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زنگ انشـاصفحه بینید،  ابوالخیر[ است که گفت: اگر صدیق را ساکن  و سخن او ]شیخ ابوسعید 
بر آن اعتماد مکنید تا وقتی که عّلتی در میان افتد، مالی یا جاهی یا علمی، آن 
سکونت هیچ نماید؛ و همه در پوستین یکدیگر افتند، چنانک جمعی سگان آرمیده 
بودند و ساکن شده، یکی گفت »عظیم آرمیده سگانی اند« گفتم »شکنبه ای در 

میان ایشان انداز.« درانداخت و دید آنچ دید.

محمدرضا شفیعی کدکنی )۱۳۹۱(. چشیدن طعم وقت. 
چاپ پنجم. تهران: سخن. صفحه ۱۷۶.

در دو شماره گذشته، از پایگاه پرشکوه معلم، در 
میان ادیان و ملل و نسل دیروز ایران، به اجمال 
و  کم توجهی  از  و  گردید  یادآوری  مطالبی 
بی حرمتی توده هایی از اولیای ارجمند و فرزندان 
دلبندشان نسبت به کرسی بلند معلم، گالیه ها و 
به  ادب و دلسوزی،  مهر و  از سر  درد دل هایی 

قلم آمد.  
مزید بر تأسف است که متولیان قانون و مجریان 
امور نیز، به راحتی از خطاهای درشت و زمخت 
دانش آموز می گذرند؛ اما نسبت به سهوی ناچیز 
لجاج  و  عناد  و  پرخاشگری  اثر  در  احیانًا  که 
دانش آموز و کم حوصلگی و انبوه مشکالت، از 

معلم سر بزند؛ شدید و غلیظ می شوند.
 نگارنده می پذیرد که معلم باید سنگ صبور باشد و

جفاها و نامهربانی ها و قدرناشناسی های 
دانش آموزان را تحمل کند؛ زیرا بدون شکیبایی، 
باید  اما  یافت؛  نخواهد  تحقق  آموزش وپرورش، 

بپذیریم که آستانه تحمل معلم هم سقفی دارد. 
از سال  ماه  دارم که هنوز سه  را سراغ  مدارسی 
نگذشته، دو تا چهار بار،  معلم ادبیات را از دست 

داده اند. وقتی می پرسیم: چرا؟! 
دو  یکی  کردید؛  معرفی  که  دبیری  می گویند: 
جلسه بیشتر دوام نیاورد و فرار را برقرار ترجیح 
برای  جدیدی  ادبیاتی  همکار  فکر  در  لذا  داد. 

مدرسه ما باشید.
یاد  به  مرا  مدارس،  محترم  مدیران  رفتار  این 
مردم  که  می اندازد  شاه  حکومت  آخر  ماه های 
هرماه  او  اما  نمی خواستند؛  را  او  یکپارچه 

نخست وزیر را عوض می کرد.
این مدیران محترم هم به جای این که دانش آموز 
و  نظم  و  کنند  دگرگون  و  اصالح  را  سربه هوا 

خاطی  دانش آموز  علیه  را  مقررات  و  انضباط 
اخراج  یا  انتقال  بعضًا موجبات  و  فرمایند  اعمال 
معلم  فرار  موجب  ناخواسته  آورند؛  فراهم  را  او 
می شوند و با خیال باطل، دوباره دنبال معلم جدید 

می گردند!
راستی چرا معلمان پیامبرگونه ما مجبور می شوند 
را ترک  از ترس دانش آموز شرور، کالس  که 
کنند و به شعب ابی طالب پناه ببرند؟! چرا حنای 
معلم بی رنگ شده؟! چرا باآنکه حقوق و درآمد 
حتی  و  مالی  فشار  است؛  حاضر  دارد؛  ناچیزی 
شکم خالی را تحمل کند؛ ولی کالس درس را 
و  سرکش  ما  دانش آموزان  چرا  نکند؟!  تحمل 
بی مباالت و نظم گریز و بی محابا شده اند؟! علت 
این  همه دهن کجی فرزندان ما، به درس و کالس 

و معلم چیست؟!
شاید بعضی از خوانندگان این سطور که بحمداهلل 
فرزندان شایسته و درسخوانی دارند، تعجب کنند 
و با خود بگویند: مگر چه شده است؟ چرا باقری، 

سینه چاکانه ناله سر می دهد؟! 
خوشبختانه من خودم هم در مدارس و دانشگاه هایی 
و  درسخوان  مخاطبانم،  که  می کنم  تدریس 
به اصطالح پاستوریزه و بهداشتی و سربه راه هستند؛ 

ولی به قول حضرت افصح المتکلمین،
»من از بینوایی نی ام روی زرد 

غم بینوایان رخم زرد کرد.«
سعدی  از  هم  کسانی  بیت،  این  رد  در  شاید 

مددجویند و  بگویند:
»گر از نیستی دیگری شد هالک

ترا هست، بط را ز طوفان چه باک؟!«
البته اگر من از اصحاب »سالمت« بودم؛ تمکین 
می کردم و تسلیم می شدم؛ اما چه کنم که خاکم 

را از وادی »مالمت« سرشته اند؟ 
در  فردا،  نسل  دست اندرکاران  ما  همه  وانگهی 

یک کشتی نشسته ایم.
شبی تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل،

کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها؟!
که  آن  بهانه  به  را  خود  پای  زیر  کسی  اگر 
نشیمنگاه مخصوص خودش است؛ سوراخ کند و 
بگوید به بقیه هیچ ربطی ندارد و دیگران هم به 
این دلیل که همه ساکت و ظاهرًا راضی اند؛ لب 
فرو بندند و اعتراضی نکنند؛ کار به جایی می رسد 

که کشتیبان به هرکدام از ما معلمان بگوید:
»... کل عمر تو اندر فناست

زانکه کشتی غرق در غرقاب هاست.«
که  است  به حدی  مدارس  در  اخالقی  فروپاشی 
اگر  می گویند:  دانش آموزان  اولیای  از  بسیاری 
بدهیم؛  خصوصی  کالس های  هزینه  می توانستیم 
معلم را به خانه دعوت می کردیم تا فرزندمان از 

انواع بدآموزی ها و انحرافات و فسادهای اخالقی 
موجود در مدارس، در امان باشد.

سبز  ردای  سال  به عنوان کسی که سی وپنج  من 
در  نمی توانم  دارم؛  تن  بر  را  معلمی  ملکوتی  و 
بی تفاوت  و  خموش  کن،  بنیان  سیل  این  برابر 
باشم. پس با تمام دل وجانم، گالیه و انتقاد را حق 
بیمار و  مسلم همه وجدان های هشیار و دل های 

چشم های بیدار می دانم. 
البد حکیمان حکومت و دولتمردان مسئول، بهتر 
از من می دانند که برای نابودی یک ملت، نیاز به 
اردوکشی و جنگ و کودتا نیست؛ حتی نیاز به 
غارت بیت المال این ملت هم نیست. تنها کافی 
هدف  را  ملت  آن  آموزش وپرورش  که  است 
بگیرند و سطح آن را پایین بیاورند و نسل فردای 
و  اخالقی  معیارهای  و  علمی  ازنظر  را  ملت  این 
شخصیتی و امید به آینده، عقیم و سترون و ناتوان 

و سرخورده کنند. 
چنین  ما  با  دشمنان  که  آن  به جای  متأسفانه 
کنند؛ ما خودمان، خودمان را دچار چنین بالیی 

کرده ایم!
در این مورد به خصوص،

»من از بیگانگان هرگز ننالم
که با من هر چه کرد، این آشنا کرد.«

سوگندان جالله می خورم که:

»گر مسلمانی از این است که حافظ دارد 
وای اگر از پی امروز بود فردایی!«

زیرا نسلی که ستون های آینده اش، کج و سست 
و لرزان باشد؛ دیر یا زود، به دام و کام دیگران 
در خواهد آمد و دچار بحران هویت خواهد شد.

ان شاءاهلل که هرگز چنین مباد.
ادامه دارد...

هدایت باقری، 
مسئول صفحه زنگ انشا

چگونه و چرا معلم تحقیر می شود؟

پروردگار زمینی

صدای وزش باد

فقر

زندگی  هنگام  منطقه  در  من 
می کنم. اکثر مردم در این منطقه با یکدیگر 

اقوام هستند.
اکثر  یکدیگرند.  غم ها شریک  و  شادی ها  در 
مردم هنگام عادت دارند که شب یلدا در خانه 
پدربزرگ ها یا یکی از اقوام جمع شوند تا یک 

شب به یادماندنی را با هم بسازند. 
قشقایی  ترکی   سبک  به  عروسی هایمان 
مخصوص  لباس  خانم ها  و  می شود  برگزار 
از  قبل  شب  چند  تقریبًا  می پوشند.  عروسی  
عروسی، اقوام برای دورهمی و شب نشینی در 

خانه عروس و داماد جمع می شوند. 
در این منطقه، قبل از نزول باران ممکن است 
پنج شنبه ها یا جمعه ها به زیارت امام زاده و اهل 
قبور بروند. هم با یکدیگر دیدار می کنند و هم 
نماز می خوانند.  باران دعا کنند و  نزول  برای 

است ممکن  جوان،  پسران  و  دختران   برای 
که این دیدار، سرآغاز آشنایی بیشتر و زندگی 

مشترک و مبارک آینده باشد.
قبل از عروسی ها یا مراسم عزاداری رسم است 
که اهالی منطقه جمع بشوند و نان برای مراسم 

صاحبخانه آماده کنند.
به  هیزم  جمع آوری  برای  هم  محل  جوان های 

کوه و صحرا می روند.
شغل بیشتر اهالی روستا، کشاورزی و باغداری 
تالش  صمیمانه  خانواده  در  زن  و  مرد  است. 
می کنند تا مخارج زندگی خود را از راه حالل 

به دست بیاورند.
برداشت  در  مردهایشان  دوشادوش  نیز  زنان 
کمک  کشاورزی  محصوالت  دیگر  و  میوه 
می کنند.  گلیم بافی و قالی بافی از قدیم در این 
منطقه مرسوم بوده است. پس از تحویل سال نو، 
اعضای هر خانواده با اقوام و دوستان خود دیدار 
تبریک  یکدیگر  به  را  جدید  سال  تا  می کنند 
بزرگ ترها  دیدار  به  کوچک ترها  بگویند. 
می روند و بزرگ ترها به بچه ها عیدی می دهند.
مردم روستای ما بسیار خون گرم و مهربان و 

مهمان نواز هستند.
ترتیب  ورزشی  پیاده روی های  اوقات  گاهی 

می دهند و به ورزشکاران برنده جایزه می دهند. 
و  فردوسی  شاهنامه  به  منطقه  این  مردم 
داستان های عاشقانه نظامی و فلکناز و خورشید 

آفرین عالقه بسیار دارند.
سید ابراهیم بحرانی 

پایه هفتم، 
مدرسه شهید جمشیدی هنگام 

شهرستان قیر و کارزین

ما قدرت سخن گفتن  به  خدای را سپاس که 
آموخت. انبیا را فرستاد تا راه و روش درست 

زندگی را به ما یاد دهند. 
اندیشه؛  و  معرفت  آموزگار  ای  سپاس  را  تو 
ای معلم مهربان و ای پروردگار عشق و ایثار 
که شیوه درست سخن گفتن را به ما آموختی. 
و  خوبی ها  از وصف  قاصر  قلم  و  الکن  زبان 
ازخودگذشتگی شماست. روز و ماه و سالمان 
دل هایمان  و  نوری  وجودتان  بی خورشید 
سروری ندارند. هیچ واژه ای را نمی توان یافت 
گیرد.  قرار  زیبای تان  نام  کنار  در  بتواند  که 
خواستم وجود نازنین تان را به گل، مانند کنم؛  
خیلی  و  است«  کوتاه  گل  »عمر  که  دیدم 
اما  می گردد؛  روزگار  حوادث  دستخوش  زود 
شاداب  و  سرسبز  همیشه  شما  وجود  گلستان 

و خندان است. 
خواستم دریای تان بنامم، دیدم دریا خود اسیر 
تندباد می شود و گرداب های هولناکش انسان 
را فرو می بلعد. حیفم آمد. دیدم قیاسی نادرست 

تندباد  با  هرگز  شما  وجود  چراکه  است؛ 
حوادث متغیر نخواهد شد و شما پرورش دهنده 

انسان خدایی هستید. 
خواستم عظمت و استواری تان را به کوه تشبیه 
صولت  و  هیبت  وامدار  کوه  که  دیدم  کنم؛ 
که  دیدم  خوانم تان؛  آسمان  گفتم  شماست. 
برده  ارث  به  شما  از  را  بخشندگی اش  آسمان 
است و شمایید که کوکب هایی درخشان تر از 
زهره و پروین را به آسمان علم و ادب ارزانی 

می دارید.
که  دیدم  بنامم؛   سرو  را  شما  داشتم  دوست 
سرو با همه آزادگی که دارد،  ثمره و میوه ای 
و  ظهور  سرچشمه  که  شما  آمد  حیفم  ندارد. 
همه  و  هستید  انسانی  نیکوی  خصایص  بروز 
جامعه به نوعی از زحمات تان بهره مند می گردند 

را با سرو مقایسه کنم.
تشبیه  نخل  به  را  شما  بخشندگی  در  خواستم 
کنم؛ دیدم که نخل با همه طراوت و حالوتی 
و  نمی دهد  ثمر  بیش  صباحی  چند  دارد؛  که 
خارهای زهرداری دارد و شما »گل بی خارید.«
سرانجام قلم به فریاد آمد که گل و دریا، کوه، 
زیبایی و سخاوت  نخل، همه  و  آسمان، سرو 
و  آزادگی  و  بخشندگی  و  عظمت  و  گنج  و 
ارمغان  به  شما  از  را  خود  حالوت  و  طراوت 
برده اند. تنها واژه ای که به ذهنم رسید، گلواژه 

»پروردگاری« است.
زینت بخش  مبارک تان  نام  که  شما  بر  سالم 

روزگار است و شغل شریف تان  به حق رسالتی 
می خواهد  وقتی  نیز  خدا  پروردگاری.  است 
خود را معرفی کند؛ در شمایل یک معلم، جلوه 
مالم  االنسان  علم  بالقلم.  علم  )الذی  می کند. 
یعلم.( این کسوت شریف بر شما مبارک باد.

قدر شما را علی )ع( می داند که در توصیف تان 
صیرنی  فقد  حرفا،  علمنی  »من  می فرماید: 

عبدا.«
سید سحر بحرانی،

دانش آموز  پایه ۸
مدرسه دخترانه شهید رضایی، 

منطقه هنگام

صدای وزش باد را که شنیدم، چشمانم را بستم.  
با چشمان بسته چیزهایی را دیدم که باد با خود 

می برد.
خدایا این باد از کجا آمده و به کجا می رود؟ 

چرا هرچه را که می تواند با خود می برد؟
کاش می دانستم!

من  با  باد  گویی  کرد.  تغییر  باد  وزش  صدای 
حرف می زند! 

خوب  را  کالمش  معنی  و  را  صدایش  آری 
متوجه می شوم. 

خوب که به صدای وزش باد گوش دادم، متوجه 
شدم که باد با زبان بی زبانی ندا می دهد که  ای 

دخترک، چشمانت را باز کن. خوب نگاه کن. 
من فقط اجسام سبک را با خود می برم. خار و 
خاشاک را، گردوخاک را و هر چیز اضافی و 

سبک را.  
ترسیدم. خودم را به درختی چسباندم. 

باد خنده ای کرد و گفت: آری دخترک باهوشم. 
اگر می خواهی باد تو را سرگردان نکند؛ محکم 
باش و خودت را به یک جای محکم متصل کن. 
من هر چیز هرزه و بی خاصیت را با خودخواهم 

برد و آنها را در ناکجاآباد رها خواهم کرد.   
اگر می خواهی سالم بمانی، استوار باش و خودت 

را به ریسمانی محکم متصل کن. 
باز کردم. دیدم هرکس و هر چیز  چشمانم را 
بی بندوباری  گرداب  در  بوده؛  سست بنیان  که 

سرگردان است. 
تصمیم گرفتم که هم محکم و استوار باشم و هم 
اطمینان  نقطه  محکم ترین  که  الهی  ریسمان  به 

است متصل گردم. 
پس گناهانم را به باد سپردم و خودم را به خدا.  

آنگاه آرام و بی صدا، صدایش کردم:

خودم  به  مرا  آنی  از  کمتر  و  آنی  الها،  »بار 
وامگذار«

زهرا محمدی،                  
آموزشگاه شهید حسن زائر، 

شهر باستانی کارزین )قباد خوره(

در  خانه ها،  در  جیب ها،  در  هستم.  فقر  من 
کوچه ها، در  شهرها و در همه جا پرسه می زنم.
البته  می کشم.  دستی  انسان ها  سر  بر  گاهی 
که  هستند  من  از  باالتر  آن قدر  بعضی هایشان 

دستم به سرشان نمی رسد. 
پائینی ها  می کنم.  بسنده  پائینی ها  همین  به 
ساده هستند. مهربانند. راحت می پذیرند و زود 
عادت می کنند. همیشه در تیررس من هستند. 
من  تا  می کنند  تالش  خیلی  که  است  درست 
از پیش شان بروم و وقتی من همراه شان هستم 
دل شان می خواهد زمین دهن باز کند و درسته 
ببلعدشان؛ اما من می دانم  که  هرچه هم جان 

بکنند از همراهی شان دست نمی کشم.

آخر چه کنم من که نمی توانم از شکاف دّره 
بگذرم.  به آسانی  باالیی ها،  و  آن ها  بین  مانند 
کار  هم  باالیی ها  رفیع  قله  به  کشیدن  سرک 

ساده ای نیست!
مجبورم  بمانم.  پائینی ها  همین  پیش  مجبورم 
همین پائین بمانم و اشک پدرهایی که شرمنده 
نصف  خلوت  در  را  هستند  خود  خانواده 
شب هایشان ببینم. ببینم که مادر سر سفره شام با 
دل گرسنه و ظاهر سیر، به فرزندانش می گوید 
فرزندانش،  که  امید  بدان  نیست؛  گرسنه  که 
گرسنه تر  و  نگذارند  زمین  بر  شام  بدون  سر 
و  می خوابند  آنها  نروند.  رختخواب  به  این  از 
کل  از  بزرگ تر  بغضش  که  می ماند  مادری 
ببینم  و  بمانم  همین جا  مجبورم  است.  دنیایش 
خانواده ها،   این  شب  غذای  اعیانی ترین  که 
ببینم که  بمانم و  نان و ماست است. مجبورم 
نارضایتی و ناامیدی، چگونه جوان رعنایی را با 

دست خودش از خانواده اش می گیرد.
... من می دانم که وقتی بوی غذا در خانه مان 

می پیچد؛ یعنی کسی باز در محله مرده است!
کوچه گرسنه است... و فریادرسی نیست...!

محمد قاسمی،
پایه ۱۱ ریاضی، 

مجتمع هوشمند غیردولتی 
امام رضا )ع( شیراز

خود  با  بامدادی،  شیرین  خواب  عالم  در 
هم  امروز  خوبی!  روز  چه  به  »به  می گفتم: 
یکی دیگر از روزهای خوب تابستان است و 
من دوباره برای فوتبال بازی کردن در محله، 
می دیدم  خواب  کرد.  خواهم  آماده  را  خودم 
که برای بازی سر کوچه وایسادم. یارگیری و  

تیم کشی می کنیم. 
داری  که  »می بینم  زد:  صدایم  کسی  ناگهان 
خواب  می بینی؟!  خودت  واسه  خوبی  خواب 
پاشو  سریع  پاشو،  داره!  اندازه ای  و  حد  هم 
که امروز اول مهر است. دیگر تابستان تمام 
بی حوصله  و  اخمو  صورت  با  اتاقم  از  شد«. 
نمی شه  جون،  »مامان  گفتم:  آمدم.  بیرون 
تازه  »این  گفت:  مادرم  نرم«.  مدرسه  امروز 
اولشه؛  اگر بخوای اینجوری باشی، وسط سال 
را  مادرم رادیو  رو می خوای چیکار کنی؟!«. 
 روشن کرد. اولین صدایی که شنیدم؛ آهنگ 

گفتم:  بود.  مدرسه  ماه  بوی  آمد  باز  مسخره 
»نمی دانم چرا این آهنگ را ساخته اند؟ شاید 
می خواهند نسل ما کودکان را منقرض کنند!«. 
آخر این صبح زود هر حیوون و پرنده ای تو 
چه  بچه ها  ما  مگه  می کنه.  خروپف  لونه ش 
هم  سیر  خواب  یک  حق  که  کردیم  گناهی 
نداریم؟!  خدایا نکنه تمام بچه های دنیا مثل من 

در حسرت خواب صبح باشن؟!
داشتم جورابم را می پوشیدم که ناگهان صدای 
آمد.  سرویس  راننده  ماشین  بوق  وحشتناک 
رفتم که کفشم را بپوشم که یک دفعه فهمیدم 
لنگه  هر  آخه  پوشیدم.  اشتباه  را  جوراب هایم 
و  بود  متفاوت  رنگش  دیگه  لنگه  با  جورابی 
من با چشمان خواب آلود و تو تاریکی متوجه 
نشده بودم. خواستم بروم عوضش کنم؛ مادرم 
روز  سرویست،  راننده  االن  که  »برو  گفت: 
»باشه«.  گفتم:  درمی آید«.  کفرش  اول، 
همه  بود.  شگفتی   صحنه  رفتم.  مدرسه  به 
نمی دانم  اما  می کردند.  بازی  و  می خندیدند 

به  از چی می خندند؟! من تمام حواسم  چرا و 
پاچه های شلوارم بود که نکنه باال بروند و روز 

اول مهر آبرویم برود. 
گذشته  کار  از  کار  احتیاط،  این همه  باوجود 
بود. معلومم شد که دوستان تیزبینم، زرنگ تر 
پیاده  ماشین  از  که  لحظه ای  و  بوده اند  من  از 
ناهمرنگ  لنگه جوراب متفاوت و  شده ام؛ دو 

مرا دیده اند.
محمد احمدی منش، پایه 

هفتم متوسطه اول هوشمند 
غیردولتی امام رضا )ع( شیراز

قسمت سوم

دهستان هنگام فرهنگ مردم 

نامهربانی های روز اول مهر


