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دکتر سید حشمت اهللا مرتضوی زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان - تصویرگر: سید میثم موسوى

 بــه تازگــی از دانشــگاه عالمــه 
طباطبايی در رشتة مديريت و برنامه ريزی 
هفتة  بودم.  شده  فارغ التحصيل  آموزشی 
اول مهرماه تمام شد و سه بار  ابالغ من را 
تغيير دادند. پيش مسئول آموزش رفتم. 
در حال گفت و گو بودم که مرد جوانی وارد 
شد و به مسئول آموزش گفت: «به تنهايی 
دانش آمــوزان را ثبت نام کردم. همه چيز 
برای شروع سال تحصيلی آماده است، اما 
من تنها هستم. حداقل يک نفر را به عنوان 

معاون آموزشی معرفی کنيد.» 

دبيرســتان تازه تأســيس بــود. هيچ 
امکاناتی نداشــت و از امکانات مدرسة 
نوبت صبح اســتفاده می كرد. رو به من 
کرد و گفت: رشتة تحصيلی تان چيست؟ 
خود را معرفی کردم. با سماجت و اصرار 
فراوان، ابــالغ کاری را به عنوان معاون 
آموزشــی گرفــت و ســاعت ١٢ ظهر 
راهی روســتای راک در ٢٥ کيلومتری 

شهرستان دهدشت شديم. 
 دانش آمــوزان را ثبت نــام کرده بود. 
١١٠ دانش آموز دختر و پسر از پايه های 

اول تا ســوم نظام جديد داشــت. آقای 
کالس ها  شــروع  صف  روز  آن  صادق 
را برگــزار کرد. برخــی از دانش آموزان 
را به کالس فرســتاد و برخی ديگر، به 
دليل نداشــتن معلم، در حياط مدرسه 
دور هم جمع شــدند. بــا هم گفت و گو 
می کردند. به اتــاق کوچکی رفتيم که 
دفتر مدير، معاون و اســتراحت معلمان 
بود. در اتاق را بست و گفت: «شما سال 
اولتان اســت و تجربــة تدريس نداريد. 
الزم اســت با فرهنگ و آداب و رســوم 
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روســتا آشــنا شــويد. اغلب مردم اين 
روستا از ســادات سيد محميد و طايفة 
دشــمن زياری هســتند. يک خانوادة 
افغانی و تعداد کمی هم از طوايف ديگر 
داريم. اکثر آن ها طرفدار نمايندة کنونی 
تعصب  دانش آموزان  هســتند.  مجلس 
خاصــی به نمايندة خــود دارند. عادت 
دارند در هر گفت و گويــی به بهانه های 
مختلــف از نماينده شــان تعريف کنند 
و کارهای صورت گرفته در شهرســتان 
را به ايشــان نســبت دهند. پس سعی 
کنيد نســبت به اين موضوع حســاس 
نشــويد و تالش کنيد مســائل سياسی 
وارد محيط آموزشــی نشود. اين را هم 
می دانم که شــما طرفــدار آن نبوديد. 
نمايندة  دربــارة  مطلبی  می رود  انتظار 
کنونی مجلس نگوييد. نکتة ديگر اينکه 
اين دانش آموزان همديگر را می شناسند 
و اغلب آن ها با همديگر نســبت فاميلی 
دارند. کوچک ترين اتفاقی که در مدرسه 
رخ می دهد، همة مردم متوجه می شوند. 
مواظب باشــيد و به گونه ای عمل کنيد 

که متانت و وقار شما حفظ شود.» 
اين توضيحــات درس بزرگی بود. در 
طول دو ســال به مهمانی نرفتم. قبل از 
روز معلم بــه دانش آموزان می گفتم در 
روز معلم برای من هديــه نياوريد. اگر 
اصرار داريد ســعی کنيد؛ هدية شــما 
نوشــته ای  يا  دفتر  معمولی،  خودکاري 
با تبريک روز معلم باشــد. آقای صادق 
از من خواســت قبل از شروع کالس ها 
جلــوی مدرســه بايســتم و اســامی 
دانش آموزانــی را که بــا تأخير می آيند 
خيلی  کار  ابتــدای  کنــم.  يادداشــت 
کم رو بودم و نمی توانســتم در چشمان 
دانش آمــوزان، به خصــوص دختــران، 
نگاه کنم. ســرم را پايين می انداختم و 
اسامی آن ها را می نوشتم، غافل از اينکه 
بعدهــا فهميدم اکثر آن ها مشــخصات 
واقعی خــود را نمی گفتند. واقعيت اين 
اســت که نمی دانستم چه کارهايی بايد 
انجام دهم. آقای صادق شــرح وظايف 
معاون آموزشــی را به من نشــان داد و 
گفت: «اين کارهــا را بايد انجام دهيد. 
با وجود ايــن، باز هم ســردرگم بودم. 
فهرســت حضور و غيــاب معلمان را به 
مــن داد و گفت مســئوليت اين کار به 

عهدة شماست. عالوه بر آن، در برقراری 
نظم مدرســه، به خصوص ورود و خروج 

معلمان و دانش آموزان، نظارت کنيد.»
 مدرسه دو حياط داشت؛ حياط پشت 
و حياط جلــوی کالس ها. در زنگ هاي 
تفريــح، دختران را به حياط پشــتی و 
پســران را به حياط جلويی بفرستيد تا 
اســتراحت کنند. بارها از من خواست 
صف عصرگاهی را برگزار کنم، ولی من 
هر بار به دليل ترس از صحبت کردن در 

جمع و کم رويی، امتناع می کردم.
 هفتة سوم به مدرسه نيامد. بايد صف 
برگزار می شــد. پيغام داده بود صف را 
برگزار کنيد و دانش آموزان را به کالس 
بفرســتيد. کتاب روان شناسی پرورشی 
دکتر ســيف در دفتر مدرســه بود. 
شيوه های مطالعه را انتخاب کردم. تيتر 
مطالب را سريع يادداشت كردم و با هر 
زحمتی، صف را برگزار کردم. و برايشان 

از شيوه هاي مطالعه گفتم. 
هفتة چهــارم بود که معلم رياضی به 
دفتر آمد، برگة سؤال رياضی را به من 
داد و گفت ســاعت دوم آزمون داريم. 
لطفــًا ١٥ برگه کپی بگيريد. داشــتم 
کپی می گرفتــم که آقای صادق گفت: 
«گاو يکــی از دانش آموزان اين کالس 
از بين رفــت. خيلی ناراحت اســت و 
نمی توانــد در آزمون شــرکت کند. به 
معلم رياضی بگوييد هفتة بعد امتحان 

برگزار کند.» 
می کند،  شــوخی  می کردم  فکر  ابتدا 
ولی او با جديت گفت: «همة ســرماية 
خانوادة ايشــان اين گاو بود که از دست 
رفت. از طريق فروش شير و ماست اين 
گاو امرار معاش می کردند. لوازم التحرير 
خود را هم از اين طريق تهيه می کرد.»

 وقتــی ماجرا را برای معلم رياضی که 
اهــل يزد بود، تعريف کــردم، با صدای 
بلند خنديد و گفــت: «آقای مرتضوی، 

مسخره ام می کنيد!»
 بــه آرامــی از او خواســتم از کالس 
بيرون بيايد. واقعيــت را برايش تعريف 
کردم. اشک از چشمانش سرازير شد و 
مبلغی پول به مدير دبيرســتان داد که  

به دانش آموز بدهد.
 يک ماه از سال تحصيلی گذشته بود 
که معلــم اقتصاد پيغــام داد نمی تواند 

براي تدريس به اين روســتا بيايد. آقای 
صــادق گفت: «مدير و معــاون بايد در 
هفته شــش ســاعت تدريــس موظف 
داشته باشــند. تدريس اين درس را به 
عهــده بگيريد و از هفتــة بعد به جای 

ايشان تدريس کنيد.»
 قبل از تدريس، موضــوع را مطالعه 
کردم. ده نفــر از دانش آموزان ابتدايی 
محلــه را به خانــه آوردم و بــا دادن 
شــيرينی، از آن ها خواستم به تدريس 
مــن گوش دهنــد. ٢٠ دقيقه تدريس 
کردم. از آمادگی خــود مطمئن بودم. 
وقتی برای اولين بار به عنوان معلم وارد 
و  دانشگاهی  رشتة  شدم،  درس  کالس 
دانشگاه محل تحصيل خود را برايشان 
گفتم. دانش آموزان مرا می شــناختند. 
قوانين کالســی را با زبان مثبت روی 
تخته نوشــتم. موضوع درس را اعالن و 
تدريس را آغاز کردم. دو دختر و هفت 
پسر در آن کالس بودند. وقتی به چهرة 
آن هــا نگاه کــردم، متوجه شــدم ١٨ 
چشــم به من نگاه می کند. دست هايم 
به لــرزش در آمدند، ولــی تدريس را 
ادامــه دادم. هنگام تدريــس، يکی از 
دانش آموزان ســؤال کــرد، اقتصاد در 
لغت يعنی چه؟ قبل از ورود به کالس 
درس، با مطالعه موضوع درس، خود را 
برای تدريس آمــاده کرده بودم، اما به 
معنی لغوی اقتصاد فکــر نکرده بودم. 
استرس  شد،  مطرح  ســؤال  اين  وقتی 
تمام وجودم را فرا گرفت. دســت وپای 
خــود را گم کردم، زيرا نمی  توانســتم 
با اطمينان به اين ســؤال پاسخ دهم. 
تجربة الزم را نداشتم و نتوانستم پاسخ 

قانع کننده ای پيدا کنم. 
تدريــس را نيمه کاره رهــا کردم و به 
دفتر رفتم. حاضر نشــدم دوباره به آن 
کالس بروم. بعد از آن جلســه، فرهنگ 
فارسی معين را خريدم. از آن به بعد، هر 
وقت می  خواســتم خود را برای تدريس 
آماده کنم، معنی لغــوی کلمات را هم 
پيدا می  کردم تا ديگر دچار اين مشکل 

نشوم. 
هفتة پنجم در حال تدريس بودم که 
توپ فوتبال به شيشــة پنجره خورد و 
شکســت. صدای داد و فرياد دانش آموز 
دختری که کنار پنجره نشسته بود، بلند 
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شــد. چون حياط مدرسه زمين فوتبال 
بود، غالبــًا توپ به پنجره می خورد ولی 
اولين بار بود شيشة پنجره شکست. آن 
روز مدير مدرســه کليدهای مدرسه را 
دســت من داده و به مرخصی رفته بود. 
کالس شلوغ شــده بود و آن دانش آموز 
مرتب گريه می کرد. گويی ذرة شيشه ای 
در چشم دانش آموز فرو رفته بود. مرتب 
گريه می کرد. بالفاصله کليد ها را به يکی 
از معلمان دادم. حادثه را برايش تشريح 
کــردم و گفتم بعد از اتمــام کالس ها 
چراغ ها را خاموش و پنجره ها را ببندد و 
در ورودی مدرسه را قفل کند. با کمک 
دو تا از دانش آموزان، دانش آموز مجروح 
را به ميدان روستای راک منتقل کرديم 
که اغلب ماشين های مسافربری از آن جا 
مســافران را جا به جــا می کردند. هيچ 
کدام از معلمان ماشين نداشتند. منتظر 
ماشــين بوديم که جوانی قوی هيکل، با 
چماق بزرگی در دســت و فرياد کنان، 
به ســمت ما آمد. مــن او را ديده بودم 
و نمی دانســتم قصد جان مــرا دارد. با 
وجودی که تأکيد کرده بودم کســی به 
خانوادة دانش آمــوز صدمه ديده چيزی 
نگويد، اما يکی از دختران، قبل از رفتن 
ما به شــهر، حادثه را بــه خانواده گفته 
بود. چند قدم مانده به رسيدن جوان به 
من، اهالی روســتا او را گرفتند. از مردم 
ســؤال کردم مشکل چيســت؟ گفتند 
آمده بود شــما را کتک بزند. می گويد 
اين از بی عرضگی شماســت که شيشه 

وارد چشم خواهرم شده است. 
نمی دانســتم چه بگويــم. بعد از چند 
دقيقه گفتم: تقصير من چيست؟ شيشة 
پنجره شکست، من که نشکستم. حياط 
دانش آموزان  و  اســت  بزرگ  مدرســه 
مجبورنــد زنگ تربيت بدنی را در آن جا 
برگزار کنند. ما چاره ای جز اين نداريم. 
بــدون توجه به هياهو و ســر و صدای 
برادر دانش آموز و ســاير مردم که به او 
تاختــه بودند و سرزنشــش می کردند، 
دختر را به شهر دهدشت برديم. پزشک 
شيشــه را از چشم او در آورد. فردای آن 
روز در دفتر دبيرستان نشسته بودم که 
همان دانش آموز وارد شــد و از واکنش 
بــرادرش اظهار ناراحتی کــرد. پس از 
معذرت خواهــی گفت بــرادرم کينه ای 

نيست. زود از کوره در می رود و زود هم 
از کردة خود پشيمان می شود. خواهش 
می کنــم بــه دل نگيريــد و موضوع را 
فراموش کنيد. گفتم، ما معلم هســتيم 

و فراموش می کنيم. 
دانش آمــوز از کالس بيرون رفت که 
يکــی از معلمان با ناراحتــی وارد دفتر 
شــد. چندين بار با خود گفت: «خودم 

مقصرم. خاک بر سرم.»
 پرســيدم: چه شــد؟ چــرا ناراحت 

هستيد. 
گفــت: «روی صندلی نشســته بودم، 
دانش آموزان دختر و پسر دور من حلقه 
زده بودند. با هم گفت و گو می کرديم که 
يکی از دانش آموزان پســر دست خود 
را دور گردنــم انداخت و گفت آقا معلم 
نامــزد داريد؟ بچه ها همــه خنديدند و 
من از شــدت عصبانيت کالس را ترک 

کردم.»
 امتحانات نوبت اول فرا رســيد. مدير 
دبيرســتان گفت: «ابالغ برايتان صادر 
کــرد ه ام. آزمون هــای هماهنــگ را از 
شهرســتان بگيريد و با خــود بياوريد. 
يکــی از روز هــا، ســه کالس آزمــون 
هماهنــگ داشــتند. اوراق امتحانی را 
از واحد امتحانات گرفتم و به مدرســه 
برگه های  مرتضوی،  گفت:  مدير  آوردم. 
امتحان يکــی از درس ها را نياورديد. تا 
دير نشده است برگرديد و بياوريد. سوار 
ماشين شدم که يکی از دختران روستا 
که بزرگ ســاالن درس می خواند، رو به 
من کرد و پرسيد، چرا سوار شديد؟ چه 

شد؟ 
دست بردار نبود. ماجرا را بازگو کردم. 
در ميــان جمــع گفت: «تــو چه جور 
معاونی هســتی که برگه هــای آزمون 

نهايی را فراموش می کنی؟» 
پاسخی ندادم و از ماشين پياده شدم. 

وارد ادارة آموزش و پرورش شدم. 
ورقه هــا را گرفتم و به مدرســه بردم. 
امتحانات تمام شــد. دانش آموزان را به 
کالس فرســتادم و خودم هم به کالس 
رفتــم. درس روان شناســی تدريــس 
«هيجان ها»  درس  موضــوع  می کردم. 
بود. هنگام تدريس متوجه شــدم چند 
نفر از دانش  آموزان به شــدت به خنده 
افتاده اند و قادر بــه کنترل خندة خود 

نيستند. ظاهراً قضيه از اين قرار بود که 
يکــی از دانش  آموزان، درحين تدريس، 
کتابــش را باز کرده و تصويــر نوزادان 
تــازه متولد شــده ای را که هــر کدام 
حالت  های هيجانــی خاصی ماننِد گريه 
و خنده داشته اند، به ساير دانش  آموزان 
نشــان داده و با گويش محلی، جمله ای 
طنز آميز در ارتبــاط با آن تصوير گفته 
بــود. به اين ترتيــب، دانش  آموزانی که 
صدايش را شــنيده بودند، خنده شــان 
گرفته بود و ديگر نتوانسته بودند خندة 
خود را کنتــرل کننــد. فضای کالس 
ناگهان آشفته شــد. ديگر دانش  آموزان 
نيز به جای توجه به کالس و درس، به 
آنان که می  خنديدند، نگاه و با هم نجوا 
می كردند. کنترل کالس از دستم خارج 
شــد. در حالی که به دانش  آموزان نگاه 
می  کردم، در ايــن فکر بودم که چگونه 
فضای حاکم بــر کالس درس را عوض 
کنم و با دانش  آموز خاطی چه برخوردی 
داشــته باشــم؟ در حالی که به فکر راه 
حل بودم، تصميمات زيــادی از ذهنم 
گذشت تا اينکه به ياد روش  های تغيير 
رفتــار افتادم. خيلی ســريع همه را در 
ذهنم مرور کردم تا عكس العمل مناسب 
آن رفتار را پيدا کنم. اصل «اشــباع يا 
سيری» را انتخاب کردم. از دانش آموز 
مورد نظر خواســتم پــای تخته بيايد. 
با اصــرار جلوی کالس آمد. شــادمانه 
از او و ســاير  دانش آموزان خواســتم 
که همه با هم بخندنــد. دانش  آموزان 
می  خنديدند و من از آن  ها می  خواستم 
کــه هم چنــان ادامه دهند، تــا اينکه 
باالخره از خنديدن خســته شــدند و 
همه با هم، ضمــن عذر خواهی، گفتند 
کــه ديگر نمی  توانيــم بخنديم. به اين 
ترتيب، انجام اين عمــل، نه تنها باعث 
تغييــر رفتار آن دانش  آموز شــد، بلکه 
دوســتی و صميميت خاصی در کالس 
درس ايجاد كرد. ديگر تا پايان ســال 
تحصيلــی شــاهد چنين رفتــاری از 
هيچ يــک از دانش  آمــوزان نبودم. از 
ســال ١٣٨٠ تاکنون در تربيت معلم و 
دانشــگاه فرهنگيان تدريس می کنم و 
در درس اصــول و روش های تدريس، 
خاطرات سال اول را متناسب با موضوع 

تعريف می کنم. 

| | |  


