
 سفری به دشت مغان

 مغان دامپروری و وصنعت کشت ی بازنشسته او.ماست ی همسایه امینی پور مهندس آقای    

    .کنیم سفر آباد پارس شهر به کرد بودیم،پیشنهاد رفته مهمانی به که روز یک.است

 به کاری ماموریت یک انجام برای.کرد می زندگی آلمان کشور در که میشل آقای  بعد ماه یک حدود    

 در هم میشل آقای گذاشتیم قرار.است امینی پور مهندس صمیمی دوست میشل آقای.آمد ما کشور

    .بیاید باما سفر این

 فاصله .دارد قرار گرم تا معتدل هوایی و آب با هموار جلگه ای در که است پارس آبادمنطقه ای شهر        

 و آب شرایط مطلوب ترین و خاک مستعدترین پارس آباد جلگه .می باشد کیلومتر ۲۲۰ اردبیل تا آن

 .داراست باغداری و دامپروری زراعت، برای را هوایی

آقای میشل از اینکه این شهر .ما تصمیم گرفتیم همراه با آقای میشل با هواپیما  به پارس آباد سفر کنیم   

فرودگاه پارس آباد مغان به عنوان قدیمی ترین فرودگاه »:پدرم گفت.بسیار خوشحال بود،  فرودگاه داشت

 135۲استان اردبیل در سال 

و تحویل شرکت  شده از شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان جدا 13۸1تأسیس شد و در سال 

 «مادر تخصصی فرودگاه های کشور شد

                        .شد می دیده انگیز دل و زیبا بسیار آسمان از آباد پارس شهر                                                 

    شنیده زیاد شهر این زیبایی ی درباره:گفت می میشل آقای                                              

 را شهر فرد به منحصر طبیعت نزدیک، از دارد دوست و است                                                

 مغان دامپروری و صنعت و کشت بزرگ شرکت از را خود بازدید گرفتیم تصمیم استراحت از بعد.ببیند

 .کنیم آغاز



 نوع در شرکت بزرگترین مغان دامپروری و صنعت و کشت بزرگ شرکت»:گفت پورامینی آقای    

 همچنین است دایر شهرستان همین در صنعتی و دامی زراعی، عملیات حجم با خاورمیانه در و کشور در خود

 این به خاصی رونق لبنیات تولید کارگاه و کنی پاک پنبه مربّاسازی، سازی، کمپوت قند، ی کارخانه وجود

 عشایر و می باشد مرغوب مرتع های علف صورت به بیشتر منطقه گیاهی پوشش .داده است شهرستان

 حیات به مغان دشت در هنوز خویش سنتهای و نژاد حفظ با اند اصلی طایفه 3۲ بقایای که شاهسون

 برنج گندم، ذرت، قند، چغندر پنبه، به می توان مغان دامی و کشاورزی محصوالت از .می دهند ادامه خویش

 «.کرد اشاره جات میوه و کنجد، روغنی، دانه های حبوبات، هاشمی

  شهرک اطراف در زیبا ای دریاچه وجود کرد جلب خود به را میشل توجه چیز هر از بیش که چیزی      

 آب تامین برای آب سازی ذخیره نقش آب نوسان کنترل نقش دریاچه این .بود غفاری اهلل آیت

 و دارد عهده بر نیز را مغان آبی برق نیروگاه برای آب تامین نقش همچنین و بحرانی مواقع در شرب

   .است مغان ی درمنطقه گردشگری برای مناسب محیط و مهاجر آبزی پرندگان مختلف گونه های گاه زیست

  پیشنهاد امینی پور آقای بود ظهر نزدیک     

 صرف کندی تپراق روستای نواز چشم تاالب

   ی منطقه چنین که این از میشل.کنیم

   احساس کرد می تجربه را باصفایی

 معلوم اش چهره از و داشت لب بر رضایت

 ترک و ماموریت اتمام از بعد که بود

 کنار در و ارس رود حاشیه در میشل همراه به را نهار که کرد

 پارس آباد ، حرف های زیاذی در مورد این شهر و مهمان نوازی

 .مردمانش برای گفتن دارد



                                    

                                                                 

                              

                                   

                                       

                                                    

                                            

                                   

                            

                    

                                      

                                                             

                                     

                                                                 

                              

                                   

                                       

                                                    

                                            

                                   

                            

                    

                                      

                                                             



                                    

                                                                 

                              

                                   

                                       

                                                    

                                            

                                   

                            

                    

                                      

                                                             

 زشت نفرت چهره

 آنها به او . کند بازی آنها با خواهد می که گفت کالس های بچه به مدرسه یک معلم    

 از که هایی آدم تعداد به آن درون و بردارند پالستیکی کیسه یک کدام هر فردا که گفت

 های کیسه با ها هفردابچّ.بیاورند کودکستان به وباخود بریزند زمینی سیب آید می بدشان آنها

 .آمدند مدرسه به پالستیکی

 .بود زمینی سیب 5 ها بعضی و 3 ها بعضی ۲ ها بعضی کیسه ی در

 .ببرند خود با را پالستیکی کیسه روند می که کجا هر هفته یک تا : گفت ها هبچّ به معلم     

 شکایت به شروعها زمینی سیب ی گندیده ازبوی ها هبچّ کم وکم گذشت ترتیب همین روزهابه

 نآ ازحمل داشتند بیشتری زمینی سیب که هایی آن عالوه به.کردند                       

 .بودند شده خسته سنگینبار                         

 .پس از گذشت یک هفته بازی باالخره تمام شد و بچّه ها راحت شدند

 خود با را ها زمینی سیب هفته یک اینکه از : پرسید ها بچه از معلم   

 داشتید؟ احساسی چه کردید می حمل

 را سنگین و بو بد های زمینی سیب ، بودند مجبور اینکه از ها بچه    

 .داشتند شکایت کنند حمل خود با جا همه

  شبیه درست این :داد توضیح چنین این ، بازی این از را خود اصلی منظور معلم آنگاه   

  همه و دارید می نگه خود دل در را ندارید دوستشان که هایی آدم کینه شما که است وضعیتی

  همراه جا همه را آن شما و می کند فاسد را شما قلب نفرت و کینه بد بوی .برید می خود با جا

  لتحمّ نتوانستید هفته یک برای فقط را زمینی ها سیب بد بوی شما که حاال .می کنید حمل خود

 کنید؟ لتحمّ خود دل در عمر تمام برای را نفرت بد بوی خواهید می چطور پس کنید


