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   مونشن- الق داد پغمانی خ: فرستنده

  ٢٠١۵ مارچ ٠۶
  

  گراني دۀ کردن درباریبس دشوار بَود داور
  

  :پس آغاز گفتار کرد و گفت.  گنجاندنی خواست دادن و آن را در داستانیرسآموزگار، شاگردان را د

شه بر يز ھمياّما، ھمه چ. ح داشتنديقصد تفر. احت بودندي مسافران را بر عرشه داشت؛ در حال گردش و سیکشت"

رشه زن  عیرو. ر آب فرو رفتنيک به غرق شدن و به زيرو شد و نزده  با حادثه روبیکشت. ستي نیوفق مراد آدم

گر جا مانده يک نفر دي یافتند فقط برايدند دري رسیدند؛ اّما وقتيق نجات دوي قایھراسان به سو.  بودندیو شوھر

 ۀزن، مبھوت، بر عرش. ديق نجات پريدر آن لحظه، مرد ھمسرش را پشت سر گذاشت و خودش به درون قا. است

 یا، صدايان غّرش امواج دريکرد، در م ی می که سعیزن، در حال.  در حال فرو رفتن بودیکشت.  ماندی باقیکشت

  ." بر زبان راندیاد زد و کالميخود را به گوش ھمسرش برساند، فر

 بر زبان یبه نظر شما زن چه گفت و چه سخن"د، يپس، از شاگردان پرس. چ نگفتيگر ھيآموزگار دم فرو بست و د

  "راند؟

زارم از تو؛ چقدر کور بودم و تو را يب"ه زن گفت، آموزان حدس زدند ک شتر دانشيب.  گفتیزي چیھر کس

  !"شناختم ینم

از او . ديگو یچ سخن نميار کرده و ھين مّدت سکوت اختي در تمام ایناگاه متوّجه شد پسرک. آموزگار خشنود نگشت

خانم " خاموش ماند و سپس گفت، یپسرک اندک. ان کنديرسد ب ی به ذھنش مید و اگر مطلبيخواست که جواب گو

  !"اد زده است که، مراقب فرزندمان باشين باورم که زن فريمعلّم، بر ا

  "؟یده بودين داستان را شنيمگر تو قبالً ا"د، يآموزگار در شگفت ماند و پرس

م کند به پدرم ين تسليآفر  جان به جانیمارير؛ اّما مادر من ھم قبل از آن که از بيخ"پسرک سرش را تکان داده گفت، 

  ."ن را گفتيھم

  :بعد، ادامه داد." ، پاسخ تو درست استیآر"ن گفت، ي حزیئآموزگار با ندا

. ھا گذشت سال.  بزرگ کرد و پرورش دادیئيد و دخترشان را به تنھايمرد به خانه رس. ر آب فرو رفتي به زیکشت"

 ی پدرش باق که به مرتّب کردن اوراق و آنچه که ازی دخترشان، ھنگامیروز. وستيمرد به ھمسرش در آن عالم پ

 بروند، حریبافت که قبل از آن که پدر و مادرش به مسافرت يدر. افتيمانده مشغول بود، دفتر خاطرات پدر را 

در آن . ديکش ی او چندان به درازا نمیگر زندگي دچار شده بود که دیدرمان ی بیماريمعلوم شده بود که مادرش به ب
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پدر در دفتر خاطراتش نوشته بود، .  پرورش دخترشان سود ُجستیبرا ن حّساس، پدر از تنھا فرصت زنده ماندۀلحظ

 ی به ژرفنایئرم، اّما به خاطر دخترمان، گذاشتم که تو به تنھايانوس مقّر گيچقدر مشتاق بودم که با تو در اعماق اق«

  "».یا بروي دریآبھا

ن داستان را ي ایآموزانش درس اخالق دانست که دانش یآموزگار م.  فرو رفتیکالس در خاموش. افتيداستان خاتمه 

، ھر یادي، ھر فری ھر کاریدر ورا. ن جھان راي، در ای و بدیر و شّر، خوبيافته بودند؛ درس مربوط به خيدر

نديشيم  علّت است که ھرگز نبايد سطحی بيبه اين. درک آنھا مشکل استبسياری وجود دارد که  ھای یدگيچي، پیسخن

  . آنھا را درک کرده باشيم، محّل داوری خود قرار دھيمءو ديگران را بدون آن که ابتدا

 و ی مملو از پول دارد، بلکه دوستیبيست که جيل است صورت حساب را پرداخت کند، بدان علّت ني که مایکس 

  .نھد یش از پول ارج ميرفاقت را ب

ت يولؤ احمقند بلکه چون مفھوم مسرند، نه بدان علّت است کهيگ ی که در محّل کار، ابتکار عمل را به دست میکسان

  .دانند یک ميرا ن

شوند نه بدان علّت است که  یکنند و از در اعتذار وارد م ی زبان به پوزش باز میئ که بعد از ھر جنگ و دعوایکسان

  .دانند ی خود می است که شما را دوست واقعیدانند بلکه از آن رو یون شما ميخود را مد

 ی ندارند که انجام دھند، بلکه از آن رویفرستند، نه بدان سبب است که کار بھتر یرا م ی شما متنی که برایکسان

 یگوھا و  گفتیم شد؛ دلمان برايگر جدا خواھيکدي ما از ۀک روز، ھمي. است که مھر شما را در دل و جان دارند

ھا و سالھا   روزھا و ماه.م آوردياد خواھيش را به ي خویاھايز تنگ خواھد شد؛ رؤيچ چيز و ھي ھمه چۀش درباريخو

ن ي به ایک روز فرزندان ما نگاھي.  برقرار نخواھد بودیچ تماسيگر ھي ھم خواھد گذشت تا بدانجا که دیاز پ

را يم زد زي خواھی پنھان در چشم لبخندیو ما با اشک" نھا چه کسانند؟يا"د، ي ما خواھند افکند و خواھند پرسیھا عکس

م را ي زندگین روزھاينھا ھمان کسانند که من بھتريا"م گفت، يسازد؛ پس خواھ یثّر م بس مؤثّر قلب ما را متأیسخن

  ."ام با آنھا گذرانده

 


