
24  ×   رشـــد هنرجو    ×  ا  ردیبهشت 1401  ×   شمارۀ پی در پی 16  ×  

دست و جيغ
  ×   از راست به چپ مطالعه کنید!   ×  

  ×   عکس برگردان  ×    ×   فرحناز صحت  ×      گرافیک: مجید کاظمی

برای امتحانات پایان نيم سال، بناست تا هنرجویان رشتۀ معماری به صورت 
گروهی، نمونكی)ماکتی( را طراحی و درست کنند که تمام آنچه در طول ترم 

یاد گرفته اند در آن رعایت شده باشد تا بتوانند نمرۀ کامل بگيرند.
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آرزو سر برمی گرداند و صنم را که دو ردیف 3
از آن ها فاصله دارد را صدا می کند. صنم سر 

نيمكت آن ها می آید.

عطيه و آرزو و صنم بهترین شاگردهای کالس هستند و در روز گروهبندی، سعی می کنند 
هم گروه شوند.

سرکالس:

عطيه: 
آرزو، گروه 

خاصی مورد 
نظرت هست؟

صنم: 
آخه من با 

بچه های ردیف 
آخر هم گروه 

شدم! 

اگر 
بيام، کارهای 
اون ها ناقص 
باقی می مونه!

عطيه: 
آره، نمونكی 
که اول سال 

درست کردی 
خيلی خوب 

بود.

به نظرم 
قوی ترین 

تيم می شيم و 
نمرۀ کامل رو 

می گيریم.

آرزو: 
نه، باهم 
باشيم؟

صنم: جانم، 
صدام کردی؟

عطيه: گروه ها باید 
سه نفری باشند.
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آرزو: 
صنم بيا با 
من و عطيه 

هم گروه شو. 



25  ×   ماهنامۀ آموزشی، تحلیلی و اطالع رسانی برای هنرجویان هنرستان  × 

گروه ها شكل می گيرند و بچه ها دو هفته برای آماده 
کردن ماکت ها فرصت دارند. هر روز در مدرسه 

گروه ها به نوبت و ترتيب روزها جمع می شوند
و بخشی از کار را در کنار هم پيش می برند تا روز 
موعود که قبل از ورود معلم ماکت ها را روی سكو 

می چينند. 

عطیه: یعنی چی؟

معلم وارد 
کالس می شود و 
به نمونه ها نگاه 

می کند.

عاليه: آره، اما 
اونا هم به نظرم تو 

کار طراحی خيلی خوب 
هستند و مشكلی 

براشون پيش نمياد.

صنم: خب 
مسئله همينه! 

اون دو نفر تو طراحی 
خوب هستن و ما هم تو 

کارهای عملی. بقيۀ 
بچه ها گناه دارن.

  معلومه که 
شاگرد  زرنگا با 

هم تيم تشكيل 
می دن، اونا هم باید 

در طول ترم کار 
می کردن.

صنم: 
ما از وضعيت 

تک تكشون خبر 
نداریم که چرا 

نتونستن خوب 
درس بخونن.

آرزو: 
فكر 

خوبيه!

عطيه: 
درست 

می گی باشه.

معلم: 
احسنت. یكی 

از دیگری عالی تر! 
خيلی خوب کار کردید 

بچه ها! خيالتون راحت، 
همه تون نمره کامل 

این درس رو 
می گيرید.

معلم 
می پرسد:  

تولد 
دوستاتونه؟

آرزو: 
باشه بابا! 

هرچی تو بگی. 
حاال چيكار 

کنيم؟
به 

این هم فكر 
کنيد که نصف ترم 

مجازی بود و خيلی از 
بچه ها وسيلۀ مناسبی 

برای برخط شدن 
سر کالس ها رو 

نداشتن!

صنم: به نظر من 
شما هم دوتایی توی 

یک گروه نباشيد. هر 
کدومتون سرگروه یک گروه 

بشه و با بچه ها خوب کار 
کنيد تا همه بتونيم 
نمره خوب بگيریم.

هنرجویان جيغ و 
هورا می کشند و 
سپس هر گروه 

به سر گروهشان 
هدیه ای می دهند تا 
تشكر کرده باشند. 

معلم جریان هدایا 
را نمی داند!

یكی از هنرجوها بلند می شــود و ماجرا را برای 
معلم تعریف می کند و معلــم نيز نمرۀ ویژه ای 

برای صنم و عطيه و آرزو در نظر می گيرد.
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