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هم، فــارغ از درس، کار اصلی من این بود که نگرانی دانش آموزان 
و حتی والدین را برطرف ســازم، بتوانم نبود امکانات را به شــکلی 
جبــران کنم و به آن ها دلگرمی بدهــم. به نظر من این اصلي ترین 
وظیفه  ي معلم جدا از امر تدریس اســت. چند باري هم، با رعایت 
همه ي شیوه نامه ها و هماهنگی با مدرسه و همکاران دلسوز و توانا، 
دانش آموزانی را که تلفن همراه نداشتند به مدرسه  آوردیم و مجدد 

درس ها را توضیح  دادم، مرور  کردم و تکالیف را سرمشق  گرفتم. 
تصمیم گرفتم با همین قدم هاي كوچك راهی باشم برای ازبین بردن 
نگرانی آن والدین و آن کودکان معصوم و دوست داشتني که عالقه 
داشتند با وجود هر ســختي كه سر راهشان هست، درس بخوانند 

مهر
پر از مهر

عطیهمیري
آموزگارپایهسومابتدایی،استانلرستان،شهربروجرد

پاییز که آغاز مي شود به هر سمتی نگاه مي کنی کیف های رنگارنگ 
و لباس های همســانه ي )فرم( کوچک و دوست داشتنی را مي بینی 
که در تن بچه های دبســتانی زیبایی دوچندان دارند. یكي دو سال 
گذشته به دلیل شیوع بیماري كرونا مجبور بودیم در خانه بمانیم و 
سال تحصیلي جدید را از پشت گوشي ها و رایانه ها آغاز كنیم. بستر 
سامانه ي شاد كالس درسمان شده بود و سعي مي كردیم شوروحال 
مهرمــاه را در همان فضا جریان دهیــم. بي تردید این ایام با وجود 
سختي هایش درس هاي ارزشمندي نیِز دارد كه مرور آن ها براي ما 

خالي از فایده نیست. سطور پیِش رو نمي از دریاست. 
 با شروع کالس ها جای خالی تعدادی از دانش آموزان حس مي شد. 
مجازی بودن تدریس ها، عالوه بر مزایایش، مشــکالتی هم به همراه 
داشت. نگرانی ام زماني بیشتر شده بود که فهمیدم چند دانش آموز 
تلفن همراه هوشــمند ندارنــد و تهیه ي آن هم برایشــان مقدور 
نیســت. ابتدا با هماهنگی مدرسه نشــاني منزل و شماره تلفنشان 
را پیــدا کردم و علت غیبتشــان را پیگیر شــدم. دل در دلم نبود، 
دوست داشــتم همه بتوانند درس بخوانند. از طریق تماس تلفني 
و پیامک با بچه هایی که تلفن هوشــمند نداشتند در ارتباط بودم. 
تالش مي کــردم  با همان تماس تلفني به بهترین شــکل به آن ها 
درس بدهــم و از روش تدریس های متفاوت اســتفاده کنم. گاهی 
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و آرزویشان را جامـــة عمل بپوشانند. با کمک چند خیرخواه و 
چند دوســت و همکار که منت دار محبتشان هستم و با برگزاری 
جلسات هم اندیشی و کسب کمک از مسئوالن مدرسه توانستیم 
تصمیم خوبي بگیریم. تالش كردیم چند تلفن همراه تهیه كنیم 
و در اختیار دانش آموزان قراردهیم و این چنین عقب ماندگی ماه 
اول را به راحتی جبران كردیم و یادگیری به بهترین شکل حاصل 
شد. با خوش حالی بچه ها شاد بودیم و با لبخند نظاره گر یادگیری 

بهتر و پیشرفت آن ها شدیم.
در ایام کرونا بسیاری از معلمان و همکاران خیرخواه کارهایی از 
این قبیل زیاد انجام داده اند. معلمان دلســوز و تواناي کشورمان 

همیشه در هر شرایطی تالش کرده اند تا امر تعلیم و تربیت به بهترین 
شــکل صورت گیرد. این امر منحصر به ایام کرونا نیست و نخواهد 
بود. در تاریخ همواره شــاهد ازخودگذشــتگی ها و دلســوزی های 
معلمــان و كاركنان مدرســه بوده ایم. مي دانیم که معلمی شــغل 
انبیاست. به قول شهید رجایي: »معلمي شغل نیست، معلمي عشق 
است ، اگر به عنوان شغل انتخابش كرده اي، رهایش كن و اگر عشق 

توست مباركت باد«.
این گونه توانســتیم، در ایام قهر طبیعت، مهری پر از مهر  شــكل 
دهیم. باشــد که دلیلی باشیم برای لبخند کودکان. به راستی معلم 

بودن بهترین حس دنیاست.


