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موضوع انشا:

کدام فصل را بيشتر
دوست داريد؟

شاگرد رديف اول :تابستان خوب است و خر و پف

هاي دلبر
به نام خداي هلو و گالبي و ساير ميوه
آقاي جباري باز با نگاهي ژرف به مسايل زندگي و جامعه ،موضوعي را
.
انتخاب کردند که ربط مستقيمي به سرنوشت و چيستي جهان دارد
من با اينکه عالقه زيادي به پاييز و لحظات زيباي نشستن در کالس
آق���اي جباري ،آن هم فقط از اين زاويه و از روي نيمکت رديف اول
پاييز تنها فصلياس���ت که من اميدي به خنديدن آرزو به ش���يرين
دارم ،ولي بايد صادقانه بگويم که فصل مورد عالقه من تابس���تان
هايم ندارم .حتي وقتي که برايش از روي پش���ت بام اداي شتر
کاري
شود که امتحانهاي
است .اين تابستان هم دقيقا از روزي شروع مي
را درمياورم .چرا که اين فصل به من نش���ان داده است که يکريز بايد
شويم.
ايم و به سوي روزهاي کامال آزاد روانه مي
آخر ترم را داده
غمگين باشم و يکي از شعرهايي را بخوانم که تا منتهي اليه يک عاشق
تابستان فصلي است که من با الهام گرفتن از سخنان آقاي جباري
را ميسوزاند .شعري مثل اين که ميگويد " گاهي به نگاهي دل ما شاد
کنم.
در طول سال ،اين فصل را سپري مي
ً نکردي ،حيف از تو که ويرانه آباد نکردي" 
مث ًٌ
ال تابستان توي کوچه تيم فوتبال تشکيل ميدهيم و من دقيقا
و به صورت زيرپوستي اش���اره ميکند که آرزو خانوم ،اين پاييزم که
همان کس���ي را که مرا بيشتر دوست دارد و بيشتر به حرفهاي من
ميگذره! بهار که مياد ،دلت يار که ميخواد! واستا! دارم برات...
گذارم نوک حمله ،جايي مثل همين رديف اول .و
دهد مي
گوش مي
آن پسر ريزه را که اتفاقاً شوتهاي محکمي ميزند و الکي ميخواهد سامان :برف نرم و سفيد و زمستاني
گذارم جاي تير مرا نه سر نه سامان آفريدند ،پريشانم پريشان آفريدند
به من نش���ان دهد که بازي اش خوب اس���ت ،مي
دروازه تا حالش ج���ا بيايد براي من خودنمايي نکند .حتي يک بار به نظر من پادش���اه فصلها زمستان است ،همان زمستاني که سالمت را
.
که رف���ت توي تيم حريف بازي کرد و به ما گل زد ،گذاش���تمش کسي پاسخ نميگويد و سرها در گريبان و ساير نقاط است
توپ جمع کن .آن آخ ِر آخر...توي تابس���تان همين که الزم نيست اينکه روزهاي سخت و س���رد را زير کرسي سپري کني به اميد اينکه
صبحها بيدار شوي ،بعدازظهرش را پاي بازيها ميگذراني و شبش بهار ميرس���د.خاصيت جمع شدن يکي از خوبيهاي سرماست ،اينکه
اي گرم کني ،که البته اين هواي بي
آورد ،خودش يک سبک زندگي درها را ببندي و خودت را با شعله
را مادرت برايت يک عالمه ميوه مي
داني بعد اينها درز و تهويه و اين همه دورهمي خودش نقطه ضعفش هم محس���وب
شود .چرا که مي
است که باعث پيش���رفت آدمي مي
نظر برسد بهار دلبرتر باشد ولي زمستان بزرگترين حسنش
شود!شايد به
اي که توي رديف اول از مي
پاييزي ميآيد و تو حس���ابي انرژي گرفته
.
اي هست
داني از پسش بهاري هست ،شکوفه
نوع تدريس آقاي جباري تعريف کني و بيس���ت بگيري .حتي اين اين است که تو مي
شوند که هر کدام
پيش���رفت به ده گرفتن در نم���ره کالس ديني که آقاي جباري با توي زمستان تمام موجودات اس���بهاي بخاري مي
معلمش لج اس���ت ميارزد! من با کمال ميل آن نمره را گرفتم تا يکجور زندگي ميکند .اين فصل را اگر از درون گرم نباشي ،باخته اي!
اعتراضم به نوع تدريس آقاي اس���ماعيلي را اعالم کنم .حتي اگر اگر دلت گرم حادثهاي نباش���د سرما سوزناکتر است و براي همين بايد
هايت و البته تمام اعضا و جوارح و نقاط بدنت
چند تا از خبرچينها بيايند و الکي بگويند که آقاي جباري از پشت بيش���تر مراقب دلخوشي
باشي تا يخ نزند.
پنجره گفته " بايد خالي بدي برگه رو" 
شاگردرديفآخر:فصلکهفرقيندارد،دلتبهاريباشد
رضا :پاييز دلبر است ،مثل دختر همسايه
بنام خداي خوبي همه فصول
هاي قدم زدن دو قلب
به نام خداي خش خش
پرس���يد چه فصلي را دوست دارد مثل اين هر فصلي زيبايي خاص خودش را دارد .همانطور که شاگرد رديف اول
اينکه از يک عاشق مي
هاي خوش���مزهاي دارد ،ولي خب ظهرهاي خيلي
اس���ت که از يک بچه بپرسيد مامانش را دوست دارد يا دختر عمه گفت تابستان ميوه
ش���هينش را که گازش ميگيرد! حتي اينک���ه دختر عمه جديدا ً گرمي دارد .با اينکه وقت بيشتري براي کار دارم اما آفتاب در چهارراهها
خيلي داغ است .تازه ش���هريور هم که باز امتحان هست .آنقدر با پاييز
دماغش را عمل کرده هم در جواب اين سوال تاثيري نميگذارد!
.
من هر س���ال منتظر فصل پاييز ميمانم که زودتر برس���د و دختر فرق ندارد .البته رضا انار پاييز يادش رفت که مادر دانه ميکند
همس���ايه مان ،آرزو را ببينم که چطور ش���ال و کاله ميکند و به توي زمستان برف بازي خيلي خوب است ولي گمانم سامان هيچوقت
مجبور نبوده با کفش���هاي سوراخ توي برفها راه برود! مخصوصاً که بايد
مدرسه ميرود.
ال حال و هواي دو نفره دارد ،از آنها که زير بارانش قدم بزني توي سرما بدوي و مثل امروز که باز دير کردم و آقاي مدير نميگذاشت
پاييز ک ً
در را به رويم باز کنند و توي سرما دستهايم سرخ شده بود.
و بلند داد بزني " غروب پاييزه ،دلم غم انگيزه" 
گرچه نميدانم چرا مردم با اين آهنگ خوب ارتباط برقرار نميکنند اما خوبي اش اين اس���ت که توي بعضي روزهايش که نميدانم اسمش
چيست گلهاي رز قرمزم خيلي خوب فروش ميروند.
و هر بار با موجي از فحش و گوجه مواجه ميشوم.

درد دلهای طنز
دانش آموز تنبل با

خدا

الهی سوگند به بلندای درخت
چنار و به ترشی رب انار ؛ ترحمی
بنما بر این بنده بی مقدار ؛ بیکار
و بی عار که دمارش را برآورده
روزگار !
ای خالق مدرسه و ای به وجود
آورن��ده فرمولهای حس��اب و
هندس��ه ؛ ای خدای عزیزم ،
بیزارم از ای��ن نیمکت و میزم ؛
دانش آموزی سحر خیزم که هر
روز صبح زود ساعت  10از خواب
بر می خیزم ؛ و روز های شنبه
تا پنجشنبه اغلب از مدرسه می
گریزم ؛ که من انسانی نحیفم و
در کالس درس بسیار ضعیفم ؛
اگر چه نزد معلم و دانش آموزان
خیلی خوار و خفیفم ؛ ولی خارج
از مدرسه به هرکاری حریفم !
پروردگارا سال گذشته هنگام
امتحان خواس��تم تقلب کنم ،
معل��م از راه رس��ید ؛ رنگ از
رخس��ارم پرید ؛ برگه امتحانی
ام را گرفت و کش��ید و آن را از
هم درید و چنان کشیده ای به
صورتم کشید که برق سه فاز از
چشمم پرید و صدایش را مادرم
در خانه شنید !
ای خالق آموزگار و ای سازنده
مداد و خط ک��ش و پرگار  ،آن
چن��ان هدایتم کن تا این معنی
را بدانم که اگ��ر معلم خودش
درس را میداند پس چرا از من
میپرس��د و اگر نمیداند چرا از
دیگران و آنهای��ی که میدانند
پرسد ؟
نمی
ای آفریدگار خ��ودکار بیک ؛
س��وگند به کتاب های شیمی
و فیزی��ک ؛ و فرمول اس��ید
نیتریک؛ که مش��تاقم به یک
دست لباس شیک ؛ و از خوراکی
ها آرزومندم به خوردن قیمه با
ته دیگ ؛ ولی اگر نبود راضی ام
به یکی دو سیخ شیشلیک !
الهی از مدرسه بسیار دلتنگم و
در کالس درس همیشه منگم و با
دو ابر قدرت شرق و غرب یعنی
بابا و معلم همیشه در جنگم ولی
در ساعت تفریح بسیار زرنگم!!!
اص ً
ال دروغ چ��را ؟ حقیقت آن
است که در یک کالم برای خانه
و مدرسه بسیار مایه ننگم …
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