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دوستان خوبم سالم!

بار دیگر مهر ماه  فرا رسیده و زمان رفتن به مدرسه یا  کالسى 
باالتر براى بعضى از شما ها و آغازرفتن به مدرسه براى برخى 

دیگر است.
و  مى گویم.  تبریک  شما  به  را  جدید  تحصیلى  سال  هم  باز 
بازهم آرزوى زمانى را دارم که همه  ى کودکان جهان، فارغ 
از رنج، فقر یا اجبار به کارکردن، اسیر آمدن در دام جنگ و 
باالیاى طبیعى و بیمارى ها، با چهره ى شاد و لبانى خندان 
به مدرسه بروند. مدرسه اى که در آن خبرى از  تنبیه نیست، 
درس هایى که شما را تشویق به آزمایش ، تجربه ، خطامى کنند  
در آن تدریس مى شود و طرح هر گونه پرسشى بدون خطر و 
سانسور است. مدرسه و معلمانى که شما را براى یک زندگى 
شاد و فعال و در خور شان انسان آزاده،آماده مى سازند. در 
آغاز سال تحصیلى جدید از شما دوستان خوبم مى خواهم 
که با یک دیگر مهربان باشید اگر کسى از هم کالسى ها یا هم 
مدرسه یى هاى شما مشکل جسمى دارد نه تنها مسخره اش 
کمک  و  عشق  احترام،  قابل  خودتان  مثل  را  او  بلکه  نکنید 
بدانید همان طور که آزار دادن شما عزیزان کوچک زشت و 
ناپسند است، همان طور هم، "دیگر آارى"  و آسیب رساندن 
به یک دیگر نا پسند و بد است. به امید آن روز و با آرزوى 

شادى سالمتى و موفقیت براى شما.

داروگ
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سخنى با بزرگ تر ها
گفت وگو با فرهاد بشارت

بزرگ ترهاى عزیز در این شماره داروگ که ویژه ى باز گشایى مدارس 
است، همان طور که تا کنون سنت داروگ بوده، به مدرسه، آموزش 
و وضعیت کوکان جهان در زمینه ى امر تحصیل مى پردازیم. حتما 
به خاطر دارید که براى نشان دادن وضعیت تحصیل مصاحبه هایى 
عمو  همان  یا  خیاط   صداقتى  با  على  جمله  از  داشته ایم؛  هم  قبال 
فرهاد  با   مصاحبه  به  را  شما  توجه  شماره  این  در  خودمان،  خیاط 
فنى  مسول  و  دبیر  همچنین  و  اجتماعى  و  سیاسى  فعال  بشارت   
و  کشورسوئد  شهرهاى  از  یکى  مدارس  در  کامپیوتر  کارهاى 
انعکاس وضعیت این مدارس و امر آموزش در آن ها جلب مى کنیم.

داروگ  به  را  وقت تان  این که  از  تشکر  و  شما  به  دورد  سوسن:   -
دادید.در این گفتگو  با طرح سواالتى مى خواهم نظر شما را  به طور 
کلیدى  یکى از  هم چنین  و  بپرسم  مدرسه  مقوله ى  باره ى  در  کلى 
قبال  مضمون  همین  در  کنم.  طرح  زمینه  این  در  را  سوال ها  ترین 
صداقتى  على  با  گفتگو  جمله،  از  داشته ام  هم  دیگرى  گفتگوهاى 
خیاط، کایالیش ساتیراتى و دوستان دیگر به نظر شما به نظر شما 
باشد؟ خوردار  بر  باید  مختصاتى  چه  از  ایده آ آل  مدرسه ى  یک 
- فرهاد: با سالم به شما و خوانندگان داروگ؛ ببینید اگر ما مدرسه 
در  آموزش،  این  آن وقت  بگیریم  نظر  در  آموزش  براى  محیطى  را 
مغز اتفاق مى افتد و آخرین تحقیقاتى که در علم بیولوزیک و علوم 
ژنتیک و فونکسیون مغز انجام گرفته است، و من هم در سمینارى 
سال قبل برگذار شده بود شرکت کردم،  که در این مورد یکى دو 
صحبت از این است که طبق تحقیقات علمى ثابت شده که مغز انسان 
از بدو تولد تا پایان زندگى سلول هاى تازه تولید مى کند. وبه این 
معنى این طور نیست که ما با تعداد معینى سلول مواجه هستیم و در 
نتیجه امر اموزش یعنى ایجاد ارتباط بین این سلول ها . بر اثر تجارب 
فکر  توانایى  شود،  بیشتر  سلول ها  این  بین  ارتباط  چه  هر  مختلف 
کردن و یاد گیرى باال مى رود. بنا براین امر اموزش  یک پروسه ى 
تمام عمر است و  به مدرسه محدد نمى شود. و باید به این مساله باز 
تر نگاه کنیم . به نظر من یک مدرسه ى ایده آل، مدرسه یى است که 
این پروسه ى آموزش تمام عمر را به بچه ها یاد بدهد به خصوص 
با توجه به این که دردنیاى کنونى با پیشرفت جدید تکنیک، به هم 
بافته گى جهانى و امکان ارتباط سریع، هم امکانات بیشتر شده است 
آموزش  تکنیکى  مسایل  زمینه  در  مرتبا  انسان  این که  به  نیاز  هم  و 
ببیند. همین طور در زمینه ى مسایل اجتماعى؛ زیست محیطى و غیره. 
آن وقت اگر ما این ها را هدف اصلى مدرسه تعریف کنیم، مدرسه 
از جمله جاهایى است ، که این آموزش در آن شکل مى گیرد. بخش 
زیادى هم از آموزش ما از جامعه کسب مى شود ، از  خانواده، دوستان 
و دنیاى مجازى، اما به نظر من مدرسه نقشى کلیدى در این امر دارد که 
بتواند توانایى آموختن را به انسان یاد بدهد نه این که در مغز کودك 
خشت بگذارد که دو ،دو تا مى شود چهار تا و امثالهم، مدرسه  باید 

به تواند توان فکر کردن را به کودك بیاموزد. ما اگر همین طور سر 
انگشتى حساب کنیم که اگر دوازده سال به مدرسه برویم  این جا من 
دانشگاه را حذف مى کنم ، با یک عمر متوسط تقریبى، محدودا یک 
هفتم عمرمان را در مدرسه مى گذرانیم. و اگر این  مدرسه به تواند در 
شاگردانش توانایى تفکر انتقادى را ایجاد کند بسیار مهم است و این 
دید انتقادى، به معنى کنجکاوانه و کاوشگرانه و انتقادى بسیار مهم 
است. براى کودك این  نوع آموزش از آن جا مهم است که به تواند 
خودش را بخشى از جامعه، بخشى از داده هاى زیست محیطى کل 
کره ى جهان بداند. به نظر من این یک فاکتور اساسى هست و یک 
مدرسه ى ایده آل را، با داشتن هر چه بیشتر شاگردانى که خود پویا 
هستند، انتقادى فکر مى کنند مى توان شناخت. در یک چنین مدرسه اى 
و  آموزشگران  براى  مرتبا  جدیدى  سوال هاى  و  باورها،  اید ه ها، 
پداگوگ هاى که مشغول کار و در ارتباط با داشن آموزان طرح مى شود.

سوسن: خیلى ممنون خب سوال دوم من در واقع وجه تکمیلى همین 
صحبت هاى شما هست ، با توجه به تجاربى که دارید، محتوى این 
آموزش را در کشور سوئد چگونه ارزیابى مى کنید و دوم این که به نظر 
شما مفاد آموزشى در مدارس از چه مختصاتى باید  تشکیل شده باشند.

فرهاد: خب من در ایران مدرسه و دانشگاه رفته ام و االن بیست سال 
است در مدارس سوئد کار مى کنم. البته نه به عنوان آموزگار بلکه 
مدارس  این  از  تا  چند  در  و  تکنیک  و  اینترنت  متخصص  به عنوان 
وقتى که به کنه فلسفه ى آمووزشى رفته ام، به نظرم فلسفه آموزشى  
مى کنم  کار  آن  در  االن  همین  که  مدرسه یى  در  مثال:  دارند  جالبى 
مى گویند آن چیزى که شاگردان از مدرسه باید انتظار داشته باشند در 
درجه ى اول احساس امنیت هست مورد احترام قرار گرفتن است و 
برابرى، در وهله ى دوم شاد بودن بچه ها است، و دست آخر از پس 
امتحانات بر آمدن. از این نظر در این این عمر نسبتا طوالنى م تا آن جا 
که کار کرده ام و تحقیق کرده ام و خوانده ام، سوئد یکى از بهترین 
امکانات آموزشى و مدارس را دارد.ساختمان ها و کالس هاى مناسب 
با گردش هواى خوب صندلى هاى راحت و کال فضاى شاد. البراتوار، 
کتاب خانه هاى  غیره  و  الکترونیک  وخیاطى،  نجارى  گا ه هاى  کار 
مدرن، ارتباطات،کامپیوتر واینترنت. شاید براى عزیزان در ایران جالب 
باشد که بدانند االن در سوئد تمام مدارس باید و - این سیاست اداره 
آموزش و مدارس هست - که تمام مدارس باید سیستم کامپیوترى 
و بى سیمى و اینترنتى  فوق العاده قوى داشته باشند و هر شاگرد از 
کالس آمادگى تا کالس نهم یک کامپیوتر دارد. این االن یک واقعیت 
است. در مدارس سوئد و حتى در مدرسه یى که من هستم و جزو 
تامین  امکانات  این  همه ى  هست،  شهر  محروم  مناطق  اصطالح  به 
است . ورزشگاه، کتابخانه و حتى من تازه گى شنیدم که که به چند 
روانشناس پروژه داده اند و گفته اند که، بیایند و با بچه ها کار کنند. 
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بحث شان این است که مدرسه ورزشگاه براى تمرین بدنى دارد ولى 
براى تمرین فکرى و مغز نه و قرار است  طرحى ارایه دهند که این 
امررا  ممکن سازد و این پروژه در حال اجرا است. هرمدرسه یک 
مربى دارد، یک پرستار دارد، روانشناس در آن کار مى کند، ماتریال 
انسانى هم که معلم ها باشند بطور نسبى بسیار خوب است. هر کالس 
ماکزیمم بیست شاگرد دارد، البته با خاطر وضعیت خاصى که طى دو 
سه سال اخیر بوجود آمده تعداد شاگردها در بعضى مدارس از بیست 
تا بیشتر شده و به بیست و شش تا رسیده است و این روشن است 
که هم معلم ها و هم شاگردها را این وضعیت در حالت اضطراب 
نگه مى دارد و از بارآورى پروسه ى آموزش در مدرسه کم مى کند. 
اما على رغم این مى  توانم تا آن جا که من مى دانم بگویم سوئد تنها 
مجانى  طور  به  بچه ها  به  غذا  وعده  سه  روزانه  که  است  کشورى 
نیم  و  شش  شش،   ، ساعت  مادرش  و  پدر  بچه  اگر  یعنى  مى دهد، 
سر کار مى روند که شامل راننده هاى اتوبوس و قطار، پرستارها و 
خیلى از گروه هاى شغلى دیگر که کسى را ندارند و بچه را شش تا 7 

صبح به مدرسه مى گذارند و آن جا براى بچه ها صبحانه آماده است.  
ناهار بسیار خوب دارند با باالنس غذایى الزم و خوب براى همه ى 
بچه ها و اگر کودکى بعد از ساعت هاى درسى به دلیل کار کردن پدر 
و مادر نمى تواند به خانه برود  و مى ماند، در بخشى به عنوان اوقات 
فراغت که در آن جا درس شان را مى خوانند بازى مى کنند و مى توانند 
غذایى به  عنوان عصرانه یا شام هم بخورند. و اما بر گردیم به سوال 
شما در باره ى مفاد آموزشى من این جا واقعا نمى توانم از سخنرانى 
و  چه  براى  عنوان  آموزش  چامسکى تحت  جالب  نوام  العاده  فوق 
چه کسى ؟ صحبت نکنم، توصیه مى کنم  کسانى که به زبا انگلیسى 
آشنایى دارند این بحث را در یوتیوب گوش بدهند، براى من این 
سخنرانى بسیار بسیار آموزنده بود. اگر ما آن را مالك قرار دهیم که 
االن توضیحش مى دهم؛ اگر آن را در نظر بگیرم مفاد آموزشى در سوئد 
هم کم یا بیش همان آموزش خشتى و قالبى است که در تمام دنیا در 

جامعه ى امروز سرمایه دارى هست. خیلى از شاگردان نمى دانند چرا 
ریاضیات مى خوانند؟ چرا این فرمول ها را باید یاد بگیرند؟ چرا تاریخ 
مى خوانند؟ و به اصطالح فلسفه ى این مفاد آموزشى که بچه ها باید 
یاد بگیرند چیست؟ حاال درعلوم طبیعى و یا علوم انسانى و جامعه 
شناسانه این ها براى بسیارى از شاگردها گم است و در نتیجه آن اشتیاق 
براى فراگیرى نسبت به احساس اجبار کم است. یا بى عالقه گى کامل 
وجود دارد، بنابر این تا آن جا که به مفاد درسى بر مى گردد، مدرسه 
حتى در سوئد حلقه رابطى بین شاگرد و محیط زندگى براى آموزش 
و تفکر انتقادى نیست، بلکه مکانى ست براى تربیت کارگران آینده 
که تابع باشند. چیزهایى را باید بلد باشند و چیزهایى را نه. و مدیران 
در سطح جامعه سر مایه دارى از سیاست مدار گرفته تا مدیران  باال 
در مدارس خاصى تربیت مى شوند و البته تعداد مدارسى که مدیر و 
سیاست مدار تربیت مى کنند بسیار کم است و مال از ما بهترانند و 
مدارس دیگر مدرسه هایى هستند که به توانند در کمترین زمان ممکن 
دارى  انتظاراتى که سرمایه   را با همه ى آن  آینده ى کارگران  نسل 

از کارگر امروزى دارد، چه کارگر کار یدى چه فکرى تربیت کند. 
به نظر من همین سیستم امتحان گرفتن و نمره دادن  که کودکى که 
12 سال مدرسه رفته است باید از طریق امتحان و نمره گرفتن میزان 
یاد گیرى و دانش اندوزیش  اثبات شود، بدون این که برخى از این 
مفاد درسى کوچکترین  تاثیرى در زندگى  او دشته باشد یکى از این 
شاخص ها است. من خودم در کالس دوازده مثلثات را بیست گرفتم. 
نمره ى بیست از بیست و باور کنید تا سال سوم دانشگاه نفهمیدم این 
فرمول هاى عجیب غریب، تانزانت کتانزانت، به چه درد مى خورده ند، 
تازه سال سوم دانشگاه فهمیدم این علم بدرد دریا نوردها براى  درك 
فاصله شان از ساحل و با رویت ستاره ها به کار مى آید. بنا براین به نظر 
من، مفاد آموزشى باید ربط مستقیم با زندگى کودکان داشته باشند و 
مدرسه در درجه ى اول مى تواند لزوم آموختن این علوم را به بچه ها 
نشان بدهد و آن ها را قانع کند  و آماده سازد که آن را فرا بگیرند. از 
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این نظر به عقیده ى من حتى این امتحان گرفتن و نمره دادن خیلى 
غیر انسانى و طبقاتى ست در جامعه ى موجود، براى این که شاگردان 
از جاه ها و موقعیت هاى مختلفى مى آیند توانایى هاى مختلف دارند؛ 
یک شاگردى که  از سوریه یا عراق آمده است و پدر و مادرش هم یا 
کم سواد یا بى سوادند، زبان سوئدى را باید تازه به عنوان زبان دوم 
یا سوم یاد بگیرد، در همان کالسى نشانده مى شود که سایر دانش 
با  هستند  سوئدى  دو  هر  مادر  و  پدر  که  کودکانى  و  بومى  آموزان 
سوادند کارهاى نسبتا پیچیده و پیشرفته اى مى کنند در تمامى رشته ها 
از ریاضیات گرفته تا خواندن و نوشتن انگلیسى. مى توانند هر شب به 
بچه هاى شان کمک کنند، اما بچه یى که این امکانات را ندارد همان 
چه  خب  بدهد.  باید  هم  را  امتحان  همان  بخواند  باید  را  درس ها 
شاخصى؟ کدام امتحان مشترك مى تواند نشان بدهد که این کودك 
توانا تر است یا آن دیگرى؟ و اگر آن کودك درموقعیت  بهترى قرار 
بگیرد و کمک بیشترى براى آموختن در اختیارش قرار بگیرد، شاید 
نمره هایش باالتر بروند.من مخالف اندازه گیرى دانش به یک شکلى 
در رشته هاى مختلف نیستم، خب روشن است وقتى کسى مى رود 
خلبانى یاد بگیرد دست آخر باید امتحانى بدهد تا بتوان جان سیصد 
چهار صد آدم را در هوا به دست او سپرد. ولى این نیازمند به برداشتن 
قدم هاى زیادى است تا بتواند به آن مرحله برسد. االن صحبت بر سر 
این است که حتى از بچه هاى کالس دوم و سوم هم امتحان بگیرند 
و به آن ها نمره بدهند. و بچه ها را بر این اساس طبقه بندى کنند.

- سوسن: یک دنیا ممنون در واقع شما در این صحبت تان به سوال سوم 
من هم پاسخ دادید سوال دیگرمن در ارتباط با مقوله ى  اکوالیتى یا برابرى 
جنسیتى بین کودکان و نوجوانان پسر و دختر است که شما در شروع به 
آن اشاره کردید، در مدارسى که شما کار مى کنید این پدیده را چگونه 
مى بینید؟ آیا  شما این را به چشم خودتان مى بینید، بگذریم که مفهوم 
برابرى گسترده تر است، حاال حتى همان تساوى را آشکار مى بینید؟ 
- فرهاد: اجازه بدهید قبل ازاین که به این سوال شما پاسخ بدهم کمى 
در باره این مسله برابرى در مدارس سوئد صحبت کنم. مدارس سوئد 
ساختمان هاى  هستیم  ما  که  شهرى  همین  در  طبقاتیست.  کامال  هم 
مناطق پولدار نشین در مقبل مدارس فقیر نشین و گتو مثال مدرسه یى 
که من در آن کار مى کنم از ساختمان گرفته تا مبلمان کالس ها تا 
البراتوار و مراکز دیگر به لحاظ آرشیتکتورى بسیار با هم متفاوتند.
معموال معلم هاى مجرب سعى مى کنند در آن مدارس کار پیدا کنند و 
این مدارس هم مى کوشند معلم هاى مجرب و توانا را از آن خود کنند. 
در نتیجه معلم هایى که در مدارس گتوها کار مى کنند  بیشتر جوانند و 
معلم هایى نیستند که به توان از آن ها انتظار داشت در شرایط سخت 
و متفاوت کارآیى چندانى داشته باشند. شاگردان مناطق پول دار نشین 
در خانواده هم امنیت مالى و فکرى بسیار بیشترى دارند و بر عکس 
این مساله ى عدم امنیت، فقر، ندارى و کمبود  کمک هاى آموزشى 
الزم در خانه،شامل شاگردان مناطق فقیر و گتوها مى شود. مناین را هر 
روز به چشم خودم مى بینم ، یک معلم فقط نقش مربى و واسطه ى 
شاگرد با محیطش و این که تفکر خالق را ا لبته در جهت معین  به او 
بیاموزد ندارد بلکه باید نقش والدین، روانشناس و مشاور حقوقى را 
هم داشته باشد. بر گردیم به مقوله ى برابرى، ببینید آدم باید همیشه دو 
احساس یا دو مکانیسم ارزیابى را کنار هم استفاده کند، یکى ارزیابى 
نسبى است، کامال روشن است که برابرى جنسیتى در مدارس سوئد 

به هیچ وجه قابل مقایسه با مدارس کشورى مثل ایران نیست، این 
جا بچه ها از کودکستان با هم بزرگ مى شوند، با هم دیگر در یک 
کالس مى نشینند، با یک دیگربه یک کالس رقص مى روند، با هم 
جنسى  آموزش  سالگى  سیزده  دوازده  از  مى روند،  ورزش  سالن  به 
مبنى برارگانیسم طبیعى بدن شان را شناختن، آمیزش جنسى و بعدها  
وسایل جلوگیرى وپیشگیى از باردارى بیمارى هاى آمیزشى عریان 
بدون تعارف و خجالت و بدون تابوسازى به بچه ها یاد داده مى شود و 
بچه ها با هم دوست مى شوند، بعضا در ساعت استراحت مى بینم مثال 
بچه هاى سیزده چهارده ساله با هم دوستند یک دیگر رابغل مى کنند 
مى بوسند، واقعا غبطه مى خورم  که چرا بچه ها در ایران در آن مدارس 
با آن چارقد و چار چوق اجبارى باید در مدارس تک جنسیتى،آموزش 
ببینند و آن وقت بعدا طرف مقابل را در زندگى اجتماعى بدون هر 
گونه آماده گى و هرگونه تجربه همزیستى بگردند و پیدا بکنند. از 
این نظر و بطور نسبى روشن است که  از منظر مساله ى برابرى در 
مدارس سوئد از این نظر پیشرفت زیادى به چشم مى خورد و از نطر 
مقایسه نه فقط با جامعه ایران و حتى جوامعى که دید کاتولیکى به 
این مساله دارند مثل پرتغال، ایتالیا، اسپانیا، که در آن جا ها دین زور 
بیشترى دارد و در نتیجه از مساله ى برابر جنسیتى خیلى فاصله دارند، 
در اسرائیل وقتى دعا مى کنند، مرد باید دعا کنند و تشکر از خدا که 
او را مرد آفریده و زن باید تشکر کند که خدا به مصلحت خویش 
او را زن آفریده  شما ببینید از درون این چه گندى بیرون مى زند.

اما در مورد برابر جنسیتى واقعیت این است که  هر چند در جامعه 
سوئد دریایى از کار وجود دارد وتحقیق و مطالعه مى شود اما  کماکان 
دیوار  شاگردها  این  این که  یکى  دارد.  وجود  نوعى  به  مشکل  این 
چینى حضورشان را در جامعه و مدرسه جدا نمى کند و حاال دیگر 
جامعه را باید به  دنیاى مجازى و واقعى تقسیم کرد.این کودك یا 
جوان خارج از محیط مدرسه  و در جامعه تحت تاثیر برنامه هاى    
نه  که   فیلم هایى  آن هم  پُرنو  فیلم هاى  برادر،  بیگ  مثل  تلویزیونى 
یک رابطه جنسى طبیعى بلکه سرتا سر خشونت علیه زن هست و 
یک توحش تمام عیار را نشان مى دهد، یا معیارهاى  زیبا شناسى 
که منظما توسط آن ها با برنامه هایى مثل ایدول یا  تبلیغ مد و لوازم 
هر  و  مى کنند،  ایفا  نقش  جنسیتى  نابرابرى  این  ایجاد  در  آرایش، 
روزه  وهر ثانیه نا برابرى جنسیتى توسط آنها آموزش داده مى شود.
کودکى که شب قبل  شاهد این بوده که خواهرش به این برنامه هاى 
تلویزیونى چشم دوخته است تا بداند این لوازمى را که تبلیغ مى کنند 
از کجا بخرد، مثل این ناخن هاى مصنوعى بسیار بلند که آن ها را 
وقتى  مى شود  چندم  من  کنید  باور  مى کند،  دراکوال  عروس  شبیه 
نمیتواند  و  دارد  ناخن هایى  چنین  مدرسه  در  ساله  ده  مى بینیم بچه 
قلم در دست بگیرد. از یک طرف تحت تاثیر تبلیغات جنسیتى  قرار 
بگیرد این نا خن ها را بگذارد و فردا به مدرسه بیاید و بگوید من 
با پسر برابرم. و پسرها هم هاکذا و به نظر من مدرسه در این زمینه 
بشدت نا توان است که به تواند با این مساله مقابله یا  مبارزه کند. 

بال. گلو هم  مد  و  است  نى  جها له  مسا ین  ا سوسن:   -
- فرهاد: بله االن توى مدرسه ى ما جنبش( مى توو) آمده من هم 
از یکى پرسیدم خوب حاال که این جنبش راه افتاده از یکى از این 
بچه ها بپرسید این کار ها چیست؟، همین االن در جامعه از ادراه پلیس 
گرفته تا پرستاران، معلمان و تمامى ادارجات دولتى هزاران هزار زن 
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امضا جمع کرده اند که زمانى مورد خشونت یا تعارض جنسى قرار 
مطرح  کالس ها  در  اما  واقعیست  مسایل  این ها  خوب  گرفته ا ند، 
نمى شوم.  آن ها  وارد  این جا  من  که  دلیل  یک  هزارو  به  نمى شود. 
به نظر من باید رد این گونه مسایل در مدرسه کارکرد. البته این از  
و  مدرسه  در  این کار  که  میزانى  به همان  نیست  جدا  جامعه  در  کار 
جامعه پیش برود مدرسه را هم تحت تاثیر خویش قرار مى دهد.و 
معلمان و آموزشگرها مى توانند جلوتر بروند به اندازه یى که محیط 
باعث  توو   جنبش  مى  این  دشواریست،  دچار  امر  این  باشد،  بسته 
شد که این گند بیرون بزند و نشان داد حتى در کشورى مثل سوئد 
این  هست.  واقعى  جنسیتى   خشونت  و  نابرابرى  مساله  این  چقدر 
جنبش یک سوال جدید پیش آورد و آن این است که خب حاال اگر 
ما بخواهیم از مساله تجاوز و خشونت جنسى علیه زنان   پیشگیرى 
باشد،  مى تواند  چه  مرد  و  زن  و برابربین  طبیعى  رابطه  یک    ، کنیم 
یعنى خیلى از مردان جوان دچارکمپلکس فکرى شدند که خوب من 
چگونه باید براى بیان عالقه ام احساسم را فرموله کنم که بیان آزار 

این  و  است.  جالب  مى آید  خوشم  نکته  این  از  من  نباشد؟  جنسى 
که وقتى احساسم را مطرح کردم باید صبر کنم و ببینم اگر تمایل 
متقابل هست مى توانم قدم بعدى را بردارم این مساله واقعى است و 
بزرگ شده است. من مى خواهم ببینم سیستمى که مجبور شده است 
اعتراف کند چنین مسائلى وجود دارند، چه جوابى برایش دارد و در 
وسط این نظام سرمایه دارى که خشونت به زنان و نابرابرى جنسى 
ورابطه  جنسى را  هر روز بزرگ مى کند، آندگران دیسمان مى کند ، 
تا بو مى کند و مى خواهد از آن یک کاال و بازار بسازد چه مى کند.

- سوسن: یک دنیا ممنون در همین رابطه با توجه به صحبت هاى 
که  دیگر  عمومى  مساله ى  دو  داشتید  که  ارزنده یى  و  خوب  بسیار 
مختص جامعه سرمایه داریست را خود شما اشاره کردید، اما خوب 
شاید به نظر عجیب بیاید که اول آدم مى گوید مدارس سوئد واقعا 
از امکانات نسبى بسیار خوبى بر خوردارند و بعد به این ضعف  ها 
مى رسیم این ممکن است ایجاد سو طن کند یا تناقض به نظر برسد، 

در تفکیک شدن این  مساله دو  تا سوال دیگر در این زمینه دارم 
بعد برویم سراغ خود مقوله ى معلمى. یکى این که نقش مذهب را 
در مدارس سوئد چگونه مى بینید و یکى این که خب مساله کامال 
طبقاتیست حتى راسیسم را نمى توان از مساله ى طبقاتى و اختالفات 
خواننده   براى  کردید  اشاره  گتو  به  دید.  جدا  جامعه  در  اقتصادى 
داروك در داخل ایران من دلم مى خواهد که  شما گتورا تو ضیح 
کنار  در  را  آن  نقش  و   در  را  مذهب  یکى  مساله  دو  این   ، بدهید 
همین بازار جهانى تبلیغات مد و بوجود آوردن بولیمیا و آناروکسیا 
براى دختران که حتما شبیه عروسک هاى کارتل ها ى تولید پوشاك 
در  ارتباط  این  در  را  مذهب  نقش  شوند،  دخترها  و  زن ها  براى 
که  به خصوص  مى بینید؟  چه  مى کنید  کار  خودتان  که  یى  مدرسه 
بیشتر  لطفا  این که   یکى  و  هست  هم  کریسمس  ایام  نزدیک  االن 
در مورد این گتو سازى ها و مقوله ى راسیسم بیشتر صحبت کنید.
- فرهاد: حتما در رابطه با مذهب باز باید همان سیستم  دو ارزیابى 
نسبى و مطلق  به کار به بریم، در رابطه با مذهب آن چیزى که گفته 

مى شود به عنوان مذهب  رایج در این کشور یا تاریخا رایج در این 
کشورکه مسیحیت پروتستان و لوترانیست خیلى نقش کمى در جامعه 
دارد، یعنى کسانى  که این جا به دنیا آمده اند و چندین نسل این جا 
بوده اند یعنى سوئدى هایى که دیگر خارجى نسب به حساب نمى 
آیند، فوقالعاده نقش مذهب براى شان کم شده است و کلیسا همیشه 
مشکل دارد که براى خدم و حشم خودش آدم استخدام کند، این ها 
اول فقط کشیش مرد داشتند، براى چاره جویى گفتند زن ها مى توانند 
همو  به  ازدواج  اجازه  هست،  کم  آدم  دیدند  باز  شوند،  کشیش 
سکسوئل ها دادند و گفتند حتى گى ها مى توانند کشیش باشند، حاال  
نمى دانم  چقدر آدم در این جا مى رود دعا بخواند یا مرده بشورند و 
کال، اگر بخواهیم جمع بندى کنیم جامعه  نسبتا یک جامعه المذهب  
است و از این نظر به اصطالح انسانى تر،  رابطه ى انسان با  جامعه 
و خودش و توانایى هایش به طرز قابل توجهى مذهب زدایى شده  
به عوض توکل به خدا و ترم هاى مذهبى، ولى کال مذهب یکى از 
نهاد هاى حاکمیت سرمایه داریست و خیلى از مسائل و ارزش ها از 
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طریق کلیسا تولید  و باز تولید مى شوند و در خدمت سرمایه قرار 
مى گیرند و خب این  را هم به اشکال مختلف به این مردم  مرتب 
گوشزد مى کنند ما مسیحى هستیم و کریسمس فقط کریسمس نیست، 
عیسى هى هر روز مى رفته است باال و مى آمده پائین که هر کدام از 
آن ها  از  کدام  هر  و  است  رسمى  تعطیل  سوئد  در  موارد  این 
موقعیت هایى ست که تبلیغات مذهبى را  گسترده کند،  اما على رغم 
این که جامعه مذهى نیست،  اوال آن خرافات باز گویى مى شود، حاال 
این که  عوض  کنند.  پیدا  جامعه  در  خورند  مى توانند  که  چقدر  هر 
چشمه اش خشک شود. با وجود این که اکثرا المذهبند به خصوص 
جوان ها اما اگر قرار باشد روزى مورد این سوال قرار بگیرند که آقا 
شما  چه مذهبى دارى؟ باید بگویند ما مسیحى هستیم. چرا که باید 
یک تفاوت هایى بوجود بیاید بین آن ها با دیگرى که مى گوید من 
از این  جدیث مطول  یهودى. خود بخوانید  یا  بهائى ام  یا  مسلمانم. 
مجمل، و بعد چیزى که به این معرکه اضافه مى شود؛ این است که 
االن بخصوص این هفت، هشت ده سال اخیر، تعداد زیادى پناهنده 
اکثرا  و  آمده اند  آفریقا  و  عربى  خاورمیانه،  کشورهاى  از  مهاجر  و 
خودشان را مسلمان تعریف مى کنند و آن ارزش ها را دارند. و تا 
آن جا که به کودکان بر مى گردد هر روز توسط پدر مادر و مساجدى 
که وجود دارند در ذهن آن ها مسائل مذهبى تکرار مى شود و کوبیده 
مى شود، آن وقت من فکر مى کنم که خواننده گان شما در ایران بهتر 
مى دانند که این ارزش هاى اسالمى  چقدر ضد کودك و ضد زن و 
ضد انسانى است  و چگونه هر روز در گوش آن ها خوانده شده است 
دقت  بیائیم  اگر  وقت  آن  مى کند.  بازى  را  نقشى  چه  جامعه  در  و 
نسبیت  دید  این  سوئد،  مدارس  فضاى  در  بینیم  مى  کنیم  بیشترى 
فرهنگى اساسا بوجود آمده است که افکار مذهبى به طورعلنى و عینى  
تبلیع شوند. حاال این که در مدرسه بیایند این درك ها را به باد نقد 
بگیرند پیشکش من و شما، حتى فضاى سوال کردن نیست، باید گفت 
همه ى مذاهب همه ى فرهنگ ها با هم برابرند چه آن  ها که این بر 
داشت را دارند که زن کشتزار مرد است، زن را  مى توان کتک زد، و 
نصف مرد است و رسما آپارتاید جنسى علیه زن را تبلیغ مى کند، چه 
آن که متفاوت است. و چه اندیشه یى که منطبق با رهایى انسان و 
برابرى زن و مرد است، که البته از آن اندیشه ها کمتر صحبت به میان 
مى آید و مساله فقط ایدئولوژى و مذهب است اما در هر حال، طبق 
این تعریف نسبیت فرهنگى همه ى این ها با هم برابرند! و باید به 
آن ها  احترام گذاشت. من هرگز به چنین تفکراتى احترام نمى گذارم 
اجازه ى زیر سوال بردن ایده هاى تبعیض آمیز جنسیتى که در این 
مذاهب وجود دارد را نمى دهند، یک خاطره ى جالب دارم، وقتى که 
دخترم کوچیک بود، دوازده یا سیزده سالش بود،دین  شناسى را به 
آن ها یاد مى دادند که براهما از کجا آمد مسیح از کجا آمد  اسالم از 
معلم  خانم  که  بود  پرسیده  آخرش  ولى  بود  داده  گوش  آمد،  کجا 
ببخشید شما کى از آته ئیسم و مارکس و لنین صحبت خواهید کرد؟ 
معلم پاسخ داده بود نه این جور چیز ها را شما بعدا در دانشگاه یاد 
خواهید گرفت. یعنى مساله بر سر این است که بشدت مسائل مذهبى 
در این مدارس حفاظت مى شوند و از آن ها صحبت به میان مى آید. 
کامال به طورغیر انتقادى تاریخ ادیان درس داده مى شود. این آموزه هاى 
دینى کامال غیرعلمى است . کال فضا در این که یک انسان از خود 
بیگانه یک انسان ترسیده در جامعه، یک انسان مستاصل که از سوریه 
یا سومالى به این جا آمده مثال یک دختر بچه دوازه ساله حتى در 

ماخلق اله خودش جرات کند این ارزش هایى را که در کله اش فرو 
کرده اند زیر سوال به برد و جرات کند فکر کند که من با همتاى مرد 
خود برابرم، وجود ندارد. فضا بشدت ازاین نظر بد هست من خودم 
با بچه ها در مدرسه ناهار مى خورم  و صحبت مى کنم رفتارى که 
من مى  با این شکل است،کنم سر ناهار بحث را باز مى کنم یا مواقعى 
که براى سوال هاى کامپیوتر نزد مى آیند و  آى تى  دارند موقعیتى 
هست که با دخترها و پسرها گپ بزنم. یکى از سوال هاى همیشگى 
بچه ها این است که تو از کجا مى آیى؟ من جواب مى دهم از مادرم، 
این ها یکهو جا مى خورند، من مى پرسم منظورت این است که من 
کجا به دنیا آمدم؟ مى گویند بله، جواب مى دهم در یک بیمارستان 
بخش نوزادان. و بعد وقتى توجه شان جلب شد مى گویم تو منظورت 
این است که من در کدام مملکت به دنیا آمده ام. من در ایران به دنیا 
آمدم و بعد توضیح مى دهم که چرا این سوال و جواب دادن به آن 
هیچ چیز را راجع به شخصیت من نمى گوید وقتى مى گویم درایران 
بدنیا آمدم  سوال بعدى این است تو مسلمانى؟ من مى گویم نه من 
کافرم، المذهبم و مذاهب براى من  اعتبار الگوى زندگى بودن ندارند. 
جالب این جاست که تا به حال کسى به من تذکر نداده است چون 
این بحث ها اکثرا سر میز ناهار خورى یا در کتاب خانه یا در اتاقى 
که مى-نشینم و بچه ها براى سوال به سراغم مى  آیند، پیش مى آید 
و جزو مواد آموزشى رسمى مدرسه نیست، اما تجربه یى که دارم این 
است حتى وقتى به اصطالح  به مذهب پیامبران و کتاب هاى مذهبى 
توهین کرده ام،این بچه ها کوچک ترین حساسیتى نشان نداده اند و 
اتفاقا مشتاق مى شوند اصال به بکارگیرى این لغت ها ى المذهب و 
کافر آلرژى ندارند، بلکه اتفاقا کنجکاوى در آن ها بیدار مى شود و 
فضا بازتر که آدم بتواند با آن ها گفت گو کند. این در مورد مذهب 
هر چند قلمرو این مطلب الیتناهیست و مى توان بسیار در این باره 
هر  مثل  هم  این جا  گتو،  مساله ى  سراغ  برویم  بعد  کرد.  صحبت 
جامعه ى سرمایه دارى، باالى شهر، پائین شهرداریم، شمال و جنوب 
و شرق و غرب داریم. از ما بهتران طبعا خیابان هاى تمیزتربلوارهاى 
قشنگ تر، محیط زیست بهتر، خانه هاى زیباتر، خانه هایى که شبیه 
هم نیست و ایندیودوآلیتى و فردیت آن ها را مى تواند انعکاس دهد، 
دارند. محالت شان آرام تر است، جرم و جنایت در آن ها کم تراست، 
تا آخر هاى شب مردم راحت تر در خیابان ها رفت و آمد مى کنند. 
مدارس خیلى مدارس بهترى هستند، بیمارستان ها و درمانگاه ها داراى 
صف کمتر و امکانات بیشترند، انتظار و ادعاى اهالى این مناطق اساسا 
بیشتراست اگر قرار باشد مدت زیادى توى صف دندانپزشکى بمانند، 
مى روند، جیغ و داد مى کنند و حق شان را مى خواهند. چرا این که 
یاد گرفته است اگر دندانش درد مى کند پزشک وظیفه دارد به دادش 
برس، درست ما به ازاى این آن طرف است  و کسانى که توى  گتو 
ها هستند؛ یعنى محالتى که بخش فقیر جامعه، بخش ندار جامعه، در 
آن زندگى مى کنند و امروز بخش بزرگى از این بخش ندار را خارجى 
جمعیت  درصد  سى  مالمو  شهر  در  مثال  مى دهند،  تشکیل  نسب ها 
خارج سوئد به دنیا آمده اند و این ها بخش بزرگى از فقراى جامعه 
در  اوال  این ها  مى دهند.  تشکیل  را  جامعه  دست  فرو  بخش  و 
محله  همان نسبت سوئدى ها خانه هاى شان را مى فروشند و به جاى 
دیگر کوچ مى کنند و قیمت آپارتمان یا خانه و همچنین اجاره ى خانه 
در این منطقه ارزان تر مى شود و در نتیجه خارجى ها  و فقراى بیشترى 
به این محالت مى آیند و این دو فاکتور یک دیگر  را تکمیل مى کنند. 
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االن جدایى سازى بشدت در شهرهاى مختلف سوئد بیداد مى کند. 
ما رینکبى را داریم؛ روزن گورد را داریم، آن گرد را داریم.  بسیارى 
محالت دیگر در شهرهاى مختلف که  گتوهاى خاص خودشان را 
دارند.  طبعا این مناطق نا امن ترند جرم و جنایت در آن ها بیشتر 
است، این در واقع چیزى کالسیک هست، در این محالت فرهنگ 
کیفیت  از  هایش  درمانگاه  و  مدارس  بیمارستان ها،  است،  پائین تر 
فوقالعاده پائین ترى نسبت به محالت باالى شهر بر خوردارند. آن 
چیزهایى را یا کیفیتى که معلم هاى مدارس فقیر نشین به دانش آموزان 
یاد مى دهند  براى محله باالى شهرغیر قابل قبول است، پدر و مادر 
و  حق  بیچاره ها  این  اما  کرد،  خواهند  اعتراض  حتما  بچه ها  آن 
سرشان  بر  سقفى  که  ربمباران  آوا  زیر  از  نمى دانند،  را  حقوق شان 
نمانده آمده اند و مى بیننید سقفى هست،  کتاب هست، معلم هست، 
مدرسه هست؛ راضیند چون با کشورهاى خودشان مقایسه مى کنند. 
اساسا رضایت و عدم رضایت از جامعه کامال طبقاتیست و بستگى 
به این دارد کجاى شهر زندگى مى کنید آیا درگتو زندگى مى کنید یا 

محله ى از ما بهتران که ثرو تمندند، سطح توقع کسانى که در آن جا 
ها زندگى مى کنند با ال تر است. بله این  گتو هست. واقعى است و 
متاسفانه مساله ى بزرگى ست و به هیچ وجه هیچ راه حلى در جامعه 
سرمایه دارى براى از دست گتو خالص شدن نیست. یک مثال بزنم 
از گتو، خب همه ى آدم ها که در گتو متولد نشده اند به خاطر روابط 
سرمایه داى و کل مقوله ى کار و در آمد ساکن این محالت مى شوند  
در شیکاگو محله یى  بود که عمدتا سیاه پوست ها در آن جا زندگى 
مى کردند و جرم و جنایت در آن باال بود، هرمان هاى اجتماعى، ستم 
بر زن و خیلى چیزهاى دیگر، خانواده هاى تک والدینى در آن غوغا 
مى کرد، بعد سرمایه دار ها و شرکت هاى ساختمانى متوجه شدند که 
به لحاظ جغرافیایى این منطقه جاى خوب شهر شیکاگو است، آمدند 
این خانه ها را به قیمت نسبتا خیلى باال خریدند و خیلى از اهالى این 
محله فکر کردند که پول بیشترى گیرشان آمده، یا پول تشویقى که 
آن محله را ترك کنند، بعد از ترك سیاهپوستان فقیر، ساختمان ها را 

کوبیدند و ساختمان هاى اعیانى درست کردند. آپارتمان هاى فوق العاده 
با  قبلى  اهالى  و  باال  رفت  شدیدا  زندگى  هزینه ى  و  قیمت  لوکس، 
شهر  نقاط  سایر  به  کردند  پیدا  انتقال  جنایت شان  جرم  و  فقرشان 
درعوض از سایر نقاط شهر از ما بهتران با ماشین هاى کادیالك شان 
و لباس هاى مارك آرمنى شان و غیره و غیره  و رفتارهاى اجتماعى شان 
وارد این محله شدند و االن دیگر این محله گتو نیست. سیاه پوست 
در آن هست اما آن سیاه پوست هم اعیان است. من نمى دانم چقدر 
در حوصله ى این مصاحبه هست که در باره ى گتو صحبت کنیم، ولى 
. بود شما  مختصر  ل  سوا به  مفصل  جواب  یک  هم  ین  ا
شما  مى دانستم  چون  دقیقا  من  ممنونم  شما  از  دنیا  یک  سوسن:   -
موشکافى خواهید کرد نخواستم با سوال طوالنى وقت پاسخ شما را 
بگیرم. من بر مى گردم در واقع به دو سوال آخر، یکى خب هر چند 
در صحبت هاى تا کنونى شما هم به این مساله اشاره شد اما کنکرت 
تر مى خواهم بر گردم به مقوله ى معلمى. یکى از تعریف هایى که ما 
در گلوبال مارش در رابطه با معلمى ارائه دادیم این بود که: معلمى 

شغلى شریف و اتوریته ى  معنوى غیر قابل انکاریست. این در واقع  
درخواست کودکان در کنگره ى جهانى کودکان کار در دهلى بود. 
به همین دلیل بچه ها  خواستار گذاشتن شاخص هایى براى انتخاب 
معلمان و تامین حقوقى آن ها شده بودند، که معلمى تبدیل به آلترناتیو 
اجبار براى داشتن شغل نباشد، بلکه از سرعالقه و تخصص باشد. 
به  دارید  سوئد  در  معلم ها  به  شما  که  خوردى  بر  و  دیدى  از  جدا 
نظر شما یک آموزگار براى این که شایسته ى نام معلمى باشد چه 
در  که  کردید  درستى  اشاره ى  شما  باشد؟  داشته  باید  توانایى هایى 
والدین،  نقش  در  باید  معلم  یک  است  کم تر  امکانات  که  مدارسى 
روان شناس و معلم ظاهر شود. ممنون مى شوم که تعریف خودتان و 

انتظارتان را از معلم بفرمائید.
- فرهاد: من اگر بخواهم مهمترین ممیزه ى یک معلم خوب را بیان 
کنم، باید بگویم یک معلم خوب کسى است که از کارش و شغلش 
این  و  نیست  بیگانه  خود  از  و  دارد.بیگانه  رضایت مندى  احساس 
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مختصر  خیلى  بخواهیم  اگر  معنا  این  به  بیگانگى،  خود  از  مقوله ى 
و ساده توضیح دهیم انجام شغلى براى این که گذاران زنگى کنند 
جدا از این که در این شغل چه کار مى کنند، و حاصل این 8 ساعت 
کارش در روز مثال مداد است آموزش است، دستمال کاغذى ست، یا 
ساختمان، یعنى این چه نفس کار برایش بى تفاوت باشد وچه امرار 
معاش آن برجسته باشد، این کسى ست که از کارش بیگانه است، 
یعنى کار مشخصى را که انجام مى دهد عالقه ى خاصى به آن ندارد 
هر کاردیگرى را هم حاضر است انجام دهد به شرط این که خرج 
خورد و خوراکش تامین شود. به این اعتبار کسانى که این شغل را 
دوست دارند  یعنى جدا از وجه در آمدش به آن عشق بورزند و 
دل شان بخواهد که این کار را بکنند، جزو آن دسته از آدم هایى باشد 
در  دارند.  بعدى  نسل  پرورش  در  کننده یى  تعیین  و  مهم  نقش  که 
ایجاد انسان هاى مهربان کنجکاو، خالق، اجتماعى طرف دار برابرى، 
هم کارى و مجموعه صفات خوب. آدمى باشد که بخواهد، یک چنین 
انسان هایى را در شکل گرفتن شان  اداى سهم کند. به نظر من این 
برش  یک  همین جا  االن  همین  من  اگر  و  است  شاخص  مهم ترین 
بدهم در سوئد گفته مى شود دهه ى شصت ،هفتاد واقعا این جور بوده 
است. و هر کالسى که تعداد شاگردانش بیش از 22 مى شده کالس را 
مى شکاندند و مى شد دو کالس 11 تایى مى کردند و معلم مى توانست 
حد اکثر 12 شاگرد را تحت آموزش قرار دهد. به تواند با این بچه ها 
را در عرض یک ماه بآشنا شود با آن ها رابطه ى مستقیم بر قرار کند 
با آن ها دوست شود مشکالت شان را بداند، خصوصیات شخصیتى 
آن ها را بداند و از آن طریق بتواند در کالس به آن ها کمک کند که 
این ها چیز یاد بگیرند.  معلمى شغلى بوده که از خود بیگانگى در 
آن کم بوده و سال ها هست این مساله عوض شده و تعداد شاگردان 
هم فوق العاده زیاد شده. ما کالس هاى بیست و چهار بیست و پنج 
نفره کم نداریم. یک معلم باید با این کودکان که با مشکالت زیادى 
به مدرسه مى آیند: یکى شان صبحانه نخورده،  یکى شان دیشب ش 
پدرش مادرش را کتک زده ، یکى اصال نتوانسته بخوابد چون پدر 
و مادرش اصال اهمیت نمى دهند که او تا صبح پاى کامپیوتر و یا 
تلویزیون بنشیند و صبح هم خواب آلود سر کالس آمده است، امروزه 
معلم ها با این دانش آموزان طرفند و تا همین چندى پیش، حقوق 
معلم ها به طور نسبى فوقالعاده پایین بود و سوئد دچار یک بحران 
سوئد  اروپا  در  که  پیش  سال  دوازده  ده  تا  بطورى که  شد  آموزشى 
جزو رده هاى باال بوده با شاخص هاى مثال دانستن ریاضیات و زبان 
انگلیسى و سوئدى،یک مرتبه سقوط کرد و نمره هاى بچه ها کم شد 
و کال داد و فرید جامعه بلند شد که این چه وضعیتى است. در نتیجه 
دولت و حاکمیت به نظر من به این رسیدند که مجبورند کارى بکنند، 
البته نه با طیب خاطر براى این که این ها مجبور شدند. اگر بخواهید 
مى توانیم بعدا برسر این موضع صحبت کنیم، براى این که این ها هیچ 
عالقه یى به این که نسل بعدى خیلى هم با سواد باشند ندارند. این ها 
یک الیت بسیار کوچکى را مى خواهند که در البراتوار ها  و موسسات 
فوق العاده تخصصى باال با دانش بسیار باال  و توانایى آنالیز و تجزیه 
تحلیل بسیار باال کار کنند و این ها در مدارس و دانشگاه هاى ویژه 
تربیت مى شوند و یک عده بطور مرتب مشغول فیلتر کردن آدم هاى با 
هوش و پر کارند و یک عده هم باید کار هاى معمولى بکنند و بالخره 
راننده ى اتوبوس و کسى که زمین را مى شوید و سلمانى مى شود چه 
احتیاجى به انتگرال و مثلثات دارد.  به هر صورت بر گردیم به بحث 

باالخره دولت و سیستم مجبور شده کارى براى این امر بکند و در 
عرض یک سال حقوق معلم ها را حدود چهار پنج هزار کرون باال 
برند و بودجه یى را که به مدارس و به هر شاگرد تخصیص مى شد 
را باال بردند. در نتیجه موقعیت اجتماعى معلم ها باال آمد و به تبع آن 
االن آدم هاى با هوش تر کسانى که مى خواهند کار مثبتى انجام دهند 
یا آدم هاى جاه طلب به معنى مثبت آن به شغل معلمى روى آورده اند 
و دان شگاه هاى تربیت معلم شاخص هاى پذیرش دان شجوى شان 
باال رفته است. به هر صورت آن مساله که قبال اشاره کردم از خود 
است  مهم  شاخص  یک  که  معلم  نبودن  بیگانه  کار  از  نبودن  بیگانه 
هنوز هم هست و من  هر روز معلم هایى را جلوى چشمانم مى ینم 
که به کارشان عالقه ندارند و اگر کار دیگرى پیدا کنند حتما معلمى 
را کنار مى گذارند. روشن است که آن معلمى که از خودش بیگانه 
نیست صبح با عشق و عالقه مى آید که بچه هایش، شاگردانش را 
ببیند،با این ها صحبت کند بگوید بخندند و به آن ها در یاد گیرى کمک 
کند. این آدم است که مى تواند یک اتوریته ى معنوى در کالس داشته 
باشد . معلمى که اتوریته به معنى مثبت آن یعنى هدایت کننده نداشته 
باشد هیچ آموزشى نمى تواند صورت بدهد. من به سر کالسى رفتم 
که اینترنت شان اشکال داشت و معلم هم در کالس بود و کارهاى 
خودش را مى کرد، یک شاگرد روى میز رژه مى رفت دیگرى نشسته 
بود روى کمد، سه تا سه این ور اونور یک غل دوغل بازى  مى کردند 
و معلم هم ایستاده بود پاى تخته به خیال خودش داشت درس مى داد  
و چها پنج شاگرد عالقه مند هم با قیافه هاى مستاصل نزدیک نشسته 
بودند که بفهمند معلم شان چه مى گوید. بین این معلم و آن کالس 
به عنوان بارآورى پداگوژیگى با کالسى که وقتى مى روم مى بینم همه 
سر جاهاى شان نشسته اند همه ى توجه ها به معلم است کامپیوترها 
جلوى شان است اما کسى بازى نمى کند  بلکه معلم مثال گفته است 5 
دقیقه وقت دارید در باره ى اکسیژن از توى انینترنت مطلب سرچ کنید 
و بعد همه تک به تک باید چیزى در این مورد بگوئید و دست آخر 
به آخرین اطالعات ایننرنتى علمى در این زمینه دست پیدا کنند. در 
این نوع آموزش بچه ها دخیلند و  یک در هم آمیخته گى  بین معلم، 
کار، کالس و شاگردان وجود دارد. به نظر من این مساله فوق العاده 
مهم است و نتیجه ى حضور چنین معلمى با چنین روحیه یى و با 
چنین دسیپلینى در کالس قطعا  و حتما آموزش بهتر و شاگردهاى 
بهتر و راضى تر را در بر خواهد داشت. شاگردانى که احساس امنیت 
بیشترى مى کنند. اعتماد به نفس شان باال مى رود و آن وقت تشویق 
مى شوند که مشق ریاضى را که معلم داده است با عشق و عالقه حل 
کنند و دو مرتبه فردا با افتخار به مدرسه بیاید و بگوید من این ها را 
یاد گرفتم. به نظر من در چنینى فضایى اگر ما شاخص معلم امروزى 
را بتوانیم بگوئیم، باید این چیز ها را متذکرشویم. ببیند اگر ما تعریف 
معلم در گذشته را بیان کنیم یعنى بگوئیم معلم کسى بوده که رفته 
حال  درعین  و  تاریخ  یا  ریاضى  مثال  گرفته  یاد  چیزى  و  مدرسه 
تکنیک ها و دانش پداگوژیکى یاد گرفته که این دانش خودش را به 
بچه ها انتقال دهد، کتاب را هم یک ابزار مى بینید، این نقش دیگر 
تمام شده است؛ حاال روشن است که خیلى از معلم ها نمى توانند 
از این نقش بیرون بیایند معلم هاى مسن تر بخصوص، به نظر من 
معلم در فضاى امروزبا توجه به امکانات تکنیکى نه تنها کسى است 
که دانش خود را به دانش آموز انتقال مى دهد بلکه کسى است که 
همراه با شاگردانش مى آموزد  پروسه ى  پویایى پروسه ى کنجکاوى 
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در دانش در موضوعات مختلف و اطالعات  علمى و تکنیکى که 
هر روز تغییر مى کند و هر روز ماتریال جدید مى آید طى مى کند و 
فرامى گیرد.  مجموعه این ها هست که انسان خود پویا، انتقادى و 
کنجکاو آینده را تربیت مى کند. در آینده دیگر خانم معلم کریستین 
براى حسن و لیندا و آنا نیست بلکه بایستى خود این بچه ها  یاد 
بکار  و  مسائل  در  کنجکاوى  براى  موجود  امکانات  از  که  بگیرند 
بستن انتقادى آن استفاده کنند. نقش معلم این است که رابطى در این 
وضعیت باشد. البته این مورد بخصوص با توجه به این که اینترنتت 
وحکم تکنولوژى که بعضا منفى نیست مثبت است  تا حدى انجام 
یافته. معلم مى گوید گاندى کى بود و هر کدام  مى روند و اطالعاتى  
جمع آورى مى کنند و مى آیند بعضى از این منابع جانبدارند، و یک 
 .... تئورى  هاى  این  با  ایشان  ومى داند  دارد  اطالع  که  خبره   معلم 
چه بالهایى سر مردم هندوستان آورده  که تا همین امروز هم دارند 
از قبلش رنج مى برند، آن وقت او مى تواند اطالعات ویکى پدیا را 
مورد نقد قرار دهد و حقایقى را که  معموال از آن اسم برده نمى شود 
به کودکان بیاموزد و در نتیجه به کودکان هم اطالعات درست در 
مورد گاندى بدهد ثانیا قدرت نقد منبع انتقادى را به آن ها بیاموزد.

- سوسن: یک دنیا ممنون. دو  نکته ى کوچک دیگر هست که اگر 
اجازه دهید مطرح کنم یکى این که در بازگشایى مدارس در سوئد 
امسال  مساله ى خشونت در مدارس مطرح شد منتهى این خشونت 
برعکس همه جاى دنیا خشونت از طرف معلم علیه شاگر نبود، از 
طرف شاگردان علیه معلم ها بود. بعضى معلم ها این قدر از دانش 
درس  جایى  و  بروند  نبودند  حاضر  که  بودند  خورده  کتک  آموزان 
بدهند. البته بزرگ نمایى هم بود که مطبوعات مى خواست انجام دهد و 
بالفاصله مورد نقد قرار گرفت، گویا این معضل به قول شما در مدارس 
گتو ها هست و از طرف بچه هاى خارجى تبار علیه معلم ها اعمال 
مى شود که بالفاصله رد شد  چون اتفاقا این کودکان در سیستم هایى 
تربیت شده اند که همیشه باید احترام بزرگتر را داشته باشند، اتفاقا 
کمتر جرات مى کنند چنین کارهایى را انجام بدهند. اتفاقى که افتاده 
طرف  از  بگوید  که  باشد  مجاز  آدم  اگر  حاال  خود  طرف  از  بیشتر 
بچه هاى سوئدى اصل یا بومى  صورت گرفته است  نه بچه هایى که 
بعد ها وارد جامعه سوئد شده اند، آنوقت بحث هایى مطرح شد که 
خب سیستم تنبیهى که نه اما یک دسیپلین بیشتر یک اقداماتى قرار 
شده در مدارس انجام بگیرد. من خودم راستش درکم از این مساله 
این بود که این ها مى خواهند بخشا ضوابط امنیتى، دخالت پلیسى را 
در مدارس  با توجه به بحث  تروریسم مرسوم بکنند و دارند این را 
مستمسکى مى کنند براى پلیسى کردن هر چه بیشتر فضاى مدرسه. 
یعنى از یک استثنا دارند قاعده مى سازند.  محیط مدرسه اگر یادتان 
باشد تا همین چند سال پیش فضایى کامال باز و آزاد بود. و حتى 
هنوز هم که هنوز است مدارس در سوئد از جمله مدارس استثنایى 
در دنیا هستند که دورشان حصار  نیست  حیاط مدرسه جدا نیست 
اکثر مدارس باغچه یا حیاط مدرسه دارند اما در یا دیوار دور حیاط 
ندارند و بچه ها در محیط باز و آزادنه خیلى ها شان  کار و بازى 
مى کنند. ولى اخیرا در مالمو به خصوص در ارتباط با یک مهد کودك  
اصال یک سیستم امنیتى قفل و بست دار مجبور شدند درست کنند، 
به خاطر این که  یک آدمى مى رفته آن جا و  ضرر مى رسانده است 
مى خواستم اگر خودتان هم تمایل داشته باشید در این مورد صحبت 

کنید. بعد هم که آخرین سوالم  با توجه به شناختى که از روحیه ى 
شاد، مدرن ، امروزى و مطلع شما در مورد مسائل جوانان بخصوص 
و کودکان دارم و این که آدمى هستید که بچه ها را جذب مى کنید 
براى این که مى توانید دنیاى آن ها را بفهمید اگر موافق باشید یکى از 
خاطرات شیرین تان را در ار تباط با بچه هاى مدرسه و یا مهد بگوئید.

- فرهاد: در ارتباط با خشونت در مدارس که گفتید اوال آن مساله که 
در رسانه هاى گروهى گفتید خیلى اغراق شده بود؛ آنچه که جالب 
و مفید و خوب هست این است که این جا مدارس سوئد هرگونه 
خشونت علیه شاگرد ممنوع است کتک زدن که روشن است حتى 
باال بردن صدا درجاتى دارد و دل خواهى نیست و این که شاگردان از 
حقوق باالى اجتماعى و امنیتى بر خوردارند و این کامال مورد قبول 
من هست. در مقابل مدارسى که حتى تا این اواخر در انگلیس حتى 
کتک زدن شاگرد توسط معلم ها آزاد بود. که خیلى بربریت و توحش 
عجیب و غریبى هست روى این کوچولوها که قرار است یزرگ شوند 
و آدمه ایى بشوند که تلورانس و تعامل به بقیه یاد بدهند. ولى از آن 
طرف هم این واقعیتى ست که وقتى بچه ها از این حقوق شان آگاه  
مى شوند -یکى از جمله جالب ترین مسائل این است که جزو اولین 
حقوقى که کودکان نسبت به آن آگاه مى شوند همین است- معلم 
نمى تواند آن ها را کتک بزند نمى تواند به آن ها زور بگوید نمى تواند 
بزور موبیل شان را از آن ها بگیرد بلکه مى تواند از دانش آموز بخواهد 
که موبیلش را تحویل دهد و بعد از اتمام کالس پس بگیرد، آن وقت 
خشونت  هم  که  نشده اند  بزرگ  پنبه  الى  که  بچه ها  این  از  بعضى 
در جامعه و هرج و مرج جهانى و خانواده و هرمان هاى روحى و 
اخالقى و غیره را از خانه و فضاى بیرون با خود بر مى دارند و به 
محیط مدرسه مى آورند. در نتیجه من واقعا بارها و بارها دیده م،  هر 
روز مى بینم  کافى است که یکى از این بچه هایى که اگر بخواهیم 
از این لغت استفاده بکنیم نخاله که در خانه اگر تکان بخورد پدرش 
تنبیه ش مى کند،جرات ندارد در خانه چیزى بگوید یا صدایى بلند 
کند، باید ببینید این در سر کالس چه هنرنمایى مى کند یک ساعت 
کامل وقت کالس درس را  صرف این مى کند که سر و صدا راه 
بیندازد معلم را عصبانى بکند جلوى آموزش بقیه بچه ها را بگیرد، 
من بارها و بارها در این موقعیت قرار گرفته ام و دیده ام این واقعیتى 
است. این هست و دقیقا چون جامعه نمى تواند با ریشه هاى هرج 
سرمایه دارى  جامعه  در  فردى  حل هاى  راه  و  خشونت  و  مرج  و 
حاکمیت  بدارد  نگه  را  سیستم  این  است  قرار  که  چرا  بکند  مقابله 
قرار است سیستم را نگه بدارد مدارس قرار است آدم تربیت کنند 
براى همین سیستم. و درنتیجه دست به ریشه ى ماجرا نمى توانند به 
برند نمى توانند سر کالس راجع به مرد ساالرى، کودك آزارى، به 
صراحت صحبت کنند، و آن بچه یى که دیشب از دست باباش کتک 
خورده بفهمد از کجا دارد مى خورد و در نتیجه بچه فکر مى کند آن 
ارزش را به شکل معکوسش تحویل دهد. دیشب باباهه که بزرگ تر 
است داشت توى سر او مى  زد حاال او با خودش مى گوید: من میام  
خشتک تو معلم را سر کالس در مى آورم، حرصت را در مى آوردم  
جیغم را مى زنم  مى روم پى کارم. راه حل پایه ى براى این مسائل 
که توسط بچه ها به  کالس درس مى آید ندارد و شده، بله درهمین 
مدرسه  شاگردى چنان معلمى را کتک زده بود که کتفش درد گرفته 
بود و دو هفته مرخصى استعالجى گرفت و چون این توان را ندارند،  
روى آوردن به فضاى پلیسى به وجود آوردن  احساس ترس را چاره 
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دیده اند منباب اطالعتون مدرسه ى من این قدر درش دزدى صورت 
گرفت و صدمه زدن به ساختمان که با اجازتون االن با بیست وشش 
دوربین از  بیرون تمام درهاى ورودى و پنجره ها کنترل مى شود و 
ساعته  چهار  و  بیست  که  شده  نصب  راهروها   درون  دوربین  سى 
فیلم مى گیرند و این فیلم ها در آن حافظه ى ِسرِور تا دو هفته هست 
کتک  کالس  فالن  در  که  مى کند  گزارش  و  مى آید  معلمى  ووقتى 
کارى شده است  و ما براى این که بتوانیم با پدر و مادر شاگردى که 
دست به خشونت زده تماس بگیریم از این فیلم ها استفاده  مى کنیم 
مثال مواردى که شاگرد دیگر را زده ویشگون گرفته کیفش را دزدیده 
یا با سنگ شیشه را شکانده است و بخواهیم با پدر و مادر این بچه 
طرف شویم، که بیایند خسارت بدهند یا این که باالخره با بچه شان 
صحبت کنند که دست از این کارها بر دارد آن وقت احتیاج به این 
فیلم هست و آن فیلم پیدا مى شود و بعد پروسه ى است که با این 
بچه  اگر حاشا مى کند چگونه طرف بشوند که نه عزیزم تو بودى که 
تعدى کردى آسیب رساندى و نباید این کار را بکنى و غیره و غیره و 
از او تعهد گرفته شود. االن رو به این روش آورده اند و چیز عجیب 
غریبى نیست و در همه ى دنیا  در همه ى شهرها و مغازه ها ادراه 
جات، خیابان  از آن استفاد مى کنند. در شهر لندن فقط دوازده میلیون 
دوربین فقط مرکز شهر را کنترل مى کند و این دقیقا آن درد العالج 
جامعه سرمایه داریست که فقط و فقط با پلیسى کردن فضا یک خورده 
آن هم فقط یک خورده بتواند از سرعت رشد این مشکل کم بکند.

و اما بر گردیم به خاطرات خوش،  خاطره خوش زیاد دارم  چون واقعا 
با این بچه ها سرو کله زدن به من انرژى مى دهد یعنى صفا مى کنم 
با هاشان مى گویم و مى خندیم و رابطه ى خوبى با آن ها دارم اگر نه 
نمى توانستم بیست سال در مدرسه دوام بیاورم. آن هم درمدارسى 
که به اصطالح مناطق محروم هست. یکى از خاطره هایم این است 
یکدفعه یک خانم که از روان شناس هاى مدرسه بود البته صحبت 
ده دوازده سال پیش است. آمدپیش من، مادر تنها بود و سوئدى و 
گفت پسرمن اصال هدف و انگیزه ندارد و نمى داند چکار مى خواهد 
بکند و از این حرف ها  مى شود خواهش کنم یکى دو هفته براى کار 
آموزى بغل دست تو باشد؟ من گفتم اگر خیلى شر و شیطون نیست 
چرا که نه. گفت نه اتفاقا زیادى ساکت و خجالتى ست اسم پسرك 
سوانته بود و پیش من آمد و دو سه هفته با من بود و من همین جور 
که به  کارهاى کامپیوتر ور مى رفتم بعضى چیزها را به او یاد مى دادم 
بعد با هاش حرف مى زدم که ایا مى دانى فرق راك اند رول و هارد 
راك چیست؟  از این چیزها، خب او پدر حاضر نداشت و با مادرش 
زندگى مى کرد. به هرصورت با او رفیق شدم گیتارهم داشتم در دفترم 
و مى نشستم برایش گیتار مى زدم زدم  و مى خواندم، این گذشت  
حدود یک ماه و نیم پیش، من رفته بودم مدرسه ى دیگرى کار داشتم 
همین خانم روان شناس را دیدم بدو بدو آمد با من  دست داد و بغلم 
کرد و گفت میدانى چى؟ پسرم را یادت هست من اسمش را فراموش 
کرده بودم گفت سوانته االن دارد در دانشگاه اپساال افوق لیسانس 
کا مپیوتر مى خواند و در ارکستر راك هم گیتار مى زند. این به دلم 
خیلى چسبید.  یک خاطره خوب دیگر شاگردى داشتیم مصطفى نام  
که به او مسپى مى گفتیم این هم صحبت ده سال پیش است. از عراق 
آمده بود پدرش هم از افسرهاى ارتش صدام بود کال با هم حرف 
مى زدیم و این بچه به دل من نشسته بودسر صحبت را با او در باره ى 
مسائل اجتماعى سیاسى مختلف باز کردم خورده،خورده احساس کردم 

این بچه، بچه ى کنجکاوى ست هى تشویقش کردم بیا برو وقتت را 
روى زبان بگذار، خیلى خیلى زبان سوئدى مهم است. هر چه زود 
تر یاد بگیرى بهتر است بعد با کتاب دار مدرسه صحبت کردم او هم 
گفت اتفاقا من هم متوجه شدم این بچه ى باهوشیست خالصه دو 
سه نفرى بودیم که دور او را در مدرسه گرفتیم و او هم مایه اش 
را داشت حاال به هر معنایى که داشته باشد، درسش را مى خواند و 
این گذشت تا حدود اواخر ترم قبلى تابستان که من رفتم کتاب خانه 
همان کتابدار که هنوزهم هست دیدم یک مرد جوان آن جا نشسته از 
قیافه نشناختم، گفت بفرما این مسپى ورژن دوم.ماچ و بوسه که تو 
کجا این جا کجا  کتاب دار گفت ایشون لیسانس جامعه شناسى اش 
مى نویسد  عراق  در  خاطراتش  از  کتاب  یک  دارد  کرده  تمام  را 
خوب آدم اجر بیشتر از این چه مى خواهد؟ و سومین و خنده دار 
ترین خاطره  یک زمانى من به کودکستان ها هم سرویس مى دادم. 
به  احتیاج  جا  آن  رفتم  نمى کند  کار  کامپیوترشان  که  زدند  زنگ 
که  کند  وصل  دیگرى  برق  پریز  به  را  کامپیوتر  بتواند  که  سیم  یک 
ببینم مشکل از پریز نیست داشتم، دم دستم نبود از یکى از مربى ها 
پرسیدم مى توانم خواهش کنم نگاه کنید اگر دارید سیم را بیاورید؟  
گفت آکمى طول مى کشد تا بروم بیاورم تو مواظب این چهار پنج 
تا کوچولو باش. گفتم باشه او رفت و من شروع کردم اسم خودم 
را گفتم و از آن ها پرسیدم اسمت چیست این جا چه کار مى کنى؟ 
که  خواستم  من  و  گشت  بر  سیم   یک  با  مربى  تا  خوردى  چى 
خوشگل  نازو  بچه ى  دختر  یک  کوچیک  خیلى  بچه ى  یک  بروم 
و شیرین  که نرسیده بودم با او احوالپرسى کنم  دستش را به پاى  
من زد و گفت سالم من سابینا هستم  و در پوشکم پى پى کرده ام.

- سوسن: یک دنیا ممنون بسیار متشکرم مصاحبه ى آموزنده و پر 
بارى بود.

- فرهاد: من هم متشکرم.



12

 داروگ - کودکان               شماره ى 42 - سپتامبر 2017

دانیل اریکو
ترجمه: سوسن بهار

قورباغه و پسرك

نیمى از روز کامال عادى گذشت. خانم "وایور" درس علوم اجتماعى 
را ادامه داد و تنها یک بار براى گفتن یک داستان درس را متوقف 
کرد. "قوه مقننه ى یک حکومت امر مهمى است. اگر از من بپرسند 
مى گویم احتماال مهمترین بخش آن است. همان طور که مى دانید 
یکى از شاگردان سابق من سناتور ایالتى است، و از آن جایى که من 
معلم محبوبش بودم مى توانستم از او تقاضاهایى داشته باشم. مایل 
نیستم غلو کنم ولى او حداقل من را از شر بیست قبض پارکینگ 
ماشین خالص کرده است." خانم وایور این را با خنده اى افتخارآمیز 

تعریف کرد

براى من همیشه جاى سوال بود که چند قبض پارکینگ اگر روى 
هم جمع بشود بعد از آن دیگر اجازه پارك ماشین نمى دهند. من 
هنوز رانندگى بلد نبودم، ولى از بین همه کارهاى مربوط به رانندگى، 
پارك کردن به نظر ساده ترین کار بود. من به قدرى گرفتار بودم 
که نتوانسته بودم صبحانه بخورم، براى همین تا موقع نهار گرسنه 
بودم. من و سوى هرروز در سالن نهار کنار هم مى نشستیم ولى 
میز خاصى را انتخاب نمى کردیم. سالن نهار دراز و باریک بود با 
تعدادى میز به رنگ روشن. من و سوى دور یک میز دورافتاده در 
گوشه سالن نشستیم. بین ما حداقل ده جاى نشستن فاصله بود که 
سایر هم هم کالسى ها روى آن ها نشسته بودند. این برایم خوب 

بود چون سوى به بلندى صدا معروف بود. صدایش به¬قدرى بلند 
بود که در مرحله سوم مسابقه هجى کردن، داوران تصمیم گرفتند 
براى حفظ آرامش حاضران، دیگر به سوى اجازه ندهند میکروفون 
کنیم؟"جواب  پیدا  را  قورباغه  بریم  "چطوره  گفت:  بگیرد.سوى 
دادم: "چرا از من مى پرسى؟ من تا حاال دنبال قورباغه سخن گو 
نگشته ام"."خب، داشتم فکر مى کردم. قورباغه ها حشرات را دوست 
دارند. مگه نه؟"درحالى که داشتم نهارم را از کیف بیرون مى کشیدم 
گفتم: "آره" سوى پرسید: "تاالب را هم دوست دارند؟"دوباره گفتم: 
"آره"."خب این شد چیزى".گفتم: "سوى، فکر نکنم فکر خوبى باشه" 
سوى ناله کنان گفت: "بقیه اش به تو بستگى دارد! تمام صبح به این 

قضیه فکر کردم".وقتى دوباره سر کیفم برگشتم و دستم را داخلش 
بردم، فکر نقشه از سرم پرید مادرم واقعا بلد نبود یک نهار را درست 
بسته بندى کند. گاهى چنان بد این کار را انجام مى داد که نه مى شد 
آن را خورد نه با کسى تقسیم کرد. ولى تا به حال نه غذاى لزجى 
به من داده بود، نه خیس، و نه به طور مشخص متحرك! پس بدون 
شک دست من روى قورباغه بود. بایستى خودش مى بود. این تنها 
چیزى بود که با عقل جور در مى آمد. سپس به خودم نهیب زدم که 
هیچ کدام ازاین چیزها منطقى نیست. سعى کردم وحشت نکنم، ولى 
مى دانستم  باید به سوى که آن طرف میز بود خبر بدهم. باید راهى 
پیدا مى کردم که خودم را از بقیه جدا کنم. قورباغه هنوز توى دستم 

فصل پنجم، یک ناهار استثنایى!



13

 داروگ - کودکان               شماره ى 42 - سپتامبر 2017

بود و داشت نفس مى کشید. با دندان هاى بهم قفل شده به سوى 
گفتم:"اوووون تووووى کیییییفمه"سوى پرسید: "چى گفتى؟"تکرار 
کردم:" گفففففنتم تووووووووى کییییییییفمه""چى توى قیفته؟"آرام 
دستش  سوى  کییییییییف  تووووووى  اووووووون  "نههههه،  گفتم: 
را به سینه گذاشت و گفت: "وایسا ببینم، از کى تا حاال قیفسوى 
خیال مى کرد حق داره از همه چیز سر دربیاره. یراى همین بود که 
مادرم مى گفت بایستى وسایل را از دسترس سوى دور نگه داشت. 
دندان هایم را باز کردم و گفتم: "سوى، دستت را ببر داخل کیفم".
وقتى این کار را کرد حالت چهره اش عوض شد. با صداى بلند گفت: 
"اوه، اون توى کیفته" قورباغه مى بایستى فهمیده باشد چه خبراست 
چون هنوز آرام سر جایش نشسته بود. سوى گفت: "بیا ببریمش 
بیرون و ازش چندتا سوال بپرسیم".کیف کمى تکان خورد. سوى با 
صداى بلند گفت: "منظورم اینه! بیا ببریمش بیرون".در حالى که داشتم 

فکر مى کردم باید چه کنم، به سوى گفتم: "هیس، ما نمى خواهیم 
کسى صداى مان را بشنود". سوى داشت تاکویى را که از بوفه خریده 
بود مى خورد. این یکى از غذاهاى مورد عالقه اش بود. هنوز کلى 
از غذایش باقى مانده بود، از جمله تورتیال که گوشه بشقابش قرار 
داشت. فکرى به نظرم رسید، ولى مى دانستم سوى از آن خوشش 

نخواهد آمد. گفتم: "تورتیالهایت را بده به من".
"متاسفم  چرا؟".گفتم:  آخه  "چى؟  گفت:  ناراحت  تقریبا  حالتى  با 
سوى، ولى غذاى تو را الزم دارم".سوى در حالى که با دلخورى 
تاکوش  امروز   ... :"آخه  گفت  مى کرد  تسلیم  را  غذایش  داشت 
خوشمزه بود". من با استفاده از تورتیالها و پاکت شیر، یک پناهگاه 
براى  بودم،  شده  آرام  دیگر  کردم.  درست  قورباغه  براى  کوچک 
همین توانستم داخل کیف را ببینم. ظرف غذاى خودم را کنار زدم، 
داخل  کردم.  درست  چى  برایش  ببیند  مى توانست  قورباغه  حاال 
پاکت،  داخل  بپر  گفتم  هروقت  کن،  گفتم:"گوش  یواشکى  کیف 
باشه؟". جوابى نیامد، ولى مطمئن بودم شنیده. من و سوى هردو 
سایر  برسیم.  به نظر  آرام  مى کردیم  سعى  و  بودیم  اطراف  مراقب 

بچه هاى دور میز ما سرگرم حرف زدن درباره دخترهایى بودند که 
دوتا میز آن طرف تر نشسته بودند. سوى نگاهى به چپ و راست 
کرد و بعد سرش را تکان داد. به قورباغه گفتم:"حاال". موقع حرف 
زدن با من و سوى، است ولى کس دیگه اى نمى شنید. قورباغه 
گفت:"حالت خوبه؟ اون یارو کراواتیه ازت چى مى خواست؟ باهات 
چه کار داشت؟".جواب دادم:"با من کارى نداشت، ولى درباره تو 
ازم پرسید".قورباغه گفت:"رآم االن یک لحظه روى دم من بود".

سوى گفت:"قورباغه ها که دم ندارند".هیچ کس حرفى نزد. ولى 
نمى  را  اسمت  هنوز  گفتم:"من  شدم  چیزى  متوجه  لحظه  آن  در 
دانم".جواب داد:"میتونى من را دلیله یا دلى صدا بزنى".چهره اش 
یک  چهره ى  که  اندازه اى  نهایت  تا  بود،  شده  جدى  بیشتر  خیلى 
قورباغه مى توانست جدى باشد. پرسید:"خیلى مهمه که به من بگى 
جدى  حالت  با  هم  من  بگى؟".  مى تونى  گفتى.  چى  رآم  به  دقیقا 

گفتم:"آره، خب ... من از دهنم در رفت و بهش گفنم من و تو با هم 
حرف مى زنیم. متاسفم".دلى گفت:"عیبى نداره، تقصیر تو نیست".

پرسیدم:"بعدش از من پرسید تو چرا با من حرف زدى. اصال چرا 
نگران  نمى خواد  گفت:"حاال  زدى؟".دلى  حرف  من  با  و  اومدى 
دادم:"بهش  دادى؟".جواب  جوابى  چه  بهش  باشى.  موضوع  این 
گفتم من و سوى به طور اتفاقى تو را گرفتیم، و این که تو از ما 
خواستى به هیچ کس نگیم".دلى گفت:"عالیه! هرچند براى مدت 
گیجش  قضیه  این  ولى  بگیره،  خودشو  جلوى  نمى تونه  طوالنى 
خواهد کرد. بعدش چى شد؟".گفتم:"بعدش مامانم دید که اون 
داره ناراحتم مى کنه، دکش کرد و فرستادش رفت" دلى 
گفت:"اوه، چه جالب! میدونى، مادرت یک زن قویه". دلم 
مى خواست بدانم دلى این را از کجا فهمیده، ولى چیزهاى 
پرسیدم:"اون  بدانم.  مى خواستم  بیشتر  که  بود  دیگرى 
است". پیچیده  گفت:"جوابش  و  کشید  عمیقى  كیه؟".نفس 
سوى با صدایى هیجان زده پرسید:"اون یک موجود فضاییه، مگه 
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نه؟".دلى گفت:"نه، اون موجود فضایى نیست." دلى طورى جواب 
داد که به سوى احساس حماقت به خاطر سوالش دست نده، با این 
ما  به  مى شه  پرسیدم:"پس  آمد.  خوشم  ازش  بیشتر  قدرى  کارش 
بگى اون کى بود؟"دلى لحظه اى درنگ کرد و سپس گفت:"اون یک 
اژدهاست". نمى دانستم چه واکنشى نشان بدم. فکر کردم حرفش 
باید معناى متفاوتى از آنچه کلماتش مى گفت داشته باشه. او 
اضافه کرد:"درواقع او پادشاه اژدهایان است".سوى پشت چشمى 
فکر  بود  نزدیک  کردى،  روشنمون  که  گفت:"ممنون  و  کرد  نازك 
کنم اسب شاخدار است". دلى نتوانست چشم هاى سوى را ببیند، 
ولى صداى سوى نشان مى داد که او فکر مى کند دلى دچار 

توهم است. پرسیدم:"منظورت مثال اژدهاى اژدهایان است؟" 
سوى پرید وسط و گفت:"صبر کن، شاید منظورش اژدهاى 
دریاست. مثال این یارو رآم باید پادشاه اژدهایان دریایى باشد".

دلى شوخى نداشت. با لحنى محکم حرف سوى را رد کرد و 
گفت:"منظورم اژدهاى واقعیست! همانى که از دهنش آتش 
بیرون میاد، فلس هاى سخت دارد، و پرواز مى کند نه شنا." من 
با حالت تکذیب گفتم:"ولى ... اژدها که واقعیت نداره" دلى 
دستش را زیر سرش گذاشت و گفت:"گوش کن. چیزهایى در 
این دنیا هست که تا وقتى تجربه نکنى نمى فهمى".نکته خوبى 
بود، آن هم از دهان یک قورباغه سخن گو. اگر در یک دادگاه 
مشغول طرح دعوى بودیم این مى توانست یک دفاعیه جانانه 
محسوب شود. گفتم:"بسیارخوب، قبول. ولى اگر اژدها واقعیت 
داره پس چرا کسى قبال درباره آن ها چیزى نگفته؟".دلى در 
جواب گفت:"چرا گفته شده. صدها کتاب درباره شان نوشته 
که مى تونى بخونى" سوى سرش را باالى پاکت آورد و زیر 
چشمى نگاهى کرد و پرسید:"منظورت کتاب هاى افسانه ایه؟". 
قبل از آن که دلى بتواند حرف دیگرى بزند، یک دست آمد 

روى میز و با ناخنهایش شروع کرد به ضربه زدن. دلى سریع 
خودش را عقب کشید و تا جایى که مى توانست ته پاکت 
مخفى شد. خانم وایور گفت:"زنگ خورده بچه ها، وقت نهار 
تمامه، و النس مدیر مدرسه مایل است شما را ببیند" از بس 
درگیر وجود اژدها بودم، به کلى زنگ فراموشم شده بود. خانم 
وایور حال خوشى نداشت. همیشه وقتى نوبت او مى شد که 
سرپرست نهارخورى باشد حالش این طورى بود. حدسم این 
بود که چون لباس سرپرستى شانه اش را زخم مى کرد. مودبانه 
گفتم:"هنوز نهارمان را تمام نکرده ایم خانم وایور".خانم وایور 
با حالتى که انگار دنبال بهانه مى گشت گفت:"انگار بیشتر شبیه 

ساعت بازى است تا نهار! نمى توانم اجازه بدم کارى به جز غذا 
خوردن انجام بدید چون ... چون آن وقت بقیه هم مى خواهند 
تکان  توافق  عالمت  را به  سوى سرش  بکنند!  را  کار  همین 
داد. او با حالت تایید گفت:"درسته. خودم هم به این موضوع 
حساسم." خانم وایور به انتهاى یکى از میزها رفت تا یکى از 
سطل هاى زباله را بیاورد. با حالت هیجانى توى پاکت یواشکى 
گفتم:"دلى! اون داره سطل زباله مى اره، باید خودتو مخفى 
کنى!" دلى بدون یک کلمه حرف پرید بیرون. چند ثانیه بعد 
خانم وایور در حالى که سطل زباله اى را مى کشید به سراغ 
ما برگشت. با یک دستش غذاهاى ما را به سمت سطل زباله 
هل داد. حال سوى بدتر از خانم سوى بود. تاکویش دست 
نخورده داشت براى همیشه از دست مى رفت. خانم وایور 
موقع  آن  نگذارید".در  منتظر  را  النس  مدیر  گفت:"بجنبید. 
حواسم نه به مدیر بود و نه به خانم وایور. بلکه داشتم به اژدها 
فکر مى کردم و به قورباغه اى با نام دلى که داخل لباسم بود.

 ادامه دارد.
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جدول
جدول ..... جدول ..... جدول ..... 

افقى
1-در پائیز کوتاه مى  شوند.

2- این روز هاى با پنیر و چاى شیرین مى چسبد.
3- در پائیز بیشتر به َگله مى زند. با خورد مى شود کتک  کارى.

4-  انسان. ساحل از آن پُر است.
5- گندمى که بدون آب یارى و مراقبت و با بارش باران به عمل مى آید.

6- همه ى موجودات زنده براى رشد و زندگى به آن نیار دارند. الفباى موسیقى.
7- در پائیز هوام کم کم... مى شود.

8 – فلزى محکم و سخت.

عمودى
1- برگ هاى درختان در پائیز... مى شوند.

2- به شخص کاردان مى گویند.
3- یک، دو، سه،.....؟

4- از پائین به باال به خوانى مى شود مخفف گاه. رودخانه یى هم نام با تیم فرتبال و یک شهر در فرانسه.
5- با ارزش.

6- شهر نشینى، تمدن.

6

8

12345
1
2
3
4
5
6
7

جواب جدول:

افقى
1-روزه ها.2-نان گرم.3-گرگ.زد.4-آدم.شن.

5- دیمى.6- هوا. نت. 7- سرد. 8.آهن.
عمودى

1-زرد. 2-ماهر.3-زنگ مدرسه.4- گه.رن.5- 
ارشمند.6= مدنیت
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شعر ... شعر ... شعر
باز شد در مدرسه 

بچه ها پریدن بیرون
تو کوچه و خیابون

خندون و شاد  و پر گو
مى گفتن از این و اون
گروه گروه مى رفتن

از این ور و از اون ور
 اون طرف خیابون 

کنار یک صنوبر
نشسته بود یک پسر

نگاشون مى کرد حیرون
دلش مى خواست که اونم

 بدوه بره پیششون
بازى کنه با اون ها

درس بخونه با هاشون
استاد کارش صداش زد
کارتو بکن آى حیوون!

با لباى آویزون
چشماى ناز گریون

پسرك مهربون
پشت کرد ش به خیابون

سوسن بهار

مدرسه
این مدرسه

دو زنگ بیشتر نداشت 
زنگ اول

تا جاى مان را پیدا کنیم
به ساعت تفریح رسیدیم و

سیبى نیم خورده
دیگر تمام  این روز ها 

در انتظار زنگ آخر نشسته ایم
 حمید رضا اقبال دوست

گلى
دویدم و دویدم به مدرسه رسیدم

تو حیاط مدرسه 
گلى را اما  ندیدم

باز نیومد این دختر
نمیرم توى کالس

 منتظرم تا بیاد
معلم میگه خیره سر

از درس و مشق بى خبر
حساب داریم هندسه

نمرت میشه دو و سه

معلم ریش بزى
به چه ادا و پزى 

مى خونه از رو دفتر
آتیش میشه خاکستر

مدرسه هم  شد  تعطیل  
گلى نیومد آخر

کجا رفته این دختر؟
***

پاى دیوار گِلى
نشسته بر خاك ُگلى

توى یک دستش  دفتر
دست دیگه خنزر پنزر

سرشو میاره باال
میگه رو به رهگذر
بفرمائین گل سر

سوسن بهار

آرزوى مدرسه
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1-  تکرار کنید!
بدون تکرار مغز ما بعد از گذشت چند روز فقط 20 در ضد   

آموخته هایش را به خاطر خواهد آورد. بهترین روش، داشتن یک 
متد است که قدم به قدم و در فواصل زمانى مشخص، به تکرار 

اموخته هایتان به پردازدید.

2- خوب بخوابید!
مغز براى به خاطر سپردن به خواب نیاز دارد و استراحت.

33- - حرکت کنید!
 داشتن فعالیت فیزیکى و ورزش  یکى از راه هاى موثر تقویت 

مغز به ویژه براى به خاطر سپردن است.

4--  سترس مناسب داشته باشید!
سترس مناسب به معنى مسابقه دادن با خود، فقط با خود و نه 

دیگران! براى باال بردن  ظرفیت فرا گیرى مغز مناسب است. این 
نوع مسابقه دادن  و صد البته نه همیشگى و مدام، "چون سترس 
مدام تاثیر منفى و معکوس دارد"  براى جلب توجه و تمرکز مغز 

مناسب است.

55- - بازى و شادى کنید! 
مغز، در زمانى که بازى مى کنید و به شما خوش مى گذرد ظرفیت 

تازه هاى تازه هاى  علم   علم             
چند راهنمایى و متد براى فراگیرى توسط محققان و کارشناسان سیستم مغز و اعصاب

در این شماره در صفحه ى تازه هاى علم به جاى آوردن مطلب در  باره ى تحقیقات علمى، مثال فضایى یا هرچیز  دیگر 
براى شما دوستان عزیز مطالبى را که چکیده ى تحقیقات، پزشکى، عصب شناسى و روان شناسى مجموعه اى از پزشکان 
سوئدى هست آورده ایم این تحقیقات همسو و در راستاى تحقیقات جهانى در باره ى سیستم مغز و بررسى بخش هاى 
مختلف آن است. اما بین این مجموعه آن بخش را که به قدرت فراگیرى  مغز مربوط مى   شود و  به درد تان به ویژه با 

شروع سال تحصیلى مى خورد براى شما انتخاب کرده ایم.
امیدواریم که مورد پسند شما واقع شود و به تواند به شما  در فراگرفتن در س هاى تان کمک کند. پیشاپیش آرزوى موفقیت 
شما را دراین رابطه داریم.امیدواریم اگر سوالى دارید یا اگر این راه کار ها را در دستور کارتان قرار دادید و موثر بود فراموش 

نکنید و حتما تجربه هاى تان را براى ما بنویسد.
* * *
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فرا گیرى و بخاطر سپردنش باال مى رود

6- از روش هاى جذاب براى به خاطر سپردن و یاد گیرى 
استفاده کنید!

شما  بتواند  که  دیگرى  چیز  هر  یا  کارت ها،  و  تصاویر  مثال 
براى  مغز  ،به  بیاندازد  شده  آموخته  مطلب  یا  درس  یاد  به  را 
کرد هد  خوا کمک  سپاریش  خاطر  به  ظرفیت  رفتن  باال 

7- از خودتان امتحان بگیرید!
تحقیقات زیادى نشان داده اند که مغز دراثر امتحان و تمرین 

سواالت  تقویت مى شود.

8- از حواس پنجگانه تان براى فراگیرى 
استفاده کنید!

با  رتباط  ا در  نسانى  ا حواس  که  ند  ا ه  د ا د نشان  تحقیقات   
هم کارى  بینایى   حس  با  مى کنند،حس شنوایى  کار  یک دیگربهتر 
آن  به  آهنگ  دادن  لغت  یک  حفظ  براى  مثال  دارند.  مناسبى  
هنگ آ با  ضرب  جدول  گیرى  د  یا مثل  است  مناسبى  کمک 

.
9- ساعى باشید، کوشش کنید،الزم نیست 

بهترین باشید!
است.  داشتن  دیگران  با  بى امان  مسابقه ى  معنى  به  بودن  بهترین 
از  محور  خود  انسان  یک  شما  از  مى تواند  خود  نوبه  به  این  و 
زندگى  از  که  انسانى  بسازد  شما  از  دیگر  طرف  از  و  یک طرف، 
مى کند بودن  بهترین  در  سعى  حال  در  مدام  و  نمى برد  لذت 

10-.براى درس خواندتان برنامه ریزى 
کنید!

همیشه داشتن یک برنامه ریزى درسى براى فرا گیرى کمک بزرگى 
است.  حتى اگر تصمصم مى گیرید همه چیز را به شب قبل از امتحان 
موکول کنید براى آن برنامه ریزى کنید. مثال کدام چیز ها را بلدم؟ از 
خودتان به پرسید و بر روى آن چیزها که کمتر خوانده اید تمرکز کنید

11- دقت کنید و به خاطر بسپارید که بعد 
از چه مدت زمانى تمرکزتان را در هنگام 

خواندن از دست مى دهید، 
توقف  صورت  این  در  یا...؟  دقیقه؟  بیست  دقیقه؟   45 از  بعد 
کنید. شروع  باره  دو  و  بزنید  قدمى  شوید،  بلند  جا  از  کنید 

13-  توجه کنید که از چه راهى بهتر 
مى آموزید؟

مى خوانند،   درس  بقیه  که  همان طور  درست  شاگردان  از  بسیارى   
آن  است  ممکن  حالى که  در  مى روند  پیش  روش  همان  به 
سکوت  در  بعضى ها  مثال  نباشد.  ها  آن  براى  شیوه  بهترین  شیوه 
فرا  بهتر  صدا  بى  مطالعه ى  و  خواندن  طریق  از  فقط  و  مطلق 
با  همراه  بعضى ها   خواندن،  بلند  طریق  از  ها،  بعضى  مى گیرند، 
خوانده اند،  که  آن چه  از  دارى  بر  داشت  یاد  یا  و   موزیک  شنیدن 
مى گیرید. یاد  بهتر  چگونه  ببینید  و  کنید  امتحان  را  خودتان 

14- استراحت کنید!
باشید.  داشته  تعطیل  کامل  روز  یک  خواندن  درس  میان  در  حتما 
مداوم  مطالعه  به پردازید،  فیزیکى  فعالیت  و  تفریح  و  بازى  به 
مى شود. مغز  از  آموخته ها  کردن  فرار  عث  با  توقف  بدون  و 

و آخرین نکته از جانب داروگ به شما:
براى بازى هاى کامپیوترى یا نگاه کردن به تلویزیون برنامه ریزى کنید، 
مثال با خودتان قرار بگذارید اگر یک ساعت درس خواندم جایزه ام 
بازى یا نگاه کردن به تلویزیون. فکر نکنید بعد از بازى مى شود درس 
خواند به خصوص بازى هاى کامپیوترى این  ویژه گى را دارند که 
آدم را به درون خود به کشند و آدم به خواهد مرحله به مرحله پیش 
برود، زمان مى گذرد و وقتى براى چیزهاى دیگر نیست، نگرانى از 
درس نخواندن یا انجام ندادن کارهاى دیگر و فقط بازى کردن باعث 
مى شود نه از بازى لذت ببرید و نه  کارتان انجام شود و دلهره داشته 
باشد، مواظب باشید این دلهره و سترس مى تواند شروع معتاد شدن 
به این بازى ها یا هر چیز دیگر شود، پس به من قول بدهید اول 
کارهاى تان را انجام دهید بازى کامپیوترى باشد جایزه. این موضوع 
با داشتن وقت فراغت و فعالیت و بازى فیزیکى که به مغز کمک 
مى کند و آن را تقویت مى کند فرق  دارد.  یادتان باشد که داروگ 
بهترین ها را براى شما آرزو مى کند. پس به فکر خودتان باشید!.



19

 داروگ - کودکان               شماره ى 42 - سپتامبر 2017

هنوز چند روز به باز شدن مدرسه ها مانده بود، اما مادرم گفت: 
زودتراز  کمى  کنید  سعى  و  کنید  کودك  را  ساعت ها  بچه ها 
براى  یواش  یواش  که  شوید،  بیدار  تابستانى  تاکنونى  روزهاى 
باشید. آماده  شدن  بیدار  زودتر  صبح ها  و  به مدرسه   رفتن 

پدر گفت: هوا بسیار عالیست و صبح زودها باغ بسیار زیبا، چطور 
است که از فردا صبح هاه را در تراس رو به باغ بخوریم ؟ موافقید؟ 
برادم خوشحال شد و گفت بله فکر خوبى است؟ آن وقت من 
و خواب آلود. مادر، نگذاشت که حرفش را تمام کند، اعتراض 
کرد  دست از سرش بردار چرا به او مى گویى خواب آلود؟ بچه ام 

دارد بزرگ مى شود، خوب 
بماند.  رویش  اسم  نیست 
برادرم لبخندى زد و گفت: 
هید  ا خو مى  خب  خیلى 
نه  او  به  بعد   به  این  از 
بینیم  تا  بگویم  آلود  خواب 
پدر  نه؟  یا  مى آید  او  به 
یگر  د است  بس  گفت: 
انداختن  دست  به عوض  
خواهرت حرفت را تمام کن 
بگویى. چیزى  مى خواستى 

آمده  یادش  تازه  که  برادر 
حرفى  خواسته  مى  بود  
یک  من  بله  گفت  بزند، 
است  چطور  دارم.  پیشنهاد 
خواب  نه  این  و  من  که 

که  کنیم؟  پاشى  آب  را  باغ  جلوى  باغچه ى  صبح ها  نوبتى  آلود 
کند؟ صفا تر  با  را   صبحانه مان  گى شان  تازه  و  تر  گل ها  بوى 
پدر گفت: عالیست و بقیه خواهر و برادرهاى بزرگ و کوچک، فکر 
کنم قبال براى تان گفته بودم که ما هشت تا خواهر و بادر بودیم 
و من با این بردارم که به من خواب آلود مى گفت خیلى دوست 
بودیم،  با هم به مهد کودك مى رفتیم و درهمه ى بازى هایش من 
شریک بود. آه ببخشید از تعریف کردن ماجرا عقب ماندم. بله بقیه 
خواهر و برادرها تائید کردند و قرار شد که از فردا نوبتى تا زمانى که 
هوا هنوز سرد نشده است حتى وقتى که به مدرسه مى رویم یکى مان 
باغچه را آب بدهد. و به قول برادرم صبحانه ما ُگل گلٍى شود.

 این را هم باید براى تان بگویم که باغبان خانه ى ما همین برادرم 
بود، همه ى افراد فامیل و خانواده مى گفتند انگشتان سبز دارد و 
حتى اگر دست به چوب خشک بزند جان مى گیرد و گل و مى دهد.
آن روز صبح نوبت من بود که گل ها را آب بدهم ، مادر در حال
 آوردن سماور به ایوان بود و هر کدام از خواهر و برادها درست مثل 

قصه ى مهمان هاى ناخوانده مشغول آوردن چیزى، انجام کارى براى
آورد،  مى  ا  ر ها  استکان  یکى  بودند،  نه  صبحا ى  سفره   
پر  سینى  یکى   ، د بو ه  ید خر غ  ا د سنگک  ن  نا یکى 
 . را آب پز  تخم مرغ هاى  دیگرى  را  گردو  مغز  و  پنیر  از 
آب پاش را دستم گرفتم روى بر آمده گى پاى دو درخت آلبالو 
کى خیلى دوست شان مى داشتم و عاشق شکوفه هاى دوقلوى 
آن ها  بودّم به خصوص وقتى که در نور مهتاب مى درخشیدند و 
برویم  به خواب  که  این  از  قبل  ایوان  روى  بهار  هاى  شب  مادر 
براى مان قصه مى گفت. "و من به شکوفه ها زل میزدم تا خوابم 
مى برد". بله مى گفتم. روى 
پاى  برآمده گى  یا  بازه، 
جدا  واقع  در  که  درخت ها 
کننده ى باغجه هاى کوچک 
بود  واجور  جور  گل هاى 
به قطرات  و  بودم  ایستاده 
که  آب  شفاف  و  روشن 
شلنگ  مانند  دوش  سر  از 
ها  وسبزى  ها  گل  بروى 
بودم.  زده  زل  مى ریخت 
خاطرم  به  فکرى  ناگهان 
رسید؛ مى دانستم که باغچه 
جورواجور  گل هاى  از  پر 
چند  نمى دانستم  اما  است 
یا  برادرم  داریم.  گل  نوع 
سبز  انگشت  باغبان  همان 
براى بچه هاى توى کوچه موقع بازى گفته بود ما سى و دو نوع 
گل در باغچه مان داریم که تقریبا همه ى آن ها را من بذرش را 
پاشیده ام و به ثمر رسانده ام.  چیزى نگفته بودم اما باورهم نکرده 
بودم که ما سى و دو نوع گل داشته باشیم. مى خواستم بشمارم 
و مطمئن شوم. شروع کردم. ماریا آبى، یا همان گل هاى نارنجى 
شیپورى بزرگ، میمون، شاه پسند، اطلسى، شمعدانى، مینا، الدن، 
میحک ، شب بو، الله عباسى و همین طور مى شمردم، ناگهان از 
صداى خنده  دسته جمعى و برادرم  که مى گفت: دیدین مادر؟ 
بازهم بگوئید خواب آلود نیست، آخر به کسى که شلنگ بدست 
و ایستاد خوابش مى برد به جز خواب آلود چه مى توان گفت؟

خواب آلود
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