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هنر می خواهد كه بتوانی 
به كودكان یك منطقة 

كم برخوردار كشور، در نقطة 
مرزی ایران و پاكستان در استان 

سیستان وبلوچستان، جلوه ای از هنر 
را تعلیم و آموزش بدهی؛ در حالی كه 

شاید هنوز تعدادی از این كودكان 
به درستی نمی توانند واژة هنر را روی 

دفتر مشق خود بنویسند.
حدود 700 كیلومتر فاصله میان 
خانة این معلم تا مدرسة او هست. 
از خانة پدری اش در »زابل« مركز 

سیستان، تا منطقة »هنگ« در 
منطقة بلوچستان، نزدیك مرز ایران 

و پاكستان، آمده بود تا دو سال 
دوران سرباز ـ معلمی را بگذراند و به 

خانه برگردد. اما اكنون حدود پنج 
سال و كمی بیشتر است كه در این 

منطقه مانده و همچنان به كودكان 
و نوجوانان اینجا آموزش می دهد. 
از خواندن نوشتن گرفته تا علوم، 

ریاضی، تاریخ و جغرافیا را تدریس 
می كند. می توانست یك كاغذ و یك 
بسته مداد رنگی به بچه ها بدهد تا 
فقط نقاشی كنند و اسم این زنگ 
را هم هنر بگذارد. اما افق نگاهش 

مثل خورشید درخشان و 
تابناك سیستان و بلوچستان 
بسیار وسیع و گسترده است. 
پدرش معلم بازنشسته است 

و به همین دلیل نگاه او 
هم به تعلیم و تربیت مرز 

نمی شناسد. بنابراین كالس 
هنر او فراتر از درس نقاشی و 

كمی بازی های محلی است.
***

گفتم: »با كلمات سربازـ معلم، 
منطقة مرزی، بلوچستان، كودكان 
كم برخوردار و درس هنر چیزی 

بساز یا جمله ای بگو؟«
گفت: »آن روز كه به یك درخت 

خرما تكیه زده و زیر سایه اش 
نشسته بودم، پیش خود اندیشیدم 
كه باید فكری برای درس هنر این 

تدریس هنرمندانه
زیر سایه درخت 



بچه ها كرد. كاری كه فقط پشت سر 
گذاشتن ساعت درس هنر نباشد، 

بلكه زنگ درس هنر صدایی داشته 
باشد و صدای این زنگ، بچه ها را 

كمی بیدار كند و آنان را نسبت به 
داشته های خود حساس سازد.«

پرسیدم: »چه تدبیری 

اندیشیدی؟«
پاسخ داد: »در این منطقه درختی 

شبیه درخت خرما هست كه در 
زبان محلی به آن »داز« می گویند. 
این درخت فقط در همین منطقه 
در كوه ها و بیابان ها رشد می كند 
و شاخه های آن ها را می چینند و 

به صورت نازك در می آورند و 
داخل آب قنات می گذارند تا 

چند روز بماند و خیس  بخورد و 
كمی نرم و مرطوب شود. سپس 

با دو سنگ آن ها را می كوبند 
كه حالت شكل پذیر پیدا كنند. 

از این تركه ها بیشتر برای 
ساختن وسایل ضروری، مثل 
سفره، جانمازی، جاخرمایی، 

جامدادی، گلدان، كیف، سبد 
و كفش كه به زبان محلی 

»سواس« نام دارد، همچنین طناب، 
كاله و ... استفاده می كنند. من هم 

از فرصت استفاده كردم و این كار را 
به بچه ها آموزش دادم. تولیدات آن 
را در بازار عرضه می كردیم و پولش 
را به بچه ها می دادیم. حتی چندبار 

در نمایشگاه ها نیز این كارها را عرضه 
كردیم.«

***
آری، آرینجهانتیغ از جنس آن 
معلمانی است كه هنر را هنرمندانه و با 
تدبیر تدریس می كند. شاید آنجا كه او 
تعلیم می دهد، از گرافیك، مینیاتور یا 

عكاسی و خط نستعلیق خبری نباشد، اما 
او شاگردانش را طوری تربیت می كندكه 
به فردای این سرزمین و هنرهای متنوع 
و گوناگون آن عشق بورزند كه این خود 

هنری بزرگ است. خدا قوت آقا معلم!


