب اســتعال یافت .او از کتاب تاثیر پذیرفت و با کتابهایش،
کودکان و کودکی را اســتعال بخشــید .روندی که همچنان ادامه
دارد.
آذریزدی همچنان متولد میشود».
منابع:
 -١بخشی از نوشتار «ثریا قزل ایاغ»  -نویسنده ادبیات کودک
و نوجوان  -با عنوان«مهدی آذریزدی :پدربزرگ فروتن قصههای
کــودکان ایران» ،مندرج در کتاب «زندگی نامه و خدمات علمی    و
فرهنگی اســتاد مهدی آذریزدی» .انجمن آثار و مفاخر فرهنگی،
.١٣٨٨صص ٢٧٧و.٢٨٨
« -٢حکایت پیر قصه گو»  -گفتوگوی پیام میرشمس الدینی
با مهدی آذریزدی .جهان کتاب.٤٣ :١٣٩١،
« -٣زیر خط کودکــی» (آذر یزدی ،روایت گم کردن کودکی
و پیدا کردن کودکان) ،محمدهادی محمدی .انتشــارات موسسه
پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ،١٣٩٨،ص ».٢٥

