
  :به مناسبت اول مهرماه، تقديم به همه معلمان و والدين دانش آموزان

مدتي بود قصد داشتم اول مهرماه فرا برسد و نامه تاثير گذار و تاريخي آبراهام لينكلن كه خطاب به معلم .با سالم محضر همه مخاطبان عزيز
آنجايي كه ترجه هاي مختلفي از اين نامه در سايت ها وجود دارد و  از.پسرش در اولين روز مدرسه نوشته شده است را محضر دوستان ارائه كنم

اميدوارم برگ سبزي باشد تحفه .بعضا قابل اعتماد نيستند، از اين رو اصل متن را از سايت هاي انگليسي زبان گرفته و آن را ترجمه كردم
  . درويش و تقديم به محضر معلمان و والدين دانش آموزان در اول مهرماه

  .متن انگليسي اين نامه در وب سايت زبانسراي ايران زمين ريز موجود است ضمنا

  :به معلم پسرش به مناسبت اولين روز مدرسه )شانزدهمين رييس جمهور آمريكا( نامه آبراهام لينكلن

اين .او رفتار كنيد همه چيز تا مدتي براي او عجيب و جديد است و اميدوارم با آرامش با .پسرم امروز مدرسه را شروع مي كند(( 
ماجراجويي كه شايد جنگ، تراژدي و اندوه را در خود داشته . يك ماجراجويي است كه ممكن است او را تا آن سوي قاره ها بكشاند

 :پس معلم محترم. براي گذراندن اين زندگي به ايمان، عشق و شجاعت نياز دارد. باشد

به . هم وجود دارند دادگريكه به ازاي هر شياد، انسانهاي  اما به فرزندم بياموزيد .او بايد بداند كه همه مردم عادل و صادق نيستند
. به او بياموزيدكه در ازاي هر دشمن، دوستي هم هست. مدار خودخواه، رهبر با همتي هم وجود دارد در ازاي هر سياست. او بگوييد

كه جايي در (  پوند است 5يش يك دالر بدست آورد بهتر از بياموزيد اگر با كار و زحمت خو به او اما گيرد دانم كه وقت مي مي
  .از پيروز شدن لذت ببرد به او بياموزيد كه از باختن پند بگيرد و ) .زمين پنج دالر پيدا كند

او بايد بياموزد كه گردن كلفت ها خيلي ! را بياموزيدبه او راز قهقهه خاموش  داگر مي تواني. او را از غبطه خوردن برحذر داريد 
كند، به پرندگان در  و تفكر به او بگوييد تعمق. بياموزيد توانيد به او نقش مهم كتاب را در زندگي اگر مي.راحت تر مغلوب مي شوند

برداري، حسادت و مردمي كه از زور و كاله . و به گلهاي روييده در دامنه كوه در زير آفتاب زنبورهاي حال پرواز در دل آسمان، به
  !خار كند و قدرت براي ترساندن و يا آسيب زدن به ضعيف تر ها استفاده مي كنند را  بكوبد، مغلوب

به عقايدش ايمان داشته باشد حتي اگر . به قبولي نرسد به فرزندم بياموزيد كه در مدرسه بهتر اين است كه مردود شود اما با تقلب
سعي كنيد  .گردن كش باشد به او ياد دهيد كه با ماليم ها ماليم و با گردن كشها،). و او را مسخره كنند(بزنند او حرف همه خالف

به او ياد دهيد كه  . به دنبال جمع برود وقتي همه در حال تقليد كردن هستند و جسارت را ياد دهيد نه اينكه فقطبه پسرم قدرت 
  .رسد انتخاب كند نظرش درست ميبشنود و سخني را كه به  همه حرف ها را

به او بياموزيد كه عيب جوها را به . به او بياموزيد كه در اشك ريختن خجالتي وجود ندارد. تبسم كند به او ياد دهيد در اوج اندوه
يمت اما ق كه نيروي عضالني و قدرت فكرش را به باالترين قيمت بفروشدبياموزيد  به او. سخره بگيرد و از ماليمت زياد برحذر باشد

بايستد و  داند پاي سخنش و اگر خود را برحق مي صداي جمع را بشنودبه او بگوييد كه  .بي معنا است قلب و روحشبراي  گذاري
  .با تمام قوا بجنگد

چرا كه فقط گداخته شدن در آتش يك فوالد خوب  اما از او يك ناز پرورده نسازيد در كار تدريس به فرزندم ماليمت به خرج دهيد
و به او بياموزيد هميشه به خودش ايماني راسخ داشته باشد چون تنها در اين او بايد شجاعت عجول بودن را درك كند . ي سازدم

  )) .توقع زيادي است اما ببينيد چه كار مي كنيد. صورت است كه به مردم نيز اعتقاد راسخ خواهد داشت
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