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دوست جوانم سالم، 
اول مهر و باز گشایى مدرسه ها و هم جنین یازده اکتبر روز 
دختر  کودکان  علیه  جنسیتى  تبعیض  بردن  بین  از  جهانى ى 

مبارك.
این شماره ى داروگ را، به مهر ماه باز شدن مدرسه ها، خاطرات 
کودکى، پدر بزرگ مادر بزرگ ها از مدرسه هاشان و قصه هایى  

در مورد مدرسه رفتن را براى شما انتخاب کرده ایم.
باز هم به شما تبریک، و به آرزوى مدرسه رفتن همه ى بچه هاى 
دنیا، مدرسه  هاى شاد و پر بار. به امید روزى که شکوفه ها در 
ایران واقعا شکوفه باشند، و نه این که مجبور باشند با لباس دست 
و پا گیر اسالمى که  جلوى فعالیت آزادانه شان را مى گیرد و 
به ستون فقراتشان آسیب مى رساند، تحت نام جشن شکوفه ها 

به مدرس نروند. 
در  تکلیف  جشن  برایش  را  ساله   8 دختر  که  روزى  امید  به 
مدرسه بر پا نکنند، و زن شدنش را به او یادآورى نکنند، به 
امید این که جشن ها براى برابر شدن در همه ى عرصه ها بین 

انسان ها باشد.

داروگ
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سخنى با بزرگ ترها!

سالم به همه ى شما بزرگ  ترهاى عزیز!
از  بسیارى  است.  رسیده  راه  از  نو  تحصیلى  سال  هم  باز 
کودکان در تب و تابند و آن ها که براى اولین بار به  مدرسه 
مى روند شاید بار ها به کفش و کیف ولباس هاى شان نگاه 
کرده اند.خیابان ها بعد از خواب تابستانى و داغى و خلوت 
بودن کش و قوس مى روند و به زودى از همهمه ى پرستو 
وار شاگردان مدرسه به جنب و جوش در مى آیند و زیبا و 
شاد مى شوند. در بسیارى از کشور اى جهان مدارس تقریبا 
با اندکى تفاوت شروع به کار مى کنند. در همه ى کشور هاى 
جهان عزیزان کوچولوئى براى اولین بار به درسه مى روند و 
عزیزانى دیگرى آخرین سال تحصیلى شان را آغاز مى کنند.اما 
میلیون ها کودك هم چنان در این جهاِن نابرابر از حق تحصیل 
محرومند، در بسیارى از کشورها نظام آموزشى در جا مى زنند 
و جواب گوى نیاز کودك و جهان هزاره ى سوم که از دل 
یک انقالب انفورماتیک پا به جهان گذارده است، نیستند. در 
هیچ جاى تاریخ، انسان به اندازه ى انسان معاصر  پیشرفت 
نکرده بوده است، نه در اکتشاف و علم و بسط تئورى اى 
علمى فقط بلکه در انتقال مفاهیم و شکستن سد سکوت به 
کمک اینترنت و ابزارهاى دیگر، به نسل خودمان نگاه کنید، 
بسیارى از مقوالت و تبین ها اى که امروز به ساده گى برزبان 
جوانان در وبالگ هاى شخصى شان، در فیس بوك و تویتر  
جارى است براى ما ناشناخته بود.اما در هیچ دوره اى هم 
شکاِف عمیق آن چه که مى بایست باشد و نیست اتفاقا به دلیل 
همین امکان اطالع رسانى و خبر یافتن از نحوه ى زندگى در 
سایر کشور ها، قوانین و امکانات  شان برجسته نبوده است. 
ما در دنیاى پسا مدرِن قرار داشتِن پیش رفته ترین ابزا رها 
و امکانات انفورماتیک در دست متحجر ترین اندیشه ها به 
سر مى بریم، در دنیااى که بشر مى تواند با توجه به علم و 
براى  را  زندگى  بهترین  جهان،  ثروتمند ترشدن  و  پیشرفت 
همه ى کودکان جهان  تامین کند، اما هنوز میلیون ها کودك 
کودکان  از  هنوز  ماالریا  بیمارى  و  مى میرند  گرسنگى  از 
آموزش  امر  در  تبعیض  و  تناقض  همین  مى گیرد.  قربانى 
هم وجود دارد  و این مساله در مورد نظام آموزشى، امکان 
ایران  کشور  مورد  در  درسى،  کتاب هاى  کیفیت  تحصیل، 

برجسته ترین است. 
بدون دخل و تصرف نظر شما را به گفته هاى مقامات مسئول 
خواهش  صمیمانه  شما  از  و  کنیم  مى  جلب  زمینه  این  در 
مى کنیم همان طور در تمامى زمینه ها از قوانین و سنت  هاى 
این دولت جلوتر بوده اید به خصوص در زمینه ى رفع تبعیض 
از کودکان دختر، از این به بعد، وقت  بیشترى را باید براى 

جبران کمبود نظام آموزشى، به نفع رفع تبعیض وقت بیشترى 
را براى کودکان دخترتان بگذارید، و آن طور که در شان زیباى 
آن هاست، از دید برابر انسانى با آن ها برخورد کنید، دختر 
کوچولوهاى مقعنه و چادرى که مى توانند  به راحتى در آن 
جنب و جوش الزم کودکانه را داشته باشد، کوچولوهایى 
که از هشت سالگى در دبستان جشن شرم آور تکلیف براى 
شان برگذار مى کنند که کودکى شان را به دزدند. این وظیفه ى 
ما و شما را براى جبران این تبعیض بیشتر مى کند به این 
مجموعه از گفته هاى مسولین امور توجه کنید تا نگرانى ى 

به جاى ما را شریک شوید.
پرورش  و  آموزش  وزارت  سایت  که  جدولى  برپایه ى 
کبرى ،  باز  درس هاى  تصمیم  است،  کرده  منتشر  ایران 
از  خانم   فداکار و  کوکب  خوب ،  دهقان  باران ،  کتاب 

درس هاى دوره ابتدایى حذف مى شوند.
این درس ها از دروس قدیمى در کتاب هاى  فارسى  دوره 
ابتدایى هستند که براى نسل هاى  مختلف خاطره آفرین است 
به گزارش منابع خبرى ایران، حمید رضا حاجى بابایى وزیر 
آموزش و پرورش ایران در سخنرانى پیش از خطبه هاى نماز 
جمعه هفته گذشته تهران، با اشاره به طرح  اجراى تحول 
بنیادین  در کتب درسى، گفت:  در طول 6 سال آینده، تمام 
کتب درسى تمام پایه هاى تحصیلى تغییر مى کند.سند تحول 
اسالمى  جمهورى  عمومى  و  رسمى  تربیت  نظام  راهبردى 
فرهنگى  انقالب  شوراى عالى  توسط  گذشته  سال  ایران، 
تصویب و براى اجرا به آموزش و پرورش ابالغ شده بود.

آموزشى  جدید  نظام  در  این که  به  اشاره  با  بابایى  حاجى 
ایران، شش سال دوره ابتدایى، سه سال دوره راهنمایى و سه 
سال دوره دبیرستان خواهد بود، خاطرنشان کرد:  راى سال 
تحصیلى جدید کتاب هاى پایه دوم و ششم ابتدایى بر اساس 
سند تحول آموزش و پرورش تدوین شدند و کتاب هاى پایه 

اول ابتدایى نیر در سال جارى تغییر یافتند.
او با بیان این که مبانى فلسفى سند تحول آموزش و پرورش 
ائمه  و  اعظم  پیامبر  سیره  قرآنى،  از  آموزه هاى  برگرفته 
و  آموزش  تحول  سند  اجراى  گفت:  با  است،  معصومین  
پرورش شاهد تحول در کتب درسى، نوع نگاه به دانش آموز 
و درس، روابط خانواده، مدرسه و دانش آموز خواهیم بود. 

در جدولى که در سایت وزارت آموزش و پرورش درباره 
تغییرات کتاب اول ابتدایى منتشر شده، میزان تغییرات هر 
درس عالوه بر  روى کرد و جهت گیرى تازه  آن تبیین شده 

است.
وزارت  آموزشى  برنامه  ریزى  و  پژوهش  سازمان  رییس 
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ایرانى  نو  سال  آغاز  از  پیش  روز  چند  پرورش  و  آموزش 
گفته هاى وزیر آموزش و پرورش را در باره ضرورت تفکیک 
کتاب هاى درسى دختران و پسران تکرار کرد و مدیر کل 
کتاب هاى درسى این وزارت خانه نیز از آغاز طرح تفکیک 

جنسیتى کتاب هاى   درسى در مدارس خبر داد.
زمانى  پرورش،  و  آموزش  وزیر  احمدى،  رضا  على  آقاى 
کتاب هاى  تفکیک  از  بود،  خانه  وزارت  این  سرپرست  که 
درسى بر مبناى آن چه او «نیازهاى متفاوت دختران و پسران» 
خواند، به عنوان یکى از برنامه هاى خود سخن گفته بود و به 
هنگامى که جامه ى وزارت بر تن کرد در همایش «بررسى 
و تبیین نگاشت اول سند برنامهى درس ملى» با اشاره به آن 
که «دختران زودتر به بلوغ مى رسند و به آموزش در این 
باره» نیاز دارند گفت: «ویژگى هاى جنسیتى و ویژگى هاى 

قومى، نژادى و جغرافیایى»، «زبان بومى»، «تفاوت آداب و 
سنن زندگى دانش آموزان عشایرى، روستایى و شهرى» «باید 
در کتاب هاى درسى لحاظ شوند و چون نیازهاى روحى، 
روانى و جسمى دختران و پسران در شرایط سنى مشابه با 
هم متفاوت اند، ضرورت دارد در برنامه درسى ملى و به تبع 

آن کتاب هاى درسى به این نیازها پاسخ گفته شود.
آقاى بهرام محمدیان، رییس سازمان پژوهش و برنامه  ریزى 
آموزشى، چند روز پیش از نوروز در توضیح گفته هاى وزیر 
برخى  که  بود  این  آمده  وزیر  گفته هاى  در  چه  «آن  گفت: 
توانایى ها در دختران هست که در پسران دیریاب است». او 
به عنوان نمونه ى از این توانایى ها، که تفکیک کتاب هاى 
درسى دختران و پسران را الزامى مى کنند، بر بلوغ دختران 
پیش از پسران انگشت نهاد و گفت: «آیا نباید نسبت به تعجیل 
بلوغ در دختران بازخوردى در کتاب هاى درسى نشان داد؟»

آموزش  وزارت  درسى  کتب  مدیرکل   ، ذوعلم  على  آقاى 
آغاز  از  ایسنا  خبرگزارى  با  گو  و  گفت  در  نیز   وپرورش 
اجراى طرح تفکیک جنسیتى کتاب هاى درسى خبر داد و 
گفت: «برخى کتاب هاى درسى 10 تا 15 درصد تفکیک 

جنسیتى مى شوند». 
پرورش  و  آموزش  وزارت  مسئول  مقامات  دیگر  و  وزیر 
کتاب هاى  تفکیک  آنان  نظر  به  که  نداده اند  توضیح  هنوز 
درسى در کدام یک از مقاطع سه گانه ابتدایى، راهنمایى و 
دبیرستان و در چه موضوع ها و مباحثى باید اعمال شود. اما 
آموزان  دانش  درس هایى که «به  گنجاندن  آنان به  اشارات 
دختر کمک مى کند تا وظیفه مادرى خود را در آینده به خوبى 
انجام دهند»، تجربه هاى سى سال گذشته و فرهنگ مردساالر 
غالب بر جامعه ى ایرانى و نهادهاى دولتى سمت و سوى 

تفکیک جنسیتى مطلوب آنان را نشان مى دهد. 
مقامات  سخنان  در  شده  اشاره  به صراحت  نمونه ى  تنها 
وزارت آموزش و پرورش براى نشان دادن ضرورت تفکیک 
جنسیتى کتاب هاى درسى به «جلوتر بودن سن بلوغ دختران 
پیش از پسران» محدود است. اما آموزش مباحث جنسى در 
جامعه اى که طرح صریح این مباحث از تابوهاى اخالقى 
است و مدارس و خانوادهها از آموزش مباحث جنسى به 
کودکان، نوجوانان و جوانان خوددارى مى کنند، مبناى قانع 

کننده اى براى تفکیک جنسیتى کتاب هاى درسى نیست. 
جنسى  مباحث  روشمند  آموزش  که  جوامعى  موفق  تجربه 
مدارس  هاى  برنامه  در  جوانان  و  نوجوانان  کودکان،  به  را 
مختلط خود گنجانده اند نیز نشان مى دهد که براى آموزش 
علمى مباحث جنسى به تفکیک کتاب هاى درسى دختران 

و پسران نیازى نیست.
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سوسن: سالم عمو خوبید؟ در چه حالید؟
طلوع  پروژه ى  این  روى  بر  دارم  فعال  جان  عمو  خوبم  عمو: 

بى نشان ها کار مى کنم.

طلوع  گفتید  کنم،  شروع  ازهمین جا  من  بدهید،  اجازه  سوسن: 
بى نشان ها؟ اسم جالبى  است.

عمو: بله حمیت طلوع بى نشان ها نهادى است براى کارتُن خواب ها 
به خاطراین که؛ من این سیستم جدید سواد آموزى را در همه جا  
به کار گرفته ام  و زبان ها و گویش هاى مختلف را در این سیستم  
را  این ها  کردى.  ،ترکى،  بلوچى  مثال  داده ام.  جاى  آموزى  سواد 
حاضر کردم، آزمایش کردم و همه جواب دادند. یعنى هر انسان 
بى سواد یا کم سوادى مى تواند در عرض 15 روز یعنى در اصل، 
45 ساعت با این سیستم آموزشى با سواد شود. این براى  باالى ده 
ساله ها است. اما زیر ده سال. این زمان به یک ماه یعنى 90 ساعت 
تغییر مى کند. این دیگر تثبیت شده است، تا آى کیوى 53 را هم 
من کار مى کنم. یعنى کسانى که آى کیوى شان حتى 53 بوده، 53  
خیلى پائین است، چون معموال در دبستان ها، آى کیوى 70  داشتن 
را دیگر منفى تلقى مى کنند. زیرا 70 اصال کار نمى کند. فراگیرى 
ندارد. اما این روش جواب داده است و حتى آى کیو هاى پائین 
هم توانسته اند به کمک آن سواد خواندن و نوشتن را  بیاموزند. در 
سطح این چهار زبان. و براى من جالب بود ببینم در جاهاى دیگر 
در  که  بى شان ها  طلوع  جمعیت  این  خود  بود.  خواهد  چه گونه 
ایران به نام  ال آى  شناخته شده، بخشى از این ها، از من خواستند، 
درجایى که براى کارتُن خواب ها درست کرده اند، به تدریس با این 
روش ابداعى ى خودم مشغول شوم. در بین این کارتُن خواب ها  
کسانى هستند که  از یک سال، شش ماه، یا حتى نُه سال ده سال، 
کارتن خوابى کرده ند. یعنى در جوى زندگى مى کنند، و همه بین 
مرگ و زندگى دست و پا مى زنند، یا باید ترك اعتیاد کنند، که 
تعدادشان هم بى نهایت زیاد شده است، یا بمیرند. براى آن هایى که 
مى خواهند زنده باشند، شاخه اى از این جمعیت، روز هاى چهارشنبه 
خواب ها  کارتن  محل  به  و  مى کنند  درست  غذا  تهران  سطح  در 
مى برند. یک وعده غذاى گرم به آن ها مى دهند. نه تبلغ مى کنند. 
نه عکس مى گیرند، نه از جایى به آن ها کمک مالى مى شود. در 
این روش مدد کا رها نه از  این معتاد ها مى پرسند چند وقت اعتیاد 
دارى؟  فقط غذا مى دهند. این کارتُن خواب ها هم، یواش یواش 
وقتى که یک وعده غذاى گرم مى بینند به طرف این فعالین مى آیند 
و هم کارى شروع شده است. االن دو مرکز دایر شده یکى براى 
خانم ها و یکى براى آقایان و این ها را باید سه ماه تحت درمان 
خودشان نگه دارند و بعد یواش یواش کارهایى کنند که وارد جامعه 
شوند. کار این جمعیت خیلى خوب است. نه داد و بیداد دارند، نه 

سرو صدا دارند، نه تبلیغ مى کنند هیچى این ها مى خواهند کمک 
کنند و تغییر به وجود بیاورند. این ها بر روى کارتُن خواب ها کار 
به  توجه  با  که  خواستند  من  از  و  دادندشان  اعتیاد  ترك  و  کردند 
این که تعدادى از این ها زن و مردشان  بى سواد کامل هستند، براى 
شان کالس سواد آموزى با متد و شیوه ى خودم را دایر کنم. من هم 
قبول کردم و رفتم یک دوره ى 15 روزه با آن ها کار کردم که یک 
بخش ازآن ها در این 15 روز سواددار شدند. همه تقریبا 40 ساله 

بودند، هم خانم ها و هم آقایان، 12 نفر بودند.
حاال دو مرتبه، کار این ها به مشکلى برخورد کرده است. این ها 
مشکل این را دارند که این سیستم آموزِش  ال آى  که از آمریکا 
میزان  خانم ها،  در  مخصوصا  نمى دهد  جواب  این جا  است  آمده 
آقایان  در  است.  درصد  پنج  و  بیست  و  یک  خانم ها  در  موفقیت 

خیلى بهتر بوده.

سوسن :عمو جان مى توانید در باره ى این سیستمى که از آمریکا 
آمده کمى بیشتر توضیح بدهید؟

عمو: همین سیستم ال آى که در همه جا هست. سیستمى که طبق 
آن براى ترك اعتیاد، یک معتاد باید قبول کند که معتاد است.

سوسن: بله 12 قدم را مى گوئید؟
عمو: با این سیستم کار مى کنند و وقتى که 12 قدم را تمام کردند، 
طلوع  گروه  همین  عضو  اکثرا  مى گردند،  بر  جامعه  به  آن وقت 

بى نشان ها مى شوند.
 اما متاسفانه درمورد خانم ها پاسخ مثبتى به این روش داده نشده و 
نشان داده شده است که در خانم هاى معتاد ایرانى تاثیر این روش 
شان  دل   دوستان  این  است،  بوده  کمتر  دنیا  همه ى  با  مقایسه  در 
مى خواست بدانند، چرا چنین است؟ از من کمک خواستند و من 
رفتم و مقدارى مطالعه کردم و دالیل را در آوردم و دارم کار را 
انجام مى دهم، بخش آزمایشى شاید یک سال، یک سال و نیم طول 
بکشد، و من با این ها کار کنم؛ همان مطلبى که قبال من به آن رسیده 
بودم.  اتاق خلوت ذهن که تبدیل شد به  اتاق امن . همان سیستم 
در  را  هستند  بزرگ ها  آدم  بچه ها،  جاى  به   که  تفاوت  این  با  را 
این جا به  کار مى گیرم. اگر آن جا همه  بچه و نوجوان هایى که کار 
مى کردند و آسیب اجتماعى دیده بودند را کمک مى کردم، این جا 
آدم بزرگ هاى معتادند. این ها وقتى دوره ى ترك اعتیادشان تمام 
مى شود اگر کمک نگیرند باز به دام اعتیاد کشیده مى شوند  و در 
معرض آسیب هستند. براى همین این مددکاران در زمانى که این 
معتادین درا تحت نظر دارند،  پشتیبانى خانواده را جلب مى کنند، 
مى شوند،  حمایت  مى کنند،  ترك  را  اعتیاد  این ها  وقتى که  یعنى 
را  بستگان شان  هستند،  باالتر  طبقات  از  که  افرادى  به خصوص 

اول مهر و بازگشایى مدارس! 
گفت و گوى سوسن بهار با على صداقتى خیاط (عمو خیاط)
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خوب حمایت مى کنند چرا که نمى خواهند آن درد سر هایى که از 
دوران اعتیاد آن ها کشیده اند، تکرار شود. همین حمایت ها باعث 
کنکاشى مى شود چالشى کشیده مى شود بین زندگى قبلى  و زمان 
اعتیاد، با زندگى االن شان و احساس مى کنند با این که چندین سال 
کارتُن خواب بودم، توانستم ترك کنم حاال اگر کمتر مصرف کنم 
ترك  براى  مانعى  به  تبدیل  موضوع  این  و  بشوم.  موفق  مى توانم 

همیشه گى مى شود.
این مساله در مورد خانم ها طور دیگرى است به دلیل این که هر 
خانمى، مثل هر انسانى احتیاج به همدم دارد. احتیاج به تکیه گاه  دارد 
و به دنبال آن است و فکر مى کند با  توجه به وضعیتى که داشته و 
کارتن خواب بوده است، هرگز نخواهد توانست به جامعه ى عادى 
باز گردد. و آن هایى که مى آیند با این خانم ها ازدواج مى کنند؛ یا 
رابطه برقرار مى کنند، خودشان معموال آلوده هستند و این باعث 
مى شود که در خانم ها خیلى، خیلى این موفقیت کمتر باشد. براى 
فهمیدم  و  کردم  تحقیق  باره  این  در  من  نشان ها،  بى  طلوع  گروه 
که  آن درد و رنجى را که در دوران  کارتُن خوابى کشیده اند از 
یادشان  مى رود و فکر مى کنند اگر بیایند و به طرف اعتیاد پیش 

بروند، توانمندند و مى توانند دو باره ترك کنند. این چیزى است 
که بار ایدئولوژیکى دارد و خیلى هم  وزنه دارد، چرا که این روش 
12 قدم بروى خود فرد تکیه نمى کند که خانم یا آقاى عزیِز من، 
شما درسته که ترك کردى اما معتادى تا آخر عمرت هم معتادى، و 
اگر باز به سراغ مواد بروى  با این بر داشت ها ى کاذب  که دارى 
به  باز  و  نیست  تو  دست  مى کشاند،  را  تو  و  هست  اعتیاد  مساله 
همان جا خواهى رفت. ضعف کار این روش این است که یک خود 
باورى به  فرد معتاد داده نمى شود، درك، داده نمى شود، به این ها 
مى گویند، تو هر درکى که دارى داشته باش، فقط به خدا اعتقاد 
داشته باش و خدا  تو را  کمک مى کند، خدا با دیدگاه خودت از 
هر مسلک و مرام. اشکال کار این است که فرد معتاد به یک نیروى 
آگاهى  خود  به  نمى رسد.  خود شناسى  به  و  مى بندد  دخیل  برتر 
در  است  شده  کشیده  این جا  به  کارش  چرا  که  عللى  نمى رسد. 
سطح جامعه را نمى تواند درك کند. این درك را از او مى گیرند 

خدا با درك خود. به هیچ چیز دیگرى هم کار ندارند. مى گویند از 
خدا کمک به خواه و چون این روش به آن ها خود آگاهى و چنین 
درکى نمى دهد، که به خود شان متکى باشند، جاى برگشت زیاد 
دارد. در حالى که من فکر مى کنم  سیستم آمریکایى  که در آمریکا 
کار مى کند به این دلیل است که وضعیت و شرایط آن جامعه با 
ایران فرق مى کند، در ایران خیلى بیشتر این مساله عامل ترمز است. 
این تضادى مى شود بین دو درك، درکى که ما در درون مملکت با 
آن برخورد مى کنیم و در واقع  در درون جامعه ى ما خدا باورى 
دارد کم مى شود. اخالق هم که رو به افول است، حکومتى هم که 
وجود ندارد که به خواهد به این افراد کمک کند. خودشان مى دانند 
همه ى این کارها دست خودشان است، تا حدى که اعالم شده است 
که تقریبا 80  مواد مصرفى معتادان از خود جامعه ایران است، چرا 
که ما در اینترنت داریم مى ینیم و اعالم هم شده است. از طرف 
سازمان ملل اعالم شده و مثال شما در هفته ى گذشته نگاه مى کنید 
که یک باره  دو هزار پزشک در جلوى مجلس  جمع مى شوند و 
خواستار قطع ترانزیت مواد مخدر از ایران مى گردند. یعنى متوجه 
چنین  پزشک  هزار  دو  وقتى  من  نظر  به  مى دانند.  همه  شده ا ند، 
اقدامى مى کنند یعنى همه متوجه شده اند که دولت هیچ کنترلى بر 
پخش مواد مخدر نمى کند. مساله ى اول االن اعتیاد است که دامن 
گیرهمه ى خانواده ها است. حاال ازهروئین و اعتیاد سخت به گیرید 
تا  نوشابه ها و سایر چیزها، یا سیگار و بقیه. این مشکل هست و 
به علت این که در تهران خیلى مشهود است از من خواسته شده 
که به کمک این افراد بروم. در جاهاى دیگر نمى گذارند کار کنم. 
حاال من دارم به آن جا مى روم که به این گروه کمک کنم. که همین 
کالس هاى خالقیت را به نوعى دیگر براى این کارتُن خواب ها 
برپا کنم. امیدوارم بتوانم این را به پایان برسانم و بعد مقایسه کنم 
بین این دوره اى که من گذراندم با این ها و دور هاى قبلى. البته 
جواب  روش  این  وقتى  که  مى کنم.  کار  خانم ها  با  فقط  االن  من 
داد، سراغ  آقایان بروم و حتما کار با آن ها راحت تر خواهد شد.

کارتُن  به  راجع  کردید  اشاره  مساله  یک  عزیز  عموى   : سوسن 
خواب ها. اوال که در بحث هایى که همیشه داشتیم و قبال گفتیم، 
ما در ایران تا همین چند سال پیش، این چند سال را شما بگوئید؛ 
با پدیده ى  کودك پرسه  کم تر مواجه بودیم، بیشتر،  کودکان کار 
خیابان  بودند، یعنى کودکانى بودند که در خیابان کارمى  کردند، 
درست به  یعنى  جهان،  درست برعکس همه ى  نمى گشتند.  ول  
اندازه ى که کودکان  خیابانى، نه کار خیابانى، در برزیل کم مى شود 
ما تازه با این پدیده در ایران  مواجه مى شویم. یعنى این هم شروع 
شده، مساله ى کارتُن خوابى در رابطه با بچه ها چه وسعتى دارد؟ 

مى توانید راجع به این توضیح بدهید؟
خواب  کارتُن  کسانى که  معموال  ببین  عزیزم.  بله   : خیاط  عمو 
مى شوند، یعنى خانم ها که حامله مى شوند، بچه با آن ها در همان 

محیط بزرگ مى شود. و او هم ناچارا حتما معتاد است دیگر. 

اکثر  حد  و  حداقل  مى توانید  مى گویید،  که  را  این ها  سوسن: 
سن شان را به صورت تخریبى برایم بگویید؟

 عمو خیاط: ما االن کودکان 9 ماهه هم داریم که معتادند، مادرش 
آمده این جا ترك کند، بچه را هم بیمارستان خوابانده ند.
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سوسن :مادرها چند ساله اند؟
عمو خیاط: همه سنى داریم ما.

سوسن: خوب میانگین سنى شان را مى توانید بگویید؟
عمو: من چون تازه به این مرکزآمده ام آمار دقیقى ندارم اما مى توانم 
آمارى بگیرم و در اختیار شما بگذارم .اما مى-دانم این ها که براى 
ترك آمده بودند، بچه هاى شان هم معتاد بودند و روى بچه هاى شان 

هم دارد کار مى شود و بخش کودکان بر روى آن ها کار مى کند.

سوسن :آیا مرکزى که این امکانات را فراهم آورده است همین 
دوستان دوازده قدم در ایرانند؟

عمو خیاط : نه این ها بخش دیگرى از آن ها هستند و اسم شان 
طلوع بى نشان ها است .یعنى هیچ نشانى از این ها نیست و این ها 

کارتُن خواب بوده اند.
 این گروه خیلى خوب کار مى کند و تا آن جا که من دیدم همه 

بسیار فعال و به کارشان مومن اند.

سوسن: خوب عمو برگردیم به مدرسه، اول مهراست و  در ایران 
هم مدرسه ها باز شده است و این جا هم بچه ها راه افتاده اند 
و به مدرسه مى روند، اوال که به عنوان عموخیاط اولین سوالم 
در مورد مدرسه از شما این است به نظر شما مدرسه ى ایده آل 
چیست؟ چه مدرسه اى را براى همه ى بچه ها آرزو مى کنید؟

عمو خیاط: به بینید مدرسه ى ایده آل مدرسه اى است که به نیازها 
و انتظارات کودك پاسخ بدهد و منطبق بر این نیاز ها باشد. خوب 
سواِد خواندن و نوشتن مثل نفس کشیدن است براى بچه ها. همه ى 
کودکان حق دارند خواندن و نوشتن را یاد به گیرند. مثال در مورد 
زبان فارسى بچه ها همه به این زبان حرف مى زنند اما  خواندن و 
نوشتن از آن ها دریغ شده است. کسانى هستند که مى خواهند دریغ 
شود.  بچه ها تشنه ى آموختن اند، و امکانات نداشتند. ما آمده ایم و 
این مشکل را براى شان حل کرده ایم. البته دولت هیچ اقدامى نکرده 
است. تازه سنگ اندازى هم خیلى مى شود؛ اما، ما بچه را پرسش 
گر، نظم پذیر و آزاد بار مى آوریم. کارى مى کنیم که از همین اول 
پایه هاى زندگى آینده اش را بگذارد. خواستش را مشخص کند. 
این ها در سیستم آموزش دولتى اصال وجود ندارد. پرسش گرى 
وجود ندارد خود باورى وجود ندارد، آینده نگرى اصال وجود ندارد. 
مدرسه ى  یک  در  آموزشى  سیستم  نمى دهند،  یادش  نمى فهمد. 
ایده آل به نظر من باید این طور باشد و این امر در همه ى مدرسه ها 
در فرهنگ ایران غایب است. حتى در دانشگاه هاى ما و البته یک 
چیز را عرض کنم ما  قبال مى گفتیم، مثال خود من وقتى که این کار 
را شروع کردم، مساله ى من بى سوادى بود که خوب حاال وزیر 
نهضت سواد آموزى اعالم کرده که حدود بیست میلیون بى سواد و 
کم سواد مطلق در سراسر ایران داریم. سپاه دانش نتوانست  نضهت 
سواد آموزى هم نتوانست از پس مشکل بى سوادى برآید چرا که 
زمان  الزم براى فراگیرى شش سال است و هر دوره ى این ها دو 
ساله بود. من خیلى ها را مى شناسم  که دو مرحله، سه مرحله به 
و  بگیرند.  یاد  نتوانسته اند  چیزى  و  رفته اند  سوادآموزى  نهضت 
نزد من آمده اند. به بنید، این جا، زمانى که من شروع کردم، مساله 
بى سوادى بود و معلم تربیت کردم. اگر سه سال پیش تعداد کمى 

معلم  وجود داشت  امروز من مى توانم حداقل یک لیست 500 
خیاطند.  عمو  تا  کدام 6  هر  این ها  که  بدهم  به شما  نفره    600 ،
خوب درس مى دهند. از این مرحله گذشته ایم .من امروز بر روى 
مضمون کار مى کنم و مشکل امروز ما کم سوادى  است نه صرفا 
بى سواد ى. من االن بیشتر معلمین را آموز ش مى دهم و یا  خودِ 

جاهایى که خیلى شلوغ باشد آن جا ها را سرکشى
 مى کنم.کمک شان مى کنم مساله ى که ما االن  در این مملکت 
داریم کم سوادى است که باالتر از بى سوادى است و کم سوادى در 
تمام سطوح کشور دیده مى شود. در کودکستان، دبستان، دانشگاه 
مساله ى االن ما کم سوادى ست، ما در این مملکت لیسانس و فوق 
لیسانس کم نداریم، دکترا کم نداریم،  ولى، وقتى با هر کدام از 
این ها بطور مشخص صحبت مى  کنى مى بینى که متاسفانه حتى 
ساده ترین مفاهیم را نمى دانند، نمى دانند که چه طور باید به بچه ها 

مسائل را القا کنند،
که  است  این  دیگر  مشکل  دهند.  آموزش  کودکان  به  چه طورى   
به جاى پرسش گرى هنوز همان کار هاى قبلى را انجام مى دهند، 
حفظ کردن متن به جاى پرسش. بدون پرسش گرى، نظم پذیرى هم 
نیست و چیزى باقى نمى ماند و این سرکشى ها نشان مى دهد که 
تعداد بسیار کمى هستند که خیلى خوب دارند کار مى کنند، انسان  
هاى  فهمیم و دوست داشتنى و عاشق. انسان هاى عاشِق دانستن 
تعدادشان خیلى کم است و این ها دارند حذف مى شوند، درسطح 
آموزش  مان که مى بینى، در سطح دانشگاه ها استادانى که مى توانند 
تدریس کنند، حرف براى گفتن دارند حذف مى شوند. عمال کارى 

مى کنند، که نتوانند به کارشان برسند و حتى اخراج مى شوند. 
به بهانه هاى مختلف. مساله ى خیلى بدترى که این جا وجود دارد. 

حقوق معلمین است.

سوسن: بله مى خواستم در سوال هاى بعدى مشخصا در مورد 
معلمان صحبت کنیم. پس اجازه بدهید فعال در مدرسه بمانیم. 
بنابراین، بنا به آمار رسمى دولتى بیش از بیست میلیون بى سواد 

و کم سواد در کشور وجود دارد؟
عمو خیاط: بله بیست میلیون بى سواد و کم سواد به گفته ى رییس 
نهضت سواد آموزى آقاى  دکتر باقر زاده   که در دو سال پیش این 

را اعالم کردند.

سوسن: آن وقت نسبت  دختران و پسران در این آمار قید شده 
است یا نه؟

عمو خیاط:  مسلما وضعیت دختران بهتر است.

سوسن: بهتراست؟ چه جالب چون در بقیه جاهاى دنیا وضعیت 
بى سوادى در دختران بیشتر است. تا آن جا که به  محدودیت 
و یا محرومیت از تحصیل برمى گردد. به دلیل تبعیض جنسیتى 

تعداد دختران همیشه بیشتر است.
کم سوادى  و  بى سوادى  به نسبت  وقتى  به بینید  خیاط:  عمو 
برمى گردد، وقتى که به مدرسه ها  مى روم، جاهااى که درس مى دهم، 
معموال دخترها را خیلى زودتر به خصوص در دهات دور افتاده 
شوهر مى دهند و این ها بى سواد مى شوند. اما در جاهایى که من 
مى روم و درس مى دهم، نگاه مى کنم در روستا ها از نیروى ى کار  
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اندازه ى  به  آموزش  فرصت  این  و  مى شود  استفاده  بیشتر  پسرها 
دختر ها را نمى یابند. مدرسه هاى که دایر مى شوند تعداد دخترها 
زیاد است اما بعضى ها را 13، 14 ساله شوهر مى دهند و بعد هم 
بچه دار مى شوند. این ها را من حساب نکردم من، از آن ها صحبت 

مى کنم که خودم دیدم و با آن ها بر خورد داشته ام. 

سوسن: در شهرها منظورتان بود؟ اجازه بدهید همین جا سوال کنم 
این تفاوت شهر و روستا در مساله سواد را مى خواهید توضیح 

دهید؟ باید دره ى عمیقى فاصله باشد، درست است؟
عمو خیاط: بله درسته؟

سوسن: با توجه به تجربه ى شما که فکر کنم بیش ازهشت ماه شما 
در چاه بهار کار کردید.؟ 

عمو خیاط: بله بله مثال در چاه بهار که تو نام بردى آن جا فقط افرادى 
که  خودشان فرهنگى هستند، شاغل هستند، آن ها به دختران شان 
اجازه مى دهند که به مدرسه بروند. بخشى هستند که اصال اجازه ى 
به سر کالس آمدن به آن ها نمى دهند. بچه ى نُه ساله، ده ساله خیلى 
کم داریم که به سر کالس بیاید اما، در جاهایى که من رفتم هر 
دهى که تعدادشان کمتر است به دلیل اعتمادى که پیدا مى کنند، 
اجازه مى دهند که دختران شان به سر کالس ها بیایند. اما در جاهاى 
بزرگ تر که امکان این تماِس دایم با ما معلم ها نیست و اعتماد به 
وجود نمى آید؛ به دختران این اجازه داده نمى شود. شما در خیلى 
جاها در سطح جامعه ى روستایى حتى یک خانم نمى بینید. خیلى 
بندرت، مگر روزهااى باشد که خانم هاى  40 ، 50 ساله که وقتى 

پول به حساب شان ریخته مى شود در شهرها به خرید مى روند.

سوسن: منظورتان در بلوجستان است درسته؟
عمو خیاط: بله.

تاثیراتى  چه  شما  کار  روى  بر  اقلیمى  تفاوت هاى  این  سوسن: 
داشته؟ چون شما آذر بایجان هم بوده اید و کردستان و بلوچستان. 

چه تفاوت هایى بین این مناطق به چشم مى خورد؟
عمو خیاط: به نظر من هیچ تفاوتى نداشته است حتى در شهرهاى 
مى ینند  وقتى که  بوده  این گونه  من  براى  تهران.  در  حتى  بزرگ، 
من چگونه کار مى کنم، خودشان بچه هاى شان را مى آورند. مثال 
در  کوالن  در  پشتیارى  تعداد دخترانى که سر کالس مى آمدند، 

خیلى از پسرها بیشتر بود.

سوسن: نه من منظورم این است که با توجه به آن صحبتى که 
گفتید خیلى جاها آدم اصال خانم ها را نمى دید، مى خواستم به بینم 
این مساله در تمام مناطقى که شما آموزش دادید وجود داشت؟ 
البته این سوال االن این جنبه ى دیگر قضیه را در بر مى گیرد که 
براى من جالب بود. مثال جایى تعداد دختران بیشتر از پسران 
است و در جایى اصال اجازه ندارند و حتى در خیابان هم دیده 
نمى شوند و این جالب هست سوالم این بود آیا در کردستان و 

آذربایجان هم همین گونه بود یا تفاوت دارد؟
عمو خیاط: :خیلى تفاوت دارد. در کردستان  ایران خوش بختانه 
من زیر 40 سال بى سواد پیدا نکردم. اصال در هیچ دهى ولى در 

آذر بایجان بى سوادى خیلى زیاد است .به نظر من. به دلیل پان 
ترکیسم و نگاهى که دارند ما هنوز نتوانسته ایم جمعیت فعالى 

راه بیندازیم.

سوسن: حتى وقتى که سعى کردید آموزش به زبان مادرى بدهید؟
عمو: بله، بله اصال نگذاشتند من در آن جا کار کنم.

سوسن:  به دلیل تعصب هاى مذهبى؟
عمو: نگذاشتند. معلم آموزش دادم و دیدیم خیلى راحت مى شود 

زبان ترکى را کار کرد اما نگذاشتند.

سوسن: این نگذاشتن از طریق سنت و تعصب در جامعه بود یا 
مسئوالن آموزش و پرورش نگذاشتند؟

عمو خیاط: همه شان دست به دست هم دادند.

سوسن: پس بنابراین اگر به خواهم جمع بندى کنم و فرمایش 
کدام  به  بستگى  بلوچستان،  در  ما  باشم  فهمیده  درست  را  شما 
از  حتى  دختران  مناطق  بعضى  در  هست.  تفاوت هایى  منطقه 
پسران بیشترند و در بعضى ها اجازه ندارند، در کردستان خیلى 
خیر خوشى است بى سواد نداشتیم و در آذر بایجان اصال این 

امکان وجود نداشت. درست فهمیدم؟ 
عمو خیاط: کامال درسته.

سوسن: خوب عمو جان، هنوز در مدرسه مانده ایم. نمى شود از 
مدرسه و سواد صحبت کرد و از کیفیت آموزشى حرف نزد .در 
این مورد نظرتان چیست؟ و همین طور از امکان یا عدم امکان  
مدرسه رفتن بچه ها حرف نزد. اجازه به دهید از امکان مدرسه 
رفتن بچه ها شروع کنیم  چون طبق قانون اساسى ى همین امروز 
ایران هم مدرسه نباید شهریه  به گیرد و رفتن مدرسه  باید مجانى 
باشد. اما شهریه پرداخته مى شود. مى خواستم ببینم شما بر آوردى 

از مخارج فرستادن یک بچه به مدرسه دارید؟
روى  تمرکزم  وقتى  من  چون  نه!  خوش بختانه  یا  متاسفانه  عمو: 
شما  که  آن چیزى  .ولى  ندارم  خبر  قضایا  باقى  از  چیزهست  یک 
مى فرمایید بله ما هر کجا که مى رویم حتى کاغذ و قلم  و هزینه 
به  تحمیل  هزینه اى  هیچ  مى پردازیم.  خودمان  بچه ها  براى  آن را 
خانواده نمى کنیم و اگر کسى به خواهد به کالس هاى آموزشى بیاید 
ولش نمى کنیم. کودکى که به خواهد ششم دبستان را ترك کرده 
به بیرستان به رود. ما حتى تا دانشگاه هم حمایتش مى کنیم. این از 
ما. ولیکن  در واقع وقتى که به بیشتر جاها نگاه مى کنیم مثال در 
دشتیارى که بیشتر با آن آشنایى دارم؛ آن جا خیلى از بچه ها هستند 
که حتى شناسنامه ندارند. مدرسه هایى هستند که حتى دستمزد معلم 
را نداده اند به خاطر همین معلم سر کالس نیامده و از مدرسه در 

رفته است.
بچه ها کفش ندارند، آِب خودرن ندارند فاجعه است. اما على رغم 
این  همه بچه ها مى خواهند درس به خوانند و وقتى که مى بینند هیج 
هزینه ى مالى نیست اجازه مى دهند دختر و پسر کنار هم به نشینند. 
به بین بهار جان، سوسن جان، من یک تئورى دارم همان روز اول که 
معلم ها را مى خواهم آموزش دهم مى گویم:  هر انسانى حتما قومیت 



9

 داروگ - جوانان                 شماره ى 38 - سپتامبر 2016

دارد. ملیت دارد. مذهب دارد. جنسیت دارد. طبقه دارد، ایدئولوژى 
تعلیم شان  من  که  آن ها  یعنى  هاى ما  معلم  داریم.  همه  دارد.  هم 
مى دهم، به بچه ها مى گویند همه حق دارید. یکى زیباست. یکى 
آن  ست  اسرائیلى  فقیراین  یکى  است،  پولدار  یکى  است.  زشت 
آمریکائى، آن  افغانى ست  این درست. ولى  تمام این ها  را ما کنار 
مى گذاریم مساله ملیت و قومیت براى ما اصال مطرح نیست. مى 
گوئیم معلمى مى  واند معلم باشد که این ها را به گذارد پشت در و 
بعد وارد کالس شود، که بتواند همه ى بچه ها را یک سان به بیند. 
مذهبش  این  ندارد  ربطى  تو  به  باشند،  ساله  سى  یا  اگر 15  حتى 
چیست؟ پدرش کیست؟ مادر ش کیست؟ بچه پولداراست بى پول؟ 
به تو هیچ ربطى ندارد. ما معلم هستیم اگر به خواهیم معلم باشیم 
باید این 5 تا را پشت در بگذاریم و بعد وارد کالس شویم. اگر 
نه نمى تواند همه ى بچه ها را به یک چشم نگاه کند و نباید معلم 

باشد. اگر چنین معلمى نباشى در 
تفاوت بین کودکى که نیاز به صد 
بار تکرار دارد و کودکى که به دو 
بار تکرار نیاز دارد آن دو مرتبه اى 
را مى چسبى. و خسته مى شوى و 
به آن بچه مى گویى سر کالس نیا 
و به خانه بر گرد، تو نمى فهمى. 
تو خنگى. تو خرفتى. در حالى که 
ما این حرف ها را نداریم. با روش 
من، به همه ى بچه ها با سطحى 
مى دهیم  آموزش  دارند  نیاز  که 
به  هم   با  همه  آخر  دست  و 
آخر کتاب مى رسند. اما سایرین 
گرایى  نخبه  مى کنند،  کارى  کم 
مى کنند. من بچه ى را که درسش 
را خوب مى فهمد مى فرستم بازى 
به خانه  مى خواهد  اگر  یا  کند، 
بچه ها  آن  براى  دفعه  صد  برود. 
که یاد گرفته اند، تکرار نمى کنم، 
و  گرفته اند  یاد  است  حق شان 
مى توانند بروند و هر کار دیگرى 
دل شان خواست انجام دهند. من 
این  بر  و  مى کنم؛  کار  گونه  این 
عقیده ام که آن 5 مشکل را معلم 

دوره  این  در  دیگرى  چیز  مى خواهیم  ما  چون  باشد.  داشته  نباید 
دبستان و دبیرستان به بچه ها بدهیم، ما خیلى از بچه ها را داشتیم 
که، کالس چهارم پنجم دبیرستان بودند در  کوالن  شمال دشتیارى. 
یا  نوبندیان�، من این جا ها بودم، جاهاى دیگر هم قرار بود بروم 
که نگذاشتند آقایان. به هم زدند. چون در آن منطقه بى سوادى زیاد 
مدیر  و  داشت  آموز  دانش  که 400  بود  مدرسه  یک  فقط  است.  
مدرسه  که پسرانه بود از ما خواهش کرد که به آن جا برویم و این 
برنامه سواد آموزى را پیاده کنیم، از این 400 نفر ، 4 تا کالس ششم 
داشتند، از این 4 کالس، سه کالس را آوردند به من نشان دادند 
که این سه کالس، که ششم دبستان بودند، یک کدام شان خواندن 
و نوشتن بلد نبودند. من قبول کردم و گفتم شهریور ماه به آن جا  

خواهم رفت. اما متاسفانه کنسل شد نگذاشتند.

شاید  یا  آمد.  پیش  من  براى  این جا  سوال  یک  :عمو  سوسن 
بهتر بگویم جمع بندى و سوال. آیا مى توان گفت این جنبش 
واقعى،  به طور  انداخته اید  راه  ایران  در  شما  که  آموزى  سواد 
آلترناتیو، مدارس دولتى است؟ یعنى کودکان با رغبت بیشترى 
به کالس هاى  نسبت  مى کنند؟  شرکت  شما  کالس هاى  در 
در  پیش  سال هاى  واقعه  این  عین  چون  دولتى؟  مدرسه هاى 
پاکستان اتفاق افتاد. یعنى در مقابل مدارس آزاد سازى ى اقبال 
مسیح،  مدارس دولتى نام مدرسه ى اشباح به خود گرفتند. آیا 
این مثال را در مورد شما در ایران مى توانیم بزنیم؟ که یعنى شما 
یک سرى مدارس آزاد را تدوین کرده اید؟ و بسط مى دهید على 

رغم مشکالتى  که براى تان درست مى کنند.
دارد  بسط  کار  این  ببینید،  عمو: 
درست است. اما به شکل مدارس 
آزاد نیست. و کسانى که مى آیند 
مى روند  مى بینند  آموزشى  دوره 
و در شهرستان هاى خودشان این 
کار را ادمه مى دهند. من با اقبال 
کودك  ادبیات  سمینار  در  مسیح 
شدم.  آشنا   2013 سال  داروگ 
اما از مدارس اقبال هیچ اطالعى 
را  کار  آن  این جا  ما  نه  نداشتم. 
نمى توانیم به آن شکل انجام دهیم، 
است  این  کرده ام  من  که  کارى 
کوتاه  را  آموزى  سواد  مدت  که  
کرده ام. به بینید چهار سال دبستان،  
را در عرض یک سال مى خوانند و 
امتحان مى دهند و تمام مى شود. 

کار فرق مى کند.

دوره  شما  متراژ  با  یعنى  سوسن: 
تحصیل فرق مى کند؟

عمو: بله ما این متر را گذشته ایم. 
ما در سطح خواندن و نوشتن فقط 

کار مى کنیم.

سوسن: البته مدارس اقبال هم تعطیل شد، دولت اجازه نداد و با 
دخالت  یک سرى نهاد هاى مذهبى تبدیل شد به چیزى که اصال 
قرار نبود. منتهى در شروع، کارش به همین شکل بود که  شما انجام 
مى دهید  نشانه ها را آموزش مى دهید. مثل عکس هااى که از کار 
شما در چاه بهار من دیدم. که روى زمین بچه ها نشسته اند و درس 
مى خوانند، آن هم همین طوربود و اتفاقا داوطلب براى شرکت 
دراین مدارس، خیلى بیشتر از مدرسه ى دولتى بود. مدارسى که 
به کودك خرفت مى گفتند و کتک مى زدند و از کالس بیرون مى 
انداختند. در مقابل این شیوه که شما درس مى  دهید و در مدارس 
اقبال تدریس مى شد. من بیشتر این مساله مد نظرم بود. چون 
شما فرمودید که خودتان کتاب و قلم و دفتر در اختیار کودکان 
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مى گذارید. و خانواده ها ترغیب مى شوند و هم کارى مى کنند و 
بچه ها را به مدرسه مى فرستند. یک سوال دیگر، شما عمو خیاط 
در این کالس ها فقط روى خواندن و نوشتن کار مى کنید و بعد 
معلم هاى دیگر به دروس ریاضیات و سایر چیز ها مى رسند؟

یاد  را  نوشتن  و  خواندن  اول  ما  است  درست  کامال  خیاط:  عمو 
مى دهیم. به بچه هایى که نه آوا ها را  مى شناسند نه نشانه ها را. 
مثال در پاسگاه نعمت آباد، روزهاى جمعه فقط کودکانى را که کار 
مى کنند و نمى توانند در طول هفته بیایند آموزش مى دهیم همه 
کودك کارهستند. ما  بچه هایى داریم که جهش کرده اند و به کالس 
سوم دبیرستان رسیده اند، که فقط روز هاى جمعه آن هم نصف روز 
آمده اند. نمونه اى بهترى هم داشته ایم که خودشان را در ظرف سه 

سال به دانشگاه رسانده اند.
بچه اى که تمام هفته کار مى کند و یک جمعه وقت تفریح و نظافت 
دارد، به کالس مى آید. یعنى خیلى انگیزه دارد. آن جا کالس بندى 
البته  مى شود.  پرداخته  هم  بچه ها  دیگر  به درس هاى  و  هست 
خیلى  که  آورده ام  دیگر  روش  یک  خودم  من  هم  را  ریاضیات 
فراگیرى اش براى کودکان راحت است. یعنى مسائل اولیه ى جمع 
و تفریق و ضرب و تقسیم را فقط ظرف 5 جلسه به هر کسى یاد 

مى دهم.

سوسن: البته در مورد متد آموزشى شما در سمینار ادبیات کودك 
شماره ى سوم مفصل صحبت شد و این متد و بحث شما در 
کتاب ویژه ى سمینار هم منتشر شد. اما به خصوص در مورد 
ریاضیات هم اگر وقتى دیگرى بدهید که مفصل تر صحبت کنم 
ممنون مى شوم، چون در این گفت گو نمى خواهم وقت عزیز 
شما را بیش از این به گیرم. بسیار جالب خواهد بود که به توانیم 
روش هاى تربیت معلم را که شما دارید، براى  خارج کشور دایر 
کنید، منظورم معلم هاى زبان مادرى است. این جا حق آموزش 
به زبان مادرى به هر کودکى داده مى شود و از آن جا که شما 
هم بر روى بلوچى، هم ترکى و هم آذرى کار کرده اید مى تواند  
بسیار مفید باشد. اما یک سوال عمو جان ترکیب سنى شاگردان 

شما چیست؟
عمو خیاط : ببینید از همه سنى هستند. از یازده تا 12 ساله داریم 

تا 60 سال.

سوسن: آیا این ها همه کارگرند، یعنى کارگران مهاجرند یا فرق 
نمى کند؟

عمو: براى ما طبق آن فرمولى که ارایه دادم، نمى پرسیم، من حتى 
اسم آن ها را هم نمى پرسم. به ملیت، یا نژاد، یا ایدءولوژى کارى 
نداریم، به جنسیت کارى نداریم. اما خب چون جمعه ها خیلى شلوغ 
مى شود، یعنى کسانى که جمعه مى آیند در طول هفته سر کار بوده اند 
و ما براى خانم ها کالس ها را در طول هفته گذاشته ایم. که اکثرا 
خانم هاى خانه دارند و براى سواد آموزى به مرکز مى آیند. و یک 
عده از آن ها حتى تا دیپلم هم جلو رفته اند و دیپلم شان را گرفته اند.

سوسن: عمو دختر بچه ها چى؟
عمو: دختر بچه ها هم، آن ها که سن شان پایین است را ما در مرکز 
خودمان، یعنى جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان اسم نویسى 

این ها  است.  افتاده  راه  خوشبختانه  که  دیگر  اى  جا   و  مى کنیم.  
که شناسنامه ندارد دولت قبول شان ندارد و  نمى توانند به مدرسه 
بروند. امسال به دلیل هزینه ى زیادى که این مدرسه هاى خود گردان، 
خودشان تعیین کرده بودند، بسیارى از این بچه ها به جمعیت دفاع 
آمدند. که افغانى هستند و ایرانى هم توى شان هست، این ها،  به 
دلیل این که هزینه ى مدارس خود گردان باالست و نمى توانند این 

هزینه را تامین کنند، به نزد ما مى آیند.

سوسن: یک دقیقه اجازه به دهید سوال براى من پیش آمد مدارس 
خود گردان یعنى چى؟ 

را  آن ها  عده اى  که   هستند  مدارسى  گردان،  خود  مدارس  عمو: 
تشکیل مى دهند، و معموال کسانى هستند که آفغانند و  ایرانى هم 
در میان شان پیدا مى شود. این ها در کشور خودشان معلم بوده اند. 
یا دبیر بوده اند. این مدارس دو سه نفر دیگر را استخدام مى کنند 
و  از پدر و مادرها پول مى گیرند و به این بچه ها درس مى دهند. 
به  که  بچه هایى  یعنى   است  رفته  باال  خیلى  امسال  قیمت  این  و 
جمعیت آمده اند مى بایست در مدارس خود گردان یک میلیون و 

دویست هزار تومان پول 
از  نیستند و  قادر به پرداخت این هزینه  مى رداختند. این بچه ها  
طرف دیگر مدارس دولتى نمى پذیرندشان، چون کارت و شناسنامه 
ندارند. این ها را ما  مى پذیریم و آموزش مى دهیم. امسال تا همین 
االن حدود 80 تا بچه که نصف آن ها از هشت سال باالترند تا 14 
ساله، آمد اند و اسم  نویسى کرده اند. چون جایى نداشته اند، گفتند 
آقا ما نمى توانیم این شهریه را به پردازیم  و ما آن بچه هایى را که 
صبح ها کار مى کنند، بعد از ظهر ها مى پذیرم و آن ها را که صبح ها 

کار مى کنند بعد از ظهر ها.

سوسن: عموى عزیز من دقیقا به این دلیل سوال کردم براى این که 
مى دانم بسیارى از بچه هاى مهاجر در ایران از حق تحصیل بر 
خوردار نیستند و این پدیده ى مدرسه هاى خود گردان که شما 
فرمودید، یک سود جویى به نظر من بى شرمانه است از یک طرف 
دولت نمى گذارد که این ها به مدرسه بروند از یک طرف یک عده 
آمده اند و سر و کیسه شان مى کنند، چون اکثر این پناه جویان 
کارگرانى هستند که با کمترین دستمزد  مشغول جان کندن اند. 
چه جورى یک میلیون و دویست هزار تومان پول به پردازند.؟ 
پس با این حساب مدارس شما، مدرسه ى امید و پناه  گاه امن هم 
براى ذهن هم براى جسم و جان  کودکان است واقعا دست تان 
درد نکند. خسته نباشید. حتى براى آدم بزرگ ها، و چقدر این 

امر سواد آموزى  به خانم هاى خانه دار کار زیبائى است.
نمى شود  را  این ها  اما  توست،  لطف  نظر  مى کنم،  تمنا  عمو: 
خود  مدارس  در  دیدم  من  که  معلم ها یى  این  گفت  سودجویى 
گردان، حس آموزش به بچه ها را دارند و این هزینه اى که مى گیرند، 
هزینه ى زیادى نیست، براى این که سه تا اتاق اجاره کردند، توى زیر 
زمینى، جایى، یک سرى وسایل خریده اند، و ممکن است سه معلم 
استخدام کرده باشند، چیزى براى شان نمى ماند، این واقعیتى است 
که من مى بینیم، مساله سودجویى نیست. معلمینى هم که  آن جا 
مى روند بیشترشان هیچ حقوقى  نمى گیرند، این است که من  این 
توضیح را مى دهم، آن هایى که مى آیند و معلم مى شوند، کسانى 
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هستند که دغدغه ى درس و آموزش داشته اند، قبال در افغانستان 
معلم  و فرهنکى بوده اند ، که این معلم ها چیزى نمى  بَرند، یعنى 

نمى توان به یک باره گفت سود جویى مى کنند.

سوسن: بله بله ممنون از توضیحات، اما خب همین مقدار هم 
براى بعضى از این خانواده ها زیاد است، نمى شود یک هم کارى 
بین شما و این مدارس خود گردان به وجود بیاید که هزینه ها 

کمتر شود؟
که  مى دانند  هستند  تهران  در  که  گردان هایى  خود  همه ى  عمو: 
و  است  جواب گو  بیشتر  بسیار  و  دارد.  فرق  ما  آموزش  شیوه ى 
خیلى ها   شان اصال آمده اند و این شیوه را فرا گرفته اند، و در حال 
فراگیرى هستند، چون بازده ى قابل مشاهده اى دارد مخصوصا براى 
کودکانى که اجازه ى مدرسه رفتن ندارند. یا از سن مدرسه شان 
گذشته مثال  9 ساله 10 ساله 11 ساله هستند و هیچ خواندن و 

نوشتن نمى دانند، براى این ها این روش بسیار موثر است.

سوسن: عمو جان شاید یکى مانده به آخر از سوال ها در مورد 
خود مدرسه، بعد مى خواهم سراغ معلم بروم.  خب یک مساله 
روشن است، علت بى سوادى اگر فقر خانواده ها باشد. کار کودك 
باشد، یا هر علت دیگرى، علت کم سوادى به دلیل پائین بودن 
سطح کتاب هاى آموزشى است، من در این تردیدى ندارم، حتى 
این در مورد،  بعضى از کشور هاى غربى هم صادق است چه 
برسد به آن جا، البته من به سایت آموزش و پروش ایران رفته ام 
و کتاب هاى درسى را دیده ام، و مشاهده کرده ام که از متد بسیار 
مدرنى استفاده شده است، ولى به نظر من سیستم آموزشى در 
ایران  بیشتر تاویلى و تفسیرى است تا  تجربه و آزمایش و خطا، 
که بچه ها تشویق به یاد گیرى شوند و خود محیط هاى مدرسه 
یعنى آن جا که  تنبیه وجود دارد، آن جا که ترس وجود دارد ، 
آیا این  مى کند،  میل  بى  مدرسه  را نسبت به   از بچه ها   خیلى 

برداشت من درست است؟
شویى  دست  ندارد،  آب  مدرسه   حتى  کامال،  درسته  خیلى  عمو: 

ندارد، پنکه ندارند، بخارى ندارد.

سوسن: حتى در تهران؟
عمو: در تهران در محالت پائین چنین است. حتى ما خودمان هم ، در 
مدرسه مان، با این  حامیان خوبى داریم در مورد مساله ى گرما و 

سرما دچار عذاب هستیم.

سوسن: خب پس بنابراین، علت اصلى ى کم سوادى، پاسخ گو 
نبودن ماتریال درسى  به نیاز دانش آموزان، با ضافه ى  عدم وجود 
امکانات. سوال دیگر، آیا این طرح تفکیک جنسیتى کتاب هاى 

درسى اجرا شد؟ قرار بود که از اول مهر ماه امسال اجرا شود.
عمو: به بینید من اصال  در مورد آن پنج تا که گفتم، از اول که آمدم 
توى این پروژه ى آموزشى پاى بند بوده ام. و این کار را نمى کنم، 

تفکیک جنسیتى یا هر تفکیک دیگرى را.

تفکیک  ولى  ندارید،  را  تفکیک  این  گفتید  شما  خوب  سوسن: 
جنسیتى در مدارس یک واقعیت است و یکى از طرح هایى که 

یعنى  بود،  درسى   ماتریال  تفکیک  مورد  در  شد،  بیان  جدیدا 
درس هایى  را براى دختران گذاشتند از جمله پرستارى، نگه دارى 
از بچه و این ها  و یک سرى چیز ها را حذف کردند، من فقط 
سوالم این است که آیا این طرح در مدارس دولتى به تصویب 

رسیده و اجرا مى شود؟
عمو: من مى گویم براى کالس هاى من چه خانم و چه آقا، نگاه 
مى کنم به بینم این معلم توانش چقدر است و با کدام بچه ها مى تواند 
کار کند و همه ى بچه ها را به او مى دهم. و این فرقى نمى کند، ما 
از خودِ بى سواد حرکت مى کنیم. نه چیز دیگرى چون ما معلمیم، 
ما آن پنج تا را نداریم. ما هدف مان آموزش دادن در مدت معینى 
ست و بس. بیش از پانزده جلسه هم وقت نمى گیرد. یا 45 ساعت 

باید یاد به گیرد اگر نه من کمبود دارم.

سوسن: عمو جان حاال رسیدیم به معلم، اما اجازه به دهید من 
این را توضیح بدهم، منظور من کتاب هاى درسى بود. که دخترانه، 
پسرانه شده است، آن جا که به کیفیت آموزش بر مى گردد، اما از 
این سوال مى گذرم .چون شما وارد معلمى شدید و خوب همه 
مى دانیم که معلمى شغل شریف و آتوریته ى معنوى ى قوى اى 
معلم  و  خیاط  عمو  که  شما  از  و  به بینم   مى خواستم  است، 
همه ى ما ها هستید و خیلى بچه ها در ایران شما را مى شناسند 
به خصوص کودکان کار و کودکان مهاجر، مى خواهم به پرسم 
حال معلم هاى ایران چه طور است؟ یا اگر  بخواهم کلى سوال 

کنم وضعیت معلم ها در ایران چه طور است؟
عمو خیاط: عزیزم بگذار یک چیز را توضیح بدهم، وقتى تو گفتى 
خواستم  جنسیتى،  تفکیک  یعنى  مى کند،  را  کار  این  دارد  مدرسه 
خودم  را  کتاب ها  من  داریم،  را  خودمان  کتاب هاى  ما  بگویم، 
نوشتم، و در آن ها هیچ تفکیک جنسیتى، مذهبى ایدولوژیکى، ملى 
و طبقاتى نیست،  فقط انسانیست و براى هر بچه اى مى تواند مورد 
استفاده قرار گیرد و بچه ها این کتاب  ها را دوست مى دارند، حتى 
بزرگ تر ها، چون سطح سواد، دانش و خود اکتفااى را باال مى برد. 
معلمین  حال  معلمان،  حال  و  دوم  سوال  مورد  در  این.  از  این که 
بسیار بسیار خراب است. و هر سال که مى گذرد  وضع خراب تر 
مى شود، مثال ما نگاه مى کنیم، نسبت سال گذشته به دو سال پیش 
دوهزار کودك بدون معلم اند. مسولین قبول کردند که  دوازده هزار 
نه 9 هزار بچه بدون معلم اند، و گفتند چون مجلس تصویب کرده 
اداره جات نمى توانند استخدام کنند، خوب استخدام نمى کنیم، به 
عوض آمدند و گفتند ما به ازاى هر بچه اى سالى دو میلیون تومان 
براى هر معلم خرج خواهیم کرد. و آمدند یک شرکت زدند که 
توسط اداره ى فرهنگ و نهضت سواد آموزى، دفتر زدند و معلم 
استخدام کردند، و درسال گذشته قرار بود که من اول بروم و به 
آن معلم ها درس به دهم، بعد دیدیم که سیصد معلم را براى 9000 
دانش آموز استخدام کرده اند، یعنى  هر سى بچه یک معلم، خب 
این کار خوبى بود، اما حقوق شان را چقدر زدند؟ تا همین بهمن 
پارسال، که این معلم ها از شهریور رفته بودند، تا ماه بهمن حتى 
یک ریال در یافت نکرده بودند، این ها  هیچ کدام نه مى خواستند 
این شیوه را یاد به گیرند و نه دیگر کار کنند، مى گفتند بابا ما رفتیم 
وقت گذاشتیم و کار کردیم، اما حقوق و خرج خانواده مان را ندادند 
ما نمى توانیم با این بچه ها کار کنیم، و این ها شکایت داشتند و 
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مى گفتند، حقوق ما 510 هزار تومان است از این هم ، بیمه کم 
مى شود و به 480 مى رسد. 480 هزار تومان، حتى هزینه ى رفت و 
آمد ما نمى شود. و همه شان یا فوق دیپلم بودند، یا لیسانس بودند. 
و هیچ کدام اهل منطقه ى دشتیارى نبودند. همه را از جا هاى دیگر 
وارد کرده بودند. با 510 هزار تومان و دو ساعت سه ساعت راه 
از چاه بهار تا دشتیارى و آموزش ندیده، چه نیرواى براى معلم 
باقى مى ماند، آیا او مى تواند درس بدهد؟ و از آن جا  که سطح 
بى سوادى در آن جا از همه باالتر است و تعداد  بى کار هم بى نهایت 
زیاد است، این حقوق 510 هزارى کار برد ندارد، حدااقل دست مزد 
کارگر 720 هزار تومان است. و دولت آن را تعیین کرده  است. و 
این ها کارگرخدماتى هستند، چیزى برایش باقى نمى ماند نمى تواند 
درس هم بدهد. متاسفانه در همه جاى ایران این تفاوت دست مزد 
خدماتى هست، حتى در تهران حاال چه قدر حقوق مى گیرند را 
تهران  پرورش  .آموزش  ندادند  هم  را  حق  همین  حتى  نمى دانم. 

گفت دادیم. اما نداده بودند.

سوسن: آیا مى توان این طور گفت که در مورد مقوله ى معلمى 
در ایران با دو مشکل مواجهیم، یک جا که معلم شریف است 
و به کارش مومن، به دلیل عدم امکانات مالى دستش بسته است 
و  یک جا  معلم ها آن چنان بى کفایت اند که باعث آزار کودك 
مى شوند تا آموزش او؟ چون موارد حتى کشته شدن دانش آموز 
مدارس،  در  آموز  دانش  تنبیه  آیا  داشته ایم.  را  معلم  دست  به 
منظورم مدارس شما نیست، مدارس دولتى آزاد است؟ یا ممنوع؟
عمو خیاط: نه خیر آزاد است، بچه حتى اگر بمیرد هم کسى به او 
نمى رسد،. هر کار دل شان بخواهد با بچه مى کنند، خود مختارند، 
تنبیه همه جا هست اصال طبیعى است از نظر آن ها، وقتى به معلم 
مى گویم به کودك نگو خفه شو! به او بر مى خورد، مى گویم به بین 
من چگونه آموزش مى دهم، نه فحش مى دهم نه توى سر مى زنم 
نه تشر مى زنم. و همه سواد دار شده اند، و این تنبیه ها از جاى 

دیگرى نشخوار مى شود.

سوسن: وقتى که در موارد قانونى ماده 623 تا 25 قانون فقهى 
حد تادیب کودك تا نُمردن تعیین شده است، مرگ و میر در اثر 
تنبیه عجیب نیست. یک سوال، خود این ایدئولوژیک بودن کل 
سیستم آموزشى  به نظر شما چه ضرر بزرگى به امر آموزش در 

جامعه ایران زده است؟
عمو: به بینید فقط این جامعه ایران نیست. هر جا که ایدئولوژیک 
است همین است. شما نگاه کن مگر هیتلر ایدئولوژیک نبود؟ و 
آقاى فالن و بهمان این ها همه بوده اند دیگر، براى همین من اول 
این  مساله ى ایدئولوژى را در برخورد به دانش آموز و متد تدریس، 
حذف مى کنم. کارى به کارش ندارم. من مى خواهم باسوادش کنم 
حقى را که از او سلب شده به او بدهم، مى گویم بیا نفس بکش 
بیا بفهم و همین جذبش مى کند احتیاج به تنبیه ندارد این تنبیه در 
هیچ سنى و در هیچ موردى اصالح کننده نیست، دالیل دیگرى 

وجود دارد که این خراب کارى ها انجام مى شود. 

سوسن: خوب عمو جان یک سوال دیگر یعنى یک نظر و یک 
سوال، على رغم تمام این مشکالت و کمبود ها به نظر مى آید 

که جامعه دارد استقبال بیشترى از جنبش سواد آموزى که شما 
راه انداخته اید مى کند. یا همین جنبش دوازده قدم، اجتماعى تر 
شده است و از خود جامعه یعنى مردم کمک بیشترى مى گیرد 

آیا این برداشت من درست است؟
 عمو: کامال درسته قبال هم بوده ولى نئولیبرالیسمى که آمد به این 
دامن زد، این را فراموش نکنیم چون باید برنامه هاى نئو لیبرالیستى 

را مد نظر داشته باشیم. ولى از نظر کیفیت دارد پایین مى رود.

سوسن: نه من منظورم چیز دیگرى است نئولیبرالیسم که آمد از 
هر چیز کپى بدلش را جا زد یا به قول من نسخه چاپ سگى اش 
که  منت  گاور  نان  دیگر   ، ها  او،  جى  ان  یعنى  کرد.  درست  را 
هیچ  صد درصد گاور منت اند، (غیر دولتى که هیچ صد در صد 
دولتى اند)  و اگر با قالب ها و قوانینى که دولت ها مى گذارند، 
خوانایى نداشته باشند کوچک ترین کمکى دریافت نخواهند کرد 

و از بین مى روند، به اضافه این که به اندازه ى هر نهاد مردمى 
خود جوش و از پائین تشکل هاى دولتى از رنگ هاى مختلف 
بدیل سازى مى شود، البته همیشه تاریخا چنین بوده است. در این 
زمینه ایران مستثنى نیست منتهى ما االن داریم کنکرت در ارتباط 
با ایران صحبت مى کنیم. ده تا نمونه ى  بدلش از طرف دولت 
درست مى شود. دقیقا  براى به انحراف کشاندن اصل مطلب. 
من منظورم این بحث  است که ان جى او هاى رنگ و وارنگ 
و سفیر کودکان در ایران و یک سرى القاب نمایشى براى ژست 
گرفتن در مجامع بین المللى را کار ندارم. چرا که در عوض این 
به یک فعال واقعى حق کودکان در ایران از جمله شما، نه تنها 
کمکى نمى شود بلکه بر سرراهش سنگ مى اندازند. این ها را 
مى دانیم من منظورم کار خود شما و کار دوستان شما بود که با 
اقبال بیشترى از طرف جامعه مواجه شده است. و به سرعت دارد 
تبدیل به یک  اتوریته ى معنوى مى شود، خوب یک بخش به دلیل 
مشکالت اجتماعى و بیشتر شدن  متاسفانه ى مشکالت کودکان 
است که آن ها را به طرف شما سوق مى دهد، اما بخش دیگرى 
به این دلیل است که  فکر مى کنم  به هر حال این زحمتى که 
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کشیده شده است، چشم جامعه را اگر چه نه در میزان وسیع اما 
به هررو  بخشى از جامعه را  به روى  کار شما باز کرده است، 
درست است که از کار شما خیلى کپى بردارى شده و به نظر من 
رونوشت هرگز برابر اصل نیست، اما، خود این باعث شده که 
یک توفیق به وجود بیاورد در جلب توجهى که  جامعه به کار شما 
کرده است. و این  مى واند این امید را به  هم راه داشته باشد که 
در آینده این کار تبدیل به آگاهى در جامعه، در مورد تشخیص 
دادن و ارجحیت دادن متد آموزشى شما به شود. از جمله پشت 
در گذاردن این 5 تایى که بر شمردید. و عدم تنبیه کودکان و 
بسیارى از سنت ها اى که شما دارید. مى توان آرزو داشت که 
فراگیر تر شود. آیا برداشت من درست است؟ چون حتى نسبت به 
سه سال پیش که شما زحمت کشیدید و به سمینار شماره سه ى 
ادبیات کودك  داروگ تشریف آوردید، من فکر مى کنم وسعت 
کار شما در ایران خیلى بیشتر شده و در مطبوعات هم انعکاس 
چشم گیرى داشته است و این دلیلى ندارد جز اجتماعى شدن 

کار. آیا درست  فکر مى کنم؟ برداشتم درست است؟
عمو خیاط: برداشت شما کامال درست است. فقط یک مطلب دیگر 
خدمت تان باید عرض کنم، حرف من همیشه این بوده، آغا جان، 
من به عنوان یک نفر، یک خیاط، آمد ام و این کار را شروع کرده ام 

از جایى به من الهام نشده است.

سوسن: ببخشید عمو جان وسط حرف تان مى آیم؛ اما این مساله 
بسیار جالب است، اجتماعى شدن این کار در ایران، که به کوشش 
و تالش بى دریغ شما که واقعا به آن افسانه اى مى توان گفت 
براى من بسیار مهم بوده و هست در واقع من خودم بیشتر دنبال 
یک نقطه امید در این زمینه مى گردم. که آیا چنین اتفاقى دراین 

زمینه افتاده است یا نه؟
عمو خیاط: من عرض کردم که، از جاى به من الهام نشده است من 
فقط در مورد زبان فارسى و دستور زبان تحقیقى کردم که به بینم 
آیا مى شود این چهار سالى را که مى گویند سوادآموزى نیاز دارد 
را مى توان کم تر کرد؟ و دیدم بله مى شود. من هیچ چیز زبان را 
دست نزدم، همه چیز را هم درس مى دهم، هیچ چیز را این و آن 
ور نکردم، هیچ چیز را حذف نکردم، هیچ چیز وارد نکردم . همه 
ما  زبان  کردم،  عوض  را  آموزش  شیوه ى  فقط  مى دهم.  درس  را 
پارسى است و دستور زبان مان عربى، در حالى که زبان عربى، زبان 
دیگرى است. زبان تصریفى است، صرف مى شود، زبان فارسى، 
زبان الصاقى است، پسوند و پیشوندى است به زبان انگلیسى نزدیک 
است. بله این را به بوته ى آزمایش گذاشتم که آیا مى وان این زبان 
را به مدت کمترى درس داد؟ دیدم بله مى شود. خیلى راحت هم 
مى شود، 7 ساله اگر باشد 90 ساعت، ده ساله 45 ساعت، حتى در 
مورد خارجى ها این که مى گویند 800 ساعت وقت الزم است را 
قبول ندارم من مى گویم به هر خارجى با هر زبانى که داشته باشد 
حد اکثر دویست ساعت زبان فارسى را مى توان آموزش داد. این ها 
توان مندى هاى زبان است، خوش بختانه این را جامعه فهمیده است. 
معلمانى که به من مراجعه مى کنند، فهمیده  اند و مى گویند این روش 
بسیار راحت است و خودشان تعجب مى کنند که چرا بقیه نمى آیند 

به این روش درس به دهند؟ و یا نمى آیند یاد به گیرند حتى.

سوسن: پس با این حساب، شما از بس که فروتن اید به این سوال 
من جواب نمى دهید، اقبال و استقبالى که از کار شما در جامعه 
ایران شده است را! على رغم تمام مشکالتى که در کار هست، 
منظورم از پائین جامعه است، روشن است  که از باال بیشتر در 
راه آدم هایى مثل شما سنگ انداخته مى شود. آیا مى توان گفت 
به  رو  و  است  کرده  تغییر  شما  کار  به  نسبت  جامعه  خورد  بر 

مثبت پیش مى رود؟
عمو خیاط: صد در صد این طور است. اول که من این کار را شروع 
کردم هیچ کس قبول نمى کرد که مى توان فارسى را این گونه درس 
داد و االن خود معلمین مدارس هستند که داوطلبانه مى آیند  که این 
شیوه را به بینند، و مى گویند آقا تو چطورى دارى درس مى دهى؟ 
که این قدر مثبت است؟ اساتید حتى مى آیند. و این همان اقبال 
عمومى است که جناب عالى مى فرمایید. البته دیر به این جا رسیدیم 
من فکر مى کردم دوساله این امر جا خواهد افتاد در حالى که االن 
وقتى  مى کردم   فکر  من   است،  افتاده  امرجا  این  سال   5 از  بعد 
مى گویید روز، روز است، شب، شب است، روشن است. با این 
روش زحمت معلم و هزینه کم و وقت بیشتر مى شود. بقیه وقت 
را هر چه که مى خواهید به کنید. به دانش آموز  آداب معاشرت 
یاد به دهید. نو آورى یاد به دهید، تکنیک را یاد به دهید من این را 
هدر  سال  شش  را  بچه ها  وقت  نیست  مى گویم.الزم  معلم ها  به 
به دهید که حاال جاى دیگرى هست که ده سال هدر داده اند که 

حتى نتوانسته  اند، خواندن و نوشتن را به آن ها یاد 
به دهند. از این نظر این اقبال آالن با ثابت شدن این روش وجود 

دارد و من خیلى هم خوشحالم.

آرزوى  مى گویم.  تبریک  شما  به  قلب  صمیم  از  من  سوسن: 
سالمتى و موفقیت هر چه بیشترتان را دارم و مى خواهم بپرسم 
چه کارهااى براى شما مى توان انجام داد؟ ما ها چه کار مى توانیم 

بکنیم؟
پاسگاه  یعنى  داریم،  که  را  مکانى  این  عمو  االن  ما  خیاط:  عمو 
که  گرفتیم  تصمیم  ما  و  به گیریند  ما  از  مى خواهند  را  نعمت آباد 
به خریم، و کمپینى را به عنوان  جا پا  اعالم کردیم. صاحب اصلى 
مرده است و وراث این را براى فروش گذاشته اند،  جا پا ، جمعیت 
دفاع از کودکان کار کار خیابان. کمک فردى قبول مى کنیم، نه نهادى 
و لیست کمک هااى که به ما مى شود را آن ها که اجازه مى دهند 
اسم شان اعالم شود را هم مرتب در روى سایت اعالم مى کنیم.  

سوسن: چه قدر وقت داریم عمو؟
عمو خیاط: سه چهار ماه وقت داریم عمو جان.

سوسن: موفق باشید.
عمو تو هم.

*  *  **
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داروگ مى پرسد
مدرسه ایده آل تو چه مدرسه اى است؟

- سالم عزیزم مى توانى براى من بگویى  مدرسه ى ایده آل 
تو چه مدرسه اى است؟

عیسى هشت ساله 
ایده آل یعنى چى؟

- یعنى مدرسه اى  که آرزویش را دارى.
- همین مدرسه که االن در  آن درس مى خوانم دیگر.

- مى توانى بگویى چرا؟
- چون هم معلم ها خوبند، هم مدرسه. مثال اگر ما شلوغ کنیم و 
داد به کشیم، معلم مى گوید: من از کالس بیرون مى روم وقتى 

ساکت شدید بر مى گردم، ُسِر ما جیغ نمى زند.
- سالم. مى توانى بگویى مدرسه ى ایده آل  تو کدام مدرسه 

است؟

الکساند ر هشت ساله
- بله همین مدرسه،

- چرا؟
- چون هم همکالسى ها خیلى خوبند، هم معلم ها، هم غذا 

خوشمزه است. 
چه  تو  آل  ایده  مدرسهِ ى  بگویى  مى توانى  عزیزم  سالم   -

مدرسه اى است؟

تنودور هشت ساله 
- همین مدرسه، معلم، کتاب ها، شاگرد ها همه عالى، تازه میز 

پینگ پونگ هم داریم و هر روز بازى مى کنیم.
- عزیزم مى توانى بگویى مدرسه ى ایده آل تو کدام مدرسه 

است؟

تیموتى 6 ساله
- همین، معلم مهربان، قصه ها و درس ها عالى، بازى، گردش 

همه چیز و غذاى خوشمزه.

سارا 15 ساله
- سارا جان مدرسه ى ایده آل تو چه مدرسه اى است؟

سا را: همین. چون معلم ها این قدر خوبند که اگر یک درس 
را نفهمیم .این قدر با ما کار مى کنند تا درس را یاد بگیریم بعد 

جلو مى روند.

وینسنت 16 ساله
- و مدرسه ى ایده آل تو؟

- حیاط و زمین فوتبال که درست شود دیگر این مدرسه هیچ 
چیز از ایده آل بودن کم ندارد.

 سیکستن 12 ساله
عزیزم مدرسه ى ایده آل تو چه مدرسه اى است؟

- این که ما با  دختر ها در یک مدرسه ایم خیلى خوب است 
چون بعضى کار ها که دختران مى کنند  خیلى  جالب است.

مثال:
یا  مى خوانند  آواز  وقتى که  و  شان  قصه ها  نقاشى ها شان، 

مى رقصند.
این نظر کودکانى که در سوئد به مدرسه مى روند بود، اما از 
طریق دوستى توانستیم با چند کودك و جوان در تهران هم 

صحبت کنیم و این نتیجه!

سمیرا 18 ساله
سمیرا جان مدرسه ى ایده آل تو چه مدرسه اى باید باشد؟

- مدرسه ى ایده آل که سهل است، مى خواهند مدرسه مان را 
به بخش خصوصى براى ساختمان سازى بفروشند.

صادق 9 ساله جنوب شهر تهران
صادق جان مدرسه ى آرزوهاى تو چه مدرسه اى است؟

- که آب خورى داشته باشیم و شیر آب.

فرهاد 10 ساله
 مدرسه ى آرزوهاى تو چه مدرسه اى است؟

فرهاد: که تنبیه در آن ممنوع  باشد.
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باز آمد بوى ماه مدرسه
بوى بازى هاى راه مدرسه
بوى ماه مهر ماه مهربان

بوى خورشید پگاه مدرسه 
از میان کوچه هاى خستگى

مى گریزم در پناه مدرسه 
باز مى بینم ز شوق بچه ها

اشتیاقى در نگاه مدرسه
زنگ تفریح و هیاهوى نشاط

خنده هاى قاه قاه مدرسه 
باز بوى باغ را خواهم شنید
از سرود صبح گاه مدرسه 

روز اول الله اى خواهم کشید
سرخ بر تخته سیاه مدرسه 

قیصر امین پور

* * *
 

مدرسه ها وا شده
ولوله بر پا شده

بچه ها ریز و درشت
و تو جیبا و کیفاشون

نخود و کیشمیش مشت مشت
پرستوها پر زنون 

کوچ مى کنن شتابون
شاه صنم کوچولو مى فروشه نعنا ریحون

پول کتاب نداره
جمعه ها سر کاره
مظفر خنده رو

مى پره از روى جو
توى چشاى نازش غمى نهفته داره

خواهر کوچولوش صنوبر
تو کوچه ها در به در
تو دستاى کوچکش 
داره نرگس صد پر
از این سر خیابون

یا دور تا دور میدون
با صداى نازکش

مى گه به این به  اون

گل ببرین خانم جون
واسه جشن بچه تون

تو دستاى
شاپرك یه دفتر و یه قلم
فکر مى کنه با خودش

کاشکى یه پاك کن داشتم
غما رو پاك مى کردم

ایرج شاد وشیطون
با یه گچ رنگ زیتون
مى نویسه رو دیوار

یک دو سه
رنج و کار بسه

بچه ها همه سوى مدرسه

سوسن بهار

شعر ... شعر ... شعر  ...
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علم تازه
هاى

وقتى که مغز ما کارمى کند، کالرى مى سوزاند و وقتى تو مغزت را به 
چالش مى کشى مغزت، قند (گلوکوز)  استفاده مى کند و  تو در هر 

دقیقه یک کیلو کالرى یا انرژى بیشتر مى سوزانى.
مغز ما کالرى زیادى را در بدن به هنگام کار کردنش در مقایسه  با 
مواقع عادى مى سوزاند، هنگام حل کردن مساله ى ریاضى سخت، 
یا یک تست آى کیو، مغز میزان  سوخت انرژى اش را تا یک کیلو 
کالرى در دقیقه  باال مى برد. این به معنى این است که مغز در حین 
انجام این کارها  میزان سوختش را از صفر ممیز 5 کالرى، به یک و 
نیم کالرى افزایش مى دهد. در حالت عادى و استراحت میزان سوخت 
مغز به مراتب کمتر است دانشنمندان با این تز مى خواهند بگویند 
بدنت  از  بیشترى  انرژى  مى کشى،  به چالش  را  مغزت  تو  وقتى  که 
مى گیرد، نرون هاى مغز موقع فکر کردن یا کارفکرى ى تو، پیام هایى 
را توسط اعصاب پاراسمپاتک به همه ى بدن و مغز تو مى فرستند و 
نرون ها براى این کار احتیاج به قند خون دارند که در خون وجود 
دارد. اما این به معنى این نیست که براى تقویت مغز مى بایست یک 
کیک  شکالتى که 250 کیلو کالرى دارد به خوریم.  در حالت عادى، 
مغز تا  صفرمیمیز پنج کالرى مى سوزاند که مترادف یک خیار یا یک 
لیوان نوشابه است.  مغز در هر روز  فقط چندین دقیقه ى جدا از هم 
کار سخت انجام مى دهد. در حالى که بدن در روز به تقریبا 2000 

کالرى نیاز دارد. 

مغز یاد گیرنده
رشد تکنولوژى درعلم بیولوزیک  و عصب شناسى  نورو لوژى ، سبب 
فونکسیون  باره ى  در  را  بیشترى  چیزهاى  امروزه  ما  که  است  شده 
مغز انسان بدانیم به عنوان مثال با تکنیک عکس بردارى و مشاهده ى  
مى توان  دیگر  متدها ى  و  آى   آر  نوع  م  از  مغز  عصبى  سلول هاى 
فونکسیون مغز را در هنگام یک فعالیت مشاهده کنیم. به عنوان مثال 
در حال یاد گرى در مدرسه. مثال خواندن و حل کردن یک مساله 
ریاضیات. اما چه اتفاقى در مغز هنگامِ یادگیرى ى مامى افتد؟ و چگونه 

مى توانیم قدرت یاد گیرى مغز را باال ببریم؟

رشد سیستم عصبى
سیستم عصبى اولین ارگان بدن هست که در نطفه پدیدار مى شود. 
ازهمان هفته ى سوم رشد جنین در رحم مادر. اما درعین حال ارگانى 
است که بیشترین زمان ممکن را  نیاز دارد تا به طور کامل  تکوین 
یابد. اکثر سلول هاى عصبى ما  در بدو تولد کامل شده اند، اما در طى 
دوران کودکى تعداد زیادى رابط هاى جدید یا  سیناپس ها که ارتباط 
بین این سیستم هاى عصبى را برقرار مى کنند، رشد مى یابند و کامل 
مى شوند. رشد سیناپس ها، به منظور تکوین و تقویت سیستم عصبى 

ما و شکل گیرى توانایى هاى جدید در فرایند کار مغز ما است. از 
جمله توانایى ى فراگیرى چیزها ى جدید، چرا که این سیناپس ها باعث 
ارتباط قسمت هاى مختلف مغز  مى شوند و از طریق کار آن ها و این 
ایجاد ارتباط حافظه ایجاد مى شود. تا قبل 5 تا 7 ساله گى مغزما، بیشتر 
شبیه یک پالستیک قابل ارتجاع و فرم پذیراست و درست در سنین 
کودکى ست که مغز ما بیشترین قدرت یاد گیرى را دارد. پس از این 
پروسه تولید سیناپس ها کند مى شود. در سن بلوغ این پروسه تولید 
سیناپس ها بشدت کاهش مى یابد، اما کماکان ارتباط بین سلولى برقرار 
خواهد بود، چرا که کانال هاى عصبى قوى و تثبیت مى شوند، چرا که 
کانال هاى عصبى ایزوله شده، میلین دار مى شوند و نرون هاى عصبى 
پیام ها را با سرعت بیشترى مى رسانند و این به نوبه ى خود موجب 
باال رفتن توان فراگیرى در این دوره ى سنى است. میلین دار شدن  
سلول هاى عصبى تا سن سى ساله گى ادامه مى باید. و تازه در سن 
سى ساله گى است که مى توان گفت مغز به بلوغ رسیده و کامل شده 
است. لب ُقدامى ى مغز براى توانایى انتزاع و حل مسائل ریاضى بسیار 
الزم و موثر است. یک کار تحقیقى بر روى گروه زیادى از دختران و 
پسران، اندکى تفاوت در این زمینه را بین دو جنس در ارتباط با بلوغ 
مغز نشان مى دهد. به طور عمومى این قسمت در دختران زود تر به 
بلوغ مى رسد تا پسران، به این  معنى که لب ُقدامى ى مغز دختران به 
حد اکثر ضخامت خود درسن یازده ساله گى مى رسد، در حالى که 
این  زمان براى پسران 12 سال است. باید متذکر شد که  توانایى و 
بالغ شدن این قسمت از مغز براى آدم هاى مختلف و شخصیت هاى 
متفاوت، فرق مى کند و در حال حاضر نمى توان گفت که این پدیده 
چه تاثیرى بر روى فرا گیرى و انجام تکالیف مدرسه دارد. در مورد 
دخترها   زودتراز  کمى  پسرها  مغز  تمپورال  لب  دیگه  قسمت هاى 

تکوین مى یابد.

خاطره ها و فراگیرى
نقش  مغز  سپارى   به خاطر  سیستم هاى  یادگیرى،  پروسه ى  براى 
بسیار مهمى دارند و بازى مى  کنند. ازهمان قرن هجدهم دانشمندان 
فهمیده بودند که قدرت به خاطرسپارى ى مغز در اثرتکرار تقویت 
بیولوژیکى  و  سلولى  تحلیل  نظر  از  کردن  حفظ  و  تکرار  مى شود. 
فرا  طریق  از  عصبى  سلول هاى  بین  سیناپس ها ى  گفت  مى توان 
گیرى چیزهاى جدید تکوین مى یابند و قوى مى شوند، و پدیده ى 
داده  نشان  علمى  تحقیق هاى  مى گردد.  آن ها  تقویت  باعث  تکرار 
است که تکرار و دو باره خواندن متنى که براى اولین بار با آن سر 
و کار دارید، چند ساعت بعد یا چند روز بعد بیشترین تاثیر را دارد. 
اما تکرار و ربط دادن معلم به موضعات قبال آموخته شده هم تاثیر 
شاگردان  فراگیرى  قدرت  رفتن  باالتر  و  حافظه  تقویت  در  بسیارى 
دارد. مرکز اصلى فراگیرى و خاطره در مغز هیپوکمپوس است. دلیل 

مغز متفکر ما بازیگوش است
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این که اسم این قسمت از مغز هیپوکمپوس است شباهت این قسمت 
به اسب  دریایى است. هیپوکمپوس براى خاطره ى کوتاه مدت خیلى 
مهم است و همچنین جایى هست که خاطرات یا دانش جدید در آن 
ذخیره مى شود. در حالى که قسمت خاطرات دراز مدت مغز روى 
سلول هاى دیگر به خصوص در قسمت عقب مغز تاثیر مى گذارد. 
این که  کیفیت فراگیرى و ذخیره شدن ماتریال در قسمت  خاطرات 
دراز مدت چگونه است بستگى به نوع ماتریال روش فرا گیرى دارد، 
نقش  جدید  مطلب  فراگیرى  پروسه  در  مختلفى  حس هاى  چه  هر 
به  این  و  مى شود  فعال تر  مغز  سلول هاى  بین  ارتباط  باشند،  داشته 
سهم خود تثبت شدن حافظه در مورد دانش جدید یا چیز جدید را 

محکم تر مى کند.

فراگیرى در مدرسه
یک فرم خاطره  ى کوتاه مدت، فرمى است که ما در کارهاى روزانه  
در  که  را  بعدى  کارهاى  ساختار  به توانیم  تا  مى کنیم  استفاده  آن  از 
طول روز باید انجام دهیم به خاطر آوریم. هم چنین براى حل مساله ى  
ریاضى، از آن  استفاده مى کنیم. حافظه کوتاه مدت یا حافظه کارهاى 
روزانه به  مرکز تمرکز در ذهن ما  ربط مستقیم دارد. به بیان ساده ما به 
حافظه  احتیاج داریم تا به  توانیم بر روى چیزهاى مختلف تمرکز کنیم.
تحقیق هاى مختلف، نشان داده اند که قدرت حافظه ربط مستقیمى 
به توانایى ى فراگیرى ریاضیات، حل کردن مساله و  توانایى خواندن 
دارد.  قرائت  این دو، مواد درسى اى هستند که انرژى و تمرکز زیادى 
را از مغز و قدرت تمرکز طلب مى کنند. حل یک مساله ریاضى به 
عنوان مثال نیاز به حل شدن  قدم به قدم دارد. که باید در حافظه 

سپرده شود و بر روى آن تمرکز گردد.
تورکل کیلگرگ پروفسور در روان شناختى  و در عصب شناسى  در 
سوئد، با یک گروه تحقیقى اثبات کرده است که حافظه ى کوتاه مدت 
در تمام دوران کودکى رشد مى کند و تکوین مى یابد و انسان هاى 
یک  در  مثال  دارند.  گوناگونى  تمرکز  و  گیرى  یاد  قدرت  مختلف 
را  ساله   14 یک  حافظه ى  قدرت  کودکان،  از  بعضى  درس  کالس 
دارند و بعضى یک شش ساله را. درحال حاضر تحقیقى بر روى یک 
ببرد  باال  را  آموزان  دانش  تمرکز  و  حافظه  قدرت  بتوانند  که  برنامه 
و به توانایى یادگیرى آن ها کمک کند کار مى شود. تحقیق دیگرى 
نشان داده است که قدرت حافظه و تمرکز از طریق به خاطر آوردن 
مکانیزم یا نقشه و چگونگى حل مساله ى ریاضیات تقویت مى شود.

همچنین تمرین تقویت حافظه به دانش آموزان کمک مى کند که از 
پس مسائل ریاضى بر بیایند و در مدرسه پیشرفت کنند. این که این 
تحقیق همین امروز بتواند در اختیار مدارس قرار به گیرد هنوز معلوم 

نیست یعنى طرح علمى  تقویت حافظه.

نحوه ى زندگى ما و فونکسیون مغز
در مدارس ابتدایى بر روى مواد غذایى ، غذا خوردن، خواب کامل 
و تاثیر ش بر مغز، خیلى تاکید مى شود.  نحوه ى بهداشت و روابط 
مغز  با  ارتباط  در  امنیت.  داشتن  و  ما  زندگى ى  نحوه ى  اجتماعى. 
بسیار مهم است. همچنین براى تقویت حافظه و قدرت تمرکز که 
از فونکسیون هاى مهم مغزند. به همین دلیل مى توان بحث توانایى 
فکرى  را با بحث بیولوژى ربط داد. مثال خواب نقش مهمى را براى 
احیاى قدرت مغزما بازى مى کند. خواب بر روى حافظه روزانه ى 

ما کار مى کند و خاطراتش را در طول خواب  تثبت مى کند و از آن 
حافظه و دانش مى سازد. در طول خواب بعضى از سیناپس ها تقویت 
مى شوند و بسیارى از رابط هاى اضافى قطع مى شوند. در طول این 
پروسه، مقدار زیادى از خاطرات یا آموخته ها، توسط هیپوکاموس 
به قسمت عقبى مغز برده مى شود تا در خاطره ى دراز مدت ثبت 
سترس  کردن  کم  در  مهمى  عامل  به عنوان  هم چنین  خواب  شود. 
منفى به شمار مى آید. حد معینى از سترس مى تواند توانایى یاد گیرى 
را باال به برد اما سترس مداوم و طوالنى تاثیر بسیار منفى بر روى 
به خاطر آوردن چیزهااى که در گذشته آموخته ایم دارد و همچنین 
بر روى پروسه ى یاد گیرى هاى جدید، که براى قدرت آموختن به 
آن نیاز داریم. این را مى توان  در مورد سترسى که هنگام دفاع از 
حالت ها،  این  در  زد.  مثال  مى دهیم  نشان  خطرها   مقابل  در  خود 
رابط هاى عصبى وصل مى شوند که ما به توانیم زد و خورد کنیم یا 
فرار. فونکسیون هااى که براى اقدام فورى ما ضرورى نیستند قطع 
مى شوند. تحقیقات علمى نشان داده است که فعالیت فیزکى  بر روى 
قدرت فراگیرى چیزهاى جدید و تمرکز تاثیر بسیار مثبتى داشته است.

فعالیت فیزکى جریان خون را تسریع مى کند و اکسیژن بیشترى به 
قسمت هاى معینى از مغز مثل هیپوکامپوس مى رساند. تحقیقات بر 
روى حیوانات نشان داده است که فعالیت باعث تولید سلول هاى 
مغزى جدید و  تقویت سیناپس ها شده است. تحقیقات سوئدى نشان 
داده است که  برنامه هاى ویژه ى فیزیکى بر روى دوروس ریاضیات 
و زبان در مدارس تاثیر مثبت  دارد. حتى انواع دیگر فعالیت از جمله 
فراگیرى ى نواختن ابزار موسیقى، بر روى فرا گیرى ریاضیات و زبان 
دانش ها  حافظه  مخزن  که  است  این  مساله  این  توضیح  دارد.  تاثیر 
هنگام یاد گرفتن و نواختن موسیقى به کار مى افتد و مجبور است که 
به خاطر بیاورد تا یک بخش تمام شود، غذاى کافى و مناسب براى 
قدرت اوپتیمال مغز اهمیت حیاتى دارد. مغز 25  انرژى یک آدم بزرگ 
را مى گیرد. واین مساله در قیاس این که  مغز فقط 2 درصد وزن بدن 
ما را تشکیل مى دهد جالب و حیرت انگیز است. براى کودکان حتى 
انرژى بیشترى نیاز است چون مغز کماکان در حال تکوین و رشد 
است. مغز از گلوکوز که قند خون است انرژى اش را تامین مى کند، 
براى همین مهم است که در برنامه ى غذاى روزانه این انرژى تامین 
شود. بازى هاى فکرى از جمله مُِمورى وشکل سا یزى به حافظه ى 

کودکان بسیار کمک مى کند.
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رحمان

میرزا محرم مغازه ى کوچک زیر پله اى در نزدیکى مدرسه حکمتیه 
تبریز داشت که براى بچه هاى مدرسه باقالى و لبو پخته مى فروخت .    

میرزا محرم در زلزله ى سلماس تمام خانواده خود را از دست داده 
بود وبه تبریز کوچ کرده بود و درآلونک کوچک و زیر زمینى نمور 
و تاریک گذران امور مى کرد. زجر و فالکت و بدبختى از چهره 
تکیده اش نمایان بود. بچه هاى مدرسه وقتى تعطیل مى شدند، پیش 
میرزا محرم مى رفتند و با اندك پولى که داشتند باقالى و لبو پخته 
مى خریدند. بعضى از بچه ها که پولى همراه نداشتند از او قرض 
مى گرفتند  و میرزا محرم با خوش رویى و مهربانى به همه آن ها 
خوراکى مى داد. بر خالف تصور؛ میرزا محرم دفتر دستکى براى 
ثبت قروض بچه ها نداشت و بچه هاى شیطان هم از این فرصت 
نهایت استفاده را مى کردند و هر روز از میرزا محرم نسیه مى گرفتند. 

مدرسه  در  شاگردان  دید  مدرسه  مدیر  روز  یک  مدت ها  از  پس 
حضور ندارند پس از پرس و جو خبررسید که میرزا محرم دوست 
بچه ها فوت کرده. آن روز کل شهر تبریز به احترام این مرد تعطیل 
شد وقتى  مردم براى تسلیت به منزل میرزا محرم آمدند با آلونکى 
در  میرزا محرم  آرى   . شدند  رو برو  باصفا  اما  رونق  بى  و  نمور 
آلونکى محقر و تاریک زندگى مى کرد اما دلى به وسعت دنیا و به 
تابناکى خورشید داشت . فقیر بود اما حقیر نبود . امروز با گذشت 
حدود نیم قرن از این ماجرا هنوز این مرد بزرگ و آلونک بسیار 
پر معنى اش در یادها مانده. زیبا زیستن با اندیشیدن زیبا بدست 

مى آید نه با فخر فروختن .
* * *

روز اول مدرسه
سارا

از شش ساله گى وقتى مى دیدم خواهر و برادر بزرگ ترم اول مهر 
و  مى کردم  شان  نگاه  افسوس  و  حسرت  با  روند  مى  به مدرسه 
ملتمسانه از مادرم مى خواستم که مرا هم به مدرسه بفرستند مادر 
شد  سالت  هفت  وقت  هر  عزیزم  مى گفت  محبت  و  مهربانى  با 
هفت  تولد  انتظار  در  هم چنان  من  و  بروى  به مدرسه   مى توانى 
انتظار  این  این که  .تا  بروم  به مدرسه  به توانم  که  بودم  سالگى ام  
به پایان رسید و شهریورهمان سال زمزمه هاى تدارك خرید لوازم 
مدرسه ى مربوط به من شنیده مى شد. پدر به مادرم گفت امسال یک 
محصل جدید هم اضافه مى شود مگر نه؟ مادر با لبخند شیرینش 
نگاهم مى کرد و مى گفت بله باالخره سارا به آرزویش مى رسد 
و  به مدرسه  مى رود، طوالنى ترین روزهاى زندگى ام در کودکى 

آن روزها بود روزها  به  کندى سپرى مى شدند وشب ها هم گویا 
کنند.اواسط  عوض  روز  سپیدى ى  با  را  جاى شان  نمى خواستند 
شهریوربا مادر براى نام نویسى به سمت مدرسه  نزدیک خانه مان 
به راه افتادیم  پس از کمى راه رفتن به درى بزرگ و آهنى ى آبى 
رنگ رسیدیم و مادرم مقابل آن در ایستاد سرم را به باال گرفتم و 

از مادر پرسیدم:
 این جا مدرسه ى من هست؟ آن قدر کلمه ى من هست را محکم 
و مالکانه ادا کردم  که گویا از متعلقات خودم بود. مادرم لبخندى 
زد و گفت بله قراراست در این مدرسه درس بخوانى،اسم مدرسه 
ابتدایى ام شهناز بود. بعد از ثبت نام به همراه مادر راهى ى  بازار 
زرشکى  روپوش  ،رنگ  پارچه  خرید  براى  شدیم  فروشى  پارچه 
بود با مدلى هماهنگ، و یقه مدرسه اى، و از کمر پلیسه به اضافه 
از  پس  اول  روز  در  خریدها  سفید.این  ِتل  یا  روبان  و  سفید  یقه 
ثبت نام انجام شد و عصر آن روز مادر مرا براى اندازه گیرى و 
دوخت روپوش نزد خیاطش برد خانم مهربانى که هم خیاط بودند 
و هم آرایش گر سالن خیاطى پولک نام داشت و سالن آرایش گاه 
پوپک، خالصه اندازه گیرى انجام شد  و بعد از آن به اتفاق مادر 
براى خرید کیف و کفش و لوازم التحریر به بازار رفتیم. وااى خدا 
کفش هاى  روز  هر  بودم  خندان  و  خوشحال  چه قدر  مى دانست 
زیباى ورنى ى مشکى ام را مى پوشیدم و کیفم را بر مى داشتم هى 
درش را بازو بسته مى کردم و دفتر و مداد و پاك کنم را مرتب 
مى کردم دست کم روزى چند بار، و هر بار که خواهر یا برادرم 
را بى کار مى دیدم کنارشان مى نشستم و از حال و هواى مدرسه 
مى پرسیدم و با تمام ذوق و اشتیاقى که از رفتن به مدرسه در دلم 
موج مى زد اما ترسى گنگ در اعماق قلبم النه کرده بود شب ها با 
تصویر سازى چهره ى معلم به خواب مى رفتم و در خواب آشنایى 
با هم کالسى هاى خیالى. بعد از چند روز با مادر براى پرو روپوش 
رفتیم، :واى چقدر قشنگ شده  بى عیب و ایراد، دستتون درد نکنه 
این  سخنانى بود که مادر به خانم خیاط مى گفتند و در عین حال 
یه ماچ ریز از گونه هایم برداشت و زیر لب قربان صدقه ام مى رفت. 
چند روز بعد روپوش آماده شد و رفت کنار بقیه لوازم مربوط به 
مدرسه ام و من هم چنان در انتظار گذر روزها، و اول مهر، تا این که 

به سى و یکمین روز شهریور رسیدیم، بابا جون؟
جون بابا!!

من فردا مى روم مدرسه.
مى دانم دخترم ایشاهللا خانم دکتر بشى 

نه بابا جون مى خوام معلم بشم
هرچى دوست دارى دخترم دکتر و معلم بودنش فرقى نمى کند 

مهم این است درس خواندن را  دوست داشته باشى
بابا جونم؟

خاطره ى از مدرسه
با تشکر از دوستان «کارگاه تجربه و نوشتار»
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جون بابا!
بهت قول مى دهم دختر خوبى باشم فقط همین قول.

مى دانم تو گل خودمى. 
پدر با گفتن این سخنان و من هم قولى که به او دادم  صورتم را 
بوسید ،باز هم مثل قبل به سراغ وسایلم رفتم ،مادر گفت: دخترم 
امشب باید زودتر به خوابى که فردا سر حال باشى من هم بدون 
مکث به سرعت رفتم   براى خوابیدن آماده شدم  صبح زود با 
صداى مهربان مادر از خواب بیدار شدم .وااى خداى من امروز روز 
بر آورده شدن آرزویم است، من به مدرسه مى روم! با خوش حالى 
صبحانه ام را خوردم لیوان شیر را هم  که هر روز با هزار نق و غر 
مى خوردم داوطلبانه تا ته سر کشیدم و به سمت لباس هایم رفتم 
با کمک مادر روپوشم را پوشیدم مادر کمربند روپوش را با سلیقه 
به سمت پشت به شکل پاپیونى بستند یقه تورى سفید و قشنگى 
روى یقه روپوش بسته شد یک گل زیبا هم با روبان درست کرده 
بودند که با سنجاق در گوشه موهایم وصل شد. در حالیکه مادر 
حسابى بر اندازم مى کرد گفت: حاال ماه شدى،حاال خانم شدى،با 
دستان کوچکم دستان مادر را گرفتم و راهى مدرسه شدیم آن روز 
که براى ثبت نام به مدرسه رفته بودیم کسى جز مستخدم مدرسه 
را در حیاط ندیده بودم و عادى به نظر مى رسید، اما آن روز واى 
خداى من !! چه قدر شلوغ بود،چه قدر بچه هاى هم سن خودم و 
بزرگ تر از خودم را مى دیدم و چه هم همه اى بود کمى ترسیده 
بودم و آب دهانم را قورت دادم و دستان مادر را محکم تر در دست 
گرفتم، صداى آرامش بخش مادر آرامم کرد :عزیزم جاى نگرانى 
نیست با دوستان جدید آشنا مى شوى خانم معلم ات را  مى بینى، 
کمى بعد سرود ملى خوانده شد  شاهنشه ما زنده بادا.باید کشور 
به فرش جاودان... و یکى از دانش آموزان کالس پنجم دعاى صبح 
گاهى را خواند و سکوتى عمیق حاکم شد ،در همین لحظه صداى 
خانم مدیر یادش بخیر خانم ابوحمزه به گوش رسید شروع سال 
تحصیلى را به همه دانش آموزان مخصوصا کالس اولى ها تبریک 
گفتند و بعد دسته بندى کالس ها توسط ناظم مدرسه اعالم شد نام 
مرا در کالسى در طبقه هم کف خواندند، با خوش حالى از مادر خدا 
حافظى کردم و به کالس رفتم کالس تقریبا شلوغى بوددر نیمکتى 
جایى براى خود گرفتم و نشستم معلم به کالس آمد همه از جا بر 
خاستیم گویا همه مى دانستند باید به احترام معلم بر خاست ،خانم 
معلم خود را معرفى کرد یادش بخیر خانم على آبادى معلم کالس 
اولم واى که چه قدر مهربان و خون گرم بودند زنى که به راستى 
یکى از بهترین ها در زندگى ام بود.خانم معلم از تک تک دانش 
آموزان نام و نام فامیل شان را پرسید و دستى از مهربانى و نوازش 
بر سر همه مى کشید. کنار دستم دخترى نشسته بود که زیر زیرکى 
هم دیگر را نگاه مى کردیم. دخترى زیبا با موهاى بلند و چشمانى 
درشت پرسیدم اسمت چیه؟ گفت :تهمینه گفتم من هم سارام با 
همان صداقت کودکانه دستان هم را گرفتیم و با هم دوست شدیم. 
بعد از این که معلم از حال و هواى مدرسه و ورود به مرحله دیگر 
زندگى و کتاب هاى درسى مان صحبت کردند در مورد لوح فارسى 
هم کمى توضیح دادند، پس از لحظاتى براى مان تغذیه آوردند اما 
یادم نمى آید که چه چیزى بود. زنگ تفریح با بچه ها حسابى اُخت 
شده بودیم و بازى و تفریح مى کردیم و روزهاى بعد درس خواندن 
و آموختن ادامه داشت، رفتار و شیوه ى آموزش معلم عزیزم آن قدر 

شیرین و دل چسب بود که دلم نمى خواست هرگز آن لحظات به 
پایان برسند و افسوس و صد افسوس که ماه ها از پس هم گذشتند 
و آن سال به پایان رسید  اما چیزى که همیشه حالوت و شیرینى 
آن دوران را تازه نگه مى دارد یاد آورى ى چشمان و لحن مهربان 

معلم کالس اولم خانم على آبادى است.
* * *

روز اول مدرسه
سوسن بهار

پنجمین بچه ى خانواده بودم که به مدرسه مى  رفتم برادر بزرگ 
و  ابتداى  ششم  و  دهم  کالس  به ترتیب  خواهر ها   . بود  دانشجو 
یک برادر کالس سوم. با مدرسه و درس آشنا بودم و خیلى دلم 
مى خواست که من هم مدرسه اى شوم، اما بفهمى، نفهمى ته دلم 
بد جور خالى بود. برادرم مدام مى گفت:  مدرسه خونه خاله نیست. 
مهد کودك هم نیست که یک روز بروى، یک روز نه. تازه خواب 
آلو ها رو تنبیه هم مى کنند. مادر چشم غره مى رفت که:  نترسونش 
بچه رو  و پدر دل  دارى مى داد: بابا نترس با سواد مى شى برات 
کتاب قصه میخرم خودت مى توانى بخوانى. مى ترسیدم مریض 
مى گفت:  خواهرم  باشم.  حاضر  مدرسه  اول  روز  نتوانم  و  شوم 
کالس اول مثل کالس ششم مهم است و مهمتر این که اگر روز 
اول نباشى خیلى چیز ها را از دست مى دهى،  تمام تابستان فکر 
مدرسه بود و این که بتوانم روز اول  در مدرسه حاضر باشم. دلم 

براى کودکستان فرهنگ و آقاى صدیق معلم موسیقى  و ویلونش 
تنگ مى شد، آقاى صدیق گفته بود:  نترس جانم مدرسه درست 
روبروى کودکستان است.  من هر روز از این طرف خیابان برایت 
دست تکان مى دهم. دلم براى فرشته دوست و رقیب کودکستانى 
که به قول آقاى صدیق هم رقص من بود تنگ شده بود. فرشته 
قرار نبود به مدرسه ى من بیاید  و خانم  مدیر کودکستان دل دارى 
داده بود که: این جا اگرهم رقص و هم بازى و هم آواز داشتید، 
در مدرسه هم کالس هم درس خواهید داشت. مى دانستم که در 

مدرسه برعکس کودکستان لباس ها مان  یک شکل است.
از یک هفته قبل از شروع مدرسه، هر روز به سارافون اُرمک سیاه 
بلوز، یقه آهارى سفید، جوراب هاى استارالیت سفید لب تورى و 
کفش هاى ورنى سیاهم نگاه مى کردم و لمس شان مى کردم. کیف 
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سیاه  من با سگک هاى  قرمز و لبه ى سفید، خالى بود. دو روز مانده 
به مدرسه پدر مرا به مغازه لوازم تحریر فروشى برد. چند دفترچه، 
مداد هاى پاك کن سر خود، یک مداد عروسکى، خط کش، مداد 
پاك کِن شکل کفشدوزك برایم خرید. مادر گفت: کتاب ها را در 

مدرسه مى خرى نگران کتاب نباش.
مهرماه بود اما هوا گرم و خورشید تابناك. خواهرم موهایم را دم 
خرگوشى درست کرد و دو روبان قرمز را به آن بست. لباسم را 
که پوشیدم وان یکاد خواندن دایه خانم شروع شد، از زیر قرآن مرا 
رد کرد و زیر گریه زد، مادر  با تحکم گفت: مگر قرار نبود گریه 
در کار نباشد؟ من هم گریه ام گرفته بود، مادر نمى توانست با ما 
بیاید خواهرکوچکم مریض بود و پدر اجازه نداد که با خواهرم 
بروم. خودش مى خواست و مى بایست مرا تا مدرسه همراهى کند. 
پاکت کوچولوى خوراکى را به دقت در کیفم گذاشتم. همه چیز 
آماده بود. دست در دست پدر راه افتادم، یک پایم جلو مى رفت 

یک پا به عقب بر مى گشت و مرتب بر مى گشتم و به در بسته ى 
خانه نگاه مى کردم،  دلم آشوب بود، بى آن که بدانم  یک مرحله ى 
مهم از زندگى را پشت سر مى گذاشتم. انگار حس کرده بودم و 
نمى خواستم. دیگر نه از  خواب بعد از ظهر ها در مهد کودك خبرى 
بود، نه از آغوش گرم مادر در روزهااى که به  کودکستان نمى رفتم. 
بغضم گرفته بود. پدر دستم را محکم نگرفته بود. مهربان و مالیم 
و هراز گاهى دستى به موهایم مى کشید. دو سه بار به صرافت 
رهانیدن خودم از دست گرم و کشیده و سفید پدر افتادم. اما کالم 
پرمحبتش:  دخترم با سواد میشى دکتر میشى میفرستم خارج درس 
بخونى   و داستان کشتى هاى اقیانوس پیمایش منصرفم کرد. به 
خیابان اصلى که رسیدیم، دیدن بچه هایى که دست در دست پدر 
و یا مادر به طرف مدرسه روان بودند، قوت قلبى به من داد. حاال 
دیگر فقط به مدرسه فکر مى کردم و این که کى مى توانم به نویسم 

و بخوانم؟
پایم را که از در به درون حیاط مدرسه گذاشتم از دیدن آن همه بچه 
آن جا وحشتم گرفت. تازه به یاد آوردم من هیچ کس را نمى شناسم. 

هیچ دوستى ندارم. پاى پدر را گرفتم و خودم را پشت سرش قایم 
کردم. زنگ به صدا درآمد پدر مرا، به طرف صف هل داد و با ناظم 

مدرسه مشغول حرف شد.
صداى بلندگو که مى گفت به صف.! همه را در جا ساکت کرد. 
از آن همه  فریاد و همهمه ى پرستووار، جز صداى بادى که در 
پرچم نیم افراشته ى صبح گاهى به انتظار سرود و باال رفتن تکان 

مى خورد، هیچ صدایى باقى نبود.
چون ازهمه کوچولو تر و قد کوتاه تر بودم به طرف جلوى صف 
حرکت کردم دلم مى خواست همه چیز را ببینم که، صداى خشک 
و محکم خانِم دامن بنفش میخ کوبم کرد: قد کوتاه ها ته صف! من 
شدم یکى مانده به آخر پشت سر من ژنیک مفسسیان دختر کک 
مکى و مو حنایى  بود که قدش از من هم کوتاه تر بود، به مبصرى 
که خط کش به دست، داشت  صف را تنظیم مى کرد گفتم :اجازه 
ما قدمون کوتاهه نمى بینیم. که اولین خط کش بر دستم فرود آمد، 
قد بلند ها سر صف، قد کوتاه ها ته صف؟ با چشم گریان و بغض 
مى خواستم  مى آمد  بدم  مدرسه  از  کشیدم  عقب  را  خودم  آلود 
به خانه بر گردم؛ هیچ کس را نمى شناختم، در فکر این بودم که 
چگونه فرار کنم؟ که نگاهم به جلوى صف افتاد دخترى قد بلند 
اول صف با چشمان سیاه درشت موهاى فرفرى دوتایى بافته  به من 
نگاه مى کرد و وقتى که نگاه مان  درهم گره خود، زیباترین لبخند 
دنیا را زد، و گفت من مهنازم و من یکى مانده به آخر صف با اول 
صفى دوست شدیم دوست واقعى. این زیباترین لبخندى بود که 
دیده ام و هرگز فراموش نمى کنم. نه من مهناز نوربخش که مدرسه 
را برایم قابل تحمل کرد مدرسه اى که بعدها  دوست داشتنى تر از 
هر مکانى شد هر گز فراموش نمى کنم، خانم وکیلى معلم کالس 
اول دبستان را هم نه. که با دیدن من گفت حق با تو بود کسى که 
قدش بلند نیست باید جلو بایستد که مراسم صبح گاه را به بینید.

* * *

روز اول مدرسه
اندى

أواخر تابستان بود و من گرچه در واقع 7 ساله نبودم نمى دانم چرا 
مادر جان براى من شناسنامه بزرگ گرفته بود این را واقعا هیچ 

وقت نفهمیده بودم بگذریم .
مشکل مدرسه را من بیشتر ازهمه با اقاى  ُجو  گفته بودم. بزرگترین 
مشکلى که به ذهنم مى رسید لیوان آبى بود که قرار بود داشته باشم. 
مدام انواع این لیوان ها را با آقا  ُجو مى دادم تا یکى را انتخاب کند 
آقا  ُجو  هم هر چى را مى انداختى طرفش گاز مى گرفت و همه 
لیوان ها را شکست  اقا جو  در واقع سگ پسر  دائى جان بود که تازه  
به تهران آمده بودند. عمه جانش که مادر من بودند همیشه خانه ى 
ما دعوت شان مى کرد، آقا  جو  سگ پسر دائى خان همیشه با من 
مهربان بود. شاید باور نکنید اما آقا جو یک  جرمن شپرد  بزرگ 
بود. گاهى مادر جان شروع به ناله مى کرد که حاال باید براى سگ 
هم کلفت بشؤم البته کارى نمى کرد. من از یک سال قبل فهمیده 
بودم که من باید همه ى کارهاى آقا جو را بکنم .پدرم معموال چیزى 
نمى  گفت اما اکبر آقا همسایه ى روبرو که همیشه از پنجره  سرك 
مى کشید و من را با آقاى جو دیده بود گاهى غرولند مى کرد که 
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بچه! ننه، بابا به تو یاد ندادن سگ نجسه خالصه تنها ترس من این 
بود. چون من خیلى بعد ازآن فهمیدم نجس چیست.اما چهره ى    
اکبر آقا با سبیل هایش که آن ها را دم پنجره  کوتاه مى کرد همیشه 
ترسناك بود. خالصه اول مهر شد و من باید به مدرسه مى رفتم. به 
مادر جان گفتم: آقا ُجو را به برم؟ که مادرجان فرمود: دیگه چى؟ 
اصال زنگ بزن مدیر مدرسه بیاد آقا جو را به بره قدرى عصبانى 
شدم و دلم نمى خواست به مدرسه بروم  تا این که با اصرا مادر 
و خواهر و عمه و شمسى خانم راضى شدم بروم مدرسه. مادرم 
گفت: پس کو اون لیوان ها ؟ همه لیوان هایى را که آقا ُجو خورد 

کرده بود نشان دادم. مادر تقریبا منفجر شد و خاله خانم آمد من 
را گرفت  و تقریبا به زور داد یکى دیگر بگذارى تو ى ماشین که 
به مدرسه بروم. اما جو هم مى خواست بیاید تو ى، ماشین .عجب 
دردسرى شد یکهو احساس کردم انگار همه ى غصه هاى عالم 
ریختند روى سرم. شروع کردم به گریه. اقا جو مد جلو پوزش 
را به سر و کله ى من مى مالید تا این که گریه ى  من تمام شد. در 
ماشین را بستند صداى زوزه ى آقا ُجو بلند  ماشین بودیم. تا درِ 
شد. بعد از پارس کردن ها اکبر آقاى همسایه از پنجره ى روبرو 
سرش را بیرون آورد و شروع کرد به اعتراض به صداى آقا ُجو 
و تربیت من و نجس و سگ و تربیت و چیزهاى دیگر که هیچ 
دوست نداشتم بشنوم. احساس ترسم زیاد بود. رفتم به مدرسه. 
اسم مدرسه ى ما  دانشمند. بود مادر خیلى پُز این اسم را مى داد 
تا چند تا خانم و یک آقا آمدند داخل کالس یک خانم جوان هم 
بود که هى دست من را فشار مى داد و مى گفت:  ماشاهللا عزیزم 
تو قدت بلنده برو بشین عقب  من هر جا  که گفتند نشستم چیزى 
جز سالم و احوالپرسى و چند تا بچِه کوچیک تَر که آن ها هم 
جیغ و داد مى کردند  یادم نمى آید گریه شان به قول خاله خانم، 
گوش عالم را َکر مى کرد دوتاى شان هم در شلوار مدرسه شان 
ادرار کرده بودند. تا این که  حسام  یکى از بچه هاى خیابان پنجم 
که همیشه ول بود در کالس ما پیدا شد آمد و گفت از اکبر اقا چه 
خبر؟ من یادم بود گردن دراز و سیبیل اکبر آقا را اما چیزى نگفتم 
مثل آدم آلل تا حسام یک عکس از یک چاقو نشان من داد  و به 
دروغ گفت اکبر آقا مى خواسته آقا جو را بُکشد و او مانع شده . 
من آن قدر ترسیدم مانده بودم چه کنم گفتم فقط نکش سگ مال 
من نیست، اما مگر ول مى کرد هى از انواع چاقو حرف مى زد.  

ترس از چاقو و اکبر اقا من را آلل کرده بود. 
خواستم برم بپرسم دستشویى کجاست؟ که گفتند بر پا و هیچ کس 
نفهمید یعنى چى. احساس کردم شلوارم خیس شده و أشک هم 
از چشمانم جارى .عصر که  برگشتم  ُجو تنها مهربانى بود که آمد 
پیشم .من به آقا ُجو یک جیگر گنده دادم که مادر جان براى بابا 

گرفته بود یک کم هم شکالت دادم او هم خورد. 
* * *

اولین روز مدرسه
نیکا ماندگار

روز اول مهر بود، مثل همیشه با مامان به سمت مدرسه حرکت 
کردیم تا به مدرسه رسیدیم ، چشمم به یک بچه گربه افتاد. من 
عاشق بچه گربه ها بودم. با خودم فکر کردم که یعنى  مى شود این 
بچه گربه مال من باشد؟ و من بتوانم با خودم به خانه  ببرمش؟ در 
همین فکر بودم که ناگهان بچه گربه را در کیف خودم دیدم. زنگ 
خورد، بچه ها به صف صف، از جلو نظام. کالس ما دوى  س  بود. 

همه به کالس رفتیم، نیمکت من ردیف سوم بود.
زنگ اول معلم اولم ، خسته کننده بود. واى که چه دوست داشتم 
زودتر تمام مى شد و به خانه  مى رفتم  که با بچه گربه  بازى  کنم.

زنگ بعدى ریاضى داشتیم.
اوه نه خانم معلم مرا صدا کرد که مسئله را حل کنم.

 3/4+ 3 =؟
در کیفم را باز گذاشتم تا بچه گربه بتواند نفس بکشد.

داشتم پاى تابلو جواب مسئله  را مى نوشتم که از صداى جیغ دوستم 
و معلمم برگشتم ... گیج شده بودم نکند بچه گربه؟

تا به خود آمدم دیدم معلم مان روى میز ایستاده و بچه ها همه جیغ 
زنان دارند تو کالس مى دوند.

یک دفعه در کالس باز شد. ناظم... واى نه... بچه گربه با سرعت 
هر چه تمام تر از کالس بیرون رفت.

بعدش هم خودم را تو ى دفتر دیدم و خانواده م که مشغول امضاى 
رضایت امه براى من هستند.

این بود روز اول مدرسه اى که من هیچ  وقت فراموش نمى کنم.
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روى پله ها نشسته بود،  با سارافون  اُرمک سیاه، موهاى به 
اصطالحُ دم موشى جوارب لب تورى استارالیت سفید، کفش 
ورنى سیاه و بلوز یقه آهارى . توى صورت گرد و کوچکش 
فقط چشم داشت و چشم. خانم ناظم را که دید از جا پا شد 

و سالم داد. خانم ناظم گفت:
- چرا این جا نشستى؟ عزیزم تو که شاگرد مرتبى هستى مگر 

از کالس درس بیرونت کردند؟ 
- نه خانم! اصال! آخه امروز هم آقا معلم نیومدن، من انتظارشون 

رو مى کشم، شاید بیان، دیر بیان ولى کسى نباشه، برگردن.
- اوه راست مى گویى، شما ها قرار بود امروز یک ساعت دیرتر 

شروع کنید تا فکر یک معلم دیگر یا موقت باشیم.
- اوه نه خانم خواهش مى کنم ما همه این آقا معلم را خیلى 

دوست مى داریم. کارى کنید ایشان بر گردند.
خانم ناظم همین طور که به طرف دفتر مدرسه برمى گشت گفت:

- آره معلومه براى همینم فراریش دادین دیگه.
- نه به خدا خانم تقصییر ما نبود.

- باشه پاشو برو تو زمین ورزش با بچه ها بازى کن جیران، 
بعدا راجع به این موضوع حرف مى زنیم.

اما دخترك از جایش تکان نمى خورد.انگار تحصن کرده باشد. 
خانم معلم جوان و زیباى نقاشى با گونه هاى عنابى و جعبه اى 

مداد رنگى و یک دفتر نقاشى به طرف جیران آمد.
- بیا عزیزم حاال که این جا تک و تنها نشستى بیا یک نقاشى 
براى آقا معلمت بکش، خانم ناظم قول داده به دستشآن برساند. 
دستى به موهاى دخترك کشید، مداد رنگى ها را به او داد و رفت. 
دخترك مشغول نقاشى بود که سایه اى را روى دفترچه نقاشى 
لبخند  با  را  موسیقى  معلم  خانم  کرد  باال  که  را  سرش  دید. 

تحسینى بر لب دید.
آفرین چه نقاشى زیبایى، اما کمى غمگین است. بگذار برایت 
سبز  و  سبز  و  سبز  به  کرد  شروع  و  بخوانم  شاد  ترانه  یک 

کشت زار ها، دستى به سر جیران کشید و رفت.
در حال کشیدن نقاشى و زمزمه سرخ  سرخ سرخ بود که سرش 
را باال گرفت و خانم زرین قلم را دید که با چهره زیباى مهتابى 
رنگ و ملکوتى با لبخندى مهربان به سوى او مى آید. نوشته هاى 
این خانم را آقا معلم براى شان خوانده بود و جیران لقب زرین 

قلم به ایشان داده  بود.
- چرا این جا نشستى عزیزم؟

- منتظر آقا معلم هستم. چند وقت است  که دیگر نمى آیند.
- اوه نازنینم و تو هنوز منتظرى؟ 

- بله خانم
- خیلى دوستشان دارى؟

- بله.
- چرا؟ مى توانى بگویى؟ براى چى دوستشان دارى؟

- بله آقا معلم ما، با همه یک جور دوست اند و برخوردشان 
بدون استثناست، به ما کار جمعى یاد دادند، ابتکار عمل را به 
خودمان مى دهند. خیلى شادند. حتى اگه عصبانى باشند، اذیت 
نمى کنند و براى شان ما و پسرها نه تنها فرق نمى کنیم، بلکه 

پشتیبان ما دخترها هستند.
- حاال مى خواهى این جا بنشینى تا بیایند؟

- بعه، تا همیشه.
- مى شود اسم آقا معلمت را به پرسم؟

- اسم شان جلیل هست خانم.
- اى واى ى ى... 

- اسم آقا معلم ما لیل هست من هم مثل تو در انتظار آقا معلمم، 
مى توانم کنارت به نشینم؟

- بعله بفرمایید، خواهش مى کنم.
خانم ناظم نقاشى جیران را که دید به طرف تلفن رفت. پنجره یى 
رو به باغى زیبا و دخترکانى قلم به  دست و در انتظار با هاله اى 

از غم بر صورت هاى دلپذیرشان.

در انتظار آقا معلم
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خیلى خوابم  مى آمد اما یک عالمه مشق و درس داشتم. هوا 
ابرى و مه آلود بود و تختم را هم هنوز مرتب نکرده بودم، 
همه چیز بوى خواب مى داد.اما من تصمیم گرفتم که: هر 
چند روز تعطیل است و کلى وقت دارى، باید با حس خواب 
برادرت  دست  بهانه  شده  که  هم  یک بار  براى  و  به جنگى 
ند ى که سر به  سرت به گذارد و خواب  آلود صدایت کند. 
دفترچه ى کاهى را خیلى دوست  مى داشتم . کاغذ ش مثل 
پاکت میوه و رنگش مثل کاه بود، من هم از رقص کاه در 
میان گرد باد که آن را به رنگ طال در مى آورد خیلى خوشم 
میا مد و هم از بوى کاه گل وقتى روى آن آب  مى پاشیدند. 
براى همین همیشه  مساله ها ى ریاضى را در دفترچه هاى 
کاهى حل مى کردم. سر جایم روى صندلى نشستم و مداد ته 
پاك کنى را دستم گرفتم، صورت مساله را نوشتم و مشغول 
حل کردن شدم. مساله این بود: اگر بر روى برگ درختى 
چهار تا کفش دوزك نشسته باشند و یکى از آن ها به پرد، 

جند کفش دوزك روى برگ درخت باقى مانده است؟ 
نگاهم به بال کفش دوزکى که مى پرید خیره ماند و شروع 
کردم به خال هاى روى بالش را شمردن. از بوى  کاه گل 
که در دماغم پیچیده بود از سرم را باال گرفتم. برادرم باالى 
سرم ایستاده بود و با قطره چکانى که از قطره ى گوش من 
باقى مانده و ما دو تا آن  راشسته بودیم و با آن  بازى دکتر 
مى  آب  قطره  قطره  دفترم  روى  بر  مى کردیم  آزمایشگاه  و 
چرك  کاهى  دفترچه هاى  به گویم   که  رفت  یاد  ریخت، 
نویس مان بودند، اول مساله ها را در آن ها حل مى کردیم و 
بعد در دفترچه هاى اصلى پاك نویس  شان مى کردیم. به او 
گفتم دفترچه ام را خراب کردى، مگر نمى بینى دارم مساله 
حل مى کنم و او با صداى بلند خندید خواب آلود جان، تو 
که خوابیده بودى، پاشو همه ى کفش  دوزك ها پریدند و 
یک  ساعت است که مامان صدایت مى زند بیایى ناهارت 

را بخورى.

خواب   آلود!




