
آن روزها خیلی چیزها با این روزها فرق داشت یا شاید 
هم آن روزها من خیلی با این روزها فرق داشتم! بله این 

درست تراست.
... ظهرها تا از مینی بوس روســتا پیاده می شدم با یک 
تاکسی به ســمت اداره می رفتم تا ضمن پیگیری امور، 

از صندوق نامه های آموزشــگاه، نامه ها، دستورالعمل ها، 
مجالت، دعوت نامه جلسه و... را بردارم. حضور در جلسات 
هم افزایی و هم اندیشی را دوست داشتم –و البته تا االن 
هم- فــاش بگویم به صورت ناخودآگاه احســاس نیاز به 
جمع آوری اطالعات می کنم. آخر هیج کســی برای مدیر 

چند مرده حالجه!

خاطره

شیرین باغستان، کارشناش ارشد آموزشی از همدان 
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نمــودن من درس عملی، کاربــردی و تجربی نداده بود. 
مــن که از هم جواری در گروه رســمی و در ماورای آن، 

گروه غیررسمی، خیلی می آموزم.
آخ آخ! یادم رفت بگویم من در سومین سال خدمت ام 
بعد از 2 ســال تدریــس در پایة پنجم و اول دبســتان 
پسرانه، معاون همان مدرسه شدم. در پایان تابستان سال 
ســوم، به قول ابالغ های انتصاب، به سبب تجارب ارزنده 
و عملکرد مطلوب، در روســتایی دیگر کمی نزدیک تر به 
شــهر مدیر مدرسه ابتدایی پســرانة دیگری شدم. بدین 
ترتیب، در 22 ســالگی با مدرک کارشناسی مدیریت و 
برنامه ریزی آموزشــی، جوان ترین و کم تجربه ترین مدیر 
در جمع مدیران مدارس ابتدایی یک شهرنســبتًا بزرگ 

بودم.
آن وقت ها خیلی از مدیران محترم چه خانم و چه آقا، 
حتی به من نگاه هــم نمی کردند. مِن خجول از کوچک 
بودنم، در آخرین ردیف می نشســتم! ولی تشنگی و میل 
دانســتن مرا می فشرد. اغراق نباشــد شاید در آن جمع 
فقط من نکته برداری می کردم یا شــاید بیشــتر از همه 
یادداشــت می نوشتم چون بقیة بزرگواران خود را برتر از 
سخنرانان و مســئولین به حساب می آوردند. می شنیدم 

که می گفتند ما همة این حرف ها را فوت آب هستیم!
ولــی من نــه؛ این صحبت هــا برای من حــرف نبود، 
یادگرفتنی بــود. باید یاد می گرفتم. من مســئول ادارة 
مدرســة 5 کالســه ای با نزدیک به 80 پســر کودک و 
نوجوان بودم و این خودش خیلی خیلی مهم و ارزشمند 

بود. 
قبل از شــروع برنامه، زنگ تفریح و بعد از تمام شدن 
جلسه، یواشکی در دورترین شــعاع دایرة مدیران خانم 
می ایســتادم و بــه دنبــال همدل و همراهــی بودم که 
دســتم را بگیرد. می گشتم و البته می کوشیدم در خالل 

صحبت هایشان، جواب پرسش های فراوانم را بیابم.
یکی از روزها در یکی از جلسات، خانم مدیر مدرسه ای 
ســرآمد، جمله ای را گفت که تا ســال ها ذهــن مرا بر 
آشــفت: »من یک هفته بعد از رفتن هر معلم سر کالس 

درس می فهمم چند مرده حالجه!«
می شود آیا؟

من هیچ گاه نتوانســتم باور کنم؛ نتوانســتم بفهمم و 
نتوانستم به کار ببندم. 

یعنــی در 7 روز اول مدرســه، مدیــر در ذهــن خود 
همکارانش را طبقه بندی می کند و دیگر بدون هیج رصد 
و بررســی، با این تصور و برداشــت اولیه، رویه ای برای 
برخورد در پیش می گیرد! با این حســاب، امکان رشد و 
تعالی، امکان تغییر، امــکان نمایش توانمندی ها، امکان 

تعامل، امکان...، بدون تولد، می میرد و دفن می شود.
بعد از 30 ســال انجام وظیفه و در دوران بازنشستگی، 

هنوزهم نتوانسته ام مصداق این حرف را بیابم.
 در طی سال های ســال، در جریان آزمون و خطاهای 
فــراوان، بازخوردهــای اداری، واکنش هــای همکاران، 
آموزش هــای حین خدمــت، ارتقای مــدرک تحصیلی، 
ایفای نقش در پســت های مختلف اداری و مدرســه ای، 
کسب تجارب شغلی متنوع و از همه مهم تر هم جواری و 
شاگردی در محضراساتید و صاحب نظران تعلیم وتربیت، 
بــه من آموخت که »قضــاوت« بی دلیل و بدون مدرک، 
ممنوع ترین کار در نظام آموزشــی است. به من آموخت 
که با خط کِش راســتی و کجی یــا پرتالش و کم تالش 
یــا موفق و ناموفــق، نمی توان معلمیــن، کادر اجرایی، 
فراگیران و... یک آموزشگاه را تفکیک کرد و تمیز داد. به 
من آموخت که مدیر مدرسه بودن یعنی رهبری آموزشی 
بر همه: معلم، معــاون، خدمت گزار، اولیا، دانش  آموزان، 
کارکنان دوایر اداری، کســبة محل، همسایگان مدرسه 
و.... به من آموخت که هر تجربة گروه غیررســمی قابل 
کاربســت در آموزشگاه دیگری نیســت، چون به اندازة 
همــة دانش آمــوزان می تــوان طراحی آموزشــی برای 
مدیریــت و یا کالس داری کرد. به من آموخت که خیلی 
هزینة سنگینی الزم اســت تا خامی، پخته شود. به من 
آموخت که کاش آن روزها جرأت و جســارت و مهارت 
نه گفتن مســتدل و محترمانه را داشــتم تا ابراز عقیده 
می کــردم. به من آموخت کــه راهی که آن موقع در آن 
قدم نهاده بودم، مســیری بسیار زیبا با چشم اندازی دور 
اما دلنشین داشت و رهروی و رهپویی در این راه بسیار 
دشــوار بود. به من آموخت که همواره در خودم اشتیاق 
بــه ایجاد تغییر و افزایش انگیزش را زنده نگه دارم. و به 
من آموخت که درســت به باالترین نقطه که می رســی، 

محکوم به جداشدن و منفک شدن هستی. 
شاید بهتر باشــد در پایان بیافزایم این روزها، هم من 

تغییر کرده ام و هم همه چیز.
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