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جوانه

نامه به معلمی که هنوز ندیدهام
لطفا ما را با نمرههای بدمان دوست داشتهباشید!

ریحانه رمضانی تیموری  | 15سال ه



آمد هانـد» .معلـوم شـد بـرق روسـتا دیشـب
قطع شـده و مـردم در تاریکـی بودهانـد .اهالی
میگفتند اگر تیر برق را درسـت کنیـم ،باز هم
ایـن درخـت بـر اثـر بـاد روی سـیمها میافتد و
بـرق دوبـاره قطـع میشـود ،بایـد ایـن درخـت
را از ریشـه قطـع کنیـم .بـاورم نمیشـد چـه
میشـنوم .بعد هم بالفاصله یک وسیله بزرگ
و پرسـروصدا آوردنـد و روی تنـهام کوبیدنـد؛
دردی طاقتفرسـا داشـت ،شـدیدتر از درد
شکسـتن شـاخهام .با هر ضربـه به پایـان عمرم
نزدیکتر میشـدم .بعـد از مدتـی ،تکههایم را
سـوار خودرویی بزرگ کردند .وقتـی مرا روی
زمین انداختند ،چشـمم افتاد بـه درختهای

بسیار دیگری که به سرنوشت
مـن دچـار شـدهبودند .یعنـی
میخواسـتند بـا مـا چـه کار کننـد؟ بعـد
از چنـدروز ضربههـای دردنـاک تبدیـل بـه
چیزی شـدم که اسـمش را نمیدانسـتم .فقط
میدانسـتم دوبـاره سـوار آن خـودروی بـزرگ
شـدهام و بعد از مدتی چند بچه شـلوغ گرد من
جمع شـدند .انـگار از دیدنم خیلی خوشـحال
بودنـد .باالخـره از البـهالی حرفهایشـان
فهمیدم که اسـمم چیسـت .من نیمکـت بودم
و از آن روز بهبعـد بـا ایـن اسـم زندگـی کـردم.
اگرچـه گاهی دلـم برای روسـتا تنگ میشـود
ولـی حـاال از نیمکـت بودنـم خوشـحالم.



چندروزی بود که باد شــدیدی میوزید.
از شــانس بدم کنار تیــر برق بــودم .یک
شــب که هوا بارانی بود ،از تــرس به خود
میلرزیدم و شــاخ و برگهایــم را درهم
میکشــیدم .ناگهان رعدوبرق زد و یکی
از شاخههایم را سوزاند و شکست .عجب
دردی داشت ،دردی تحملنکردنی.
شـاخهام افتـاد روی تیـر بـرق و دیگـر
نمیدانم چه شـد .از حال رفتـم و وقتی
چشـمهایم را باز کردم ،صبح شـدهبود.
«دوروبـرم چقـدر شـلوغ اسـت .ایـن آدمهـا
که هسـتند؟ چه میخواهند؟ میشنوم
کـه بـرای درسـت کـردن تیـر بـرق

گفتوگو با مادر یک دانشآموز دهههشتادی درباره تفاوت
مدرسههای قدیم و جدید

شیطنت کردن به خرج «اونشیفتیها»!
طناز عادل فهمیده  | 13سال ه

روزی که باالخره شر هیوالی انضباط
از سرمان کم میشود



مــدارس بــا یــک دانشآمــوز قدیمــی درباره

تفاوتهای مدرسههای امروزی و دهههفتادی

گفتوگو کــردهام .در ادامه ،توضیحات خانم

حریری»41سالهازحالوهوای
«وجیههتیمچه
ِ

«مدرســه از 30ســال پیش تــا االن کلــی فرق
کرده .یادتان هســت دو ســالی که مدرســه به
دلیل کرونــا غیرحضــوری بــود ،رفاقتها هم
مجازی شدهبود؟ خیلی از شما دوستانتان را
از نزدیک ندید ه بودید و فقط در تماس تصویری
–آن هم با کلی فیلتر -با هم آشــنایی داشتید.
کرونا هم که کمرمق شد ،با همدیگر توی کافه و
پارک قرار گذاشتید .در دوره ما اما رفاقت فقط
محدود میشد به زمان مدرسه .چون بیرون از
آن همدیگر را نمیدیدیــم و فقط گاهی تلفنی
یمان
یها 
نحال دوســت 
یزدیــم .با ای 
حرف م 
خیلــی صمیمانه بــود .شــاید بــه ایندلیل که
اختالف طبقاتی زیاد نبــود .همه ما کموبیش
یکجــور زندگــی میکردیــم ،خوراکیهــای
زنگ تفریحمان مثل هم بود (ســاندویچ پنیر و
گردو و ســیب و نارنگی) و از قمقمههای رنگی
و آب معدنی هم خبری نبود .ما مجبور نبودیم
لباس فرم بپوشیم .هرکس به دلخواه خودش
مانتوومقنعهایمیپوشیدکهالبتهبایدمناسب
مدرسهمیبود.اینهمههمکتابکمکدرسی

ســام رفقا! حالتان چطور است؟ خب دیگر
پاییــز هم که از راه رســید بــا ماهی که به اســم
«مهر» ،باعث و بانی کابوسهای شــبانهروزی
دانشآموزان میشود .اما آیا بهنظرتان مدرسه
همیشــه همینقدر ترســناک بوده؟ در آینده
چطور؟ بهنظر شما مدرس ه در آینده چه شکلی
خواهدبود؟ مثال ممکن است یکروز هیوالی
نمره انضباط دست از سر دانشآموزها بردارد؟
شــاید در مدرســههای آینــده خبــری از مدیر
و ناظم نباشــد و کســی هی بــه بچههــا نگوید
«خانمم رفتارت رو درست کن» ،یا «آهای
پسر! زانوتو از توی حلق دوستت
دربیار!» معلمهــا هم دیگر
بهخاطــر یــک تکلیــف
ننوشــتن ســاده یــا
ِ
شیطنت معمولی
نمی تو ا ننــد
پــای مدیــر را
بــه کالس بــاز
کنند تا مدیر با
جملــه عجیب
« 2نمــره از
انضباط کل کالس
کــم میشــه» بچههــا را تهدیــد کنــد! جالــب
اینجاست که برای تشــویق کردن هم 2نمره

به کل کالس اضافه میکنند.
ایــن دیگر چه روشــی اســت؟
بگذریم! ولی حاال کــه حرفش پیش آمد ،توی
پرانتز یک توصیه دوســتانه بــه ناظمها بکنم؛
ناظمهای عزیز! شما باید مهربان باشید ،دانا
و خوشبیــان باشــید تــا وقتی بچههــا متوجه
آمدنتان میشوند ،گل بریزند جلوی پایتان.
خب دیگر واقعــا بگذریم و برویم ســراغ همان
رویای مدرســههای آینده که در آنها از مشق
نوشــتن خبری نیست.
آخر چــرا باید ســه
صفحــه تمریــن
ریاضی را که توی کتاب
چــاپ شــده ،دوباره
توی دفتر بنویسیم؟
شــاید در آینــده
نفری یک تبلت
خیــار گاززده بهمــان
بدهند کــه تکالیفمان
را توی آن حــل کنیم .خب
دیگر تا از خیالپردازیهایمان کار
به جاهــای باریک نکشــیده و مدیرهای
محترم عصبانی نشدهاند و از کل کشور
2نمره کم نکردهاند ،خدا نگهدار! در ماه
مهربانی ،توی مدرسه میبینمتان.



نداشتیم .هر درس ،یک کتاب
و جــزوه داشــت و هــر هفتــه مطالــب همانها
را امتحــان میدادیــم .خیلــی از شــما چیزی
درباره «اونشــیفتیها» نشنیدهاید .این کلمه
مخصوص زمان ماســت که مدارس دوشــیفته
بودند و ما بهصورت چرخشی یک هفته صبحها
کالس داشــتیم و هفته بعد ،ظهرها و همیشــه
هم تقصیــر شــیطنتها و خرابکاریهایمان
را میانداختیم گردن «اونشــیفتیها»! شما
االن دوتا کارنامه نوبت اول و دوم دارید ،ما سهتا
کارنامه ثلث اول ،دوم و ســوم داشتیم .نفرات
اول تا ســوم هر ثلث ،یــک تقدیرنامــه دریافت
میکردند .من یکبار جزو کسانی بودم که در
سالن اجتماعات مدرسه اســمم را صدا زدند و
در حضور والدین به مــن تقدیرنامه دادند .چه
حس خوبی داشــت! درست اســت که مدرسه
از آن موقع تا حاال فرقهای زیــادی کرده ولی
استرس امتحان هنوز مثل قبل است .ما معلم
فیزیکی داشــتیم بهاســم آقای «حیــدری» که
همیشــه پای تختــه ،امتحــان میگرفــت .من
از ترســم آنقدر فیزیک میخوانــدم که یکبار
وقتی معلممــان نتوانســت بیاید ســر کالس،
مدیر از من خواست به بچهها درس بدهم .البته
شرایط درس خواندن آن موقعها خیلی سخت
بود چون همه ما کلی خواهــر و برادر کوچک و
بزرگ داشــتیم .از اتاق شخصی هم که خبری
نبود برای همین همیشــه تــوی خانهمان کلی
سروصدا بود و درس خواندن ،جزو
کارهای سخت دنیا».

تعداد صفحات204 :

ناشر :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سارا ذبیحی  | 15سال ه

مدرســه رفتن را هدیــه دادن و
گرفتناستکهجذابمیکند.اگرمیخواهید
روز اول مهر با دست پر به دیدن دوست عزیزتان
بروید ،پیشــنهاد مــن خریدن یــک کتاب خوب
اســت .مثل «روح عزیز» که از همان صفحه اول
خواننــده را وادار میکنــد تا ماجــرای جذاب و
در عیــن حــال تفکربرانگیــزش را یکنفــس تا
آخر دنبال کند .شــخصیت اصلی ایــن رمان،
پســری بهنام آرش اســت .یک روز کــه آرش به

خانه برمیگردد ،مادرش را ســخت مشــغول
خانهتکانی میبیند .مــادر از او میخواهد که
در آویزان کردن پرده کمکــش کند ولی آرش
که با دوســتش قــرار دارد ،قــول میدهد یک
ســاعت بعد برگردد .وقتگذرانی با دوســت
از یک ساعت به چهار ساعت تبدیل میشود.
آرش بــه خانه برمیگــردد و آماده اســت که از
مادرش معــذرت بخواهــد و کمکــش کند اما
با صحنه غمانگیزی روبهرو میشــود .مادر از
نردبــان پایین افتــاده و تکان نمیخــورد .این
اتفاق ،روزهای عید آرش را وحشتناک میکند
زیرا او درگیر عذاب وجدان شدهاست و خودش
را مسئول به کما رفتن مادرش میداند .آرش
در خواب و بیداری چندبار با مادرش صحبت
میکنــد و وقتــی مطمئــن میشــود خیاالتی
نشدهاســت ،میفهمــد کــه بهتر شــدن حال
مادرش با کمک کردن به دختر همسایهشان
تســریع میشــود اما آرش نمی داند چطور به
آن دختر عجیب که نامش «تلی» است ،کمک
کند؛ دختری مرمــوز که بــا آرش رفتار خوبی
ندارد .اتفاقاتی میافتد که آرش را به حل این
معمانزدیکترمیکند.پیشنهادمیکنمحتما
این کتاب را بخوانید تا کلید خوب شدن حال
مادر آرش و تلی را پیدا کنید.

درددلهای یک مدرسه

مدرسهدررویایدانشآموزهاچهشکلیاست؟

مدرسه رویایی من
شبنم فتحی  | 15ساله از روستای ساالرآبا د

همهما انســانهااز کودکی رویاهاییدر ســر
داریمک ه میخواهیم آنها را ب ه واقعیتتبدیل
کنیم امــا بــاگذشــتزمــان وبرخــورد برخی
معلمها و خانواده باور میکنیم که رویاهایمان
ک زندگی
د و باید یــ 
بیهــودهوبیمعنــا هســتن 
معمولیرا تــا آخر عمــر ادامهبدهیــم که هیچ
اثریاز رویادر آننیست اما مگر کار خانواده و
م این نیستکه بهما بیاموزندرویاهایمان
معل 
را جــدیبگیریمو بــرایرســیدنبــهآرزوها و
اهدافمانبجنگیم؟ خب حداقل در ذهن من،
در مدرســهرویاییمن ،معلمها چنین نقشــی
دارند .در مدرســه رویایــی مــن،معلمها فقط
درسمیدهندبدون آن کــه خبریازامتحان
و نمرهگرفتن باشــد تا بچههابتواننــد با خیال
راحتبهدرسها گوشبدهند ویاد بگیرند.در

اعترافات یک دانشآموز خیلی خیلی خوب

آن چه این گلستان میخواهد...

بنده تکذیب میکنم!

اشکان محمودی  | 16سال ه

زینب شفیعنادری  | 16سال ه

برای من شــهریور ،ماه آغاز به کار اســت .اگر
پولی برســد و آقای مدیر هم ســر کیسه را شل
کنــد ،شــهریور را میزبــان بــوی رنــگ و تینــر
خواهــم بــود؛ روی در و دیوارهایــی کــه هنوز
چســب فهرســت وعدههای تبلیغات شورای
دانشآموزی ازشــان جدا نشدهاست و رویای
بچهها را در دل خود جا دادهاند؛ مدرســهای
با حیاط بــزرگ ،کمددیواریهــای زردرنگ،
نفــی امتحــان و زنگتفریحهای نیمســاعته.
بچهها تشــنه درسهایی هســتند که در زنگ
تفریــح فرامیگیرنــد .درسهایــی کــه وقتی
معلم  10دقیقــه آخر کالس بیکار میشــود،
برایشــان میگویــد و حتــی نیمکتهــا هم
در آن دقایــق دســت از قیژقیــژ میکشــند تــا
چیزی از دســت نرود .هنوز اواســط شــهریور
است .نقاشان طرح را کم رنگ رسم کردهاند؛
زمینی با نهال و درخت شــکوفهزده .مدرسه،
خاکی اســت که باید توان رویش هــر گیاهی
را داشــته باشــد .کاش بــه بچههــا میگفتند
طرحهــای پیشنهادیشــان را بــرای نقــش
بســتن بر دیــوار ارائــه کننــد .کاش این «حق
انتخــاب داشــتن» بــه برنامه درسیشــان راه
پیــدا میکــرد؛ کال سهــای هماندیشــی،
بحثهــای آزاد ،مطالعــه رمــان و هرچیــزی
کــه در آن ردپای انتخاب و هویتیابی باشــد.
داخــل کالسها هم رنــگ میخواهــد .روی



عالــی باشــد .من امــروز به مناســبت شــروع

مدرس ه در زمان قدیم را میخوانید.

خیالپردازیهای یک ذهن خسته درباره مدرسههای آینده

نادیا غفوری  | 16سال ه

ســام به دوســتان خوبم .امیدوارم حالتان

2

اول ما را بشناســید و کمی از
نقش معلم صرف بودن دوری
کنید .لطفا کمی از زندگی برایمان بگویید،
از چطور خوب حرف زدن ،از عصبانی نشدن،
از چطور دفاع کردن از حقمان بگویید .شاید
بگویید مدرسه فقط و فقط جای درس خواندن
اســت اما مگر دو ســالی که مدرســه بهخاطر
کرونا تعطیــل بــود ،درس نخواندیــم و به پایه
باالتر نرفتیم؟ اگر میشــود تــوی خانه درس
خواند و باسواد شد ،پس مدرسه به چه دردی
میخــورد؟ معنــیاش ایــن نیســت که مــا به
چیزی بیشــتر از علم نیــاز داریــم؟ معلمهای
عزیز ،لطفــا البــهالی برگههای کتــاب کمی
هنــر زندگی بیاموزیــد .بدانید که مــا قدرتان
را میدانیم ،گرچه گاهی شــیطنت میکنیم
و امتحانها را لغو میکنیم اما دشــمن درس
و مدرســه نیســتیم .این روزها که به مدرســه
میآییم ،از عمرمان میگذرد و در چشمبههم
زدنــی بــزرگ میشــویم .لطفــا حواستــان
به عزتنفس مــا باشــد ،حتی اگــر نمرههای
پایینی گرفتیم .آخر چــه تضمینی وجود دارد
کــه دانشآموزی بــا نمرههای ، 20در مســیر
زندگی آیندهاش هم 20بگیرد؟



درختی که سر از کالس درآورد

نویسنده :مینو کریمزاده

تنــه دیــوار کالس تجربــی،
یکــی از بچههــا اتودهایــی زده کــه گویــی
کودکیهای فرشــچیان و کمالالملک در او
زندگی میکند .دیوار کالس بچههای ریاضی
هــم بینصیــب نمانــده و ردی از نوشــتههای
خــام «آلاحمد»هــای آینــده روی آن نقــش
بستهاســت .اگر به من باشــد ،میگویم رنگ
الزم نیست .کالسها همینطوری قشنگتر
هســتند .آخرین روز شــهریور دارد بســاطش
را جمــع میکنــد .هنــوز چنــد قوطــی رنــگ
ســیاه بیحوصله روی ســکوی گوشــه حیاط
نشستهاند .شاید بتوان با رنگ و قلممو خیلی
یواشــکی ،طوری که آقای مدیــر نفهمد ،یک
صفــر کوچولو کنــار قــرارداد معلمهــا اضافه
کــرد تــا همــه نیمنمرههــای ارفاقــی تاریخ را
جبران کرد .راســتی کالسها گل و گیاه هم
میخواهنــد .گل کــه باشــد ،بــه کالس روح
میبخشــد .اصــا مدرســه باید ســبز باشــد.
مثل دفتر دبیرهــا که پر اســت از ُرزهای براق
و گیاهــان کوتــاه و بلند امــا نه ،بــدون گل هم
میشود .کافی است خاک این مدرسه آماده
باشــد ،بچهها بهنیروی ذوق و خالقیتشــان
میبالنــد و مدرســه گلســتان میشــود.
نشنیدهاید که ســعدی میگوید« :گل همین
پنج روز و شــش باشد /وین گلســتان همیشه
خوش باشد»؟

مدرســه رویاهای من ،معلمها
فقطاز رویکتاب درسنمیدهنــدبلکهما را
تهای زیادی آشــنا میکننــد تا وقتی
بــا مهار 
بزرگ شــدیم ،از آن مهارتها برای پیداکردن
کار وراحــتزندگــیکــردن اســتفادهکنیم.
در مدرســه رویاهایــم دانشآمــوزان بهجــای
سهایمحلی
سفر مهایتیره،لبا 
نلبا 
پوشید 
خودشان را میپوشــند تا مدرسه لبریز از رنگ
و شــادی شــود و از روی لبــاس هــر دانشآموز
میتوانیم با فرهنگ او آشنا شــویم .در کالس
رویایی ،خبریازنیمکتهای ســفت و خشک
نیســت .دانشآموزان اجازه دارند روی زمین
فرششده بنشــینند و معلمهاازدانشآموزان
میخواهنــدتــااستعدادهایشــانرا نمایان
کنند و به دوستانشان هم بیاموزند.



حاال کــه ســالهای ســال اســت پاییــز برایم
تداعیگر درس و مدرسه شده ،میتوانم بگویم
مدرســه رفتن واقعا چیز خوبی است .مدرسه
جایی اســت برای خندههای دستهجمعی از
ته دل ،دلداریهای دوستانه و حرفهای د ِر
گوشــی تمامنشــدنی .راســتش وجود همین
دوستان خوب است که مدرسه را تحملپذیر
میکند وگرنــه مشــتاقترین فرد بــه علم هم
کــه باشــی ،درسهــای دوستنداشــتنی و
امتحا نهــای ســخت باالخــره کالفــهات
میکند .مــا تمــام تالشمــان را میکنیم که
مدرســه برایمــان به کابــوس تبدیل نشــود،
بهرغــم ســختگیری معلمهایی کــه تکتک
لحظات کالس را به درس و سوالوجوابهای
پراضطــراب میگذراننــد ،معلمهایــی کــه
ثانیهای کالس از دستشــان درنمیرود و ما
هیچوقت حرفــی جز کلمــات کتــاب از آنها
نشنیدهایم .برای همین در این یادداشت روی
صحبتم با معلمهاست؛ آدمهای دلسوزی که
مادرانه مــا را نصیحــت میکنیــد و هدفتان
پیشرفت ماست! امسال هم قرار است در کنار
هم زندگــی کنیم .مــن از تمام زحمات شــما
متشــکرم اما یک خواهش دارم .لطفا امسال

داستان

روح عزیز
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جوانه

پیشنهادکتاب

(ویژه نوجوانان)

(ویژه نوجوانان)
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 31شهریور ۱۴۰۱
شماره 2260

اینجانب با اسم مســتعار کت (کوشــای توانا) دانشآموز
کالس بز (بچهزرنگها) یکروز پیش از شــروع سال تحصیلی به فشار،
نه درخواســت مدیر محتــرم اعترافنامه خود را مینویســم .مــن اقرار
میکنــم آن روزهایی که معلمهــا یکبهیک از صندلی بــه زمین اصابت
میکردنــد و آن موقعهایی کــه بلندگوهای صبحگاه ســر صف گلچین
شــاد پخش میکردند ،اصال کار من نبوده اســت .مثال شما زنگ تفریح
چهارشنبه پارسال را یادتان هست که توی مانور زلزله هفتتا ترقه ترکید
و چندتایی از بچههای باندپیچیشده واقعا مصدوم شدند؟ یادتان میآید
شیرموزهایی را که با طعم اسید قوی آزمایشــگاه توی جشن نوشجان
کردید و فردا کل مدرسه بهدلیل وضعیت نامساعد هوا تعطیل شد؟ من
اعتراف میکنم هیچکدامش کار من نبوده .یکذره هم شک نکنید .من
اعتراف میکنم شاگرد بسیار خوبی بودهام طوری که کماالتمان آنقدر
زیاد است که اصال جا نمیشود اســممان را روی تابلوی اعالنات بزنند.
من همان دانشآموز نازنازی و مظلومی هستم که زنگ تفریحها بهجای
دعوا با دوســتانم «مشــت بیار ،لگد ببر» بازی میکنیم .من ســوگند یاد
میکنم آنقدر مدرسه و مســئوالنش را دوست دارم که حد ندارد .اصال
از همینجا به کادر زحمتکش مدرســه بستری در بیمارستان خداقوت
عرض میکنم و برایشان آرزوی سالمتی دارم.

مدرسه یعنی اتفاقات کوچک
دوستداشتنی

یک روز
ی عادی
عاد ِ
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فرحناز باران
از روستای ساالرآبا د

یکــی از روزهــای خــوب خــدا بــا خواهــرم به
مدرســه میرفتــم .روز آخر ســال تحصیلی بود
و کالسپنجمیهــا بــرای آخریــن امتحــان به
مدرســه آمده بودند .خیلــی نگران
بــودم که قرار اســت چــه اتفاقی
بیفتــد .به هــر دانشآمــوزی که
نگاه میکردم ،یک کتاب دســتش
بــود .وقتــی زنــگ خــورد ،همــه
ســر جایشــان ایســتادند .وای
خدای من ...باالخره دیدمش...
دخترکوچولوی خانــم معلممان را
دیدم .خانم معلــم قــول دادهبود که
آخر ســال او را به مدرســه بیاورد .او
کوچولو بود و هنوز مدرسه نمیرفت.
مامانش موهایــش را بافته بــود و یک
لباس ســفید عروســی خیلی زیبا به
تن داشــت .دوســت داشــتم بغلش
کنمامانشد.شایدخجالتکشیدم.
از دیــدن آن دختــر خیلــی دلم
شــاد شــد .از بس که زیبــا بود.
بعد از تمــام شــدن امتحانمان
برایش دست تکان دادم و او هم
برای مــن دســتش را بــاال برد.
آخرین امتحــان بهخوبی برگزار
شــد و همــراه خواهــرم بــه خانه
برگشــتیم .من امســال به کالس
یروم.
ششم م 
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