
حسينوکيليعكسبرگردان

شاد  ابشیم
من يه 

هنرستانی ام يا 
به قول معروف 

ه نرجو. حسم 
بهم می گه در 

حساس ترين برهة 
زمانی آموزش 

كشور قرار 
گرفته ام ...

من ساده هم فكر كردم 
اولش خيلی خوش می گذره 
و ديگه قرار نيست 7 صبح 

بكوبيم بيايم مدرسه!

متوسل به لپ تاپ هندلی داداش 
بزرگه با نيم هسته پردازنده و دو 
مثقال رم و نيم وجب اينچ صفحه، 

بايد كار رو پيش می برديم.

با صدهزار آرزو 
و اميد  به اينكه 

ديگه مدرسه 
بی مدرسه، 
متأسفانه 

نمی دونم از 
كجا بود كه سر 
و كلة كالسای 

مجازی پيدا شد!

چشمتون روز بد نبينه! به لطف 
كرونا همة كالسامون مجازی شد ...

گزينة اول علی القاعده گوشی مامان و بابا بود با 
تعدادی بازی های موبايلی موجود. منتها از اتاق 

فرمان اشاره كردن كه گوشی خيلی جوابگو نيست 
و البته نقشه ها بود كه نقش بر آب شد!

يادم نمياد تابه حال اين 
جوری ركورد خوابيدنو زده 
باشم؛ تنها كاری كه هيچ 

وقت برام تكراری نمی شه !

جناب كرونا تمام معادالت 
بشريت رو بر هم ريخته بود. 

در صدر اون ها هم قاعدتًا 
مدرسه ها قرار داشتند.

شايد آخرين باری 
كه وضعيت تعطيلی 

مدرسه ها شبيه 
االن بود، مِن دهة 
هشتادی به دنيا 
هم نيومده بودم !
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ساعت 7 صبح كالس صدابرداری 
داشتيم؛ استاد عزيز به كمك تمام 
فناوری های روز سعی در انتقال 
مطلب داشت. اما حيف كه صدای 
استاد در حالت حضوری هم به 

سختی شنيده می شد.

غييييژژژژژ غوووووژژژژ و 
صدا قطع شد. ناسالمتی كالس 

صدابرداری بود. خوب شد كالس 
نويسندگی نبود، وگرنه شايد جان 

كالم از دست می رفت!

كالس بعدی با فاصلة كمی 
شروع شد؛  استاد عزيز 

سرگرم طراحی دكور بودن.

نمی دونم چرا بی هوا 
ميكروفون بنده رو روشن 
كردن و حواس پرتی  من 

موجب شادی اهل كالس شد!

اندكي گذشت و پيامی 
روی صفحه قرار گرفت كه 
داللت بر قطع شدن اتصال 

اينترنتی كالس داشت.

با خودم گفتم، من كه در 
حالت عادی حرف استاد 

رو نمی فهمم، االن چجوری 
بفهمم؟ درسايی كه اصاًل بايد 
با حضور و تجربه يادگرفت، 

از بستن پيچ سه پاية دوربين 
تا سوار كردن ميكروفون 

صدابرداری و طراحی دكور ...

آمپر من جوش اومده بود! 
پاشدم شال و كاله كردم 
و رفتم دم مدرسه . حتی 

ديالوگ های احتمالی رو آماده 
كردم برای شكايت از وضع 

موجود.

اما دِر مدرسه مهروموم 
بود و تنها يه يادداشت 

روی در ديده می شد: «به 
دليل شيوع ويروس كرونا، 

تمامی كالس های اين 
مدرسه به صورت مجازی 

برگزار می شوند.»

برگشتم خونه. تا درو 
باز كردم، پدر عزيز 

سؤال مهمی مطرح كردن: 
ماسكت كو!؟

اووووووووه ...

اووووووووه ...

و اين سؤال مهم حدود 
دو هفته ای است كه 

تو سرم می چرخه! حاال 
كه روی تختم افتادم 

و دل بستة همين 
چند كالس مجازی با 

كرونا دست وپنجه نرم 
می كنم، شايد ارزش 
ماسك و اون روزهای 
خوش با هم بودن سر 

كالس رو بدونم!

در اين احواالت بودم كه 
برادر عزيز در كسری از 

ثانيه لپ تاپش رو از بنده 
گرفت. بعدًا كاشف به عمل 
اومد كه اونم آزمون مجازی 

داشته!
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