زنگ انشاء
مریم زارع

داستان كوتاه

زنـگ انـشا:

اگر براي
سفر يک
مقصد
انتخاب
کنيد ،آنجا
کجاست؟
*شاگرد رديف اول :ميخوام برم س��فر ،برنامه کجا بريزم؟
همينجا ،همينجا
با انتخاب هوشمندانه اين موضوع انشا آقاي جباري را بايد به عنوان
مغز خ ّ
الق همه قرنها انتخاب کرد .انتخاب هوشمندانه از اين جهت
که حاال با وضع اقتصادي مردم ،دغدغه چي بپوشم و چي بخورم به
زور تمام ميشود و حاال اين مساله حاال کجا بروم ،مسالهاي حياتي
تلقي ميگردد.
راستش من خيلي به موضوع سفر فکر ميکنم چرا که سفر به افزايش
روحيه و اين جور مس���ائل خيلي کمک ميکند ،ولي آن چيزي که
ش���ود همين نيمکت رديف اول
در من باعث ارتقاي همه چيز مي
است .هر بار که اينجا مينشينم انگار در جنگلهاي شمال دارم تاب
کنم و وقتي آقاي جباري لب به سخن ميگشايند انگار
سواري مي
در هم���ان منطقه باران به صورتم ميخورد .هر بار که آقاي جباري
سر ش���اگردان ديگر داد ميزند انگار يک کنسرت موسيقي در الس
وگاس رفته ام و هر بار که روي کتاب خوابشان ميبرد انگار سفري
به ش���يراز رفته ام .اين نيمکت پر از جاذبههاي گردشگري است به
تواند نيمکت رديف اول و شاگرد درون آن
طوري که يونس���کو مي
را به عنوان نمادي از ميراث ملموس به ثبت جهاني برس���اند .البته
همين جوري هم متقاضي اين نيمکت هر روز افزايش پيدا ميکند.
ش���ود و حتي اگر
من روي همين نيمکت رديف اول حالم خوب مي
آقاي جباري اشاره فرمايند تعطيالت تابستان را هم در اين منطقه
کنم .شما کجا را ميشناسيد که در ازاي نشستن
پربرکت سپري مي
آنجا ،به سرمايه تان اضافه شود؟ اين سفرهاي دوزاري که جيبتان
را فقط خالي ميکند ،ولي من با نشستن و سفر به اين نيمکت فقط
کنم و چه خبري از اين باالتر؟
توشه کارنامه ام را سنگين مي
* رضا :عجبست اگر توانم که سفر کنم ز دستت
به کجا رود کبوتر که اسير باز باشد
به نام خداي خيابان و راه خداي آرزو با چشمان سياه
س���فر مفهوم عجيبي اس���ت وقتي دل و جانت ميخ شده به خانه
توانم از جايي تکان بخورم؟
همسايه ،به در اتاق آرزو .مگر من اصال مي
مگر اص َ
تر از کوي دوست داريم؟
اي خوش آب و هوا
ال منطقه
يکب���ار که آن قدر محو همين راه رفتن آرزو بودم ،از من پرس���يد
کجايي؟ گفتم ما را ک���ه تو منظوري ،خاظر نرود جايي .با اينکه در
ادامه اين ش���عر گفت برو بابا ،ولي نه من و نه بابايم جايي نميرويم.
خاطر نگرفتن حقوقش
توان���م و بابايم به
من چون بخاطر آرزو نمي
نميتواند.
من در سفر طريقه باباطاهر را طي ميکنم که در آن نهايت سفرش
اين بود که س���ر راهش نش���ينم تا بيايد .مردم همه سفر ميکنند
تا زيباييها را ببيند.من توي کوچه مينش���ينم و به همان مقصود
شود .البته به چشم خواهري،
رسم درست وقتي که آرزو رد مي
مي
هايش يک سفر کوتاهي
اين ليالي همسايه باالتري هم با آن چشم

هاي سفر آرزو را هيچ تايلندي حتي ندارد.
شود .اما زيبايي
محسوب مي
هيچ ايتاليايي برج ايفل گيره س���ر او را ن���دارد ،هيچ آمازوني جنگل
موهايش را ندارد و از قضا هيچ اصفهاني ،منار جنبان راه رفتن آرزو را
ندارد .حاال شما بگوييد ،اوست گرفته شهر دل ،من به کجا سفر کنم؟
* گردشگر :سفر به هرجايي که اليک ميگيرد
 به عنوان کس���ي که سالهاي س���ال به همه نقاط جهان سفر کرده ام
اين انش���ا را موقعيت مناس���بي ديدم تا بيايم و از تجربياتم در سفر
برايتان بگويم .اولين قدم براي مقدمات هر سفري به روز کردن برنامه
اينستاگرام است .طوري که هيچ کدام از دنبال کنندههاي شما حتي
نبايد از بند کفش بستن شما غافل شوند .همين نشان ندادن بستن بند
کفش باعث ميشود افراد زيادي راهي سفر شوند بدون اينکه کفششان
را بس���ته باشند و چه بسا مرگهاي زيادي که به خاطر نشان ندادن اين
امر خطير به وقوع پيوسته است.
در گذش���ته مقصدهاي سفرم هميش���ه مناطق دوردستي بود ولي با
افزايش هزينه خروج از کشور ،س���عي کردم کمي نزديکتر سفر کنم.
اين ماجرا موجب شده بود تا در کشور برادر و همسايه مان ترکيه ،کل
خواهر مادرهايمان را براي تفريح���ات راهي کنيم .اما بعد از مدتي با
اي جز گردشگري داخلي برايمان نماند .البته
افزايش قيمت دالر چاره
که ايران ما به اندازه کافي زيباس���ت ولي مخارج آن قدر زياد شد که
نهايت گردش���گري ما به رفتن خانه خاله و عمه مان خالصه شد .البته
اخيرا ً يکي از کارشناسان با مفهومي که از گردشگري ارائه داد کارمان
تر کرد ،چرا که با رفتن از اتاق به آشپزخانه و باز و بسته کردن
را راحت
در يخچال ،هر روز حس���ابي سفر ميکنم .براي سفرهاي طوالنيتر در
طول اينس���تاگرام هم برنامه فتوشاپ را به نحو احسن ياد گرفته و بند
هايم را همانجا براي مخاطبمان ميبندم.
کفش

* شاگرد رديف آخر :سفر که يکريز ميگويند همينهاست؟
کنم که گرماي تابستان باعث شده
اين بار انش���ايم را طوري شروع مي
ها باشد.
ترين موضوع خانواده
سفر کم اهميت
با وجود توضيحات رضا هم به او حق ميدهم که حتي بعدا ماه عسلش
را هم در همين نيمکت اول داش���ته باشد ،بس که اين نيمکت براي او
مثل شمال خوش ميگذرد .راستش من سفرهاي زيادي نرفته ام ،چون
درست روزهايي که براي مس���افرت مردم است روزهاي کاري من در
پارکهاي ش���هر است .من سفر را هميشه به عنوان يک اتفاق خيلي پر
هزينه در نظر داشتم ولي اآلن با توضيحات گردشگر عزيز ،هر روز که از
خانه به مدرسه ميآيم خودش يک سفري محسوب ميشود .حتي يک
استراحت بين راهي هم در اتاق دفتر به خاطر ديرآمدن دارم.
من هميشه دوست دارم مادرم را براي سفر به مشهد بفرستم و خواهرم
را به برزيل .خودم هم بروم کش���ور اللي���گا .همانجايي که رونالدو و
مس���ي هستند .گرچه االن با بودن در کشور رضا پرستش هم احساس
خوش���بختي ميکنم و سعي ميکنم من هم بتوانم بدل يا اصل مفيدي
براي جامعه ام باشم.

پيرمردي تنها در يکی از روستاهای
آمري��کا زندگي مي ک��رد  .او مي
خواست مزرعه سيب زميني اش را
شخم بزند اما اين کار خيلي سختي
بود .تنها پسرش بود که مي توانست
به او کمک کند که او هم در زندان
بود .
پيرمرد نامه اي براي پسرش نوشت
و وضعيت را براي او توضيح داد :
"پسرعزيزم من حال خوشي ندارم
چون امسال نخواهم توانست سيب
زميني بکارم  .من نمي خواهم اين
مزرعه را از دست بدهم ،چون مادرت
هميشه زمان کاش��ت محصول را
دوست داشت .من براي کار مزرعه
خيلي پير شده ام .اگر تو اينجا بودي
تمام مشکالت من حل مي شد  .من
مي دانم که اگر تو اينجا بودي مزرعه
زدي.
را براي من شخم مي
دوستدار تو پدر".

*طولی نکش��يد که پيرمرد اين
تلگراف را دريافت کرد« :پدر ،به
خاطر خدا مزرعه را شخم نزن ،من
آنجا اسلحه پنهان کرده ام»*.
*س��اعت  4صبح فردا  12مأمور
اف.بي.آی و افسران پليس محلي
در مزرعه پدر حاضر شدند و تمام
مزرعه را شخم زدند بدون اينکه
اس��لحه اي پيدا کنند  .پيرمرد
بهت زده نامه ديگري به پسرش
نوشت و به او گفت که چه اتفاقي
افتاده و مي خواهد چه کند؟
*پسرش پاسخ داد « :پدر! برو و
س��يب زميني هايت را بکار ،اين
بهترين کاري بود که مي توانستم
از زندان برايت انجام بدهم».
*نکته*:
* دردنيا هيچ بن بستي نيست.
ي خواهيم يافت و يا راهي
يا راه 
خواهيم ساخت
* قبل از انجام هر کار راهکارهاي
متفاوت را بررسي کنيم
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