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مــادر محتــرم و ريز بيني اين عکس را با تلفــن همراه از کالس 
دخترش گرفته و برای ما فرستاده است. 

هم نگران و هم خوشحال است. نگران از کوچکی کالس و تراکم 
دانش آموزان و شــاد از بزرگ شدن دخترش. او يک نکته ی ديگر را 

هم به ما گفته است. 
گفته است که خوشحالم دخترم می تواند به زودی از اين کالس 
و مدرســه برود، اما پيدا کردن مدرســه ی خوب هم داستانی دارد. 
دخترم فقط به عشق آموزگار دلسوز و با تجربه اش و هم کالسی های 

خوبش اين فضای تنگ و باريک را تحمل می کند. 
دخترم دوستان خوبی دارد. 

آن  ها وقتی به قصد خانه از کالس خارج می شــوند، به هم کمک 
می کنند وسايل خود را جمع کنند. هيچ مداد و خودکار و کتاب و 
دفتری گم نمی شــود. اين هم به يمن حضور و آموزش های دلی و 

اخالقی خانم آموزگار است.
همان طور که در عکس مالحظه می کنيد، زير پای دانش آموزان 
کيسه هايی وجود دارد. آ ن ها مکان مناسبی برای آويختن لباس های 
زمســتانی يا لباس های ورزشــی خود ندارند. بنابرايــن، آموزگار 
دورانديش گفته  است بچه ها کيسه هايی با خود بياورند و لباس های 

اضافه را در آن نگه دارند.

دختر اين مادر می گويد: «خانم معلم ما می گويد شــما ماشاءاهللا 
چقدر بزرگ شده ايد؛ قدری که کالستان کوچک به نظرم می آيد.» 
اما من می گويم: « کالس کوچک اســت و اين روح بزرگ معلم 
اســت که توانســته بچه ها را در اين محيط کوچک و فشــرده، به 

آينده ای روشن هدايت کند.» 
مادر می گفت، وقتی اولين بار از دخترم پرســيدم کالستان چند 
نفره است. او پاســخ شيرينی داد: «مامان! ما با خانم معلممان ٣٦ 

نفريم!» 
تکرار کردم: «يعنی شما ٣٥ نفر هستيد؟»

و دخترم باز هم با سادگی و صفای کودکانه ا ش گفت: «نه. گفتم 
که ٣٦ نفريم.» 

و اين يعنی دانش آموز هيچ گاه آموزگارش را ناديده نمی گيرد. 
ما که نتوانســتيم از روی اين عکس کوچــک نفرات حاضر را به 
درستی بشماريم. اما حتمًا يکی دو نفر ديگر درگوشه و کنار بودند 
که ما آن ها را نمی ديديم. از خداوند می خواهيم همه ی خدمتگزاران 
پيــدا و ناپيدای کالس های درس، همــه ی دانش آموزان و همه ی 

آموزگاران را حفظ کند. 
اين مادر گرامی نمی خواســت نامش در مجله بيايد، برای همين 

اجازه گرفتيم تا مطلب را به اين صورت از قول ايشان درج کنيم. 


