زنگ انشا
مريم زارع

موضوع انشا:

چگونه يک هديه
مناسب تهيه ميکنيد؟

با اين حساب من متوجه شده ام که کادو دادن يک امر خطير است که
شاگرد رديف اول  :حواسمان به هديهها باشد.
کند تا خوشحال.
بيشتر فرد را ناراحت مي
خدايا به ما هي تو نعمت بده
به نام خداون ِد هديه بده
اند خب حاال همه اين بحثها به کنار ،هديه خانوم چطور هستند؟ چقدري
اين که آقاي جب���اري اين موضوع را براي انش���ا انتخاب کرده
تواند داليل پنهان زيادي داشته باشد .يا تولد ما نزديک است يا مناسب هستند؟
مي
احتماالً سالگرد تولد خودش���ان .به هرحال همانطور که همه توي
ايم که " پش���ت هر شوخي کردني کلي حرف جدي نيما:
تلگرام خوانده
اي هست .هديه دادن آداب مختلفي دارد ،بايد هميشه به نوع هديه و فردي که به
هست " ،پشت هر موضوع انشايي هم قطعا يک خواسته
در حالت کلي هديه دادن خيلي مهم اس���ت .اينکه هديه را چطور آن هديه ميدهيم دقت کنيم چرا که اگر يکي از اينها نامناس���ب باشد
بدهي���م ،به کي بدهيم و اص ً
ال اين هدي���ه را از باالي ميز بدهيم يا يکهو ديديد " هديه رو وا نکرده پس فرستاد." 
کنيد
هيج���ان انگيزترين بخش هديه دادن اين اس���ت که تالش مي
زيرميزي رد کنيم؟
گفت " اگر به خانه ام آمدي،
براي هديه دادن شخصيت فرد خيلي مهم است ،جايگاهش و حتي مخاطبتان را بشناسيد .مثل شاعري که مي
اي مهربان چراغ بياور" 
رديف صندلي اش .مثال براي يک ش���اگرد رديف اول چيزهايي که براي من
کند .کاش
به چشم بيايد مثل کت و شلوار و اينها خيلي مهم است ولي شاگرد در اينجا شاعر مستقيم به آن چيزي که الزم دارد اشاره مي
رديف آخر انقدر در کالس مهم نيست و ديده نميشود که حتي يک ميشد بقيه اطرافيان هم به همين وضوح اعالم ميکردند که چه چيزي
پس���ندند .مث ً
ال مادره���ا ميگفتند " براي مناي
را به عنوان هديه مي
تواند هديه مناسبي باشد.
زيرشلواري هم مي
ً
نوع شخصي هم از نکات مهم است ،طوري که مثال براي آقاي جباري مهربان يه سرويس چيني با گلهاي ريز قرمز بياور " اما هر چقدر که فکر
کنم حتي به قافيه اين شعر زيرشلوار و جوراب نميآيد ،پس چطور
تواند يک گزينه عالي باشد مي
يک آينه يا يک قاب عکس از خودشان مي
تا هي خودشان را نگاه کنند و از ديدن رخ زيبايشان قند در دلشان براي روز پدر تنها هديه همين ميشود؟
تواند کتاب بعد از هديه مناس���ب ،کادو کرردن هديه هم جزء کارهاي مهم براي
آب شود و براي کسي مثل آقاي ناظم بهترين هديه مي
باش���د ،کتابهاي آموزنده و پرفروشي مثل " بيشعوري " " ،ابله " و " اين ماجراست .طوري که حتي ميتوانيد يک پاک کن را خيلي قشنگ
کاغ���ذ کادو کنيد و با روبان بپيچانيد و ب���ه عنوان يک کادوي خاص
لطفا گوسفند نباشيد." 
به دوس���تانتان هديه دهيد و بگوييد " اين هديه است تا با اون گذشته

ناخوشايندتون رو پاک کنيد" 
رضا :هديه در کنار آرزو
و از اين دس���ت خالقيتها که هم جايگاه ش���ما را باال ميکشد و هم
ها
به نام خداوند آرزو.و روياها خداي هديه خداي سارا
آقاي جباري هر بار با پيش کش���يدن يک اسم دختر وفاي من را در موجودي کارتتان را زياد پايين نميکشد.
گذارد .آن از انشاهاي قبلي
برابر دختر همسايه مان آرزو به محک مي
.
که هي رؤيا و خاطره داشت ،اين هم از هديه که اتفاقاً انگار خودشان شاگرد رديف آخر :هديه همين لبخند است
به نام خدايي که خود هديه است.
اند که مناسب است!
ذکر کرده
البته وقتي موضوع انشا را براي آرزو گفتم که نظرش را در مورد هديه خب من با اينکه باز دير س���ر کالس حاضر ش���دم ولي همين لطف
مناس���ب بگويد ،کمي لپهايش گل انداخت و گمان کنم اين هديه آقاي جباري که فقط ب���ا يک پس گردني به کالس راهم دادند را يک
کنم و موضوع انشايم را با همين اتفاق شروع
را با چيزي که ما به آن کادو ميگوييم حسابي اشتباه گرفته است! هديه بزرگ حس���اب مي
چرا که از آن شب به بعد هم هي به صورت اتفاقي برايم عکس ست ميکنم.
اينکه ش���اگرد رديف اول در انشايش گفت که شاگرد رديف آخر ديده
انگشتر و گردنبند ميفرستد!
البته نه که من اهل کادو دادن نباشم ،من از آن دسته جنتلمنهايي نميشود بايد بگويم که سخت در اشتباه است چرا که همين هفته پيش
اي هستم تا آرزو را خوشحال کنم .مثال براي آقاي ناظم من رو روي صف برد و به همه گفت براي من هو بکشند! من
هستم که دنبال بهانه
تولدش يک ترازوي ديجيتالي گرفتم .گرچه بعدش آرزو قهر کرد و آنجا به عنوان يک شاگرد رديف آخر حسابي ديده شدم!
تازه بعد از مدرسه هم سر چهارراه بااليي آنجا هم حسابي ديده ميشوم.
گفت " منظورت اينه من چاقم؟" 
براي عيد برايش يک قلب پالس���تيکي خريدم که يک تير تويش البته به اين معني نيست كه از هديه زير شلواري خوشحال نشوم .مادرم
رفته بود و باز آرزو قهر کرد که " چرا فقط يک تير درون قلبت رفته؟ ميگويد کافيست آدما ياد هم باشند .من هميشه به ياد مادرم هستم و
فرستم و او هم با پختن
با اين کار روزي هزار بار برايش هديه مناسب مي
منظورت اينه من ارزش تيرهاي بيشتري ندارم؟" 
دهد.
اين بار آخري همينطور بدون مناسبت برايش يک عطر خريدم .باز قرمه سبزي يک هديه بزرگتر به من مي
هم قهر کرد و ترجيح دادم در مورد دليلش حرفي نزنيم!

سادهترین جواب
ش��رلوک هولمز کارآگاه معروف و
معاونش واتسون رفته بودند صحرا
نوردی و شب هم چادری زدند و زیر
آن خوابیدند.
نیمههای ش��ب هلمز بیدار ش��د و
آسمان را نگریست .بعد واتسون را
بیدار کرد و گفت:
نگاهی به آن باال بینداز و به من بگو
بینی؟
چه می
واتسون گفت:
میلیونها ستاره میبینم.
هلمز گفت:
چه نتیجه میگیری؟
واتسون گفت:
از لحاظ روحانی نتیجه میگیریم که
خداوند بزرگ اس��ت و ما چقدر در
این دنیا حقیریم.
از لح��اظ ستارهشناس��ی نتیجه
میگیریم که زهره در برج مشتری
است ،پس باید اوایل تابستان باشد.
از لح��اظ فیزیکی ،نتیجه میگیریم
که مریخ در موازات قطب اس��ت،
پس ساعت باید حدود سه نیمه شب
باشد.
ش��رلوک هولمز قدری فکر کرد و
گفت:
واتس��ون تو احمقی بیش نیستی.
نتیجهی اول و مهمی که باید بگیری
این است که چادر ما را دزدیدهاند!
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