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موضوعانشا:

دنيايشماچهرنگياست؟
شاگرد رديف اولي :از رنگها الهام بگيريد.
ها
نام خداي آفريننده دو رنگي
به
موضوع انشايي تا اين حد شاعرانه فقط از دهن خ ّ
الق آقاي جباري بر
ميآيد .کسي که واقعاً به اصول رنگي واقف است و خودم با چشم ديده
کند .اگر انسان يک حيوان درون
ام که چطور هر لحظه رنگ عوض مي
داشته باشد قطعاً آقاي جباري طاووسي در لباس آفتاب پرست است
هاي رنگي در هر لحظه به آدمي نشان ميدهند.
که زيبايي
من اگر براي خودم در زندگي رنگي را انتخاب کنم آن چيزي ش���بيه
به رنگين کمان اس���ت .هر دمي به رنگي .آن رنگي که به دردم بخورد!
اين خودش يک اس���تراتژي مثل همين صندلي رديف اول است که
کند! مث ً
ال در جمع قرمزها هميشه قرمز و در
آسايش آدم را فراهم مي
هاي هر
ها يک آبي پر و پا قرص هستم و اينطور با خوراکي
جنگ آبي
برم .توي دعواها و درد سرها
شوم! لذتش را هم مي
دو رنگ سهيم مي
هم کام ً
گذارم مثل نور مريي
دهم! مي
ال بي رنگم و خودم را دخالت نمي
در هوا پخش ش���وم! همين است اص ً
ال ،من همرنگ نور مريي ام که هر
وقت الزم باشد رنگين کمان ميشوم و هر وقت الزم باشد رنگي که به
همه چيز بيايم!
حتي گاهي به نظرم براي اينکه حسابي اوضاع به کامت باشد بايد نصف
نصفي باشه .ديده شده که مث ً
ال صورت و نصف باالي بدنم را زرد و بي
حال کرده ام تا آن نمره بيست زبان را بگيرم ،ولي نصف کمر به پايينم
سرخ و سر حال!
رضا :من رنگم به رنگ ديوار همسايه بند است!
به نام خداوند عشق آفرين ،خداي سرخهاي آتشين
دنياي من رنگ چش���مهاي آرزو است ،دختر همس���ايه مان .دقيقاً
همين اس���ت ،روزم مثل چشمهايش سياه است .اص ً
ال من همان رنگي
هستم که آرزو هست .سياه موهايش .سفيد دندانهايش و الباقي اعضا
و جوارحش .وقتهايي که ش���ال زرد ميگذارد زردم و وقتهايي که با
شود و محلم نميگذارد حسابي
کفش���هاي چرمش از کتار من رد مي
قهوهاي ميشوم.
کنم من سراسر سرخ هستم!
ولي در حالت کلي که به زندگي ام نگاه مي
اي س���رخ همه جا پاشيده است .روي بيشتر کتابهايم
قلبم مثل گلوله
با خودکار قلب قرمزي کشيده ام که تيري از سمت آرزو آن را زخمي
کرده و از آن چند قطره خون بر صفحه کتاب چکيده اس���ت .يک عالم
از قلبهاي قرمز به همه جاي خانه ام آويزان اس���ت تا بلکه قلب سياه
آرزو اينها را ببيند و به دلم رحمش بيايد .حتي وقتي که پدرش به من
سيلي ميزند صورتم سرخ است و البته جاي آن لگدي که به يک سري
جاهايم زده است به بنفش هم ميل کرده است!

مداد رنگي سفيد :زمينه فراهم نيست.
به نام خداي رنگ بنديها
من مداد رنگي سفيد جعبه مداد رنگي ام ،هماني که هيچوقت ديده
شوم! از اين تريبون استفاده کردم تا بيايم و اعتراضم را اعالم کنم
نمي
و بگويم مگر بدنه چوبي من خار دارد که دستهايتان را زخمي ميکنم
و نميآييد از من استفاده کنيد؟
دارند آسمان
هاي من ميآيند و مداد رنگي آبي را برمي
جلوي چشم
کنند ،مگر نه اينکه ابرها سفيد هستند؟ يا ميآيند و مداد
را رنگ مي
کنند ،انگار
ها را مشکي مي
برند و موهاي آدم
رنگي قلدر مشکي را مي
اص ً
ال يادتان نميآيد روزي همين موها سفيد ميشود؟
من فقط عين سيامک انصاري در فيلمهاي مهران مديري آمد و شد
کنم و اينکه چطور سرشان به حفره تراش
ها را تماشا مي
مداد رنگي
سپارند و من نهايت اس���تفاده ام اين است که مرا بدهند دست
مي
ه���اي کوچکتر و مرا در دهان و گوش و باقي جاها فرو برند و من
بچه
تالشم را بکنم که فقط زنده بمانم.
مي خواهم بگويم اين مش���کل من نيس���ت که من سفيدم مشکل
دفترهاي نقاشي شماس���ت! چرا که روي يک صفحه تيره ميتوانيد
توانم جوالن بدهم!
ببينيد که من هم چه خوب مي
شاگرد رديف آخر :رنگهاي دوست داشتني
 به نام خداي همه رنگها
من خيلي ح���رف زدن در مورد رنگها را دوس���ت دارم .من را ياد
توپهاي پالستيکي رنگي مياندازد که توي کوچه اليه اليه روي هم
مياندازيم و فوتبال ب���ازي ميکنيم .هر رنگي مثل يک تيم فوتبال
است .مثل تفاوت رنگ رونالدو و مسي ميماند همه چيز.
 من هم مثل ش���اگرد رديف اول همه رنگها را دوس���ت دارم و شايد
گفت پدر آرزو به
دنياي من هم رنگين کمان اس���ت .يا رضا که مي
صورتش س���يلي ميزند ،مادر من هم هميشه ميگويد ما با سيلي
صورتمان را سرخ نگه داشته ايم.
من توي رنگه���ا دنبال تيمها ميگردم .امروز که دير آمدم خط کش
هايي که ميفروشم
مدير من را ياد يک تيم آفريقايي انداخت.آدامس
اکاليپتوس من را ياد تيم برزيل و موزي ياد سپاهان اصفهان .خودم
يک بسته مداد رنگي داشتم .البته ديدم که مداد سفيد هم انشايش
را خواند و بايد بگويم ک���ه به من توي خيلي از کارهايم کمک کرد.
هايم بعضي
ياد خودم ميانداخت مرا اين مداد سفيد.توي مداد رنگي
توانند براي من طبيعت را
رنگهايشان راآنقدر تراشيده ام ولي هنوز مي
بکشند .گرچه مدتياست همان رنگ زرد را هم گم کرده ام و نقاشي
که ميکشم مجبورم خورشيد را سياه بکشم.

کودکی اين انشا را برای معلم
کالس س��ومش ک��ه از آنها
خواس��ته بود خدا را توصيف
کنند نوشته:
من خدا را خيلی دوست دارم.
يک��ی از کاره��ای مهم خدا
ساختن آدمها است .او آنها را
میسازد تا به جای آنهايی که
میميرند بگ��ذارد تا به اندازه
کافی آدم باش��د ت��ا از پس
کارهای روی زمين بر بيايند.
او آدم ب��زرگ نمیس��ازد،
فقط بچه میس��ازد .فکر کنم
ه��ا کوچکترند و
چ��ون بچه
ساختنشان آس��انتر است .و
اين طوری او مجبور نيس��ت
وقت با ارزشش را تلف کند تا
به آنها راه رفتن و حرف زدن
ياد بدهد .و میتواند اين کار را
به عهده پدر و مادرها بگذارد.
و فکر کنم ت��ا حاال که خوب
جواب داده.
دومين کار مه��م خدا گوش
دادن به دعاهاست و اين يکی
خيلی کار زيادی ميبره چون
بعضی از م��ردم حتی غير از
وقت گرفتاری و مش��کل هم
کنند .حتی پدربزرگ
دعا می
و مادربزرگ بع��د از خوردن
غذا دع��ا میکنند .البته غير
از عصرانهه��ا .خدا اص ً
ال وقت
ندارد که به راديو گوش دهد
يا تلويزيون تماشا کند .چون
خدا همه چيز را میشنود بايد
خيلی صدا توی گوشش باشد
مگ��ر اينکه يه فک��ری برای
ک��م کردن صداش��ون کرده
باش��ه .چونكه خدا همه چيز
را میش��نود و میبيند و همه
جا هست ،باعث ميشه خيلی
مشغول باشه .پس شما نبايد
بريد و وقتش رو با خواس��تن
چيزهايی که اص ً
ال مهم نيستند
بگيريد يا بريد س��راغ پدر و
مادره��ا ازش��ون چيزهايی
بخوايد که گفت��ن نمیتونيد
داشته باشيد.
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