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دبیر هنر را مي گویم. سال 
پایان خدمتش بود. باز در كالس 

طراحي مي كرد و بي امان مي نوشت. 
مي دانست طراحي نوشتن او در 

كالس یعني عالقه مند شدن 
دانش آموزان. بر این باور بود 

كه هر دبیر هنري كه در كنار 
دانش آموزانش به انجام دادن كار 

هنري مشغول باشد مي تواند تأثیر 
زیادي روي افكار آن ها و ارتقاي 
عالقة آن ها داشته باشد. به این 

وسیله بود كه مي توانست بچه ها 
را حتي در قسمت هایي از  فرایند 

تولید هنري سهیم كند. پس بي وقفه 
مي نوشت. با اینكه سني از او گذشته 
بود ولي عشق و عالقه اش به نوشتن 

كاسته نشده بود.
با دست  الغر و رگ رگي اش كه 
كشیده و بي خون بود كار بچه ها را 
اصالح مي كرد و باز مي نوشت. قلم 
را در میان انگشت اشاره و شصت 
گرفته بود. آرام آرام آن را بر مسیر 

حروف و كلمات به جلو مي راند. هر 
بار كه قلم را در دوات مي زد انگار 

قرار بود متني تازه روي صفحه بروید، 
دایره اي دهان باز مي كرد و مؤلفه هاي 
رو به  باال شكوفا مي شدند. كشیده اي 

مثل اسب تیزپا به راه مي افتاد و 
دایرة معكوس سر رفتن نداشت و باز 
مي گشت و در جوار دایرة قبلي آرام 

مي گرفت. اما دیگر صفحه جان گرفته 
بود و گلستاني از حروف آن را به 

زیبایي نمایان ساخته بود.
این بار نوبت علي بود. علي جان 

امروز برایم چه نوشته اي؟ علي 
مشق هاي خودش را پیش روي آقا 

معلم مي گذاشت.
معلم از نرمشي كه در قلم علي 

به وجود آمده بود به وجد آ مد و خط 
او را باال گرفت و گفت بچه ها، علي 

نتیجة تالش خودش را از خوش نگاري 
گرفته و به طور حتم موفقیت بیشتري 
نیز پیدا خواهد كرد. چهرة علي مثل 

گل شكوفا شده بود و آرامش همراه با 
هیجاني در دلش موج مي زد.

آقا معلم بود و احساس خوبي كه 
براي زحماتش در كالس، عالئم مثبت 
و خرسندكننده اي دریافت مي كند. رو 

به علي كرد و گفت علي جان هر چه 
كه در این راه پیش بروي همت تو 

باید افزون تر شود. زیرا خط نگاري در 
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ساختن شخصیت و استحكام و ثبات 
آن نیز مؤثر است بچه ها مطمئن 

باشید كه خوش خطي شما در سایر 
وجوه زندگي تان اثر سازندة خودش را 
خواهد گذاشت. این را گفت و نوشتن 

سرمشق را براي علي آغاز كرد.
آرام آرام با حركت هاي قلم ني  

استاد حروف و كلمات كنار هم 
مي نشستند. به تدریج فراز و فرود هر 
سطر همچون دانه هاي زنجیر به هم 

مي پیوستند. سطر از قوام درمي آمد و 
آخراالمر معلوم نبود متنت چه باشد 

و كدام حرف یا كلمه در انتهاي سطر 

باید باال نوشته مي شد و به قول استاد 
سطر را مي بست و به آن ایستایي و 

استواري مي داد.
حاال لحظات واپسین كالس بود. 
انگار نور المپ هم دیگر نمي توانست 

همه جا را به خوبي روشن كند. یا 
اینكه چشم استاد از بس كه نوشته 

بود یاراي دیدن دقیق نداشت. با 
این حال سطر زیبا بود. گویي استاد 

حدیث نفس كرده بود:
محبت هاي استادان خود را

َمَبر هرگز زخاطر دانش آموز!
استاد سر را از روي صفحه 

برداشت و نوك قلمش را خشك كرد. 
سرمشق را به علي داد و رو به بچه ها 

كرد و گفت:
بچه ها براي امروز كافي است. فقط 

به خاطر داشته باشید رمز موفقیت 
شما در خط به طور خاص و در هنر 

به شكل كلي استمرار در تمرین و كار 
مداوم است. مي دانم درس هاي زیادي 

دارید ولي خوش خطي نعمتي است 
كه همیشه و در طول عمرتان با شما 

خواهد بود. امروزه روان شناسان به 
این نتیجه رسیده اند كه خط خوش 

بیا ن كنندة بخشي از شخصیت هر 
كس مي تواند باشد. افزون بر این در 
روزگار شتابان امروز نوشتن خط و 

لذت بردن از آن بهترین همخواني را 
با ذات معنوي ما دارد. به همین دلیل 

در زماني كه توانا هستید و قدرت 
فراگیري دارید، لحظه ها را قدر بدانید 

و خوش خطي را در خود نهادینه 
كنید. همه شما استعداد دارید اما 

اگر پشتكار را هم به آن  اضافه كنید 
بي تردید افق هاي روشن و تازه به شما 

گشوده خواهد شد.
در تاریك روشن عصرگاه یك 

روز پاییزي استاد در حال جمع وجور 
كردن وسایل بود كه زنگ كالس 
نواخته شد. هلهله و جنب وجوش 

بچه ها كه ناشي از زنگ بود فضاي 
كالس را عوض كرد. بچه ها آرام آرام 
كالس را ترك مي كردند. برخي نیز 
منتظر بودند كه آقامعلم را همراهي 

كنند. آقامعلم خسته بود ولي 
رضایت مندي او از كالس چهره اش را 

شادان كرده بود.

به وقت  زنگ هنر !


