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كشورى، پژوهشگر اهل قلم. 

كرج

ــى ادبيات عرب از  داراى مدرك كارشناس
دانشگاه شهيد چمران اهواز و كارشناسي 
ــث،  با رتبةاول،  ــد علوم قرآنى و حدي ارش
ــكدة اصول دين عالمه عسكرى در  از دانش
ــدارس كرج به  ــت. اكنون در م ــران اس ته
ــتغال دارد. در كارنامة قلمى و  تدريس اش
پژوهشى خانم سديدى، 8 كتاب، 10مقاله 
و كسب 9 رتبه، طى سال هاى خدمت درج 
ــامى چند اثر ايشان را مى آوريم:  است. اس
كتاب هاى جامع العربى، تاريخچة قرآن و 
ــمانى، ترجمة مبادى العربيه(3  پندهاى آس
ــى و اجتماعى امام  ــاى سياس جلد)، نامه ه
ــام  ــة ام ــت هاى عارفان ــى(ع)، درخواس عل
ــاى زندگى نامة  ــن مقاله ه ــجاد. هم چني س
ــاعر عرب، امام على(ع) از ديدگاه  متنبى ش
ــنت، و امام خمينى تجسم  مفسران اهل س

ارزش ها.
نامة اول

دوست در ياد مانده ام اميرعلى
ــال هاى دورت رجوع كنى، مرا به  اگر به گنجينة خاطرات س
ــت و هم كالسى تو در  ــتم؛ دوس ياد خواهى آورد. من عماد هس
دبستان معرفت. از جدايى مان سال ها مى گذرد. بعد از اين كه من 
وخانواده ام از آن محله رفتيم و مدرسه ام نيز تغيير كرد، از تو و ديگر 

بچه هاى محل بى خبر ماندم.
بعدها نيز آن قدر درگير كار و زندگى شدم كه ديگر نتوانستم 
سرى به آن جا بزنم. آرزويم اين بود كه براى يك بار ديگر هم كه 
شده، به آن جا بيايم و خاطرات گذشته ام را زنده كنم. ولى افسوس 
ــرت ديدار با گذشته و  كه اين فرصت پيش نيامد و من در حس

كودكى ام ماندم. حاال هم كه مى بينى نامة غير منتظره اى 

اشاره
ــروت؟»، از جمله  ــا ث ــت ي ــم بهتر اس «عل

ــت كه همة ما در  ــايى اس موضوعات انش
ــك بار در  ــان الاقل ي دوران تحصيلم

ــم. اما  ــايى كرده اي ــاب آن قلم فرس ب
ــى كه ديگر  ــا در وضعيت فعل آي

ــتيم و صحبتى از  دانش آموز نيس
ــت، اگر  ــره و امتحان نيس نم
ــا را  بخواهيم دوباره اين انش
بنويسيم، باز هم حرف هاى 
ــيم يا  ــان را مى نويس آن زم
و  ــگ  رن ــان  حرف هايم

بويى ديگر دارند؟
آن چه در ادامه مى آيد، 
نگاه دوباره اى است به اين 
موضوع كه متأثر از حال 
ــت  ــواى زمانه اى اس و ه
ــر مى بريم  كه در آن به س
ــب نامه هاى رد و  و در قال

بدل شده بين دو هم  كالسى 
ــگارش در آمده  ــى به ن قديم

است.
سيدحسين رضوى

باز هم 
همان 

موضوع 
انشاى 

هميشگى، 
اما اين بار 
از منظرى 

︣وت!ديگر ︔ ︀  ️ ︣ ︨ا ︐ ︋﹜﹚︻
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ــته ام و يادى از تو كرده ام، براى اين است كه چند  برايت نوش
وقت پيش از اين، جمال حدادى، دوست مشترك دورة دبستانمان 
را اتفاقى در دفتر مدرسة محل كارم ديدم. از ديدن هم، بعد از آن 
همه سال، كلى خوش حال شديم و خاطرات دوران با هم بودنمان 
را مرور كرديم؛ از بازى روزگار و جدايى و پخش و پال شدن بچه 

محل ها صحبت كرديم.
تا يادم نرفته بگويم كه من هم براى خودم كسى شده ام و بعد 
از كلى جان كندن و سختى، توانستم در دانش سراى تربيت معلم 
قبول شوم و االن معلم يكى از مدرسه هاى پايين شهرم. از شانس 
روزگار، در همان مدرسه اى مشغول كارم كه پسر جمال شاگرد آن 
جاست. روزى كه جمال را ديدم، آمده بود تا احوال درس پسرش 
را بپرسد و اين اتفاق باعث شد ما يكديگر را پيدا كنيم. از ديدن 
جمال بعد از آن همه سال يكه خوردم. با هم در بارة آن قديم ها 
حرف زديم. از جمال، سراغت را گرفتم و جوياى احوالت شدم. 
جمال مى خواست چيزى را از من پنهان كند، اما آخر به حرف آمد 
و گفت كه تو در زندان هستى و گرفتار شده اى. اما دليلش را به 
من نگفت. باورم نمى شد كه تو آن جا باشى. راستش را بخواهى، 
سفارش او بود كه اين نامه را برايت نوشتم. او از من خواست يا به 

ديدنت بيايم يا الاقل نامه اى برايت بنويسم.
االن هم خيلى مشتاق ديدنت هستم، اما گرفتار كار و مدرسه ام.

ــاءاهللا فرصتى فراهم بشود تا بتوانم به ديدنت بيايم. ولى  ان ش
برايم خيلى مهم است قبل از اين كه سرى به تو بزنم، بدانم كه چرا 
به زندان افتاد ه اى. تو كه آن جا جايت نيست. چرا خودت را اسير 

آن چهار ديوارى كردى. چرا! چرا!؟؟
به اميد ديدار
عماد

نامة دوم
آقا عماد يا بهتر بگويم آقا معلم سالم!! 

سالمت را نمى خواهند پاسخ گفت، سرها در گريبان است
كسى سر بر نيارد كرد پاسخ گفتن و ديدار ياران را

و گر دست محبت سوى كس يازى
به اكراه آورد دست از بغل بيرون
كه سرما سخت سوزان است

بى وفا! تو هم تو اين وضعيت فرصت  گير آوردى، برام اداى 
ــى، اصول دين ازم  ــين جيمم مى كن آقا معلم ها را در مى آرى. س

مى پرسى، دفتر نمره ات را به ُرَخم مى كشى.
افتادن به زندون كه چرا نداره؟ افتادم كه افتادم!!

آقا معلم! اين احوال پرسيدن هاى تو منو ياد انشاى هميشگى 
دورة مدرسمون مى ندازه كه مى گفتن بگين «علم بهتره يا ثروت». 
ــات اين موضوع رو براى شاگردات  نمى دونم تو هم سر كالس

مى گى يا نه؟!
ــه، وقتى اين انشا رو مى نوشتيم، همه مون  ولى اگه يادت باش
بدون استثنا يك چيزو مى نوشتيم و جالب اين كه همه مون با اين 
عبارت شروع مى كرديم كه «البته بر همة ما واضح و مبرهن است 
كه علم از ثروت بهتر است...» و جالب تر اين كه همگى براى اين 
كه نمر ة بيشترى بگيريم، هر چه بيشتر از منزلت علم داد سخن 
مى داديم و فحش و نفرين نثار ثروت مى كرديم. ولى خدا وكيلى، 
ــتن يه دوچرخه، يه جفت كفش فوتبال و  آرزوى همة ماها داش
لباس هاى بدون وصله بود و اگه نبود نمرة سيزده و چهارده انشا، 

شايد همگى متفق القول مى نوشتيم: «ثروت بهتر است از علم». 
ــتيم، عالوه بر رسيدن به همة آرزوهامون،  چون اگه ثروت داش
مى تونستيم در بهترين مدرسه درس بخونيم، با ماشين شخصى 

رفت و آمد كنيم و معلم خصوصى بگيريم. 
به خودم مى گم، كاش يه بار قيد انشا رو مى زدم و دست از اون 
دروغ پردازى هاى شاعرانه بر مى داشتم و حرف دلم رو مى نوشتم؛ 
حرف دل خيلى از بچه محل ها رو. حرف دل ابراهيم خليفه را كه 
زنگ هاى تفريح قايمكى از مدرسه مى زد بيرون و از نونوايى باباش 
كه كنار مدرسه بود، نون تافتون مى آورد و همه مى ريختيم سرش 
و تو هوا نوناشو مى قاپيديم. حرف دل خدا بيامرز عادل هاشمى، 
كه تو اون سال ها كليه هاشو از دست داده بود و مادرش هميشه در 
مدرسه منتظر بود كه عادل رو ببره دياليز و آخر االمر كه نتونستند 
پولى دست و پا كنند و براش كليه اى بخرن، عادل رفت به ديار 
باقى. حرف دل جليل كبابى رو كه چه طور مى رفت مى ايستاد كنار 
منقل مغازة كبابى سر چهارراه كه دود كباب بهش بخوره، وقتى 
هم كه مى اومد به كالس، بوى كباب همه جا رو مى گرفت. حتى 
كيف و كتاباش هم بوى كباب مى داد. جليل وانمود مى كرد كه هر 
روز كباب مى خوره. هميشه بچه ها بهش مى گفتن خوش به حالت 
جليل. تا اين كه باالخره يه روز دستش رو شد. جليل عاشق كباب 
كوبيده بود، ولى هيچ وقت، الاقل تا موقعى كه دوران دبستان را 
مى گذروند و با ما هم كالس بود، براى يه بار هم كه شده، طعم 

كباب كوبيده رو نچشيده بود.
حرف دل خودم كه براى يه لقمه نون و يك تكه جا مى بايست 
شبا تا صبح تو خونة اون خر پول، مثل سگ كشيك بدم و از مال 
و اموالش مواظبت كنم. صبح هم كه مى شد، خستگى و خوابم 
ــه توى  رو بيارم تو كالس. اصالً حرف دل خودِ تو.  مگه هميش
كيفت ترازوى وزن كشى نبود كه سر ميدون بازارچه با اون پول در 
مى آوردى و زندگى خودت و ننه ات را مى چرخوندى. مگه غير 

از اين بود؟ همه مون تو چنين وضعى بوديم.
در تعجبم كه چرا با اين اوضاع و احوالى كه درگيرش بوديم، 
تو كالس انشا يكى مون بلند نمى شد تا صاف و پوست كنده، همه 

چيزو بريزه رو دايره و واقعيت رو بگه؟
بگذريم كه يادآورى اون خاطرات و اون روزها روح و دلمون 

رو آزار مى ده. تازه خدا به بچه هامون رحم بكنه كه وضعيتشون
دست كمى از ما نداره. شايد بدتر هم باشه.

ــمى،  حاال به پاس محروميت هاى ابراهيم خليفه، عادل هاش
جليل كبابى، خودم، تو و بروبچه هاى ديگه، از اين فرصت تاريخى 
ــتفاده مى كنم و با شهامت هر چه تمام تر مى گم: «ثروت بهتر  اس

است از علم»، هر چند نمرة انشام صفر بشه.
آقا معلم حاال جوابتو گرفتى. فهميدى كه چرا افتادم زندون.

به هر حال از نامه اى كه برام نوشتى و يادى كه ازم كردى، يه 
ــتم با اين نامه چيزى رو كه  دنيا ممنونتم و خوش حالم كه تونس
ــده بود، براى دوستى چون تو بازگو كنم و دلمو  تو دلم عقده ش

خالى كنم. 
خدا پشت و پناهت باشه. وقت كردى سرى هم به من بزن. 

منتظرتم.
امير على 
زندان- بند مجرمان مالى  

نصراهللا صالحی
(1343)

مدرس تربيت معلم، پژوهشگر 
نمونة تاريخ. تهران

ــده است.  نصراهللا صالحى در كرج متولد ش
دورة كارشناسى و سپس كارشناسى ارشد 
ــگاه شهيد بهشتى  ــتة تاريخ را در دانش رش
ــگاه  ــته را در دانش و دورة دكتراى اين رش
ــر صالحى در  ــت. دكت ــران گذرانده اس ته
حال حاضر در مركز تربيت معلم شهرري 
ــئوليت  ــم چنين مس ــد. ه ــس مى كن تدري
ــة  ــى را در دانش نام ــخ عثمان ــش تاري بخ
ــر غالمعلى  ــر نظر دكت ــالم، زي جهانى اس
ــال  ــداد عادل، به عهده دارد. او كه در س ح
1389 از سوى وزارت آموزش و پرورش، 
ــناخته شده، تا كنون  ــگر نمونه ش پژوهش
ــتة تاريخ پديد  ــمندى را در رش آثار ارزش
ــت  ــه از جمله عبارت اس ــت ك آورده اس
ــخ  تاري درس  ــوزش  آم ــاى  راهكاره از: 
ــورا)؛ ترجمة تاريخ عثمان پاشا  ــر ش (نش
ــت هاى  ــورى)؛ گنجينة خواف، يادداش (طه

سيد حسن مدرس در تبعيد (طهورى).
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