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 ،نخست از همه سالم های پر مهر خود را خدمت دستت انتدرراران ستاست ستیمای شت  ان

 .م دگان محترم و در سک رالم به تمام استادان و آموزگاران تقدسم میدارنخوا

 

واندوختته تتال  درستن نورزسدنتد افتخاربه استاد محتترم نتوری د دوستت رته ازهتی  نتو   

خاصتتتاآ آموزگتتاران  ،هتتای ختتود را روی م تتیالآ هتتای آگ تتدس ملتتارن و ستتوا د شتت  ان

رته ش تم  من هم به نوبه خود الزم دانستتم. اسن ساست گ جانیدس اندش  ان در ر ج  و سوا د

 تت یبور رردم ومدآ ه ت ستا  را در میااسن جادس پرخم و پی  ره از  را دسد های خود

باسد ساد آور شتد رته ب تدس   .طور مختصر بیان میدارم ،مدخ ان زمین سپری نمودب مخت ف

هم سید از همان آموزگاراند است ره از گزند رساست محترم ملارن والست بدخ ان در 

مثت  مارگزستدس  ،دخ ان سخن به میان متد آستدهر بارسیه از رساست ملارن ب ،سامان نبود

  .راسمهاز رسسمان اسن رساست  مد 

 

م از تربیه مل م و سوا د ش  ان بدرجۀ سوم از دبپارتم ت زبان و ادبیاآ  2002در سا   

بحیتتم مل تتم تدرسستتد در  یستتۀ صتتمدی تارگتتوت والستتت  2002انگ یستتد فتتارد و در ستتا  

دس د حاص  نمودم و بلد از سپری نمودن سیستا  در استن  یسته تصتمیم تبت یبدخ ان تقرر

از  ،ید ت رتته در م هقتته الی آبتته والستتت بدخ تتان مو لیتتت داردرا بتته  یستتۀ لتتیاا دسن تشتته

و در صتتتف سیتلتتتداد از دوستتتتان و همصتتت یانم رتتته در استتتن  یستتته بودنتتتد  سنمتتتودرساستتتت 

بتا  و مدآ سه سا  مصرون تدرسس مضامین ساس سد در اسن دان تیدس بتودم .  رارگرفتم
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او تاآ در حتتد بلضتد  و مصارن روزمرس ما پورس نمییترد اف اند در ماس 2000ملا  

 نمیداشتیم.و سوا د ش  ان  را تاتابستاند رراسه موتر های رخصتد

 

می تدند.   ایاشته و اباتتهمیات  اطران از طرن مردم  رسته  آموزگاراندرسا های پیش،  

رم رنگ شدس  تا حدی  رمک و همیاری های مردم هم  2002تا  2002اما در سا  های 

یتته در و تی .بتته گرسبتتان شتتدس انتتد دستتت تری بتتود و  مل متتین بی تتارس بتتا زنتتدگد ر تتت بتتار

،آموزگتاران آنجتا بلتد از تتدرسس در تابستتاند بته و ستوا د شت  ان میرفتیم هتای  رخصتد

سپری میی  د و بدون رتدام ت وس تد  شاهانه انوادس های شان خزندگد خود را با میات ، 

رتته م جتتر بتته شتتهادآ  حادثتتۀ ا تتم نتتا  بودنتتد. طورمثتتا  ازنتتد در امتتان از حوادثتتاآ بیرو

آتتش گترفتن میتت  در و ستوا د  گردسد، استاد مرحوم محمد جان در  یسه خانقاس رساندن 

حم ته مست حانه بته آموزگتاران  و تی یان ره آموزگاران و سوا د ش  ان در آن مقیم بودند

به مل مین ش  اند اآ زمستاند پرداختن ملاشنه  ،ش  اند در  یسه ناردرس والست بدخ ان

نیتر از مل متین و ستوا د شت  ان در و ستوا د  00بتد سرنوشتت شتدن مخت ف، بهانه های 

تبتته در پرداختتت رراستته موترشهتتار مر درمل متتین مستتافربتته ا تصتتاد  باآتگتتاک ر تتم، لتتر

رحتوم  استاد مره به  یمت جان صل  ا لبور ره  راس هایحادثاآ ترافیید از  سا ، خهر

تا بته مل متین مستافرهمته خالصته  . میتتوان نتام بترد تمتام شتد، از درمارختمحمد  دو ت 

م تیالآ هتای گونتاگون اجتمتاید، دشار دور از وطن استت د، ره در وظاسف خودامروز 

، اما آموزگتاراند رته دوشتا دو  فامیت  شتان هستت د .میباش دو رواند  ا تصادی  ،سیاسد

 ش ان ه شایر گیته است :شان بمرات  رمتر است.  ت وسش از اسن ناحیه

 درمیان دشت و صحرا پیرمردی با یصا     راس پیماسد به صد سختد سواران را شه غم

  

خواستتم سیبتار در و ستوا د   ،شهار ستا  بتا رنتج وغتم دستار غربتت را پیمتودممن بلد از 

رته ال ا ت   ،حتال  دانستتم مصتمم شتدم و حت  زنتدگد را در آنخود ره زادس آن دسارهستتم 

تالشهای میرردر سه ماس، یرسظه اما متاسیانه بلد از   سپری نماسم.سیسا  را نزد مادرم 

 و واستهه امیتد ،باالی یرسظه به رساست ملارن به هی  نتیجه ای نرستیدم. آخترسن تتال 

و د و ب تد ز سیتد از دوستتانم رته زستاد تتر از  بتود.پرداخت رشوس به رساستت ملتارن  من

 . او گیتتنمتودختوک مترا ره متا د  ،آگاس بتود های رساست ملارن والست بدخ انتجربه 

مامتتای  نباستتد و تتت ختتود را در دفتتتر رساستتت لتتاس  رتترد. میتتتوک هتتای تبتتدس دبتتدنبا  رتته 

 0000مب تتن  در بتتد م تتدوی ره تته شتتهر فتتی  آبتتاد  دورتتان گ تتدم وبتترنج فروشتتدمتتدسردر 

بتدون از اس یته شتارس دسگتری نداشتتم مب تن هتم من  شد.یرومیتوک استخدامد را میاف اند 

ذررشدس را به آن دوران تس یم دادم و در روز بلد مدسرست استخدام آنو ت ره ب تام محتترم 

شیوس  راسپای پیادس از  روز دسگر، گرفتم.میتوبم را با ساسر دوستان دسگر ،سخد خان بود

http://www.shughnan.com/


 

 www.shughnan.com                                                                                                                                                نازنین جاهد
 

 . و تدبته و ستوا د رستانیدسم خود راروزانه بلد از طد سه شب روی برن با بسیار م قت

سیتلداد را ب ابه ردام پیوندی ره بود پذسرفت و  ش  ان  متاسیانه مدسرست ملارن و سوا د

باالخرس با سپری نمتودن . تلداد دسگری ره ب دس هم م مو  آنها بود جواک دندان شین داد

ر فتتی  آبتتاد دو متتاس بتتد سرنوشتتتد دوبتتارس تصتتمیم استتتخدام مجتتدد را گتترفتم و یتتازم شتته

روز را در آن جتا  .و زسر درختت هتای آ بتا وی رساستت ملتارن را اختیتار نمتودم ،گردسم

رته ب تام رستوانت شالن های مردم ش  ان  درسپری نمودم و ش  را نزد حافظ و محیوظ 

استن دو  .بتا ستاسر بتد سرنوشتتان دستت وپ  ته نترم مییتردسمنیزمستمد بتود،  ش  د سرای

ان آموزگتاران جای بد سرنوشت (آ با وهای رساست ملارن و ش  د سرای رالم یامیانه )

ین  سیتتد از ملتتاون  مح حصتتار .، اطتتالم می تتداستتت زبتتان همتته مل متتین شتت  اند شتت  اند

 ،استت متردم والستت بدخ تان سک شهرس ش اخته شتدس ره  رساست ملارن والست بدخ ان 

 بتتهوظییتته بلتتدی ختتود  ز وظییتتۀ ملاونیتتت ستتبیدو  گردستتد وبتته ختتاطرهمتتان ستتا  ا در

از وی جوستای ستتان نزدستک ا  از دو رفتت. در آنجتا،وزارآ ج ی ه ملارن شتهر رابت  

جتواک    به دوستش ش ینحصار محاند.  تا شه حدی پیش رفتهاو می ود رار های  احوا 

زسر درخت آ با وی رساست ملارن  روزها در همان ش  اند های ره میدهد:ت دراس جا هم

  د.میباشبودند، نیز بدخ ان 

 

رشوس وبتد انصتافیهای  میی د، از آزار، اذست،ره مت خص به موال د  سید از آموزگاران

ش تین را ت  شه میی د ؟ تشلرد  بد سرنوشتد خو و ازرساست ملارن والست بدخ ان 

 :د می ماسدسبازگو

 

 چه میکنی ؟                                                  

  ان شه میی د         ند رار و ند وظییه پرس ان شه میی د ـــــبه بدخروان شو،ای د  

 بد سرنوشت به هوت  ش  ان شه میی د      ـــــــحیوظ راسگان    تا رد به پیش حافظ و م

 رای بان شه میی د ـــرفته همه بدست س    ـــــــــــته ا د توتۀ  روآ     از خرچ راس گرف

 مج ون صیت به گرد خیابان شه میی د     دسار     ۀ   در دسوانـــــــــــــ  روزها تو شون 

 حین زرا  و هد هد دهقان شه میی د    ـــــــــار است در وطن      فص  بهار موسم ر

 ل م خواهان شه میی د ــامروز جم ه م      از شوپان بدتر      مـــــــــــمال به  داب گر به 

 جه و تحصی  وفیر وفهم         اس جا طال و مس همه سیسان شه میی د رو پرسش از در

 ه نوسسد شه فاسدس         نه واسهه نه شیمن و نه تان شه میی د ــــــگر روز صد یرسض

   وطن ـــــــتموال دت زود با  برو جان                        

 یی دــــبا دست خا د خانه گرگان شه م                          
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 .امتا رستد مترا ستاری نیترد ،تقترر مجتدد ختود را ستراد نمتودم ،مدتد انتظاربلد از من  

بتروی مل متین  6202جادس و سوا د های ساوان راد ره از سا  های باالخرس ناگزسر شدم 

گ تتودم و او تتین مل تتم مستتافر از و ستتوا د شتت  ان جدستتداآ وارد و ستتوا د  ،مستتدود شتتدس بتتود

احستا  ت هتا د  هتم بتا خیتاالآ وطتن و گتاهد ،ت خد بامدآ سک سا  را  .ساوان راد شدم

ه تته بتته ه تته بتته پاستتان رستتانیدم و بهتتار آن ستتا  ختتود را بتته متوستتهه ختتادم شتتهید رتته متترز 

جز از دو خیمه رمید سونسف اثر دسگتری  . درآنجا بهو شیوس است تبدس  نمودم ستانراغ

نستبت بته آن  شتاسد محتبس پ  رختد ،اگر دوستتان مالمتت نی  تد .در آن درس تصور نمی د

ملاشتاآ سته ماهته زمستتاند حتتد ره با ش ین م یالآ  ستجا   اس  .سهو ت بی تر دارد

 و مته متد شرانیتدب دس هم نیز توسط ستک نیتر رته گوستی دان ختود را در اطتران آن دو خی

در  یسته  بلتد ازآن آخترسن ستا  اسیته  .حیف ومی  مییرد ،خود را سرمل م   م داد مییرد

سا  پد در  2ت بزنگ سیت  ی یا والست بدخ ان به حیم مل م اسیای وظییه نمودم ره جملاآ 

 .اس دسگتری را درپتیش گترفتمپد با هیتاد  سم م یالآ فراگیر با ملارن خدا حتافظد و ر

 ر ارس گیری رردم  رارذس  است: ملارنیالسم اساسد ره ب ا بر آ ن از 

 مل متین از ستک میتت  بته میتت  دسگتر بتدون در نظرداشتت  های بد مورد تبدس د

 ها سواب  و  یا ت

 هااآ ماهانه مل مین و سا تأخیر در پرداخت آنملاش رمبود  

 ره در پالن وزارآ ملارن است سمی ارهای آموزشد داسر نیردن 

 در مقاب  مل مین و تذوسررارم دان ب  د رتبه دنیرنگ 

   و استتیادس هتای رشوس و روشوس ستاند ، واسهه و واسهه بازیفساد اداری از بی

 نا م رو  از وظاسف محو ه 

 

بتاال را  م  یسته ت بزنتگ سیتت  2002ره در سا   ند بود  د هاشا ش  اسنهمه و همه از

و  تا امتروز بختاطر پتیش بترد زنتدگد شتبا روزی ختود در  پدرود گیتم، به  صد راب 

بحیتم متدسر اداری  . فلت  خوشتبختانه و بتا افتختارآ ساسر اداراآ دسگرمصترون هستتم

. از نظر ا تصتادی  ضاوداوری در رونس  م د شلیه امامد اسملایی د رار مد نماسم

رساست ملترن انصافد های از تجربه های بد وبد به فض  خداوند آرام میباشم  و د 

های والست بدخ ان در جرسان وظاسف مل مد ام و مل مین دسگرسیه ه ور در گرداک 

  هم زنج میبرم. پرطالطم آن ب د ماندس،

 

از اس یتته از مولتتو  دور نتتروم میختتواهم  ضتتاوآ را بتته شتتما دوستتتان واگتتذارم رتته آستتا 

حتت  ندارنتتد رتته الا تت   ،شتتدآموزگتتاراند رتته دشتتارهم و م تتیالآ اسیتته فو تتاآ بتته آن اشتتارس 

سیبار در آغو  گرم فامی  ختود باشت د ستا استن هتا زادس آن ختا  نیستت د ؟ شگونته میتتوان 
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 وطن رته خداونتد بترای همته گیت حقوم مساوسست؟ آسا آموزگاران مسافر همان آک زال 

یر از جای تآسف است و تییه سک ن ؟ارزاند فرمودس است ح  ندارند نو  جان نماس د ما

 ش ین تقالا د از رساست ملارن والست بدخ ان نماسد و م یالآ بد سرپرستتدمل مین 

در خانتتته اآ  : ت اگتتترختتتود را در حضورشتتتان بتتتازگوی نماستتتد، آنهتتتا میگوس تتتد خوانتتتوادس 

 .تنما دمل مد رسد تو را مجبور نیردس است ره اسیای وظییه  نداریسرپرست 

 

و رارم تدان از آموزگتاران مستافراز بلضد مها   هم نباسد ش م پوشد ررد رته سیتلتداد 

هستتت د رتته ب تتا بتته زدو ب تتد هتتای شخصتتد  ، رستتاند هتتمستتاسر اداراآ دو تتتد و خصوصتتد

رتته از جم تته زدوب تتد هتتای دوحتتزک مهروحتته رتته در م یتتد گرانتته ور ابتتت هتتای ناستتا م 

بتا رساستت ملتارن والستت بدخ تان  ،ری شتدس استتروزنامه ه ت صبح نیتز از آن ستادآو

 آک گ  آ ود ماهد شیار میی  د .از راز ونیازمی وند و

متتن بتتا آن شتتخص هتتم  مش در روز نامتته ه تتت صتتبح ذرتتر استتتامتتا آموزگتتاری رتته از نتتا

 رابتت و هتتم آشتت ا د ش تتدسن ستتا ه دارم و در لتتمن سیتتد از همصتت یان دورس دارا مل متتین 

 .جت  شتدملمن از شیاست ساری د نام در روزنامه ه ت صتبح خی تد مت  .میباشدنیز ب دس 

 !تبگیر ره نگیرندآت گوسا ، پیش از اس یه دسگران بگوس د

س سا  در  یستۀ نستوان دس شتهر و ستوا د شت  ان اسیتای وظییته رترد 7مدآ  بهساری د نام  

اسیته در و ستوا د سیتد از ایضتای فلتا  حتزک  آسا بتا؟  رسد، آسا ردام پیوند حزبد ندا بود

رته  آستا است اد تحصتی د ختانم اآ  ؟ستد، یضتوست آنترا ندارنمتودس استدتاستیس  ش  ان جدستداآ 

 تتتان ختتانم آستتا در امتحتتان ر تتابتد مل متتین بتته نتتامش مهابقتتت دارد؟  جدستتداآ استتتخدام شتتدس 

ا  را رسد دسگری از محص ین مقیم شتهر فتی  آبتاد امتحتان آسا بجای او اشترا  ررد؟ 

حزبد ختود  در سپری نیرد ؟  آسا میتوک تقرری خانم خود را امسا  با استیادس از م اب  

 ؟ یدیوض برادر دسگر تان نگرفت

 

جوابگتتوی شتتان بتودس و در  بتتا  هررتتدام شتتان ید محتترم استن ستتواالتد هستتت د رته هتتم صتت 

در تبتدس د هتم  دسگرسیته پس برمال می ود ره رساستت ملتارن و ستا م بته مسؤو یت دارد. 

 مقصرست شان برای همه گان والح خواهد شد . ،ص ید هم  حصه گرفته است

 تقصیراز آنها هم اگر . برادر محترم اسن تقصیر رساست ملارن و مدسرست ملارن نیست

 شتاسد متن هتم مبترا نباشتم، .هستتیمجوانتان  زمی ه ساز ش تین اولتا  ختود متا وشتما ،باشد

دامن زدن ش ین زدوب د ها تاثیراآ بسیار م ید را به برادران  تجارک ن ان دادس است ره 

شرط اسن نیستت  رته مل متین از رتدام ستمت و  .میگذاردگذاشته و مان  میتبد و خواهران

از رتتدام گروهتتد باشتت د، امتتا آموزگتتاران جتتوان بتتا تتتدبیری را داشتتته باشتتیم رتته بتوان تتد 
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خواهران و برادران ما را با تی ا وژی جدسد و خاصتتاآ بتا یصتر  ترن بیستت وستک آمتادس 

 سازند.

 

ر آن ش ا ر د، اما و ستوا د شت  ان از دستری هی  رس نمیتواند د و ی م بحرسست بد پاسان 

بتته استتن طتترن دارای شتتاگردان ممتتتاز و استتتادان ورزستتدس بودستتت رتته تتتا ه تتوز همتته متتا 

نوجوانتتان از ثمتترن شتتان نیتت  میبتترسم و تتد متاستتیانه در استتن اواختتر ستتک تلتتداد از مل متتین 

متد ذاشتته وگ نوجوان هتم دارستم رته فقتدان ستواد شتان تتاثیر بستا م یتد را بتاالی شتاگردان

روزی و سوا  ش  ان داخ  ص ف درستد می تود واز شتاگردان تقالتای نوشتتن  . گذارد

و ستوا  از مل تم  .امتا شتاگردان از نوشتتن نتامش یتاجز متد مان تد ،نام ختود را متد نماستد

ر متتته در نوشتتتتن  ستتتوا  . و تییتتته وصتتت ف تقالتتتا میی تتتد رتتته بتتترای شتتتاگردانش ب وسستتتد

از مل تم صت ف  و تد بتا اشتتبا . نوشته میی  تد  آنها میی د وا ئاز شاگردان س تداراالستامت

بازهم اشتترنگ تباشتیر  اما ب وسسد اسن ر مه را دوبارس تقالا میگردد ره برای شاگردانش

 . بقت میی دسبه جهت دسگری  از اص  مولو   مل م

 

. پس شیاست ش ین مل م اگر از روزنامه است سا ت وسزسون، بتد ارز  و بتد استا  استت

، مهمئن هستم ره اگر روزنامه شاپ ه ت صبح گیته هاسش را رنگ و روغن نمیداد من

 تحرسر  نیز م ی  میبود. ش از رویخواندن

 باحترام                                                               
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