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كالس حكمت| ت

مجیدكاظمي
معلماستانقزوین

نمی دانم چــرا روزهایي که هوا خوب اســت 
و گل و بلبــل در حــال نغمه خوانــی، آن روز 
باید چالشــی ترین کالس ها را داشــته باشم و 
سخت ترین دانش آموزان! دچار دوگانگی بودم. 
از طرفی از هوا لذت می بردم و غرق تماشــای 
ابرهای زیبــا بودم و از طرف دیگــر نگرانی از 
کالِس پیِش  رو عذابم می داد. فکروخیال رهایم 
نمی کرد. یواش یواش به مدرسه نزدیک می شدم. 
دل شوره رهایم نمي كرد و تخیالت ذهنم بیشتر 

و بیشتر می شدند.
زنگ دوم با دانش آموزان سال ششمي درس هنر 
داشتم. سردسته ی اوباش سال ششمي پسري 
با فامیلِي »حکمت« بود که اگر آن روزش روز 
نبود، کالس را به هم می ریخت و اجازه نمی داد 
معلم تدریس کند. مدیر، معاون، معلم، فراش 
و محصل، وکوچک و بزرگ از دســتش عاصی 
بودند. معلم ورزش وقتي از کالس ششم می آمد، 
با خوش حالی و شــوخی به همــکاران دیگر 

می گفت: »حکمتم را پاس کردم!« 
عمق فاجعه آنجا بود که معلم هاي ســال قبل 
گاهي نمی توانستند حکمتشان را پاس کنند؛ 
دانش آموزی ســبزه که چشمانش همه چیز را 
فریاد می زد. ابروهایی درهم کشــیده داشت و 
همیشه با پوزخند به معلم خیره می شد. لباسش 
همواره چروک بود و موهای مجعد ســیاهش 

به   شکل طنزآمیزی به جلو هدایت شده بودند. 
خالصه، چه بگویم که حق مطلب ادا شود! هر 
چه بگویــم و توضیح دهم، باز هم حکمت، آن 
حکمتی که دیدم نمی شــود. از معلمانی که با 
شنیدن اسمش چهره شان حرکت عصبی پیدا 
مي کرد و دود بلندی از کله شان خارج می شد، 
می توانستیم بفهمیم که داخل کالس حكمت 

چه كشیده اند!

روز موعود 
اولیــن روزی بود که می خواســتم به کالس 
حکمت بروم. کالس »ششم« نه، بلکه کالس 
»حکمت«؛ چون حاكم او بــود. در واقع من 
دانش آموز او بودم. با خودم کلنجار می رفتم و 
گفت وگویی خیالی می ساختم. جواب تک تک 
جسارت هایش را می دادم. یکی او می گفت و 
یکی من. بچه ها غرق خنده بودند و با انگشت 

سبابه مرا به هم نشان می دادند.
 در همین فکرها بودم که خودم را جلوی مدرسه 
یافتم. غرق عرق و شرم به دفتر مدرسه رسیدم. 

معلمان می خندیدند و من در فکر زنگ دوم.
 معلمان به کالس هایشان رفتند و من در زنگ 
اول در تدارک کالس بعدی بودم. اولین جلسه 
بود و مِن بی گناه داشــتم با خدای خودم راز 
و نیاز می کردم و کارهــای خوب زندگی ام را 
واســطه قرار می دادم، شاید فرجی شود و آن 

روز اولي به خیر بگذرد.
زنگ تفریح خورد و من در دفتر تلخ ترین چای 
زندگــی ام را خوردم. خــودم را آماده ی کالس 
می کردم، ولی از کاله خــود و زره خبری نبود. 
نمی دانســتم چه کار کنم! چشــمانم سیاهی 
می رفت. دفتر به دور سرم می چرخید و قدم هایم 

کوچک شده بودند. 
چاره ای نبود. زنگ دوم شروع شد و من پشت در 
ایستاده بودم. تصمیمم را گرفتم. اگر االن کالس 
را درست نکنم، فردا نمی توانم آن را اداره کنم. 
سینه ام را صاف کردم. در را باز کردم و مستقیم 

وارد کالس شدم.
 برپا، برجا، سکوت. نگاه های عمیق دانش آفموزان 
و دفتر نمره روی میز معلم. مثل همیشــه به 
چشمان بچه ها خیره شــدم. اصاْل برایم مهم 
نبود حکمت کجا نشســته است. تصمیمم را 
گرفته بودم و همه ی تمرکزم این بود که کارم را 
به شکل درستی انجام دهم. در واقع نقشه ای در 
ذهنم داشتم. اگر عملی می شد، شاید در کالس 

فرجی رخ می داد.

کردم.  حضوروغیاب  به ســرعت 
زیرچشمی حکمت را شناختم. 
شروع به صحبت کردم و فضای 
کالس را بــه دســت گرفتم. 
تالش کردم بین کلـماتم وقفه 
نیفتد و در راه رفتن صـــالبت 
بین صحـبت ها،  باشم.  داشته 
زیرچشــمی به حکمــت نگاه 

می کــردم تا نکته ای یا صحبتی 
برایش پیدا کنم. ناگـهان بحث 
دانش آموز  ویژگی های  را سمت 
خــالق و باهوش بــردم. بعد از 
توضیحي مختصر، به این نکته 
اشــاره کردم کــه دانش آموزان 
باهوش به شکل درست و بدون 
قوزکردن پشت میز می نشینند. 
بالفاصله به حکمت اشاره کردم 
و گفتم: »مثل ایشــان، ایشان 
به شکل بسیار درستی پشت 
میز نشسته اند و معلوم است 

پسر باهوشی هستند.«
-  »راســتی، اســم شــما 

چیست؟« 
حکمــت که از ایــن توجه 
جا خــورده بــود، برقی در 
چشــمانش جا كرد؛ گویی 

جانی گرفت. این طور احساس 
کردم که تا به حال کســی به 

او توجــه نکرده بــود و حاال از 
این بذِل توجــه در حال پرواز در 

آسمان هاست. 
خالصــه، حکمت بــا لبخنــدی از رضایت 
و بــا کلماتی شــمرده گفت: »آقــا، حکمت 
هســتم.« همین. اشــتیاق را می توانستم در 
چشمانش ببینم. کمی صحبت کردم و دوباره 
صاف نشستن و درست قرارگرفتن پشت میز را 

از حکمت مثال زدم. 
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بچه ی شــرور کالس دیگر آن دانش آموز 
همیشگی نبود. حکمت با نگاهی مهربان، 
در حالی که دســت زیر چانه اش زده بود، 
بــه راه رفتنم خیره شــد و گویی یادش 
رفته بود وظیفه ی به هم ریختن کالس بر 

عهده ی اوست. 
کاری کــرده بودم کارســتان! توجه کردن 
به حکمت باعث شــده بود او به کالس و 
معلمش عالقه مند شــود. پیشنهاد دادم 
حکمت مبصر کالس شود و در جمع کردن 
تکلیف ها کمک کند. با عالقه و اقتدار کنارم 
ایستاد و به جمع کردن دفترها مشغول شد. 
گذر زمان دوستی ما را بیشتر کرده بود 
و مــن هم کالس را به دســت گرفته 
بــودم؛ بدون چالــش آزاردهنده و در 
کمال دوستی و حمایت. متوجه نشدم 
کالس ِکی تمام شد و کی زنگ تفریح 
به صدا در آمد، ولی به خوبی یادم هست 
که حکمت با دو دســتش دانش آموزان را 
کنار نگه داشــته بود که معلمش بتواند 
به عنوان اولین نفــر کالس را ترک کند. 
دانش آمــوِز عزیزم و حكمت نازنینم به 
درس عالقه مند شــده بود و کالس از 

همان روز اول کالس شد. 
در دفتــر، با لبخنِد ریــزی در جواب 
همکاران دیگرم که می پرســیدند کالس 
حکمت چطور بود، می گفتم: »خوب بود. 

حکمت هم سالم رساند.«

�گزيده اي از سند برنامه ی درسی مّلی�

بـر اسـاس بنـد1-4 از سـند برنامـه ي درسـي ملـي، فطـرت الهـی در وجـود 
دانش آمـوز نهفتـه اسـت و قابليت شـکوفايی و فعليـت يافتن دارد. بر اسـاس 
بنـد 4-2 نيـز، معلـم يـا مربـي بـا شـناخت و بسـط ظرفــيت های وجـودی 
دانش آمـوزان و خلـق فرصت های تربيتی و آموزشـی، زمينـه ي درک و انگيزه ي 

اصـالح مـداوم موقعيـت آنـان را فراهم می سـازد.  


