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ارسطو

زنگ انشـا

بعضی ها این دو ضمیر پرسشی را که بعضًا مبهم هم می نمایند؛ به جای 
هم به کار می برند و کمتر به تفاوت میان این دو واژه توجه می کنند.
واژه »که« وقتی که حرف ربط نباشد؛ معمواًل ضمیر پرسشی است و 

مرجع آن انسان است؛ مانند:
۱. که )چه کسی( گفتت برو دست رستم ببند/ نبندد مرا دست چرخ 

بلند. 
نیستم،  نیستم،  من/  هستم(  کسی  )چه  کیستم  من  ز  پرسی  چند   .۲

نیستم من.
واژه »چه« که غالبًا در مفهوم ضمیر پرسشی به کار می رود؛ مرجعش 

»چیز یا چیزی« است. )یعنی هر چیزی غیر از انسان( مانند:
۱. دال دیدی که آن فرزانه فرزند/ چه )چه چیزی( دید اندر خم این 

طاق رنگین؟ 
۲. چیست )چه چیزی است( این سقف بلند ساده بسیار نقش؟/ زین 

معما در جهان ای دل کسی آگاه نیست.
جامی که از شاعران و نویسندگان و عارفان نامی ایران است؛ می گوید:
از  پیدا می شود  بیدارم تویی/ هر که  بس که در جان فگار و چشم 

دور پندارم تویی.

جامی  معرفت  و  ادب  و  انس  محفل  در  غالبًا  که  شاعرانی  از  یکی 
شرکت می کرده؛ خطاب به جامی می گوید: »گیرم خری بود.« جامی 

در پاسخش می فرماید: »باز پندارم تویی.«
جامی در این جدال با مطایبه و شوخ طبعی لطیفی، به مخاطبش تذکر 
می دهد که باید به تفاوت معنای دو واژه »که« و »چه« دقت داشته 
پندار جامی،  آینه  در  نباشد؛  تفاوت  این  متوجه  زیراکسی که  باشد. 

خری بیش نیست.
بهتر است که ما معلمان هم، هنگام طرح سؤال امتحانی به تفاوت میان 
»کیست« = چه کسی است؟ و »چیست« = چه چیزی است؛ توجه 
کنیم تا دانش آموزان در پاسخ آن دچار سرگردانی نشوند؛ زیرا بسیار 
دیده شده است که  این دو واژه را از روی سهل انگاری به جای هم 

به کار می برند.
چون خامه به دستان نوجوان و چاالک سخن، این بار، میدان را فراخ تر 

هدایت باقری، مسئول صفحه زنگ انشادیده اند و رهوارتر جوالن داده اند؛ من بدین مختصر بسنده می کنم.

اندر ماهیت »که« و »چه«

باران

هیاهوی رنگارنگ

ای کاش برمی گشتم

دختر آواره

شهر من شیراز

به نظر شما لذت بخش ترین صدا چیست؟ یکی 
می گوید  دیگری  کشور،  ملی  سرود  می گوید 
موسیقی موردعالقه من، اما من می گویم باران!

تمام  که  بارانی  همان  باران؛  است  درست 
دیدن  می برد.  و  می شوید  را  آلودگی ها 
از  یکی  می تواند  باران  مرواریدهای  باریدن 
مرواریدهایی که  باشد؛  لذت بخش ترین کارها 
درجایی با آمدنشان هزاران زندگی را نابود و 
درجایی دیگر هزاران زندگی را آباد می کنند. 
نعمت های  بهترین  از  یکی  باران  من  ازنظر 
جان  طبیعت  این  به  که  نعمتی  است،  خداوند 

می بخشد و آن را تازه می کند.
اگر  است!  آرامش بخش  قرص  مثل  باران 
ناراحتی  اگر  برو،  باران  زیر  هستی  عصبانی 
زیر  هم  باز  خوشحالی  اگر  برو،  باران  زیر 
آرامش بخش  همه  برای  باران  البته  برو!  باران 
معنای  به  می تواند  باران  بعضی  برای  نیست؛ 
اتمام زندگی باشد؛ اتمام زندگی رانندگانی که 
عابران  یا  و  می کنند؛  رانندگی  سهل انگاری  با 
پیاده ای که در اثر سهل انگاری رانندگان جان 

خود را از دست می دهند.
در  ناخوشایند؛  هم  است  خوشایند  هم  باران 
به زندگی تو طراوت و شادابی می بخشد  ابتدا 
را  سرماخوردگی  ویروس  تو  به  آخر  در  اما 
به  وقتی  که  ویروسی  همان  می دهد؛  هدیه 
مدرسه می روی مانند خنجری در بدن دوستانت 
فرومی کنی و آنها را به این ویروس ناخوشایند 
از  چیزی  ویروس  این  البته  می کنی.  دچار 

ارزش های این نعمت الهی کم نمی کند.
این  در  ولی  داریم؛  دوست  را  باران  ما  همه 
بعضی  شده ایم.  اسیر  کم آبی  و  خشکسالی 
که  است  خوشحال  به قدری  آسمان  می گویند 
گریه نمی کند و آن اشک هایش را به ما هدیه 

نمی دهد.
برای یک بار هم که شده شکرگزار خالق این 

باران باش.
ارشیا مقدسی، کالس نهم،

مجتمع غیردولتی امام رضا، 
ناحیه ۱ شیراز

می توانی رنگ آدم ها را ببینی؟! 
در این هیاهوی شهر می شود از رنگ ها، آدم ها 

را شناخت؟!
آری می توان. به راحتی هم می توان.

آدمیان رنگارنگ اند. 
هرکدامشان رنگ خاصی وجودشان را تسخیر 

کرده.
یکی چون شب سیاه است و دیگری حصاری 
سراسر  یکی  دارد.  خاکستر  رنگ  و  به جنس 
وجودش را رنگ و بوی عشق گرفته و دیگری 
از اعماق وجود به رنگ سرخ شهادت می نگرد؛ 
و یکی هم به قدر جعبه مداد رنگی، رنگ عوض 
می کند. بعضی هم پرنیان هفت رنگ، اشتباه به 

عرضتان رساندم؛ هفتاد رنگ هستند.
به قول شاعر:

هرلحظه به شکلی بت عیار درآمد
دل برد و نهان  شد

نسیم شمال هم در عصر مشروطه فریاد می زد:
ما مردم ایران با هوش و زرنگیم 

افسوس که چون بوقلمون رنگ به رنگیم
روشن  که  ماییم  شهر  هیاهوی  این  در  حاال 

می کنیم، چه رنگی برازنده زندگی کردن است.
حاال تو بگو زندگی ات چه رنگی است؟! 

تنها  آنگاه که  متأسفانه  شرایطی  چنین  در 
هستیم؛ زندگی زیباتر است. 

تا  که  است  این  از  بهتر  تنهایی  چراکه 
خرخره ات را کسانی پر کنند، که در فکرشان 
جز خویشتن خواهی و خودپرستی، هیچ  نیست. 
انواع گرفتاری های روحی و  به  یا کسانی که 

روانی و انحراف از مسیر انسانی، مبتالیند.
افرادی که دغدغه کمال و پیشرفت ندارند. در 
این دنیا نه برای خود مفیدند و نه برای خانواده 

و نه برای نسل امروز و فردا.
تنه  جان  به  تبر  چون  که  هستند  هم  کسانی 
و  می افتند  انسان  وجود  سبز  درخت  ریشه  و 
و  نمی نشینند  پای  از  نیندازند  پای  از  را  تو  تا 
به تاروپود  اگر لحظه ای جا بزنی چونان تیشه 
بر سرت  فرود می آیند و عین پتک  ریشه ات 
کجا  از  نمی فهمی  که  به گونه ای  می کوبند 

خوردی؟
رنگ  به  نه  خاکستری اند.  انسان های  اینان 

خاکستر، بلکه از ذات خاکسترند.
دورت حصار می کشند. حصاری بیم ناک تر از 

دهشت و وحشت تنهایی.
را  زندگی ات  هوای  و  حال  و  می آیند  آنان 
در  را  پلشتشان  و  پلید  دود  می کنند.  کثیف 
حتی  طوری که  فرومی کنند.  مشامت  و  چشم 
نتوانی پیش پایت را هم درست ببینی. نفست 
تا  ثانیه تنگ تر و تنگ تر می کنند  به  ثانیه  را 
سرانجام نفس برت کنند و در آخر این آدمیان 

خاکستری چون دود؛ کوله بارشان را می بندند 
با یک کوه درد عمیق، رها می کنند  را  تو  و 

و می روند.  
خاکستر   رنگ  به  نیز  تو  اکنون  آری 
درآمده ای. بگذار دقیق تر و واقعی تر بگویم. تو 

نیز از جنس همان خاکسترهای پلید شده ای.
پس راست گفت، او که گفت:

تو اول بگو با کیان زیستی 
پس آن گه بگویم تو خود کیستی.

میالد جوهری، پایه دهم تجربی 
دبیرستان غیردولتی محمد 

رسول اهلل،
ناحیه یک شیراز

بی آالیشی  زمان  به  برمی گشتم  ای کاش 
آرایشی.  هرگونه  از  عریان  و  سادگی  و 
پیشدادیان  نیاکان،  تازگی  و  بکارت  دوران 
یکرنگی  طالیی  عصر  اولیه.  انسان های  و 
و  فرادست  طبقات  از  فارغ  و  یکدستی  و 
مشاهده  آدمی  لذت  که  دورانی  فرودست. 
طبیعت و غرق شدن در آن بود و آنقدر انسان 
به  همان جا  که  فرومی رفت  عالم  عجایب  در 

یزدان پاک سجده می کرد.
دورانی که عشق حس کردنی بود نه مجازی، 
مهربانی  دین  کثیف،  نه  بود  بی رنگ  سیاست 
بود نه خودنمایی و در مذهب انسانیت مالک 
ملیت.  و  زبان  و  طایفه  و  نژاد  و  قوم  نه  بود 
می خواستند  که  هرکجا  به  مغزها  که  دورانی 
به زودی  ای کاش  کنند.  پرواز  می توانستند 

دوران قفس ها و قفل های بی رحم به پایان  رسد 
و جوالنگاه پروازهای بی حدوحصر تا ناکجا و 
هرکجا فرارسد. دورانی که شوق آزادی گناه 
نباشد. عصر دایناسورها. عصر طبیعت بی رحم. 
آخر تحمل بی رحمی طبیعت آسان تر از تحمل 
خشونت و خون ریزی و نسل کشی انسان است. 
بود و خدا در  زمانی که عشق محور کائنات 
عصری  در  که  افسوس  می کرد.  یکتایی  آن 
به سر می برم که هرروز آرزوها و عالقه هایم 
با  فقط  من  و  هستند  من  از  دوری  حال  در 
می دهم  آزار  را  روحم  و  جسم  خوردن  غصه 
پایان عمر تکراری و یکنواخت  به  و هرروز 
نزدیک تر می شوم. بی آنکه به فکر تغذیه روحم 
که »مرغ باغ ملکوت« است، باشم. دریغ که 
تفریق  و  جمع  دغدغه ام  و  درد  تنها  اکنون 
به  برمی گشتم  ای کاش  است.  بانکی ام  حساب 
داشته ها  مردم،  و  بود  بی معنی  پول  که  زمانی 
مبادله  یکدیگر  با  را  نداشته هایشان  حتی  و 
می کردند و هرکس تکمیل کننده دیگری بود 
و  کفیل  و  قیم  و  ولی  و  ارباب  و  یغماگر  نه 
سرپرست دیگری. ای کاش روزی می رسید که 
نخواهم  دنیایی را مشاهده کنم و دیگر  چنین 
و  آمال  نخواهیم  و  کنم  سفر  خیال  دنیای  در 
مشاهده  رؤیا  و  خواب  در  را  خود  آرزوهای 

کنیم.
ای کاش و صدها ای کاش دیگر که تصورش 
رسد  چه  تا  است  نابخشودنی  گناهی  هم 
را  کاغذ  صفحه  یا  و  آید  زبان  بر  این که  به 

درنوردد.
محمد حسن امیر شهپری،

 پایه یازدهم، 
مجتمع آموزشی غیردولتی 

امام رضا، شیراز

دست  چون  نگذار  بالهتم  به پای  را  آوارگی ام 
کرده  مبتال  تلخ  روزگاری  به  مرا  سرنوشت 
شده  همنوا  من  گریه های  با  باران  صدای  بود. 
حتی  که  بود  سنگین  دردم  آنقدر  و  بودند 
شش  حدود  می کرد.  گریه  برایم  هم  آسمان 
پدربزرگ  خانه  در  پایم  که  می گذشت  ماهی 
مادری ام سبز نشده بود. چون از دستشان نفرت 
و کینه ای به دلم مانده که وصف ناپذیر است.

آخر من هم مانند دختران دیگر دوست داشتم 
به مدرسه بروم و درس بخوانم؛ اما به جای کتاب 
و  بودم  مانده  من  مدرسه،  فرم  لباس  و  دفتر  و 
تنها گردنبندی که از پدر خدا بیامرزم برایم به 
یادگار مانده بود. پدری که از رنج دنیا راحت 
شد و حاال نمی دانم که آیا می داند که پس از 

مرگش چه بر سر دخترش آمد یا نه؟!
سر  به  می دیدی  و  بودی  ای کاش  باباجان، 
همسر  نیامد.  که  چه ها  نازک نارنجی ات  دختر 
بیشتر  از جان  تا تو بودی، مرا  وفادارت؟! که 
خاک  بالین  به  سر  تو  همین که  می خواست، 
هستم.  دخترش  من  که  انگارنه انگار  نهادی، 
وکیل  با  تو  مرگ  آغازین  روزهای  همان  از 
تا  داشت  عاشقانه  نگاه هایی  امان،  خانوادگی 
مرگت  از  روز  ده  و  ماه  چهار  هنوز  این که 
نگذشته بود که با وی ازدواج کرد و من را در 

آتش بال انداخت.
اول  ماه  در شش  که  نمی برم  یاد  از  هیچ وقت 
زندگی مشترکشان برای آنکه از شر من خالص 
شود و میراث تو را به جیب بزند، می خواست 
مرا به زور به خانه شوهر بفرستد. آن هم با کسی 
که دشمن همیشگی تو بود. شوهر مادرم )معین 

)مرد  بود،  گذاشته  را  خودش  اسم  که  خان( 
زندگی مادرم(  زیر گوش مادرم وسوسه ها کرد 
تا او را قانع کند که من از زندگی شان بیرون 
همین  برای  کند.  هاپولی  را  تو  میراث  و  روم 
با  از من خواست که  به زور کتک،  یک شب 
پسری ازدواج کنم که همیشه به خون تو تشنه 
بوده. اصرار آن ها مانند پتکی بود که بر سر من 
فرود می آمد و راهی جز فرار از این خانه لعنتی 
و شیطانی نداشتم. در یک تصمیم آنی، کارم را 
عملی کردم و از آن خانه اهریمنی فقط با یک 

جلد شناسنامه متواری شدم.
با  را  شیرینی  خاطرات  چه  خیر!!  به  یادش 
بردم.  یادگار  به  شده  نفرین  خانه  آن  از  خود 
می دید،  مرا  پسری که  هر  آوارگی  دوران  در 
که  می گفتم  خود  با  می کرد.  بارم  متلک  صد 
آیا واقعًا این ها ناموس ندارند که به یک دختر 
تنها و آواره، این گونه متلک می پرانند. مدرسه 
را کنار گذاشتم که مبادا ناپدری ام مرا پیدا کند 
و مجبورم سازد تا با آن پسرک چموش ازدواج 
برای  مغازه  پانزده  به چهارده،  تا مدت ها  کنم. 
اما دریغ از کار.  کار و اشتغال مراجعه کردم؛ 
را  زندگی ام  دست فروشی  با  که  شدم  مجبور 
بچرخانم.  در فکر بدبختی هایم فرورفته بودم. با 
یک دست، موهایم را چنگ می زدم و با دست 
دیگر زانوی عزا را در بغل می فشردم که مردی 
با مهربانی و شوکت و ابهت بسیار، جلوی من 
بیچاره سبز شد. وقتی خوب به من توجه کرد؛ 
باآنکه  انگار مرا دختر خود پنداشت؛ ولی من 
در کنارش احساس  امنیت می کردم، هرازگاهی 
نیز می ترسیدم. وقتی که خوب به من نگریست 
می کنی؟!  چه کار  اینجا  تو  دختر،  خانم  گفت: 
از  را  جمله  این  تا  نداری؟  درس ومشق  مگر 
زبانش شنیدم، بی اختیار سیل اشک از چشمانم 
سرازیر شد. آن مرد با محبت به من نزدیک شد 
و دوباره از من همان سؤال را پرسید. وقتی دید 
گریه های من توقفی ندارند؛ کنار من نشست. به 
من دلگرمی هایی داد که باعث می شد همه دردِ 

دل هایم را با او در میان بگذارم.

او  برای  را  همه چیز  و  کردم  زبان باز  باالخره 
و همسرش گفتم. بابیان این حرف ها از دنیای 
احساس  و  آمدم  بیرون  آوارگی  و  غربت 
کردم که دوباره در کنار پدر و مادرم هستم. 
بوده که  وقتی فهمیدند که پدرم مرد محترمی 
سال ها با آن ها سابقه دوستی داشته؛ مرا به خانه 
خودشان دعوت کردند. من نیز از سر ناچاری 
به دعوتشان لبیک گفتم و از آوارگی درآمدم 
و پسرشان )باربد( هرروز به من عالقه بیشتری 
نشان داد و من نیز به او عالقه مند شدم. حاال با 
مهربانی،   و  آرامش  اوج  در  و  هم  کنار  در  او 
نوزادی را در آغوش داریم و به کمک او همه 
نامردم  ناپدری  چنگال  از  را  پدری ام  میراث 
درآورده ام و مادرم را که سخت پشیمان شده 
بود، بخشیدم چون مرا با شیره جانش پرورش 
داده بود و به پای من بی خوابی ها کشیده بود و 

دیگر از کردار خود سخت پشیمان شده بود. 
اکنون دریافته ام که اگر خدا بخواهد و بخت یار 
باشد و انسان از دایره عفاف و پاک دامنی خارج 
نشود و با درایت برنامه ریزی کند، بدون سایه 
آرامش  و  سعادت  به  می تواند  هم  مادر  و  پدر 

برسد.
کیمیا علیزاده فرد مطلق،

پایه دوازدهم رشته ادبیات 
و علوم انسانی،

دبیرستان عدالت، ناحیه ۳ شیراز

خوشا شیراز و وضع بی مثالش
خداوندا نگهدار از زوالش

ز رکن آباد ما صد لوحش اهلل
که عمر خضر می بخشد زاللش

شنیده اید.  بسیار   را  بیت  دو  این  شما  حتمًا 
شیرازی،  حافظ  لسان الغیب،  توسط  ابیات  این 
سروده  توصیف ناپذیر،  شیراز  شهر  وصف  در 
شده است. شیراز شهری زیباست که در ناحیه 
جنوب غربی کشور عزیزمان، ایران، واقع شده 
است و ساالنه صدها هزار گردشگر از گوشه و 
کنار ایران و جهان به دیدن این شهر بزرگ و 
این  به  شیراز  چرا  این که  درباره  می آیند.  زیبا 
نام موسوم است؛ داستان های بسیاری گفته شده 
از جمله  افسانه شباهت دارند.  به  بیشترشان  که 
کلمه  شده  مختصر  شیراز،  که  می گویند  برخی 
»شهر راز« است و برخی نیز می گویند که نام 
دیگر  جای  در  بوده.  »تیرازیس«  باستانی اش 
آورده اند که در اطراف شیراز جنگل هایی وجود 
داشته که در آن تعداد زیادی شیر می زیسته اند 
و هرازگاهی به شیراز حمله می کرده اند. پس نام 
شیراز می تواند برگرفته از نام همین شیرها باشد. 
بعضی نیز می گویند که  جلگه و دشت شیراز، 
اردوکشی  و  سازمان دهی  و  بستن  شیرازه  محل 
و  یونانیان  چون  مهاجمانی  مقابل  در  ایرانیان 
را شیراز  دلیل آن  به همین  است.  بوده  اعراب 

نامیده اند.
تحصیل  دبیرستان  نهم  پایه  در  که  من  برای 
درست  روایت  کدام  این که  تشخیص  می کنم؛ 
می رسد.  نظر  به  مشکل  است،  نادرست تر  یا 

بتوانم تحقیق جامعی در  امیدوارم که در آینده 
این زمینه انجام دهم.

همین قدر می دانم که شیراز یکی از تاریخی ترین  
نماد  که  جمشید  تخت  است.  جهان  شهرهای 
شکوه و عظمت ایران است؛ در اقلیم شیراز واقع 
اهل بیت هم  شیراز، سومین حرم  به  است.  شده 
یعنی  اهل بیت  زیرا حرم سومین  می شود؛  گفته 
حرم حضرت احمد بن موسی )ع( در شیراز واقع 
شده است. این حرم در کنار حرم های حضرت 
سید عالءالدین حسین )ع(، سید میرمحمد )ع( 
زائران  ساالنه  می شود.  باعث  حمزه  بن  علی  و 
بسیاری برای زیارت این حرم ها به شیراز سفر 

می کنند.
شیراز در هر فصل از سال، درنهایت زیبایی خود 
را می آراید و چون عروسی جلوه گری می کند و 
باعث می شود که ما از هر چهارفصل سال نهایت 
اردیبهشت  در  شیراز  انصافًا  اما  ببریم؛  را  لذت 
ایران و جهان می شود. غالب  عروس شهرهای 
که  دارند  سعی  کشور  مسئولین  و  دولتمردان 
به هر بهانه ای در این ماه به شیراز جنت طراز 
بیایند. به  شیراز لقب شهر چهارفصل هم داده اند؛ 
زیرا هر فصلی اوج زیبایی هایش را در شیراز به 

نمایش می گذارد.
شیراز شهر شعرا، عرفا، ادبا و علمای بی نظیر نیز 
هست. شیراز، زادگاه و آرامگاه دو شاعر بزرگ 
حافظ  یعنی  فارسی،  ادبیات  تاریخ  بلندآوازه  و 
خود  عمر  بیشتر  که  شاعرانی  است.  سعدی  و 
را  در خدمت به زبان و ادب فارسی اختصاص 
بالنده تر و شیرین تر  تا آن را زنده تر و  داده اند 

نگاه دارند. 
مکان های  زیباترین  از  یکی  کریم خان  ارگ 
تاریخی و تفریحی شیراز است. این قلعه تاریخی 
در زمان حکومت وکیل الرعایا، کریم خان زند، 
ساخته شده است که از آن به عنوان یک زندان 
استفاده می شد و االن به یک مکان گردشگری 

در شیراز تبدیل شده است.
دروازه قرآن، درگذشته یک دروازه بزرگ بود 
که در باالی آن یک قرآن بزرگ قرار داشت 

بودند؛  خودرو  و  مرکب  سوار  که  مردمی  و 
ایران  شمالی  نواحی  به  می خواستند  که  زمانی 
سفر کنند از زیر دروازه  قرآن رد می شدند تا 
به برکت قرآن از خطرات سفر در امان باشند. 
هم اکنون آن قرآن بزرگ در موزه پارس شیراز 
نگهداری می شود و دروازه قرآن به یک مکان 

گردشگری و تفریحی تبدیل شده است.
شیراز شهری سرسبز با باغ های بسیار است. باغ 
نارنجستان قوام و باغ زیبای عفیف آباد از  ارم، 
زیباترین جاذبه های گردشگری شیراز محسوب 

می شوند.
از سایر مکان های معروف شیراز می توان به خانه 
وکیل،  حمام  و  مسجد  و  بازار  الملوک،  زینت 
گهواره دید، خانه زینت الملوک و کوچه قهر و 
آشتی اشاره کرد که نوشتن درباره این ها محتاج 
که  کتاب هایی  است.  کتاب  چندین  تدوین 
تماشای آداب ورسوم  به  بامطالعه آن ها  می توان 
و تاریخ تمدن و فرهنگ ایران آریایی نشست 
و از خواندن شعرها و نثرهای زیبا و دل نشینی 
که درباره شهر من، شیراز سروده شده؛ سرمست 

و خرامان شد.
ارشیا رضوی، پایه نهم دبیرستان 
هوشمند غیردولتی، دوره اول 

امام رضا، شیراز


