بهوقت زنگ

دبير هنر را ميگويم .سال
پايان خدمتش بود .باز در كالس
طراحي ميكرد و بيامان مينوشت.
ميدانست طراحي نوشتن او در
كالس يعني عالقهمند شدن
دانشآموزان .بر اين باور بود
كه هر دبير هنري كه در كنار
دانشآموزانش به انجام دادن كار
هنري مشغول باشد ميتواند تأثير
زيادي روي افكار آنها و ارتقاي
عالقة آنها داشته باشد .به اين
وسيله بود كه ميتوانست بچهها
را حتي در قسمتهايي از فرايند
توليد هنري سهيم كند .پس بيوقفه
مينوشت .با اينكه سني از او گذشته
بود ولي عشق و عالقهاش به نوشتن
كاسته نشده بود.
با دست الغر و رگرگياش كه
كشيده و بيخون بود كار بچهها را
اصالح ميكرد و باز مينوشت .قلم
را در ميان انگشت اشاره و شصت
گرفته بود .آرامآرام آن را بر مسير
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حروف و كلمات به جلو ميراند .هر
بار كه قلم را در دوات ميزد انگار
قرار بود متني تازه روي صفحه برويد،
دايرهاي دهان باز ميكرد و مؤلفههاي
رو بهباال شكوفا ميشدند .كشيدهاي
مثل اسب تيزپا به راه ميافتاد و
دايرة معكوس سر رفتن نداشت و باز
ميگشت و در جوار دايرة قبلي آرام
ميگرفت .اما ديگر صفحه جان گرفته
بود و گلستاني از حروف آن را به
زيبايي نمايان ساخته بود.
اين بار نوبت علي بود .عليجان
امروز برايم چه نوشتهاي؟ علي
مشقهاي خودش را پيش روي آقا
معلم ميگذاشت.
معلم از نرمشي كه در قلم علي

بهوجود آمده بود به وجد آمد و خط
او را باال گرفت و گفت بچهها ،علي
نتيجة تالش خودش را از خوشنگاري
گرفته و بهطور حتم موفقيت بيشتري
نيز پيدا خواهد كرد .چهرة علي مثل
گل شكوفا شده بود و آرامش همراه با
هيجاني در دلش موج ميزد.
آقا معلم بود و احساس خوبي كه
براي زحماتش در كالس ،عالئم مثبت
و خرسندكنندهاي دريافت ميكند .رو
به علي كرد و گفت عليجان هر چه
كه در اين راه پيش بروي همت تو
بايد افزونتر شود .زيرا خطنگاري در

گهنر!
ساختن شخصيت و استحكام و ثبات
آن نيز مؤثر است بچهها مطمئن
باشيد كه خوشخطي شما در ساير
وجوه زندگيتان اثر سازندة خودش را
خواهد گذاشت .اين را گفت و نوشتن
سرمشق را براي علي آغاز كرد.
آرام آرام با حركتهاي قلم ني
استاد حروف و كلمات كنار هم
مينشستند .به تدريج فراز و فرود هر
سطر همچون دانههاي زنجير به هم
ميپيوستند .سطر از قوام درميآمد و
آخراالمر معلوم نبود متنت چه باشد
و كدام حرف يا كلمه در انتهاي سطر

بايد باال نوشته ميشد و به قول استاد
سطر را ميبست و به آن ايستايي و
استواري ميداد.
حاال لحظات واپسين كالس بود.
انگار نور المپ هم ديگر نميتوانست
همه جا را به خوبي روشن كند .يا
اينكه چشم استاد از بس كه نوشته
بود ياراي ديدن دقيق نداشت .با
اين حال سطر زيبا بود .گويي استاد
حديث نفس كرده بود:
محبتهاي استادان خود را
َم َبر هرگز زخاطر دانشآموز!
استاد سر را از روي صفحه
برداشت و نوك قلمش را خشك كرد.
سرمشق را به علي داد و رو به بچهها
كرد و گفت:
بچهها براي امروز كافي است .فقط
به خاطر داشته باشيد رمز موفقيت
شما در خط بهطور خاص و در هنر

به شكل كلي استمرار در تمرين و كار
مداوم است .ميدانم درسهاي زيادي
داريد ولي خوشخطي نعمتي است
كه هميشه و در طول عمرتان با شما
خواهد بود .امروزه روانشناسان به
اين نتيجه رسيدهاند كه خط خوش
بيانكنندة بخشي از شخصيت هر
كس ميتواند باشد .افزون بر اين در
روزگار شتابان امروز نوشتن خط و
لذت بردن از آن بهترين همخواني را
با ذات معنوي ما دارد .به همين دليل
در زماني كه توانا هستيد و قدرت
فراگيري داريد ،لحظهها را قدر بدانيد
و خوشخطي را در خود نهادينه
كنيد .همه شما استعداد داريد اما
ن اضافه كنيد
اگر پشتكار را هم به آ 
بيترديد افقهاي روشن و تازه به شما
گشوده خواهد شد.
در تاريك روشن عصرگاه يك
روز پاييزي استاد در حال جمعوجور
كردن وسايل بود كه زنگ كالس
نواخته شد .هلهله و جنبوجوش
بچهها كه ناشي از زنگ بود فضاي
كالس را عوض كرد .بچهها آرامآرام
كالس را ترك ميكردند .برخي نيز
منتظر بودند كه آقامعلم را همراهي
كنند .آقامعلم خسته بود ولي
رضايتمندي او از كالس چهرهاش را
شادان كرده بود.
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