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یک مسیر، سه مسافر
 پس از گذشــت بیش از 30 ســال 
هنــوز طنین حرف هایش توی گوشــم 
هســت که بــا لحن مهربــان و آرامش 
می گفت: »معلم باید ســه خصلت بارز 
داشته باشد: عشق،  ایثار و مهربانی. اگر 
این ویژگی  در کسی وجود نداشته باشد، 

نباید این مسیر اشتباه را ادامه بدهد.«
آموزش وپــرورش  ادارة  پله هــای  از 
کــه پایین می آمدم، هنــوز ابالغ اولین 
روز کاری دســتم بود. دلشورة عجیبی 
داشــتم. اصالً  نمی دانستم روستایی که 
باید اولین سال خدمتم را آنجا بگذرانم، 
کجاســت؟ نوعی خوش حالی مخفی نیز 
تــه دلم موجب می زد کــه پس از دورة 
تربیت معلم می توانــم به عنوان آموزگار 
اندوخته های خــودم را به بچه های این 

مرز و بوم انتقال بدهم.
نگاهی به ابــالغ انداختم. بعد به دقت 
آن را تا کــردم و گذاشــتم توی کیف 
ســیاهی که همیشــه همراهــم بود. از 
صبح اول وقت که آمــده بودم اداره، تا 
االن که ساعت نزدیک 12 بود، یک ریز 
باران می آمد. حــس کردم آدم هایی که 
توی اداره رفت و آمد می کنند، هر کدام 
شــخصیت و جایگاه فرهنگــی ویژه ای 
دارند و با آدم های بیرون فرق می کنند؛ 
حرف هــای حســاب  شــده،  رفتارهای 
ســنجیده و برخوردهــای منطقی. اگر 
چه آن اوایــل از رفتارهای در چارچوب 
زیاد خوشم نمی آمد، ولی بعدها احساس 
کردم برای تعریف جایگاه معلم بسیاری 

از این رفتارها الزم و اساسی است.

از در اداره که بیرون آمدم، هنوز باران 
می آمد. با ســرعت رفتم طرف مسجدی 
که روبــه روی ادارة آموزش وپرورش قرار 
داشت. نماز که می خواندم، دوباره فکرم 
رفت به محل خدمت معلمی که چگونه 
جایی می تواند باشــد. چهــرة بچه های 
معصوم و محروم روســتا توی ذهنم رژه 
می رفت. از مســجد بیرون آمدم. بیرون 
شــهر قدم زدم، زیر باران روزهای آخر 

تابستان لذت داشت.
باید می آمدم جویبار تا وسایل زندگی 
یک نفــره را آماده کنم. بــرای رفتن به 
کجور؛ روســتایی در دل کوهستان های 
البرز مرکــزی. مینی بــوس را که کنار 
پاهایم ترمز زد، بدون ذره ای درنگ سوار 
شدم. روی صندلی دو نفره که یک جای 

خالی داشت نشستم.
محکم چســبیدم به کیف سیاهی که 
توی دستم بود. باز هم رفتن به روستای 
محل خدمت تمام ذهنم را احاطه کرد. 
به این فکــر می کردم که آیا می توانم از 
پس مســئولیت خطیــر معلمی برآیم؟ 
آیــا می توانم به عنوان معلــم، راهنمای 
تعدادی از دانش آموزانی باشم که تمام 
امیدشان معلمی است که هیچ تجربه ای 
از آمــوزش و تدریس نــدارد اما ته دلم 
شــعله ای موج می زد کــه می توانم در 
این مســیر آدم موفقی باشــم و همین 
باعــث دلگرمــی و آرامش نســبی من 
می شــد. مینی بوس توی جــادة کناره 
پیش می رفت. زمزمة مسافران به گوش 
می رســید. اما هیچ کــدام از حرف ها را 
نمی فهمیدم. درخت های حاشیة خیابان 
از بارانی که می بارید شسته شده بودند. 
با دست شیشة بخار بستة مینی بوس را 
پاک کردم. منظرة دریا به همراه ماشین 
پیش می آمد. موج های بلند خودشــان 
را می کوبیدند روی شــن های ســاحل. 
بعد بــا دهان کف کرده برمی گشــتند 
توی دریا. دوســت داشــتم این مسیر 
زودتر تمام شــود. راننده نگاهی به آینه 
انداخــت و ناگهان با صدای خفه ای داد 

زد: »محمود آباد.«
آقایی که کنار دســتم نشســته بود، 
خــودش را جابه جــا کــرد و از جایش 
بلند شــد. لبخندی زد و با ســر از من 
خداحافظی کــرد. رفتم کنــار پنجره، 
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خودم را چسباندم به شیشة مینی بوس. 
پــس از چنــد لحظه، مردی مســن با 
پوشه ای زرد رنگ و جعبه ای شیرینی از 

پله های ماشین باال آمد.
نگاهم که به نگاهش افتاد، شــخصیت 
آدم هایی که امروز توی اداره دیده بودم 
برایم تداعی شــده بود. با موهایی سفید 
و کت و شــلواری آراســته و تیره رنگ، 
آرامش قشــنگی توی چهــره اش موج 
می زد. کنارم که نشست، نگاهی مهربان 
به من انداخت. حس کردم سال هاســت 
بگویم،  تا خواستم سالم  می شناسمش. 
دستش را گذاشــت روی شانة من و با 

لبخندی گفت: »سالم جوون.« 
خجالت کشیدم. سالمش را جواب دادم 
و ســکوت کردم. مینی بوس غرشی کرد 
و دوباره به راه افتاد. ســرم را چسباندم 
بــه صندلی و دوباره رفتــم تو فکر؛ فکر 
اولین ابالغ معلمی، رفتن به روســتایی 
دورافتــاده، دوری از خانواده، تنهایی و 
آشنایی با محیطی که هیچ گونه ذهنیتی 

از آن نداشتم.
غرق فکرهایی بودم کــه از اول صبح 
توی ســرم می چرخید. مردی که کنارم 
نشسته بود،  پوشة زرد رنگش را باز کرد 
و سرش را چندبار تکان داد. ته صدایش 
آهی بلند شــد که فقط من می توانستم 
بشــنوم. آن روز اصالً  مفهــوم آن آه را 
نفهمیــدم. اصاًل برایم مهــم نبود. فقط 

دوست داشتم زودتر برسم خانه.
مرد مسن، پوشــه اش را که بست،  رو 
کرد به من و با همان صدای شــمرده و 

آرامش گفت: »ماشین از کجا می یاد« 
سرم را از روی صندلی جدا کردم و در 
حالی که محکم کیف سیاهم را چسبیده 

بودم، با بی حالی گفتم: »نوشهر.«
ـ بچة نوشهری؟

گفتم: »نه آقــا. رفتم ابالغ محل کارم 
را بگیرم.«

مرد مســن تکانی به خــودش داد و 
نیم تنة خودش را کرد طرف من و ادامه 
داد: »ابالغ چــه کاری؟ قــراره چکاره 

بشی؟«
خودم را از خیاالت مهاجمی که از اول 
راه همراهم بودند جدا کردم و با لبخند 
گفتم: »امروز اولین روزی است که معلم 
شــده ام. در حالی که زیپ کیف سیاهم 

را باز می کردم، ابالغ تا شــده ام را بیرون 
کشیدم و به مرد مسن نشان دادم. اینم 

ابالغ اولین روز کاری من.«
چشــم های مرد مســن برقــی زد. با 
خوشــحالی ای که نمی توانســت آن را 
پنهان کند، دســتش را دوباره گذاشت 
روی شــانة من. احســاس کردم چیزی 
شــبیه همان آه از ته گلویــش بیرون 
آمــد. مکث کرد. بعد با صدایی که کمی 
تغییر کرده بود، گفت: »چه خوب! پس 

همکاریم با هم. چه اتفاق جالبی !«
وقتی حرف مــی زد، به چهره اش نگاه 
می کردم. چین های پیشانی اش حکایت 
از ســال ها تجربه داشت. دور چشم های 
روشنش چروک هایی نقش بسته بودند 
که روزگار برایش بــه ارمغان آورده بود 
و امروز با کوهی از تجربه، در اولین روز 
معلمی ام، کنارم نشســته بود. احساس 
کردم خیلی بزرگ شدم. احساس کردم 
خیلی می توانــم از عهــدة تدریس در 

کالس برآیم.
پوشــة زرد رنگش را باز کرد و برگه ای 
از البه الی آن جدا کرد و گذاشــت روی 
کیف ســیاهم و ادامه داد: »منتها امروز 
آخرین روز معلمی من اســت. این هم 
برگه بازنشســتگی من. بعد از سی سال 
خدمــت در آموزش وپــرورش، امــروز 
بازنشسته شده ام با این برگه و شیرینی 

می روم خانه.«
به یاد معلم هایی افتادم که ســال های 
ســال در دوران تحصیــل برایم زحمت 
کشیده بودند؛ معلم پایة اول که هر کجا 
ببینمش، دستش را می بوسم. معلم هایی 
که به من آموختند گذشت داشته باشم و 
عشق به دانش آموزان را هیچ گاه فراموش 
نکنم؛ معلم هایی که اخالق و انسانیت را 
بارها و بارها توی دفتر زندگی ام نوشتند.
هنوز برگة بازنشستگی مرد مسن  روی 
کیف ســیاهم بود. آن را برداشتم و آرام 

گذاشتم الی دست هایش.
لبخنــد زدم و دل دادم به حرف های 
معلم بازنشســته. زمان از دستم خارج 
شــده بود. حرف هایی مــی زد که اصالً  
توی تصورم جا نمی گرفت: »خدمت در 
روستاهایی دورافتاده که نه جاده داشت، 
نه برق و نه هیچ امکانات اولیه. خاطرات 
بچه هایی که به خاطر نداشــتن لباس و 

کفش سرما تا ته استخوانشان می رسید، 
بچه هایی که نمی دانســتند تلفن یعنی 

چه؟«
بعــد از تمــام حرف های شــیرین و 
شنیدنی اش گفت: »پسرم، معلم باید سه 
خصلت بارز داشــته باشد: عشق، ایثار و 

مهربانی و...«
دوبــاره صــدای خفــة راننــده بلند 

شد:»بابل آخرشه.« 
مرد مسن از کنارم بلند شد. دست هایم 
را به گرمی فشرد و در حالی که از رکاب 
ماشــین پایین می رفت، لبخند مهربانی 

در نگاهم کاشت.
امروز که تمام روزهــا و خاطرات تلخ 
و شــیرین دوران معلمی را پشــت سر 
یاد  به  گذاشــته ام، معنای حرف هــای 
ماندنی اولیــن روز معلمی را که از زبان 
معلم بازنشســتة آن روز گفته شــد، به 

خوبی می فهمم.
سی ســال مثل برق و باد گذشت، اما 
خاطرة آن روز برایم تازة تازه است. انگار 
همین دیروز بود که توی باران روزهای 
پایانی تابســتان منتظر بودم مینی بوس 
بیاید. جلــوی پایم ترمز بزند و من روی 
صندلی پشــت راننده، ســرم را بگذارم 

روی شیشة بخار گرفته.
امــروز ازکارگزینــی آموزش وپرورش 
زنگ زدند تا بــرای تکمیل فرم مربوط 
به کارکنان بازنشســته بروم اداره. رفتم. 
چندیــن برگــه روی میز اتــاق بود. با 
لبخند به طرف میز رفتم. وقتی مسئول 
کارگزینی ابالغ بازنشستگی را به دستم 
می داد، اشــک توی چشــم هایم حلقه 
بســت. برگشتم تا کســی اشک هایم را 
نبیند. روی میز پشت ســرم پوشــه ای 
زرد رنگ قرار داشــت. بــا بغضی که ته 
صدایم بود، گفتم: »می تونم این پوشــه 

رو بردارم؟«
ابالغ بازنشستگی را تا کردم و گذاشتم 
توی پوشــة زرد رنگ. از در اتاق خارج 
شــدم. در حالی که پله هــا را به آرامی 
پایین می آمدم، جوانی به سرعت از پله ها 
باال می آمد. داشــت با گوشی همراهش 
حرف مــی زد. از بــس به فکــر دوران 
بازنشســتگی بودم، فقط همین جمله را 
شــنیدم: »مامان ابالغم رو همین االن 

گرفتم.« 
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 لطفًا یــک بار به طور عمیق خاطرة 
»بازنشســتگی« را بخوانیــد. آن وقت 
شــما هم با من هم نظر می شــوید که 
می تــوان 10 ویژگی  شــاخص در این 

خاطره مشاهده کرد:

1. شروع زیبا
پس از گذشــت بیش از 30 ســال، 
گوشــم  توی  هنوز طنین حرف هایش 
هســت که با لحن مهربــان و آرامش 
می گفت: »معلم باید ســه خصلت بارز 
داشــته باشد: عشــق، ایثار و مهربانی. 
اگر این ویژگی در کسی وجود نداشته 
باشد نباید این مســیر اشتباه را ادامه 

بدهد.«
از  بخشــی  آوردن  بــا  نویســنده 
صحبت هــای معلم بازنشســته درآغاز 
خاطــره، موجب می شــود عالقة ما به 
خواندن مطلب بیشــتر شود. در واقع، 
با قالبی،  مخاطب را به تور مطلب خود 
می اندازد. او از این اصل که »تنها چند 
ثانیه فرصت هست تا خواننده پای متن 
ما بنشــیند یا از خیر خواندن بگذرد و 
برود دنبــال مطلب دیگر«، اســتفاده 

کرده است.

2. پایان مرتبط 
»ابــالغ بازنشســتگی را تــا کــردم 
وگذاشتم توی پوشة زرد رنگ. از اتاق 
خارج شــدم. در حالی کــه پله ها را به 
آرامی پایین آمدم، جوانی به ســرعت 

از پله هــا باال آمد. داشــت با گوشــی 
همراهش حرف مــی زد. از بس به فکر 
دوران بازنشســتگی بودم، فقط همین 
جملــه را شــنیدم. مامــان، ابالغم رو 

همین االن گرفتم...«
پایان نوشــته هم از ایــن نظر جالب 
اســت که معلمــی تــازه کار دریافت 
ابالغ اولین ســال خدمتش را با موبایل 
به مــادرش اطالع می دهد و شــادی 
بی وصفش را نشــان می دهــد. با این 
پایان،  سه نســل معلمی را درون یک 

قاب می بینیم.
این شروع و پایان، نوشته را درون یک 
کادر قرار می دهد. تأکید نویســندگان 
براین اســت که نوشته تان را مثل قابی 
تصور کنید که شــروع و پایانش درون 
آن چیده می شــود. نویسندة حاضر به 
خوبی از عهــدة عمل به ایــن توصیه 

برآمده است.

3. کنار هم آوردن سه نسل معلم 
جذابیت مطلب هــم در همین نکته 
اســت. معلمی بازنشســته، بــا جعبة 
شــیرینی و ابالغ پایان کار به ســمت 
خانه می رود. نسل دوم همین نویسنده 
اســت که تازه ابالغ گرفته است و سر 
از پا نمی شناسد. نسل سوم هم جوانی 
اســت که دارد خبر دریافت ابالغ را به 
مادرش می رساند. هنر نویسنده در این 
است که این سه نسل را کنار هم آورده  

است.

۴. استفاده از عناصر داستان
شخصیت پردازی، حادثه، زمان، مکان 
و انتظار آفرینی از عناصر داستان هستند 
و نویســنده برای پرورش خاطره اش به 
خوبی از این ها اســتفاده کرده اســت. 
خیلی از خاطراتی که می خوانیم، زمان 
و مکان روشــنی ندارند. نشانی از این 
نیست که خاطره در چه زمانی رخ داده 
اســت. مکان مبهم اســت. باید حدس 
بزنیم کجا بوده. اما در این خاطره این 

دو عنصر خیلی شفاف هستند.
خاطره انتظارآفرینی دارد. می خواهیم 
بدانیم و ببینیم که معلم بازنشسته که 
بوده، کجا بوده و کجا می رود. دوســت 
داریم بیشــتر حــال و احــوال معلم 

نویسنده و نیز معلم جدید را بدانیم.

۵. جمله های کوتاه
»غرق فکرهایی بودم که از اول صبح 
توی سرم می چرخید. مردی که کنارم 
نشســته بود، پوشــة زرد رنگش را باز 
کرد و ســرش را چندبار تکان داد. ته 
صدایش آهی بلند شــد کــه فقط من 
اصالً  مفهوم  بشنوم. آن روز  می توانستم 

آن آه را نفهمیدم.
مینی بوس  صندلــی  بــه  بی خیــال 
چســبیده بودم. چندبار زیر چشمی به 
پوشــة زرد رنگ نگاه کــردم، اما هیچ 

نفهمیدیم. چیزی 
اصــاًل برایم مهم نبود. فقط دوســت 

داشتم زودتر برسم خانه.«

نگاهی به خاطرۀ 
»یک مسیر، سه مسافر«

 حسین حسینی نژاد، مدیرمسئول ماهنامة انشا و نویسندگی

خاطره
نویسی
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همیــن کوتاهــی بــه متن شــتاب 
می دهد. نویســنده زیر بــار جمله های 
انتخــاب جمله های  با  نرفتــه.  مرکب 
کوتاه، به متن ریتــم تند و ضرباهنگ 
داده اســت. از این حیث نمونة خوبی 

برای آموزش کوتاه نویسی است.

۶. فعل های کنشی
بــه متن ضرباهنگ  چیز دیگری که 
تند داده و خواننده را درگیر آن کرده، 
فعل های کنشی است؛ یعنی فعل هایی 
که عملی را می رســانند. نویســنده از 
فعل های خنثی مثل اســت، بود و شد 
خیلی کم اســتفاده کرده اســت. برای 
همیــن متن پویاســت و تحرک دارد: 
جدا کرد، باز کــرد، پنهان کرد، تکان 
داد، چســبیده بود، ادامــه داد، گفت، 

گذاشت و...

7. توصیف های بجا
»چشم های مرد مســن برقی زد و با 
خوشــحالی ای که نمی توانســت آن را 
پنهان بکند، دستش را دوباره گذاشت 
روی شــانة من،  احساس کردم چیزی 
شــبیه همان آه از تــه گلویش بیرون 
آمد. مکث کرد. بعد با صدایی که کمی 
تغییــر کرده بود، گفت: چه خوب. پس 
همکاریم با هم. چه اتفاق جالبی. وقتی 
حرف می زد، به چهر اش نگاه می کردم. 
چین های پیشانی اش حکایت از سال ها 
تجربه داشــت. دور چشم های روشنش 
چروک هایی نقش بسته بود که روزگار 
برایش به ارمغــان آورده بود و امروز با 
کوهی از تجربه، در اولین روز معلمی ام 
کنــارم نشســته بود. احســاس کردم 
خیلــی بزرگ شــدم. احســاس کردم 
خیلــی می توانم از عهــدة تدریس در 

کالس برآیم.«
نویســنده از اصل »نگو« بلکه »نشان 
بده« به خوبی اســتفاده کرده. حاالت 
معلم بازنشســته را نشان داده،  اشتیاق 
خــودش را به کار نشــان داده،  بارش 
باران و وضــع هوا و داخل کارگزینی و 
مینی بوس را نشان داده است. می توان 
ده ها تصویر برای این نوشته رسم کرد. 
اگــر نویســنده ماجرا را فقــط تعریف 
می کــرد و با توصیف نشــان نمی داد، 
نمی شد برای آن تصویری کشید. صرفًا 

در عالم ذهن بود.

8. گفت وگو
»مرد مســن پوشه اش را که بست، رو 
کــرد به من و با همان صدای شــمرده 
و آرامش گفت::»ماشین از کجا می یاد؟ 
ســرم را از روی صندلی جدا کردم و در 
حالی که محکم کیف سیاهم را چسبیده 

بودم، با بی حالی گفتم: نوشهر.«
ـ بچة نوشهری؟

گفتــم: »نه آقا. رفتم ابالغ محل کارم 
را بگیرم.« 

مرد مســن تکانی به خــودش داد و 
نیم تنة خودش را کرد طرف من و ادامه 

داد:
قــراره چکاره  کاری؟  »ابــالغ چــه 

بشی...؟«
خودم را از خیاالت مهاجمی که از اول 
راه همراهم بود جــدا کردم و با لبخند 
گفتــم: »امروز اولین روزی اســت که 
معلم شــده ام و در حالی که زیپ کیف 
ســیاهم را باز می کردم، ابالغ تاشده ام 
را بیرون کشــیدم و به مرد مسن نشان 

دادم.
 اینم ابالغ روز کاری من.«

از جملــه چیزهایی که متــن را زنده، 

ســرحال و خواندنی می کند، استفاده از 
عنصــر »گفت وگو« اســت. معلم جدید 
با معلم بازنشســته صحبــت می کند. با 
مسئول کارگزینی گفت وگو می کند. معلم 
بازنشســته توصیه های خود را می گوید. 
معلم جوان با مادرش گفت وگو می کند. 
این عنصر متن را پویا و پرتحرک می کند.

9. حواس جمعی نویسنده
بــاران را می بینــد، طــراوت هوا را 
حس می کند. پوشــة زرد را در دست 
معلم بازنشســته و روی میز کارگزینی 
می بیند. صــدای مکالمة معلم جوان را 
می شــنود. صدای راننده و مسافران را 
می شــنود. این ها به متن جذابیت داده 

و آن را از خمودی درآورده اند.

10. مستندسازی
احتماالً  شــما هــم با خوانــدن این 
خاطره حس و حال خوبی پیدا کردید. 
آیا اگر این خاطره نوشته نمی شد، این 

حس به ما دست می داد؟
به طور مســلم نه. با نوشتن خاطرات 
خود، مــردم را در لحظه هــای زندگی 
خود شــریک می کنیــم. همین طور، با 
یادآوری آن، دوباره لحظات شــیرین یا 
سخت خاطره ساز را برای خودمان تکرار 
می کنیــم. از همین روســت که تأکید 
می شــود قدر خاطرات خود را بدانید و 
قبل از آنکه برفکی و کم سو شوند، آن ها 
را بنویســید؛ با این کار به مستندسازی 
تاریــخ و فرهنــگ خود کمــک کنید. 
ممکن اســت خاطره ای بــه ظاهر برای 
شما موضوعی ساده و گاه پیش پا افتاده 
تلقی شــود، اما به احتمــال زیاد برای 

خواننده دل نشین و جذاب خواهد بود.
منتظر خاطرات زیبای شما هستیم.  
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