
 

                                                                                                                                           (4یک فنجان فرهنگ )

 حسین سروقامت 

 معارف اسالمیعضوهیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و 

 آنقدر شکست خوردم، که راه شکست دادن را آموختم!

این یادداشت ها در وهله اول برای استادان دانشگاهها نوشته شده اند. هرچند امید است مطالعه آنها برای اهل 

 علم و خرد و یا همه کسانی که با فرهنگ این مرز و بوم سروکار دارند، نیز خالی از فایده نباشد.

این است که عده ای استاد از دانشگاههای گوناگون با طرز تفکرهای مختلف در یک نشست هم اندیشی  فرض بر

 مجازی حاضر شده و به بحث و گفتگو می پردازند.

 حرف های عالمانه ای را مطرح نموده، به نکات بدیعی اشاره می کنند.

زنند. به رشد و بالندگی خویش آنان در حقیقت با سخنان خویش دفتر فرهنگ این سرزمین را ورق می 

 افزوده، طرحی نو در می اندازند...

 «.یک فنجان فرهنگ»و حاصل همه این بحث ها می شود نیوشیدن کلی حرف خوب و نوشیدن: 

 شعر ارزشمندی در ادبیات عرب وجود دارد که من همیشه از یادآوری آن لذت می برم:

مشاهده می کنند... اما از عمق جان ادراک نمی کنند که ]در مردمان، روغن صاف و زاللی را در جامی بلورین 

 این مسیر سخت و ناهموار[ چه بر سر کنجد آمده است!

 باور کنیم، استادانی عمر خویش را گذاشته اند تا ما به این گنجینه ها دست یابیم.

 .شماره پیشین را البد دیده اید. امید است مطالعه این مطالب خالی از فایده نباشد

  

 چیزی نیست. اگر هست، برگ سبزی است، تحفه درویش!

 سرتان سبز، دلتان گرم....توفیق الهی بدرقه راهتان
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 !نخستین روز پر مخاطره استادی

که صورت پذیرفت و از انواع آموزش و یادگیری صحبت   دوستان عزیز؛ موافقید که اکنون با روشنگری هایی»

 شد، کمی هم درباره اقتضائات و الزامات آموزش صحبت کنیم؟

من گمان نمی کنم کسی با این سخن مخالفتی داشته باشد. زیرا اوالً فصل مشترک فعالیت همه ما فعالیت 

رزشمندی وجود دارد که هیچیک از ما از آموزشی است، ثانیاً پیرامون بحثی که پیشنهاد کردم، نکات مهم و ا

 «دانستن آنها مستغنی و بی نیاز نیست.

اغلب اساتید این استاد گرانمایه را می شناختند. بانویی مؤدب، فهیم و خردمند، با بیانی شیوا و فوق العاده 

 که بخوبی می دانست چگونه از رشته روانشناسی برای کار استادی و معلمی خویش بهره گیرد.

 اساتید این رشته از فنون مختلف برای تربیت شاگردان خویش استفاده می کنند.

استادان اطمینان داشتند که اگر او درباره الزامات و اقتضائات آموزش سخن می گوید، قطعاً نکته بدیع و یا 

 خاطره زیبایی را مهیا کرده است که برای همکاران خویش بازگو کند.

همکاران خویش را برای گفتگو پیرامون این موضوعات مشاهده کرد، به میدان وی نیز هنگامی که اشتیاق 

 آمد و از خاطره ای دور پرده برداشت.

اجازه دهید اکنون از خودم سخن بگویم و از خاطره ای که هر چند سالها پیش اتفاق افتاده، اما در ذهن من 

اران جوان ما می آموزد که زندگی فقط همچون مشعلی روشن می درخشد. گاهی بیان برخی شکست ها به همک

پیروزی و سرخوشی حاصل از آن نیست. بعضی از اوقات باید سرمان به سنگ بخورد تا بار دیگر برخیزیم و 

 این بار هوشیارتر و کارآمدتر حرکت کنیم!

ان استاد بود. من هنوز ار پایان نامه ارشدم دفاع نکرده بودم که به تشویق برخی دانشجویان بعنو 0831سال 

دوره کارشناسی وارد جرگه استادی و معلمی شدم. ناگفته نماند، گذران دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه 

 تهران نیز در این ورود زود هنگام بی تأثیر نبود.

البته از خدا پنهان نیست، از شما چه پنهان... که اشتیاق مادرم به ورود من به عرصه معلمی نیز نقش بسزایی 

این طریق داشت. مادرم سالهای مدیدی بود که در کسوت مدیر و معاون و دبیر در دبیرستانهای در طی 

گوناگون به فعالیت می پرداخت و همواره مرا ترغیب می کرد که در این راه قدم گذارده، به قول خودش راهی 

 را که او در خانواده آغاز کرده بود، من به انجام رسانم.

 س شدم، با دیدن چند دانشجوی پسر قوی هیکل و درشت اندام که در ردیف نخست اولین روزی که وارد کال

نشسته بودند، یکه خوردم. اما به روی خود نیاورده، مستقیماً به سراغ تخته سیاه رفتم و شروع به پاک کردن 

 آن نمودم.



کی از دانشجویان رشته غرق در این اندیشه که آیا راهی را که آغاز کرده ام، راه درستی است یا نه؟ صدای ی

 «استاد، اگر قدتون نمی رسه، ما بیاییم و تخته رو پاک کنیم!»افکارم را از هم گسیخت: 

 کال س از خنده منفجر شد، اما من اعتنا نکردم و اولین روز تدریسم در دانشگاه اینگونه آغاز شد.

تماد به نفسی بود که نمی گذاشت روزهای بعد با مسائل بغرنج تری مواجه شدم. آنچه مرا نگه می داشت، اع

 کوتاه بیایم و از مسئولیت مهمی که به عهده گرفته ام، شانه خالی کنم.

اما از سوی دیگر این دانشجوهای متلک پران امانم را بریده بودند. هر چه می گذشت وضع بدتر می شد، تا 

ته خط رسیده ام. دیگر تحمل  اینکه روزی در وسط کال س یکی از آنها حرفی گفت که احسا س کردم دیگر به

 ماندن و ادامه دادن نداشتم.

 از کال س بیرون زدم و مستقیم رفتم سراغ تلفن و با مادرم تما س گرفتم.

یک فصل گریه مفصل کردم و سپس از ناکامی و شکست خود در اداره کال س با او سخن گفتم. بعد هم گالیه از 

معلمی برنمی آیم، چرا اینقدر اصرار در معلمی و استادی من  اینکه وقتی من معلم نیستم، وقتی از عهده کار

 داشته و داری؟!

دخترجان؛ برو توکل به خدا کن بعد »او آرام و متین همه حرفهایم را شنید و آنگاه فقط دو جمله به من گفت: 

ت بدست آور هم از هرکدام از این دانشجوهایی که اذیت می کنند و عرصه را بر تو تنگ می کنند، یک نقطه قو

 «و روی آنها مانور بده!

من با آنکه آن روزها از دست مادرم به شدت دلخور و عصبانی بودم، اما الحق و االنصاف این سخن را آویزه 

گوش خود نموده، از آن پس شروع کردم با ذره بین به جستجوی خوبی های آدمهایی که جز اذیت و آزار 

 چیزی از آنها ندیده بودم...

 انه یافتم!و خوشبخت

 همکاران عزیز؛ محال است... واقعاً محال است که شما دنبال خوبی های دیگران بگردید و چیزی پیدا نکنید.

بدترین آدمها عاری از این خوبی ها نیستند... چه رسد به اینها که دانشجو هستند و جوان و آغازگر راهی 

 دشوار و طوالنی!

سبز می نوشت. پای تخته هم که می آمد با گچ سبز می نوشت و خط یکی از آن دانشجوها همواره با خودکار 

فوق العاده ای داشت. یک روز که تخته پر از مطالب گوناگون بود و از جمله خط او بر آن جلوه می کرد، پیش 

 رفتم، همه را پاک کردم اما خط سبز او را روی تخته باقی گذاشتم.



می کنید من همیشه فکر می کنم این خط، خط دانشجو نیست. خط  بعد رو به کال س کردم و گفتم: بچه ها باور

 استاد است!

همان وقت وقتی نیم نگاهی به چهره او افکندم، فهمیدم تیر من به هدف اصابت کرده است. او چند روز بعد به 

ودم را من گفت استاد تا حاال همه مردم خط مرا می دیدند. شما اولین کسی هستید که از ورای این خط خوب، خ

 دیده اید!

از سایر دوستان او هم چیزهایی یافتم و به رخ آنان کشیدم. آن ترم بر من خیلی سخت گذشت و من از آن 

دانشگاه به دانشگاهی دیگر منتقل شدم، اما سالها بعد اتفاقی افتاد که من باور کردم هر بذری در این عرصه 

 بکاریم، دیر یا زود از خاک سر برخواهد آورد.

در دفتر استادان نشسته بودم که آن دانشجویان تُخس و زِبِل ترم اول تدریس من با هم از در وارد  روزی

 تر! شدند؛ برومند تر، پخته تر، عاقل

اینکه چطور مرا پیدا کرده بودند، حکایتی داشت باور نکردنی! اما اینکه چرا سراغ من آمده بودند، امری بود که 

 خود از آن پرده برداشتند:

 اکنون در سال آخر کارشناسی ارشد تحصیل می کنیم. آمده ایم پایان نامه خود را با شما برداریم.  ما

 می دانید چرا؟ چون شما استادی بودید که به ما آموخت با صبر و حوصله چه کارها که نمی توان انجام داد!

 قد برخی دیگر هستیم.دوستان؛ همکاران عزیز! من معتقدم هر کدام از ما واجد برخی خصوصیات و فا

اما کسی که می خواهد استاد موفقی باشد؛ کسی که می خواهد اثری از خود بر جای بگذارد بدون صبر و تحمل 

 امکان ندارد....

 آنقدر که من باور کرده ام ناف معلمی را با صبوری بریده اند!

*** 

 

 آن جوان سانتی مانتال شیک پوش

و معلم، حرف دیروز و امروز ما نیست. حرف تاریخ آموزش و تعلیم و  سخن از صبر و بردباری برای استاد»

 تربیت است. زندگی هر یک از ما سرشار از خاطره های زیبایی است که از صبر و تحمل معلمان ما حکایت دارند.

اری اما من می خواهم در این مقال نکته دیگری را مطرح کنم که به اعتقاد من ارزش و اهمیت آن کمتر از بردب

 و تحمل استادان و معلمان نیست؛



 پرهیز از پیش داوری!

این امر چنان مهم و اساسی است که گاهی با حیثیت و آبروی ما استادان بازی می کند. بسیاری از ما در 

واکنش اغلب ما در مقابل این وقایع واکنشی  .محیط های آموزشی با جریانات گوناگونی برخورد می کنیم

آنی است. در حالی که اگر اندکی مکث کنیم و به رفتاری بهتر و عکس العملی سنجیده تر بیندیشیم، همین 

 راهی به مراتب هموارتر در مقابل گامهای ما قرار خواهد داد.« مکث کوتاه»

ند، گاهی از پیش داوری هایی سربر می آوردند که عکس العمل های ما ، بویژه اگر با عجله و شتاب توأم باش

 «جبران آنها اغلب سخت و شکننده است.

سخن از پیش داوری؛ سخن از مجموعه باورها و تصوراتی است که ما سالهای متمادی از یکدیگر به ارث برده 

اد می کنند. ضعف و ایم. این تعصب ها چنان در ما ریشه دوانده اند که از آن بعنوان ضعف فراگیر ایرانیان ی

کاستی که از منطق و استدالل ریشه نمی گیرد، بلکه ریشه در گمانه زنی هایی دارد که ناآگاهانه ما را تحث تأثیر 

 خود قرار می دهند.

روانشناسان معتقدند پیش داوری ها حاصل تمایل طبیعی ما برای قالب بندی جهان پیرامون ماست. ما جهان 

ا به آن معنا و مفهوم خاصی ببخشیم، غافل از آنکه این قالب ها مبتنی بر واقعیات را قالب بندی می کنیم ت

نیستند. بلکه بر اسا س تجربه های محدود ما شکل گرفته اند. تجربه هایی که اغلب اوقات ظنی است ، ولی ما 

 آنها را قطعی و مسلم فرض می کنیم!

 زی شیرینی تلقی نمودند!همکار من از شکست خویش حکایت کرده، آن را مقدمه پیرو

اجازه بدهید من هم از ضعف و ناکامی سخن بگویم که هر چند سالها از آن گذشته است، اما همچنان مرا تحت 

 تأثیر قرار داده، روح مرا می فشارد.

همچنین بگذارید از باور مهمی سخن بگویم که از یک جمله ناپلئون بناپارت سرچشمه می گیرد اما در تار و پود 

 ود من ریشه دوانده است. وی پس از پیروزی بزرگی به یاران خویش گفته بود:وج

 «آنقدر شکست خوردم، که راه شکست دادن را آموختم!»

استادان بزرگوار؛ من چند سال پیش در یکی از کالسهای در س خود دانشجویی داشتم که با ظاهری بسیار 

 متفاوت و عجیب در دانشگاه حضور می یافت.

اد او بودم و طبیعتاً بخاطر زن بودنم و اقتضائات این جنس لطیف به این رموز آگاهی داشتم، تعجب من که است

پیراهن زرد و شلوار قرمز به تن کند و با کاله شاپوی قهوه  -آن هم در محیط دانشگاه–می کردم که چرا پسری 

 ای رنگ سرکال س حاضر شود.



 ث علمی دارند؟این رنگ های جیغ چه مناسبتی با محیط در س و بح

 روزی سر کال س در س این را به روی او آورده و با ناراحتی از او خواستم الاقل کاله خود را از سر بردارد!

او مؤدبانه به من گفت که پس از پایان کال س با من حرف می زند. این را گفت ، اما کاله را از سر برنداشت و 

 همین امر عصبانیت مرا بیشتر کرد!

استاد؛ من سرطان   او نزد من آمد و گفت:  که دانشجویان سالنه سالنه از کال س خارج می شدند،هنگام تنفس 

شوم. من پیش از مبتال شدن به این بیماری به تیپ و قیافه خود خیلی  دارم. مدتی است شیمی درمانی می

 اهمیت می دادم. فوق العاده شیک پوش بودم و به سر و وضع خود می رسیدم.

م سرطان گرفته ام، آن اندازه که از تغییر قیافه ظاهری خود رنجیده شدم، ازاصل بیماری ام وقتی فهمید

 ناراحت نشدم!

فکر کنید آن جوان سانتی مانتال شیک پوش با موهایی ریخته و چهره ای تکیده ، در میان دوستان خود ظاهر 

 شود!

من جلب شود و کسی سراغی از بیماری از آن هنگام من لباسهای جیغ می پوشم تا حوا س همه به لباسهای 

 من نگیرد.

 این کاله را هم بر سر می گذارم تا دوستان، متوجه ریختن موهای من نشوند!

دوستان فرهیخته! این دانشجو پس از مدتی از دنیا رفت و از میان ما رخت بربست. اما من هر وقت جای خالی 

جانم پنجه می افکند... و اندوهناک تر می شدم از اینکه به او را در کال س می دیدم، دنیایی از غم و اندوه به 

 یاد می آوردم آن جمله ای را که در جمع دوستانش به او گفتم و او نتوانست پاسخ مرا در کال س در س بدهد!

من امروز یاد گرفته ام که هرچند به اقتضای شرایط و عادات، گاهی در مقابل رفتارها و کنشهای دانشجویان 

 ال می گذارم، اما مطلقاً درباره آنها پیش داوری نکنم!عالمت سؤ

*** 

 وقتی دانشجوی باانگیزه ایثارگر با دانشجوی خاطی اشتباه گرفته شود...

 ممنونم! ... از اظهار نظر همکار گرامی ام که دریچه بحثی تازه را به روی جمع گشودند، ممنون و سپاسگزارم!»

خاطرات خویش را ورق می زند، کم و بیش به نکته هایی برمی خورد که گاه به زعم من، هریک از ما وقتی دفتر 

 تلخ و گاه شیرین، صحیفه معلمی ما را رقم زده اند.



باز به اعتقاد من، کمتر کسی است که در زندگی آموزشی و تربیتی خویش دیگران را به تیغ نقد نکشیده و یا 

ز چنین مواردی بویژه اگر با پیشنهادات و ارائه راهکارهایی حداقل درباره آنها پیش داوری نکرده باشد. بحث ا

توأم باشد، جمع ما استادان را واکسینه می کند. از این رو من نیز می خواهم به دنبال جریانی که همکارم 

بیان کردند، به یک نمونه دیگر از پیش داوری هایی که خود در زندگی مرتکب شده و آنگاه به اشتباه خود پی 

 «ام، اشاره کنم.برده 

گفتگو و بیان تجربیات، تضارب آرا و افکار و همچنین سخن گفتن از دردها و درمان ها مهم ترین کارکرد این 

نشست هم اندیشی مجازی استادان است. بعضی مباحث شیرین ترند، چون آدمها بیشتر با آنها خو می گیرند 

 ای عجوالنه از جمله این مباحث اند.و احسا س همزاد پنداری می کنند. پیش داوری و قضاوت ه

ما ایرانی ها با پیش داوری پیوندی دیرینه داریم. پیش داوری ها فارغ از اینکه از چه عواملی نشأت گرفته و یا 

چه تأثیراتی در زندگی فردی و اجتماعی ما دارند، می توانند تأثیر بگذارند... گاهی تخریب کنند و گاه محیط 

 ناامن و پرتنش تبدیل نمایند.بسامانی را به محیط 

 و اتفاقاً آنچه در این نشست بازگو می شود، زنگ خطری است برای همه استادان!

همکاران عزیز؛ اگر پیش داوری در زندگی ما رخنه کرده و بخشی از رفتارهای ما را تحت الشعاع قرار داده است، 

گاهی منشأ آن تصورات قالبی و غلط پیشین است  گاه از رقابت ریشه می گیرد و گاه از سپر بال کردن دیگران.

و برخی اوقات منافع اقتصادی. همچنین ما ممکن است پیش داوری کنیم چون می خواهیم خود را کورکورانه 

به ایجاد تمایز و تفاوت میان خویش و دیگران سبب   همرنگ اجتماع قلمداد کنیم و یا حتی ممکن است میل

 این پیش داوری ها باشد!

هر ترتیب مهم آن است که ما گرفتار این ذهنیت های مشوش می شویم و ظاهراً گریزی از آنها نداریم. اما به 

کند. میوه شیرین این مکث آن است « مکث»پرداختن به برخی مصادیق می تواند دست کم در ما ایجاد نوعی 

 که کُنش خویش را قدری به تأخیر انداخته، بالفاصله اقدامی صورت ندهیم.

ند سال پیش سریکی از کالسهای در س، اتفاق خاصی رخ داد که تا مدتها فکر مرا به خود چ

 مشغول کرد.

مقطع کارشناسی بود و من یکی از رشته های فنی را تدریس می کردم. کال س بیش از حد شلوغ بود و خودِ 

تم و قدری از دور و شلوغی و جمعیت انبوه کال س، فکر مرا مشوش کرده بود. من به تدریس خود اشتغال داش

زنم دو تا از دانشجویان نیز با هم  برم غافل بودم. ناگهان به خود آمده، دیدم به محض اینکه من حرف می

شروع به صحبت می کنند. وقتی سخنم قطع می شود آنان نیز از حرف زدن دست می کشند. چند بار این کار 

 درکار است. تکرار شد و من واقعاً به قطع و یقین رسیدم که تعمدی



با دیدن این شرایط صدای خودم را بلند کردم و فریادی بر سر آن دانشجویان شلوغ و هنجارشکن کشیدم. 

 یکی از آنها از من عذر خواهی کرد و دیگر سخنی بین آنان ردّ و بدل نشد.

قبل از  پس از پایان کال س همان دانشجو پیش آمد و ضمن پوزش مجدد گفت: استاد؛ فالنی کم شنواست. او

کال س شما از من خواست که در صورت امکان نزدیک او بنشینم و مطالب شما را کنار گوشش تکرار کنم. 

اشتباهی که از من سرزد، این بود که شما را در جریان این امر قرارندادم. بهرحال تعمدی در کار نبوده و من 

 فقط قصد کمک به او را داشتم.

من چقدر ناراحت شدم. دانشجوی باانگیزه ایثارگر را با دانشجوی خاطی اشتباه دوستان عزیز؛ باور نمی کنید که 

 گرفته و بی محابا بر سر او فریاد کشیده بودم.

 او را در آغوش کشیدم و از خدمتی که به دوست خویش کرده بود از او تشکر کردم.

هیچگاه آغاز به اقدام نکرده ام مگر آنکه پس از این ماجرا بارها در معرض چنین شرایطی قرار گرقته ام اما دیگر 

برایم مسجل شود که با ضر س قاطع می توان دست به کاری زد. کاری که بعدها بتوان درست و منطقی از آن 

 دفاع نمود.

*** 

 !استادی که از معلمی اش کم نمی گذارد

این موارد قطعاً از اقتضائات  استادان بزرگوار از صبر و بردباری و همچنین پرهیز از پیش داوری سخن گفتند.» 

و الزامات آموزش است. اما من می خواهم توجه همکاران عزیزم را به نقطه دیگری جلب کنم که معتقدم اگر در 

 کار آموزش لحاظ نشود، کمیت آن لنگ است و آن چیزی نیست جز وفا و محبت!

می گویند و اگر این نام « وفیّ»تعالی سالها پیش از عالم بزرگی شنیدم که می گفت اگر به خداوند تبارک و 

خداست، بخاطر رمز و رازی است مسحور کننده و فوق العاده که در این کلمه نهفته « اسماء الحسنی»مبارک جزو 

 می گوید که در هر کاری وارد می شود، از آن کار کم نمی گذارد!« وفیّ»است. عرب به کسی 

از پدری اش، اگر مادر است از مادری اش، اگر برادر است از اگر دوست است، از دوستی اش، اگر پدر است 

 برادری اش،... و سرانجام اگر خداست از خدایی اش کم نمی گذارد!

 و اگر اندکی تأمل کنید این خود آموزشی است تمام عیار؛

لمی اش اگر معلم و استاد است، هیچگاه از مع« وفیّ»و اکنون می خواهم به شما همکاران عزیز عرض کنم که 

 «کم نمی گذارد و تمام قد و با تمام وجود با شاگردانش وفا می کند!



برخی واژه ها چنان اند که آدمی در مقابل آنها سر تعظیم فرود می آورد. عقل و خرد در برابر عظمت آنها کاله 

ز این دست از سر برمی دارد و پیر و جوان از بزرگی آنها احسا س سربلندی و غرور می کنند. وفا و محبت ا

 واژه ها به شمار می آیند.

 بی جهت نیست که حضرت موالنا اینچنین شوق برانگیز و زیبا می سراید که:

 وز محبت سرکه ها مل می شود                 از محبت خارها گل می شود

 و چنانچه می دانید چه فاصله هاست میان سرکه تا مُل!

 دام زاویه به موضوعی بنگریم... و در نتیجه آن موضوع را چگونه ببینیم. زاویه دید چقدر مهم است . اینکه ما از ک

انگلیسی اثری تجسمی ساخته بود. او می خواست اثبات کند که در یک محیط    Tهنرمندی باذوق از حرف 

 تاریک بسته به زاویه ای که نور بر این اثر هنرمندانه می تابد، تا چه اندازه متفاوت دیده می شود. 

انگلیسی است. در حالی که اگر نور از باال بتابد، شما   Tاگر نور از روبرو بتابد آنچه دیده می شود همان حرف 

 خطی منطبق بر افق و اگر از کنار بتابد ، خطی عمود بر افق مشاهده می کنید! 

تنها و تنها  در حالی که آن اثر تجسمی در واقع یک چیز بیشتر نیست و آنچه آن را متعدد نشان می دهد،

 زاویه نگاه ماست.

 استادی که از جا برخواسته، قصد دارد از زاویه ای متفاوت نیم نگاهی به بحث آموزش بیاندازد.

دانشگاهم، اما تا عمر دارم سایه پر مهر آقای ... دبیر دبیرستان اندیشه تهران  72هر چند من امروز استاد پایه 

 را بر سر خویش احسا س می کنم.

ال چهارم دبیرستان در س می خواندم و همزمان برای کمک به خانواده به کار و تالش نیز اشتغال من در س

داشتم. از مدرسه که می آمدم، ناهار خورده یا نخورده عازم مغازه می شدم و تا پاسی از شب نیز در آنجا کار 

 می کردم.

جلسات امتحان نیز شرکت می کردم. مشغله  تا اینکه خرداد ماه از راه رسید و من وسط کار و تالش روزانه، در

 ام زیاد بود و امتحانات متعدد و پشت سر هم!

به همین جهت زمان برگزاری یکی از امتحاناتم را فراموش کردم. دبیرم سرجلسه امتحان متوجه شده بود که 

بود، گفته بودند در  من علیرغم تالش فراوان، در سالن برگزاری آزمون حضور ندارم. سراغ مرا از بچه ها گرفته

 فالن خیابان شاگرد مغازه است.



من بی خبر از همه جا مشغول کارم بودم که دیدم دبیرم با موتور از راه رسید. آنقدر گشته بود تا مرا یافته، با 

موتور به جلسه امتحان برساند. اگر آن روز دبیر من آن فداکاری ویژه را نکرده بود، امکان نداشت که من به 

 امتحان برسم! جلسه

همکاران محترم؛ االن که با شما سخن می گویم، بغض گلویم را می فشارد و هرگاه به کاری که آن روز معلم 

 من انجام داد، فکر می کنم بی اختیار اشک از دیدگانم جاری می شود.

 نگذاشت!را در رفتار معلمی دیدم که فداکارانه از معلمی اش کم « وفیّ»من آن روز مفهوم واژه 

او وفا و محبت را در حق من تمام و کمال بجا آورد و مرا تا آخر عمر مدیون مردانگی و فتوت خویش کرد. از 

این مهم تر، بی آنکه خود بداند یا حتی قصد آن کند، از من استادی ساخت که همواره تالش دارد برای 

 شاگردانش وفی باشد و از آنان کم نگذارد.

گوار؛ من جایی خوانده بودم که بین حرف و سخن تا رفتار و عمل دره عمیقی وجود دارد دوستان و اساتید بزر

 می خوانند!« دره مرگ»که آن 

اغلب مردم نمی توانند از این دره عبور کنند. از این رو حرف و سخن، فراوان گفته می شود، اما رفتار و کنشی 

 ند و در نطفه خفه می شوند.در کار نیست. کارها در اعماق دهشتناک دره مرگ می میر

حرفه ما استادان ایجاب می کند که همواره از این دره عبور کنیم و سخنی را که بر زبان می آوریم، به زیور 

 عمل نیز بیاراییم.

 
 


