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شماره

صفحه سخن بزرگان
مشکالت ما را متوقف نمی کنند، 

بلکه به ما آموزش می دهند.
برایان تریسی

زنگ انشـا

صدای زنگ انشا را، ابتدا دانش آموزان دوره 
رضای  امام  غیردولتی  مجتمع  متوسطه  دوم 
شیراز، به گوش مخاطبان رساندند. کم َکمک 
این صدا رساتر گردید و دانش آموزان سایر 
نواحی چهارگانه شیراز نیز، با این قلم به دستان 
که  نگذشت  چیزی  و  شدند  هم صدا  جوان، 

مدارس دخترانه نیز، بدان ها پیوستند.
از  را  انشا  زنگ  صدای  می توان،  اکنون 
در  شنید.  دل  گوش  با  دیاری،  و  شهر  هر 
»پریا  نام  به  ستاره ای  گذشته،  شماره های 
در  تهران،  تیزهوشان  دبیرستان  از  بحرانی« 
آسمان صفحه زنگ انشا، خوش درخشید. در 
دیگر  ستاره ای  نورافشانی  نوبت  این شماره، 
سرکار  شهرآبادان،  فرزانگان  دبیرستان  از 

خانم »مها غضبان پور« است.
در شماره های آینده هم از دانش آموزان سایر 
این  شهرستان ها، دل نوشته هایی دل انگیز، در 

صفحه، چشم نوازی خواهند کرد.

سال های  دانش آموزان  این که  جالب تر 
دیرتر و دورتر نیز، با خواندن انشاهای این 
صفحه، خاطرات شیرین زنگ انشای دوران 
بر  و  آورده اند  یاد  به  را  خود  دانش آموزی 
ارزنده  روزنامه  خوانندگان  برای  تا  آنند 
طلوع، بازنویسی کنند. روزی که به پیشنهاد 
من؛  صفحه زنگ انشا تأسیس گردید؛ هرگز 
گمان نمی کردم که این گونه از آن استقبال 
شود و شعاع  دایره  آن، گستره ایران پهناور 

را دربر گیرد. 
چاالک  نویسندگان  به  حافظ  قول  از  باید 

چامه این صفحه، بگویم:
باش تا صبح دولتت بدمد

کائن هنوز از نتایج سحر است
نویسندگان  انشاهای  از  بیش تر  آن که  برای 
همین  با  من  شویم؛  برخوردار  قلم،  چابک 

خموشی  به  را  قلم  چموش  مرکب  اختصار، 
فرامی خوانم.

همه  در  و  هستم  بسیاری  دانش  دارای  من 
که  دارم  خویشاوندانی  و  خانواده  جهان، 
متفاوت  و  جذاب  موضوعی  با  یک  هر 
انسان،  خلقت  اول  از  من  می کنند.  زندگی 
برای  می شدم.  نوشته  مختلف  به صورت های 
مثال، قبل از تولید کاغذ، در زمان انسان های 
نخستین، روی دیوار غارها نوشته می شدم. در 
با  ولی  داشته ام.  متفاوتی  جنس  دوره ای  هر 
مرور زمان، نوشته ها را روی برگ درختان، 
خشت  و  درختان  پوست  حیوانات،  پوست 
گلی می نوشتند و بعد از درست شدن کاغذ 
قرار  با  نوشتند.  آن  روی  بر  مرا  پاپیروس 
یک  مجموعه،  یک  در  ورقه ها  این  گرفتن 
می شد.  متولد  هستی،  جهان  در  کتاب  جلد 
ولی هم اکنون که با شما سخن می گویم، به 

دو خانواده کاماًل دور از هم تقسیم شده ام.
یک خانواده، در دستگاه های هوشمند، مانند 
دیگر،  خانواده  و  و...  موبایل  کامپیوتر، 
مدرسه  در  هرروز  که  است  کتابی  همان 
روی میزتان باز است و در حال یادگیری و 
مطالعه آن هستید و معلم به شما مطالب آن 
را می آموزد. اکنون شما را به وجدان پاکتان 
سوگند می دهم که بیایید با خویشاوندان من 
کنید.  آشتی  ما  با  بیایید  شوید.  آشنا  بیشتر 
مگر از ما چه بدی دیده اید که این همه از ما 

گریزان و متنفرید؟!
تاکنون  قدیم  از  را  فراوانی  دانش های  ما 
و  نویسنده  فرد  هر  داده ایم.  یاد  مردم  به 
پیشرفت  و  آگاهی  برای  دانشمندی  یا 
همنوعانش، حداقل چندین کتاب و مقاله، به 
جهان هدیه می کند. هر کتاب دارای پندها و 

اندرزهایی است. 
حاال می خواهم  مختصرًا به معرفی  یکی از 

همنوعان  خودم  از زبان خودش بپردازم.
هستم که  قدیمی ترین کتاب ها  از  یکی  من 
اسطوره ای  و  حماسی  داستانی  به صورت 
و  پند  دارای  من  داستان های  شده ام.  نوشته 
ایران  تاریخ  بزرگ مردان  از  زیادی  اندرز 
نویسنده  و  است  »شاهنامه«  من  اسم  است. 
من  است.  فردوسی«  ابوالقاسم  »حکیم  من 
دهیم.  نجات  را  فارسی  زبان  توانستیم  او  و 
کردند؛  حمله  ایران  به  اعراب  که  درزمانی 
شاعری  بودم.  من  فارسی  زبان  نجات  عامل 

که مرا نوشته فرموده: 
بسی رنج بردم در این سال سی    

عجم زنده کردم بدین پارسی
باال رود  تا آگاهی شما  بخوانید  پس کتاب 
ای  شوید.  آینده ساز  بتوانید،  خود  علم  با  و 
فرزندان ایران بیایید همیشه و همه جا، فارسی 

را پاس بداریم.

ماه، هر شب از خواب شیرین برمی خیزد. او 
هر شب، بیتاب و پر هراس است.

ببندد،  را  چشمانش  اگر  می ترسد  چراکه 
گرد  خورشید،  عصر  هر  نبیند.  را  چشمانت 
تو  دشمن  خاک  بر  را  ارغوانی اش  سرد 
باد،  و  مه  و  زمهریر  از  و کوالکی  می پاشد 
یخ زده  دشمن  قلب  بر  تا  می آورد  فراهم 
برف  جنس  از  کفنی  تو،  شده   سنگسار 

بپوشاند. راستی مگر تو دشمن هم داری؟!
دیده  خود  به  را  تو  از  دوست تر  دنیا  مگر 

است؟
بر خطا رفت. دشمنی  قلمم  به گمانم که  نه 
با دوست، یکی از  بازی های زشت روزگار 
است. این دنیا آن قدر وسعت ندارد که قلب 
تو را در خود جای دهد؛ اما اگر نبودی دنیا 
هم نبود. موج آغوش تو اقیانوسی است که 
اگر به سمتم نیاید من در بی تابی دریا، غرق 
می شوم. عید را،  ماهی قرمز کوچکی که در 
تنگ بلوری می رقصد؛ عید نکرد. عید را عطر 
نکرد.  عید  می پیچد؛  در کوچه ها  که  سنبلی 
عید را، سمنو شیرین نکرد. شهد و شکر هم 
نمی تواند دنیای مرا به اندازه تو شیرین کند. 
عید یعنی سمفونی نواختن خنده  گوش نواز 

تو.
سرکه،  سکه،  است:  این  من  سین  هشت 
ساحل  و  سیب  سنبل،  سمنو،  سنجد،  سماق، 

نگاه تو.
می توانستم  و  می خواستم  اگر  حتی  دریغا   

که ساحل را کنار تو بنشانم؛ ساحل از موج 
نگاهت شرمسار می شد.

جهنم، زیر پای تو، به بهشت تبدیل می شود. 
نمی نشیند.  کسی  پای  زیر  بی بهانه  بهشت، 
بهشت زمانی تصمیم گرفت که خاک پایت 
شود که دید، تو بر خاک مهر زانو زده ای و  

برای من از تمام هستی ات گذشتی. 
کدر  صفحه  بر  مهر  فروغ  سرآغاز  تو 

روزگاری. 
تو همانند یک سفر هوایی طوالنی هستی که 
روی بلیت آن نوشته اند: محل: قلب شکسته 

من مقصد: آغوش دریایی تو. 
است  پروازی  سفر  این  که  است  بدیهی 
به سوی عشق. بدیهی است تنها و تنها وقتی 
به سوی آغوش تو پرواز کنم، آرام می گیرم.
شمع پا در شبستانی نمی گذارد که ماه جمال 
تو در آنجا نتابد. اگر به دست من باشد تا دنیا 
دنیاست چشم به چشمان تو می دوزم. دل به 
حالوت سخنت می بندم. سرم را فقط بر دوش 

تو می گذارم! 
دنیا  دردمند  بی دردترین  این گونه  من  و 
می شوم. دردمندی که تمام ناخوشی اش ترس 

از دوری توست.
بگو  آنها  به  می شنوند.  را  تو  فرشته ها سخن 

دارد که  را  این  من ذوق  امسال  هفت سین 
فرشته ها  به  بنشینی.  او  کنار  در  هم  باز  تو 
بگو: بهار منتظر لبخند توست و حتی تابستان 
بی تو،  پاییز هم  است.  یخبندان  تو  بی  هم   
لباسی  تو،  بی  هم  زمستان  می خورد.  سرما 
برای گرم کردن خود ندارد؛ اما اگر تو بیایی 
بهار می شود. بی تو، همه فصل های زندگی ام، 
پس  نمی آورم.  دوام  بی تو  من  و  می زند  یخ 

مراقب خودت باش و تا ابد برایم بمان.
مادر جان، تو  ابتدا و انتهای تمام ناتمام منی.

باران را برای طراوت من  نام خدایی که  به 
و تو آفرید.

سرشت!  دریا  رهنمایی  آسمانی!  واژه ای 
حیات بخشی جاودان! آری، باران را می گویم.
که  او  روشنایی.  و  طراوت  پیام آور  باران 
نیز  مقصدش  و  است  عرش  سرچشمه اش 
ذلت.  و  با عجز  ناآشنا  است  عاشقی  عرش. 
به این سبب عاشقش می نامم، زیرا از بارگاه 
بلندمرتبه ای حوری سرشت سفرش را آغاز 

می کند.
نشانه های  که  است  پیغمبرانی  به سان  باران 
حقیقت را به آدمیان می رسانند تا آنها بتوانند 
به  و  بپیمایند  را  ملکوت  عالم  پویای  جاده 

اصل خویش بازگردند.
به  را  ما  حکیم،  خداوند  بافرمان  باران، 
حقیقت جویی، بخشش و زیبایی فرامی خواند. 
دل های  او،  با  هم صدا  تا  فرامی خواند  را  ما 

یکدیگر را شاد کنیم.
همان گونه که موالنا جالل الدین محمد بلخی 

می فرماید: 
باران که شدی مپرس این خانه کیست
سقف حرم و مسجد و میخانه یکیست 

باران که شدی پیاله ها را نشمار 
جام و قدح و کاسه و پیمانه یکیست

باران، تو که از پیش خدا می آیی
توضیح بده عاقل و دیوانه یکیست 

با سوره دل اگر خدا را خواندی 
حمد و فلق و نعره مستانه یکیست

این بی خردان خویش خدا می دانند
اینجا سند و قصه و افسانه یکیست

گر درک کنی خودت خدا می بینی
درکش نکنی، کعبه و بتخانه یکیست

غبارهای  که  می بارد  باران  دوستان،  آری 
دیدگان  راه  و  بشوید  دل ها  از  را  ناپاکی 
چهره  دل،  چشم  با  بتوانیم  ما  تا  بگشاید  را 
پرفروغ حضرت دوست را ببینیم  و سرمست 

شویم. 
باشد که در مسیرمان با باران همراه شویم تا 
آسمانی گردانیم.به سرچشمه خلقت راه یابیم و درون خود را 

به راستی،  عـِـشق  چیست؟
چرا آوازه اش جهان را می تکاند؟ 

چرا به هر که می رسم، می گوید: من عاشـقم.
زمین و زمان بر مدار عِشـــق می چرخد.

کاش کسی بود و ذره ذره واژه عشق را برایم 
معنا می کرد. 

شاید زنِدگی همان نواختن است.
خدای  که  بی کالمی  آهنگ  همان  نواختن 

عزوجل، برای من می نوازد.
و شاید عشق کلمه های همین آهنگ باشد!  
در زندگی عشق را با تمام وجود باید چشید.
برای  معروف،  چاشنی  همان  عشق  شاید  و 

غذای من باشد.
یا اینکه عشق شاید، همان اولین بوسه ای بود 

که مادر بر گلوی فرزندش مهر کرد؟
و  بیا  عاشق  تا مرگ،  زندگی  از  انسان،  ای 

عاشق برو؟
این گونه که می نگرم؛

جناب عشق، جالب و فرهیخته است.
پخته و کامل،

زیبا بیش از همیشه.
راستش؛ روزی که عاشق شدم؛ دیگر زندگی 
برایم یکنواخت نبود؛ دیگر به عشق توهین 
برابر  هم  با  را  عاشقان  همه  و  نمی کردم 

نمی دانستم. به آن ها نمی خندیدم.
از عاشق شدنم بدم نمی آمد. 

خدایا؛ کاش همه می دانستند که چقدر عشق 
مقدس است!

کاش می توانستم در گوش بقیه داد بزنم که  
عاشقم! 

عاشق دنیا و آدماش.
خوبی ها و بدی هاش.

عاشق همه آدما.
عاشق خنده های همه شون. 

بداخالقی های زشت و قشنگشون.
کاش می شد که حس خوب عاشقی را برای 

همه ترسیم و تصویر و تفسیر می کردم. 
خودم  حال  جنس  از  خوب  حال  سبد  یک 

واسه همه آدما آرزو می کنم.
شاید یه حال به قشنگی این شعر یا به خوبی 

حال شاعرش که این  طور می گفت:
عشق بین من و تو

باران و کمی خورشید بود.
همان ناگفته های لیلی و مجنون،

همان بوی برگ بید، 
بوی همان  رز سفید،

همان بغل های بی حواس،
یا که عطر تلخ من، 

روی پیراهن تو،
طعم همان چایی دبش،
زیر بارون و  تگرگ.

مگر این عشق چه بود؟  

نکند همین بودن تو در کنار من؟
نکند آمدنت به خواب من؟
شوق دیدن پرنیان روی تو

ما بودن ما، ساده نبود.
بود.  فریادها  همین  زمزمه  عشق  شاید  و 
مرا  و  بود  جاری  آن  در  خدا  که  زمزمه ای 

به سوی خود می خواند.

عالی  و  خوب  غذاهایی  مهربان  خداوند 
آفریده و به ما اهدا فرموده است. یکی از این 

غذاهای خوب، نان و آش است.
امروز صبح جمعه بود. وقتی بیدار شدم؛ دیدم 
ساعت پنج است و با توجه به اینکه دیشب 
تا ساعت دوازده بیدار بودم؛ عجیب بود که 
در این ساعت بیدار شوم. تو همین فکر بودم 
که یک دفعه بابام با دو تا قابلمه توی دستش 
به خواب  اتاقم شد و من هم خودم را  وارد 
زدم. باالی سرم آمد و گفت: »عرفی، عرفی، 
بلندشو. بیداری؟ کارت دارم. بلندشو.« وقتی 
باز  را  چشمانم  ندارد،  فایده ای  دیگه  دیدم 

کردم و گفتم:
سالم بابا، با من چه کاری داری؟

من  رو  آش  بگیری،  نون  بری  باید  گفت: 
رفته  یادم  نون  چرا  نمی دونم  ولی   گرفتم 

بگیرم. 
گفتم: خب، این دیگر مشکل من نیست.

یک لحظه غافل شدم و یک پس کله ای زیبا 
خوردم و بعدش گفت: صد تا نون برو بگیر 

بیار.
لشکر  می خواهی  مگر  پرسیدم؛   تعجب  با 

جومونگو آش بدی؟
گفت: مگه یادت نیست که دیشب خاله ات 

بچه اش  ما  اگر  میان؟!  شیراز  به  که  گفت 
و شوهرش رو هم حذف کنیم و به حساب 
نیاریم؛ خود خاله ات به تنهایی یه دیگ آش 
رو سر می کشه. به هرحال به نانوایی رفتم و 
بعدش هم به خانه برگشتم. تا به خانه رسیدم، 
بابا گفت: دیر اومدی. خاله ات دیگ آش رو 

بدون نون خورد.
بابام شوخی می کنه.  با خود گفتم که حتمًا 
سری به دیگ زدم. دیدم انگار تازه مسگرها 
ناگهان  نکردم.  باور  بازم  کردند.  سفیدش 
جلوم  آش  از  پر  کاسه  مادرم  که  دیدم 
که  تازه ای  و  گرم  نون  با  هم  من  گذاشت. 
خودم خریده بودم، شکمی از عزا درآوردم. 
سر  حوصله شان  دیگران  که  شد  معلومم 
رفته و بوی آش چنان مست شان کرده که 
سر  نان  بدون  آش  و  ازدست  داده اند  دامن 
به  مامانم  فقط  گیرودار  این  در  کشیده اند. 
فکر من بوده که توانسته یک  کاسه آش از 

دستشون در بیاره و برای من کش بره.

میاد،  کم  غذا  وقتی  فهمیدم،  که  بود  اینجا 
اولین کسی که سیر می شه مادره.

حاال دیگه به حقیقت شعار شوفرها که پشت 
مادر  بی کلک  »رفیق  می نویسند:  ماشینشون 

ایمان دارم.«

بارانشعاع صدای زنگ انشا

من کتاب مظلومم!

نان و آش

عشق

فرشته بی بال و پر

هدایت باقری، مسئول صفحه زنگ انشا

میالد جوهری
پــــایه دهم تجربی، مجتمع غیردولتی، محمد رسول اهلل،

ناحیه یک شیراز

آرش رضایی
یازدهم تجربی، 

مجتمع آموزشی غیردولتی امام رضا )ع( شیراز

سام جهانمیری 
پایه هشتم، 

مجتمع هوشمند غیردولتی امام رضا )ع( شیراز

سید عرفان هاشمی، 
کالس نهم، مجتمع آموزشی غیردولتی امام رضا )ع(، 

ناحیه یک شیراز

مها غضبان پور 
پایه دهم متوسطه، دوم آموزشگاه فرزانگان آبادان


