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برای یادگرفتن
روشهای دودر کردن
مدرسه با ما تماس
بگیرید
خــب البتــه خیلــی هــا از تمام
دل خوشــی
شــدن تابســتانِ ،
ِ
دوســت طنازمان
ندارند .مثل
کــه اســتاد پیچانــدن اســت
و توصیههایــی هــم بــرای
همسنوسالهایش دارد
یگانه حاجیآبادی | 16ساله

خداونــدا از بنده بیکارت که مدرســه
را ساخت ،بگذریم .با کسی که گفت
برای یادگیری باید مشــق بنویسیم،
چه کار کنیم؟ آن یکی که ایده امتحان
را داد ،چطــور؟ بدتــر از همــه اینهــا
کســی بود کــه گفــت ســاعت  7باید
برویم مدرسه .واقعا پیش خودش چه
فکری کرد که ســاعت  10را انتخاب
نکرد؟ خدایا به نظرت منصفانه است
کــه  9مــاه درس بخوانیــم و ســه ماه
استراحت کنیم؟ اصال منطقی است
که آن سه ماه هم تابستان باشد؟ چله
گرمــا یکهــو در جهنم را بــاز میکنند
و میگوینــد بفرمایید ســه ماه حبس
که قــدر مدرســه را بدانیــد .البته من
میدانــم اینهــا همــهاش خطــای
انسانی است ولی با تو درددل نکنم،
به چه کسی حرفهایم را بزنم؟
خدایا ساعت یک ربع به هفت است.
تا حاال به همه درها زدهام .کلکهایم
قدیمی شده .ســرما خوردم .طاعون
گرفتم .وبا و سرخک و آنفلوآنزا و سل
و ســرطان پوســت و ریه و کلیــه را هم
امتحان کردم .دنداندرد و گوشدرد
و تشــنج هم جزو موفقیتهای بزرگم
بوده .حتی آزمایش خون هم دادهام.
دیگر هیچی به ذهنم نمیرســد .این
تن بمیــرد کمک کن ایــن روز اولی را
دودر کنم.
هم یکطوری َ
دوســتان عزیــز! بــرای ثبتنــام در
کال سهــای آموزشــی و مشــاوره
«روشهــای دودر کــردن مدرســه»
اینجانب با 9سال سابقه و صد درصد
تضمینــی ،هرچــه ســریعتر ثبتنــام
کنیــد .مشــاوره اول بــرای کســانی
که از طریق ایــن آگهی اقــدام کنند،
رایگان است .اصال به  500نفر اول،
 50درصد تخفیف میدهم با شــیر و
کیک .سال تحصیلی قابل تحملی را
برایتان آرزومندم.

مهر؛ ماهی روشن به نور علم
دوست نویسند ه مان از بازشدن مدرسه ها خوشحال است؛ پاییز ،برایش فصل قشنگی است و این روزها ،مثل
شاعرها به هر طرف که نگاه میکند ،ذوق اش شکوفا میشود
هلیا فرزادمهر | 15ساله

مهر دستان مهربان رفتگری است
که جارویش روی زمین با برگها بازی میکند .مهر،
دستان زحمت کش مردی است که بعد از سه ماه د ِر
ِ
مدرسه را باز میکند.

مهــر ،آغاز صدا و پایــان ســکوت در کالسهای درس
است .آغاز محبتهای دوستانه ،شروع نشستنهای
ِ
تنــگ هم پشــت میــز چوبی کــه یــک تابســتان خاک
رویشان نشستهاست.
مهر ،مهــر معلمی اســت که تختهســیاه انتظــارش را
میکشد و دفترها منتظرند تکلیفشان را معلوم کند.

بهمناسبت شروع سال تحصیلی با یک ناظم گفتوگو کردهایم

ناظم باید رفیق بچهها باشد
اشکان محمودی | خبرنگار افتخاری جوانه

تصویری که از یک ناظم در ذهن خیلیهایمان نقش بسته ،شخصی خشک و عصبانی است که تنها

موضوع مهم برای او ،فقط و فقط نظم و قانون است .امروز با یک ناظم همکالم میشویم تا با خصوصیات
اخالقی و مشکالت و دغدغههای این شغل در آستانه سال تحصیلی جدید آشنا شویم.

خودتان را معرفی کنید.
سیدهادی نجفی هستم 50 .سالهام و نزدیک به  30سال سابقه فعالیت فرهنگی آموزشی
دارم .رشته تحصیلیام ،کارشناسی مهندســی منابع طبیعی است و چند سالی است که در
سمت ناظم مشغول به کارم.
به نظر شــما چرا تصویر ناظمهــا در ذهن خیلــی ازدانشآموزان معمو ً
ال شــخصی
سخت گیر است؟
ناظمها و معاونها طرفدار مسائل انضباطی هســتند و دانشآموزها را به رعایت آنها ملزم
میکننــد .در روزهای اول ســال تحصیلی کــه ناظمها قوانیــن و مقررات مدرســه از جمله
کوتاه کردن موها ،پوشیدن لباس فرم و کارهایی را که برای دیگران آسیبرسان است ،به
دانشآموزان گوشزد میکنند ،ممکن اســت بعضیها دچار ترس و اضطراب شوند.اما
این مسائل صرف ًا برای کمک به خود دانشآموزهاست و در یادگیری مسائل اخالقی و
انضباطی آنها تاثیر مثبت میگذارد.
در کودکی فکر میکردید که ناظم شوید؟ دیدتان به ناظمها چه بود؟
اصــا فکر نمیکردم کــه یک روز ناظم شــوم .مــن از بچگی به دلیــل اینکه
همواره مســائل انضباطی را رعایت میکردم و در امور مدرسه با ناظمها
همــکاری داشــتم ،به آنهــا به عنــوان دوســت خــودم نگاه
میکردم و گوش کردن به حرفهایشــان را به نفع
خود میدانستم.

فاعالتن ،فاعالتن ،فاعلن دیگر چیست؟
ِ
دوست انسانیخوانده خوشذوق ما ،متن بامزهای به سبک
نویسندههای قدیمی نوشته؛ هم از اهمیت انتخاب رشته گفته
هم از حجم حفظکردنیها گالیه کرده
زینب بختپرور|  ۱۶ساله
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نوجوانی بودم در دبیرستان قدیم .خوشخوشــانم بود در آن روزها .ناگهان در
بین راه ،یک دبیر آشــنا ،ســخنی بر من بگفت ،کلماتش جفتجفت .سخن اش
اینگونه بود :گرندانی رشــتهات ،راه و رسم و پیشــهات ،به چه کارت هست این
اندیشهات؟ برق از چشــمم جهید ،خواب از ذهنم پرید ،چشمان خفتهام غیر از
آن جمله دگر هیچ ندید .گوشهایم کر مادرزاد شــد ،ضربانم تند و پرتکرار شد،
دســتهایم سســت و دل بیتاب شــد .خالصه روزها گذشت .ســر گذاشتم به
بیابان و دو سه دشت.
روزی از همــان روزها آن دبیرآشــنا ،من را بدیــد .صحبت اش با مــن چه گلها
انداخت .دو ،ســه فــرم انتخــاب پیش رویــم بینداخــت ،لحظاتی که گذشــت،
فرمهارا گشتم ،رشتهای را یافتم .ذهن ،مدهوش و روحم بیهوش شد .خودم
عاشق و آن معشوق شد .تقدیرم آنگاه معلوم شد« .انسانی» شد عشق و جان و
پیشهام .حال در این اندیشهام که در این راه دراز ،نیســت مرا همراز که بگویم
راز دل .داد دل سر مینهم از برای حفظیات .ای معلم ،جان ما اندکی رحم ات
بیاد! خب مرا چه که ایکس کجاست؟ یا فالن سلســله را چند قلمرو داراست؟
خب مرا چه ریشه این فعل چیست؟ فاعالتن ،فاعالتن ،فاعلن دیگر چیست؟
خب مرا چه نسبت انسان و گل ،مطلق است یا که جزئی است ز کل؟

علــم او هــم در انتظار شــاگردان جدید و پراشــتیاق
اســت .زمیــن لحظهشــماری میکند برای ســکوت
تــق کفشهای معلم که میــان میزها قدم
کالس و تق ِ
برمیدارد .مهــر ،آغاز  9ماهی اســت کــه لحظههای
خوب را در خــود جا دادهاســت؛ ماهی که بــه نور علم
روشن است.

معمو ً
ال دانشآموزان معلمها را با یک خصلت خاص به یاد میآورند .میخواهم بدانم
شما و معلمها هم پشت سر ما از اینکارها میکنید؟
همانطور که دانشآموزان پشت سر معلمها و ناظمها ،درباره رفتارهای آنها با هم صحبت
میکنند یا با شیطنت القابی را به آنها نســبت میدهند ،ما هم در زنگهای تفریح عالوه بر
اوضاع تحصیلی و انضباطی و مشــکالت دانشآموزان درباره رفتار ،پوشــش ظاهری و سایر
ویژگیهای آنها صحبت میکنیم تا اگر الزم باشــد به دانشآموزی تذکــر داده یا از او تقدیر
شود .البته ما برای دانشآموزان از القاب استفاده نمیکنیم( .خنده)
برای تشویق و تنبیه دانشآموزان چه میکنید؟
برای تشــویق دانشآموزان ،هم آنهایی که از لحاظ انضباطی پیشرفتی دارند و هم افرادی
که در درس به موفقیتی میرسند ،در هر ترم جوایزی اهدا میشود .برای تنبیه دانشآموزان
هم من معموال آنها را با کارهای خودشان تنبیه میکنم .برای مثال اگر کسی شاخه یا برگی
از درختان بکند ،او را مجبور میکنم چند گلدان به مدرسه بیاورد یا اگر کسی در مدرسه زباله
بریزد ،او را مجبور به جمع کردن زبالههای حیاط میکنم.
از نظر شما خصوصیات یک ناظم خوب چیست؟
به نظر من ناظم باید گوش شنوای دانشآموزان و زبان گویای آنها باشد و به مشکالتشان
گوش دهد .اگر دانشآموزان ،ناظم را دوست خود بدانند
و مشکالتشــان را بــا او در میــان بگذارنــد ،مطمئنــا بــه
حرفهای او هم بیشتر گوش میدهند.
با دوستان ما در جوانه ،حرفی دارید؟
ازبچههامیخواهمچهدرمدرسهوچهدرخانههمواره
نظم و انضباط را رعایت کنند زیرا
نظمسرلوحهتمامکارهایانسان
اســت.در ضمــن ،دانشآموزی
کــه در کارهایــش نظــم
داشتهباشد،دردرس
و زندگــی هم موفق
خواهدبود.

دوباره رفاقت!

ِ
دست باال را دارند.
طرفدارهای پاییز و مدرسه ،در صفحه ویژه ما
رفیق شاعرپیشه ما ،ذوقش را از آمدن مهر با ما شریک شدهاست
ِ

رومینا روحانی | 14ساله

برگهای درختان رنگ خزان به خود میگیرند ،نســیم پاییزی چنگ در زلف درختان
میزند ،خورشــید هم زودتر از همیشــه غروب میکند .پاییز میآید و ساقدوشهایش،
مهر ،آبان و آذر همراهش میآیند .مهر که میآید یکنواختی زندگی کمرنگ میشود و
تالطمی جدید را به حیات وارد میکند .مهر که میآید ابتدا گره از در مدرسه میگشاید،
ســپس در شــهر میچرخد و زنگ تالش و بیداری را به صدا درمــیآورد .مهر که میآید
دوباره قلب هزاران جوانه دانایی با هستی مدرسه پیوند میخورد.
دوباره رفاقتها ،دوستیها و دوستداریها جان میگیرند و با صمیمیت ،بار دیگر تبسم
و لبخند بر لبها جاری میشود .دانشآموزان در مدرســه مهربانی میکنند و مهربانی
میبینند ،امید میدهند و امید میگیرند و همین شــیرینیها و زیباییهاست که برای
همیشه در خاطر آنها ماندگار میشــود .مهر که میآید دوباره عطر خوش علم و دانش
روحها را شادابی میبخشد.کودکان و نوجوانان در مدرسه پی یادگیری علوم میروند
و دریچههای تازهای از حکمت به رویشــان باز میشــود ،میکوشــند و فرامیگیرند و
گاهی طعم شکست و گاهی پیروزی را در نبرد با آزمون و امتحان میچشند .دوباره یار
مهربان ،میشود همدمشان .مهر که میآید دوباره یاد مدرسه را برای پیر و جوان زنده
یهایی
یکند ،یاد مدرس های که اگرچه در ظاهر تلخ و سخت است اما درونش شیرین 
م 
نهفته است که بعدها درکش میکنیم .مهر که میآید شهر را با قلمموی طالیی و
ارغوانیاش ،رنگ میزند.

