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 05/10/2018                                                                                              حمید انوری

 باد روز معلم مبارک

بودم، استادی داشتیم مهربان، دانا و سختکوش. فکر کنم اسم یادم می آید زمانی که شاگرد صنف شش و یا هفت 

مبارک شان"عزیز خان" بود، اما تخلص شانرا با تأسف به یاد ندارم. ایشان اگر زنده اند، جور و سالمت باشند 

 و اگر از این دنیای دون رحل اقامت برتافته اند، روح و روان شان شاد و یاد شان گرامی باد.

 ،ه"شاه دوشمشیر سابقه که بعد ها به لیسۀ"نجات" مسمی شد و در کنار دریای کابل، جنب مسجد در لیسۀ "امانی"

 .مسجد" شهید فرخنده" کنونی موقعیت داشت

"عزیز خان" معلم دری ما بود، آن معلم دانا و آگاه و پرتالش در عین زمان"نگران" صنف ما نیز بود. آن معلم 

رهنمائی و کنترول کند و راه و  و توان شاگردانش را از هرنگاه با تمام انرژیباوقار، عشق عجیبی داشت که 

 روش زندگی را بیآموزاند.

معلم"عزیز خان" نه تنها سخت تالش میکرد تا اصول فراگیری دروس را به شاگردانش یاد بدهد، بلکه حتی 

 مواظب رفتار و گفتار و کردار و حفظ الصحۀ شاگردانش نیز بود...

یاد دارم که روزی از روزها ما را نصیحت میکرد تا موظب گفتار خویش باشیم، چون زبان سرخ، سر خوب به 

 سبز میدهد برباد.

"معلم عزیز خان"، لب به سخن گشوده و ما را نصیحت میکرد که طرز گفتار خود را متوجه باشیم و سخنی 

 ابل گردد...نگوئیم که توهینی به جانب مقابل بشمار رفته و باعث رنجش طرف مق

 آن معلم معزز خطاب به ما چنین گفت:

" اگر کسی کاری میکند و یا سخنی میگوید که به نظر شما درست نیست و باعث رنجش، آزردگی و یا خشم 

طرف مقابل می شود و چون دوست شما است، به او میگوئید که )بد کردی( که چنین کردی و یا گفتی، شاید 

عصبانی شود و به جواب شما بگوید، بد تو کردی، بد پدر و پدرکالنت کرد،  طرف مقابل که دوست شما است؛

بد قوم و قبیله ات کرد و...، اما شما با سادگی میتوانید بجای اینکه خطاب به او بگوئید)بد( کردی، با مالیمت 

ب بگوئید،)خوب نکردی(، شاید او در جواب شما بگوید؛ راست میگوئی)خوب نشد(، در حقیقت همین)خو

نکردی(، به معنی)بد کردی( است، اما طرز گفتار شما مالیم تر و ادبی تر است و طرف مقابل را آزرده و 

 عصبانی نمی سازد."

من این نصیحت زیبای معلم"عزیز خان" را همیشه آویزۀ گوش خود کرده و تالش کرده ام سرمشق زندگی خود 

 رباد دهد و یا باعث رنجش خاطر کسی گردد.سازم و تا حد امکان نگذارم، زبان سرخ، سر سبزی را ب
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که برای من یک حرف آموزد، موالی من است." و معلم در همه حال جایگاه اش باالتر از موال کسی میگویند:" 

 است.

یاد"معلم عزیز خان" گرامی و همیشگی باد که با تمام وجود خود به معلمی و تعلیم و تدریس اوالد وطن عشق 

ن صادق و دلسوز برای میهنش تقدیم دارد. روز معلم برای "معلم عزیز خان" و همه معلمان می ورزید تا فرزندا

 واقعی و دلسوز میهن و مردم مبارک باد و یاد شان گرامی! 

 

 جمعه به مکتب آورد طفل گریزپا را      محبتی ۀر بود زمزمگدرس معلم 

 

 

 

 

 


