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شرح موضوع
در یكــي از روزهاي ســال تحصيلي در یــک كالس در مقابل 
دانش آمــوزان ایســتادم؛ به چهرة آن ها خيره شــدم و مانند اكثر 
معلمان دیگر گفتم كه همة آن ها را به یك اندازه دوســت دارم اما 
بعدها فهميدم كه دروغ مي گفته ام؛ چرا كه همان موقع، در ردیف 
جلو دختري نحيف و الغر به نام پرســتو با سر و وضعي آشفته در 
صندلي خود فرو رفته بود كه چندان مورد توجه من نبود. ســال 
قبل پرســتو را دیده و متوجه شده بودم كه با بچه ها نمي جوشد و 
همراه نمي شــود؛ لباس هایش هم هميشه نامرتب بود و به درس و 
مدرسه  توجهی نداشــت. بقية دبيران هم مي گفتند که این دختر 
بهرة هوشــي اندکی دارد، دل بــه درس نمي دهد، مرتب در افكار 
خود غرق مي شود، حواســش را جمع نمي كند و خيلي وقت ها با 
هم كالســي هایش بگومگو دارد و ... . به خاطر همين، پرســتو در 
مدرســه فردي نامحبوب قلمداد مي شد. این اطالعات باعث شده 
بود كه من پيش داوري غلطي در مورد پرستو بكنم و خيلي وقت ها 
در كالس بيشــترین تذكرات را به او بدهــم. در عين حال، چون 
خيلي ضعيف بود و تكاليف خود را هم به خوبي انجام نمي داد، توجه 
چنداني به او نداشتم. پرستو در بين دوستانش هم جایگاه مناسبي 
نداشت. هر خطایي از كسي سر مي زد، در نهایت او محكوم مي شد. 
هر روز چندین شــكایت از دوســتانش دریافت مي كردم و معاون 
مدرسه هميشه از دســتش شاكي بود؛ تا اینكه یك روز بر حسب 
اتفاق تصميم گرفتم كه شرح پيشينة تحصيلي همة دانش آموزانم 
را مورد بررسي قرار دهم. پروندة پرستو را آخر از همه بررسي كردم؛ 

با این حال از آنچه در پروندة وي دیدم، بسيار شگفت زده شدم!

پرسـتومشكل عاطفی
نسرینخیاطي
آذربایجان شرقي، تبریز
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یکی از معلمان پایه پایين تر نوشته بود: »او بچه اي باهوش است. 
هميشه شاد و سرزنده اســت، تكاليفش را مرتب انجام مي دهد و 
رفتار خوبي دارد. همچنين، از اینكه در جمع دوســتانش باشــد، 
خوشحال مي شــود.« معلم دیگری نوشته بود: »پرستو دانش آموز 
بســيار باهوش و با استعدادي است. هم كالسي هایش او را دوست 
دارند اما اخيراً به خاطر ابتالي مادرش به یك بيماري العالج، دچار 

مشكل شده و احتمااًل زندگي برایش سخت شده است.«
معلم كالس باالتر نوشته بود: »مرگ مادرش برایش 
گران تمام شــد؛ او تالش مي كند هر چه را در توان 
دارد به كار بندد اما پدرش چندان عالقه اي به ادامه 
تحصيــل او ندارد. اگر در این باره اقدامي نشــود، 

پرستو دچار مشكل خواهد شد.«
معلم دیگری نوشــته بود: »پرستو انزواطلب است 
و عالقة چنداني به مدرســه نشــان نمي دهد. 
دوســتان زیادي ندارد و گاهي ســر كالس 

خوابش مي برد.«
معلم كالس دیگری نوشته بود: »پرستو 
دختر حواس پرتي اســت. دل به درس 
نمي دهد و مرتب با هم كالســي هایش 

درگير مي شود.«
در پروندة وی نوشــته شده بود كه 
پرســتو دانش آموز پرخاشگر و تنبلي 
اســت.  بارها به خاطر همين مسئله 
بــه او تذكر داده بودند  و از او تعهد 
گرفته شده بود كه دیگر خطا نكند. 

این موارد به صورت متناوب در پروندة او تكرار شده بود.
پروندة تحصيلي پرستو حاكي از این بود كه او بعد از دو الی سه 
ســال دچار افت تحصيلي شده و بقية ســال ها را با نمرات مرزي 

سپري كرده است.

شرح اقدام
... اكنون من دیگر مشكل پرستو را شناخته بودم. به خاطر همين، 
از رفتار خود احساس شرمســاری می کردم. پس، تصميم گرفتم 
تاجایي كه برایم امكان پذیر باشد، برای حل مشكل وي تالش كنم.

در وهلة اول به ســراغ پرســتو رفتم. یك روز هنگام زنگ تفریح 
كه در گوشة حياط مدرسه ایستاده بود، پيش رفتم؛ سالم كردم و 
برخالف هميشه كه نسبت به او كم توجه بودم، خيلي گرم و مهربان 
برخورد كردم و از اینكه چرا تنهاست و با بچه ها همراه نشده است، 
پرسيدم. گفت كه حوصله ندارد و با آن ها قهر كرده است. تعجب و 
كنجكاوي اش را از اینکه چطور شده به سراغش رفته ام، از نگاهش 
مي خواندم. به او گفتم:»دوســت دارم همة شاگردانم افراد موفقي 
باشند؛ به خاطر همين دلم می خواهد بدانم كه تو چرا خوب درس 
نمي خواني و نســبت به درس كم توجهي مي كني.« از او خواستم 
كه بيشــتر در این مورد با من صحبت كند. به او اطمينان دادم كه 
حرف هایش پيش من محفوظ خواهد ماند و آن ها را در جایي بازگو 
نخواهم کرد. اول احســاس كردم كــه به من اعتماد نمي كند و به 
انحاء مختلف ســعي دارد از این كار شانه خالي كند و از پيش من 
برود ولي وقتي حسن نيت مرا دید، اشك در چشمانش حلقه زد و 
در مورد مشكالتش با من صحبت كرد. گفت كه مجبور است تمام 
كارهاي خانه را انجام دهد و از خواهر هفت ساله اش هم نگهداري 
كند. اینكه خيلي تنهاست و هيچ كس با او دوست نمي شود؛ اینكه 
هر چقدر درس مي خواند، یاد نمي گيرد؛ اینكه دلش براي مادرش 
تنگ شــده است؛ اینكه زندگي برایش خيلي كسل كننده و سخت 

شده و پدرش خيلي بداخالق و سخت گير است و ... .
صداي زنگ كالس باعث شــد كه من از پرستو جدا شوم ولي به 
او گفتم كه مرا دوســت خود بداند و هر وقت كه احساس نياز كرد 

مي تواند با من صحبت كند.
در اقدام بعدي، با هماهنگي با مدیر مدرسه، مشكل پرستو را در 
شوراي دبيران مطرح كردم و با تأكيد بر محرمانه بودن مسئله، به 
آن ها توصيه كردم كه در برخورد با وي، وضعيت خاصش را مدنظر 

داشته باشند.
سومين جلســه را با پدر پرستو ترتيب دادم و با تالش زیاد او را 
به مدرســه دعوت كردم. وقتي براي اولين بار با پدر پرستو روبه رو 
شــدم، قبل از اینكه من حرفی بزنم، او شــروع به گالیه كرد كه 
مي دانم پرستو دختر تنبلي است. بارها به او گفته ام كه اگر حوصلة 
درس خواندن ندارد، مدرســه را كنار بگذارد. در این صورت، الاقل 
مي تواند به خواهر كوچك ترش بيشتر رسيدگي كند. كارهاي منزل 

درآننامهنوشتهبودكهدرحال
فارغالتحصیلشدنازدانشگاهدررشتة
روانشناسياست.همچنینتأكیدكرده

بودكهمنبهترینمعلمدرزندگياش
بودهام.نوشتهبودكهميخواهدبازهم

پیشرفتكندوباردیگراحساسقلبياش
رادربارةمنتكراركردهبود
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هــم عقب نمي ماند. او در ادامة صحبت هایش گفت: »باور كنيد به 
خاطر این كارهایش بارها او را كتــك زده ام، نصيحتش كرده ام و 
خالصــه هر جور تنبيهی كه فكرش را بكنيــد، در مورد او اعمال 

كرده ام ولي این دختر درست بشو نيست.«
با پدر پرستو در مورد نيازهاي عاطفي و رواني دخترش صحبت 
كــردم و به او اطمينان دادم كه اگر با من همكاري کند، به كمك 
هم بهتر مي توانيم این مشــكل را حل كنيم. از ایشان خواستم كه 
تا بهتر شــدن وضعيت، انتظاراتش را از پرستو پایين بياورد و به او 

فرصت بيشتري براي خوب شدن بدهد.
از آن به بعد، خودم هم سعي كردم توجه بيشتري به پرستو بكنم 
و بــه او اطمينان دادم كه در پيشــرفت تحصيلی كمكش كنم. از 
همان روزهاي اول سعي كردم وادارش کنم که برنامه ریزي مناسبي 
براي درس و زندگي اش داشــته باشد. به همين منظور، به كمك 
هم برنامه اي نوشــتيم. از او قول گرفتم كه سعي كند طبق برنامه 
پيش برود و اگر مشكلي داشت، آن را با من در ميان بگذارد. كم كم 
حال پرستو داشت بهتر مي شد. شــكایت هاي كمتري از دوستان 
و معلمانــش دریافت مي كردم. او در كالس ســعي مي كرد توجه 
بيشــتري به درس داشته باشــد و روابط خود را با دوستانش بهتر 
كند. كم كم احساس رضایت را در چشمانش مشاهده مي كردم و از 
اینكه به جمع هم كالسی هایش پيوسته بود خوشحال بودم. دقيقًا 
به خاطر دارم كه آن ســال روز معلم بچه هاي كالس، هدایاي خود 
را با كاغذها و روبان هاي رنگارنگ و زیبایی بسته بندي كرده بودند.
در آن ميان، هدیة پرســتو با اینكه با بدسليقگي در كاغذ روزنامه 
پيچيده شده بود، توجه مرا جلب کرد. نمي دانستم چه عكس العملي 
نشان بدهم. شــنيدم كه بچه ها هم كلي مسخره اش كرده و به او 
خندیده اند. هدیة پرســتو را باز كــردم. وقتي یك گردن بند بدلي 
كهنه را كه تعــدادي از نگين هاي آن هم افتاده بود به همراه یك 
شيشه عطر مصرف شــده كه یك چهارم آن باقي مانده بود از بين 
كاغذ روزنامه بيرون كشــيدم، گروهي از بچه ها از ته دل خنده سر 
دادند اما من خندة تمســخرآميز آن ها را با تحسين سليقة پرستو 
خاموش كردم. ســپس گردن بند را به گردنم آویختم و مقداري از 
عطر را نيز به مچ دســتم پاشــيدم و از پرستو به خاطر هدیه های 

خوبش تشكر كردم.
آن روز حركت بعدي پرســتو مرا كاماًل منقلب كرد؛ او که مدتی 
منتظر مانده  بود تا مرا تنها گير بياورد، به من گفت: »خانم معلم، 

شما امروز دقيقًا بوي مادرم را مي دهيد.«
هــاج و واج به او نگاه كردم. آن روز مدت ها به این مســئله فكر 
كردم و بــه خاطر آن همه غفلت در مورد این گونه بچه ها اشــك 

ریختم و حسرت خوردم.

نتایج اقدام
از آن روز به بعد، دیگر تدریس را صرفًا به آموزش محدود نكردم 

بلكه تالش نمــودم بــه دانش آموزانم درس 
زندگي هم بياموزم.

در این ميان، به خصــوص توجه خود را به 
پرســتو معطوف كردم. همچنان كه با او كار 
مي كردم، گویي ذهنش دوباره زنده مي شــد. 
سعي مي كردم هرچه بيشتر او را تشویق كنم. 
من این بار هم دروغ مي گفتم که همة بچه ها  
را به یك اندازه دوست دارم؛ چرا كه به پرستو 

عالقة بيشتري پيدا كرده بودم.
او هم روزبه روز عكس العمل بهتري نشــان 
مي داد. در پایان سال، پرستو یكي از بهترین 

دانش آموزان محســوب مي شد. آن ســال او در حالي  كه تغييرات 
بســيار محسوسي در رفتارش ایجاد شده بود، با معدل 16 مدرسة 

ما را ترك كرد.
از آن روز به بعد پرســتو گاه گاهي در مدرســه به من سر مي زد 
و در مورد وضعيت زندگي و درســش با مــن درددل مي كرد. من 
هم سعي مي كردم تا آنجا كه مي توانم شنوندة خوبي برایش باشم 
و او را راهنمایي كنم. در همان ســال ها بود كه پرســتو پدر خود 
را هم از دســت داد. بعد از آن دیگر خبري از پرســتو نداشــتم تا 
اینكــه نامه اي از او دریافت كردم. او در آن نامه نوشــته بود كه در 
حال فارغ التحصيل شــدن از دانشگاه در رشتة روان شناسي است. 
همچنين تأكيد كرده بود كه من بهترین معلم در زندگي اش بوده ام. 
نوشــته بود كه مي خواهد باز هم پيشرفت كند و بار دیگر احساس 

قلبي اش را دربارة من تكرار كرده بود.
ماجرا به همين جا خاتمه نيافت. بهار ســال بعد، پرستو تلفني با 
من تماس گرفت كه مي خواهد با یكي از خواســتگارهایش ازدواج 
كنــد. او اظهار كرد از آنجا كه چند ســالي اســت پدرش را هم از 
دست داده، موجب افتخارش خواهد بود كه اگر من بپذیرم به جاي 
مادرش در مراســم عقد حضور داشته باشم. من هم با كمال ميل 

پذیرفتم و آن روز در مراسم عقد پرستو شركت كردم.
من در مراسم عقد، همان گردن بندی را به گردن آویختم كه چند 
نگينش افتاده بود و همان عطري را مصرف كردم كه خاطرة مادر 

پرستو را برایش زنده مي كرد.
پرستو با دیدن من لبخند رضایتمندانه ای زد؛ پيش آمد و مؤدبانه 
دســتم را گرفت. بوسه اي بر پشت آن زد و آهسته در گوشم گفت: 
»ممنون خانم كه مرا باور كردي. بسيار متشكرم از اینكه احساس 
مهم بودن را در درونم بيدار كردي و به من نشان دادي كه مي توانم 

فرد موفقي باشم.«
من كه اشــك در چشمانم جمع شــده بود، گفتم: »تو كاماًل در 
اشــتباهي. این تــو بودي كه به من آموختي كــه مي توانم مهم و 
تأثيرگذار باشــم. من پيش از اینكه با تو آشــنا شوم، نمي دانستم 

چگونه باید چيزی را به دیگران بياموزم.«

پرستوبادیدنمنلبخند
رضایتمندانهایزد؛پیش

آمدومؤدبانهدستمرا
گرفت.بوسهايبرپشت

آنزدوآهستهدرگوشم
گفت:»ممنونخانمكه
مراباوركردي.بسیار

متشكرمازاینكهاحساس
مهمبودنرادردرونم

بیداركرديوبهمننشان
داديكهميتوانمفرد

موفقيباشم.«
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