
سـال هـای اول خدمتـم، در يک شهـرستان 
کم برخوردار، در نقش دبيـر تخصصی هنـر 
راهنمـايی تدريس می کردم. مدرسه ای بود 

پرجمعيت و البته پر مسئله!
از آنجايی که مدرک عالی انجمن خوشنويسان 
را به تازگی گرفته بودم، بخش خوشنويسی را 
با شوق و هيجان تدريس می کردم. شور و
 اشتياق در تدريس، عالقه به درس هنر و کم سن
و سال بودنم باعث شده بود دانش آموزان برای 
کالس من لحظه شماری کنند و من بتوانم با 
همکاری آن ها کالس هايی با جمعيت بيشتر 
از چهل نفر را اداره کنم. آن هم کالس سختی 

چون خوشنويسی را. 
به تمامی آن روزها و ساعات را به خوبی به 
ياد دارم. معموًال ۱۴ خط خوشنويسی را به 
دانش آموزان تکليف می کردم تا به درس های 
ديگر هم برسند تا اينکه توجهم به تکاليف 
يکی از دانش آموزان جلب شد و متعجب شدم 
از اينکه وی حدودًا ۳ برابر بقيه خوشنويسی 
کرده و البته همه را با دقت و در حد خودش 
خوب اجرا نموده بود. اطالع داشتم که اين 
دانش آموز وضعيت مالی بسيار ضعيفی دارد 
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و بيشتر درس ها را معموًال تجديد می شود. 
نکتة ديگر در بررسی تکليف اين دانش آموز 
بوی متفاوت و عجيبی بود که در اثر ورق زدن 
دفتر وی به مشامم می رسيد و مرا می آزرد! البته 
تمام تالشم را کردم حتی در چهره کمترين

 ناراحتی نمايان نشود و در نهايت آن روزها، 
او را بسيار تشويقش می کردم و از خطش 
تعريف می کردم و به او ۲۰ می دادم تا راه 

تشويق و تالش برای او هموار گردد. 
هفته های ديگر هم بيشتر نوشت. دلم برايش 
می سوخت که نکند دستش درد بگيرد يا 
از درس های ديگر عقب بيفتد. از جهتی 
نمی توانستم دلش را بشکنم که چقدر زياد 
می نويسی. ايده ای به ذهنم رسيد و به نظرم 
آمد که تنها کسی که می توانست کمک کند 

مشاور خوش روی مدرسه بود. 
قضيه را با همکار مشاور مطرح کردم و قرار شد 
به او بگويد معلم هنر در دفتر مدرسه  از پشتکار 
تو خيلی تعريف کرده است و ما می خواهيم 
کمکت کنيم تا در دروس ديگر هم موفق باشی. 
چنـد روز بعد مشـاور مدرسـه با من تماس 
گرفت و نتيجة تحقيق و مشاوره را چنين 
گزارش داد. اين دخترک بدون مادر است و 
همراه مادر بزرگ و پدربزرگ پيرش گذران 
زندگی می کرد. متأسفانه پدر وی معتاد به مواد 
مخدر است و کسی جلودار بی مسئوليتی او 
نيـست و دخـتر با استعداد هـم در معرض 
خطرات بسيـاری قرار دارد. گفت که افراد 
خالف کار و معتاد در خانة آن ها رفت وآمد 
می کنند و فقـر مـالی دخترک را تحـت فشار 
روحی و گاهی هم متأسفانه تنبيهات بدنی پدر 

قرار می دهد! 
از آنجا دانـستم که آن بوی نامطبـوع که از 
ورقـه های دفتـرش به مشام می رسـد بوی 
مواد مخدر است. دانش آموز بی نوا به مشاور 
گزارش داده بود که اوليـن بـار در کالس 
خوشنويسی چنان آرامشی را حس نموده  که 
تاکنون آن را تجربه نکرده بود. دختر کوشای 

کالس هنر نزد مشاور اعتراف کرده بود که هر بار قلم را در دست 
می گيرد در آرامش غرق می شود و حس می کند که ديگر در آن خانة 
پر از غم قرار ندارد. وی به مشاور می گويد: به همين دليل است که 

می خواهم همة درس ها را تعطيل کنم و فقط خط بنويسم. 
آن سال يکی از سخت  ترين سال های تدريس من بود. وقتی به آن 
کالس می رفتم و چهرة مشتاق دخترک را می ديدم از غصة زندگی او 
بغض می کردم و درس می دادم. مخصوصًا که نبايد خودش از آگاهی 

من بويی می برد. 
روزی وقتی بخش خوشنويسی تمام شد به دخترمان گفتم: به دليل 
اينکه تو خيلی به خوشنويسی عالقه داری و من هنر تو را کشف 
کرده ام بيا روی صندلی من بنشين و خط بنويس. خودم هم به تدريس 
بخش های ديگر به دانش آموزان پرداختم. اين کار تا مدت ها ادامه پيدا 
کرد. واقعًا خطش خوب شده بود و در نتيجه کتاب رسم الخط استاد 
اميرخانی را که کتابی ارزشمند و آموزشی است به او دادم. از روی آن 

سرمشق می گرفت و تالشش بيشتر و بيشتر می شد. 
به انتهای سال رسيديم و او بايد به دورة متوسطه می رفت. من هم، بعد 
از پنج سال متوالی کار در منطقة محروم، با انتقالی ام به شهر موافقت 
شده بود و در دو دلی رفتن به شهر و آينده دانش آموز بااستعداد کالسم 
بودم. در ايام امتحانات خرداد بود که يک روز دختر کالس هنر، بدون 
مقدمه مرا در آغوش کشيد و صميمانه گفت: خانم! شما مثل خواهر 
من هستيد. به خاطر آرامشی که در کنار شما داشتم متشکرم. سرش 
را بوسيدم و گفتم: اميدوارم به همة آرزوهايت برسی و همة عمرت 

شاد باشی. 
دختر کالس ما قوت قلب گرفته بود. اعتماد به نفسی تازه در او دميده 
شده بود. احساس عزت داشت و اگر چه ديگر از او بی خبر ماندم ولی 
به جرئت می توانم بگويم که او، همان دختر اول سال نبود و نشاط 

يادگيری و موفقيت او را فرا گرفته بود. 
گاهی همين حس خوب در کالس هنر برای دانش آموزانی که با 
مشکالت بزرگ و سخت دست و پنجه نرم می کنند، ضروری است. 
بارها در سال های تدريس آرامش و رضايتمندی را هنگام اجرای 
فعاليت های هنری در چهرة دانش آموزانم ديده ام و اين بزرگ ترين 

پاداش برای معلم و نـظام آموزش و پرورش است. 
داستان دختر عزيزمان نشان دهد   که ساعات هنر می تواند عالوه 
بر ساير کارکردهای زيبا شناختی، باعث التيام آسيب ها و صدمات 

روحی در جامعه گردد. 
بنابراين بهتر است سياست گذاران گرامی نسبت به تربيت نيروهای 
متخصص هنری و به کارگيری آن ها برای زنگ هنر در مدارس توجه 

بيشتری داشته باشند. 
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