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خانم منيره رضوان آموزگار بازنشسته ي 
شهرســتان اهر اســت. وي در فضاي 
مجازي خاطره ي دانش آموز ســال هاي 
دور خود به نام جبــار را با صداي گيرا 
و فن بيانــي معلم گونه و به زبان مادري 
بازگو كرده و شــنونده را با اين بيان به 
دنياي خويش فراخوانده اســت. اگر با 
زبان تركي آشناييد، رمزينة پاسخ سريع 
)كيوآركد( كنار عكس ايشان را اسكن 
كنيد تا شــما هم خاطرات شيرين اين 

آموزگار را از زبان خودش بشنويد.
  پيگير شــديم روزگار ايــن آموزگار 
باتجربه چگونه گذشته است و اكنون چه 

مي كند؟ اين گفت وگو را با هم بخوانيم.

 خانم رضــوان از زندگي و تحصيل 
كسي  ازخانواده تان  بگوييد؟آيا  خود 

هم آموزگار شده است؟
متولد سال1334در شهرستان اهر هستم. 
تحصيالت ابتدايي و متوســطه را در همان 
شهر گذرانده ام. مانند خودم، خواهر و برادر 
كوچك تــر من هم آموزگارند و اين به دليل 

عالقه مان به اين شغل است.

 در چه سالي آموزگار و كي بازنشسته 
شده ايد؟

بعد از گذراندن دوره ي »ســپاه دانش« در 
ســال1356، به دليل احساس وابستگي به 
اين شغل و عالقه به دانش آموزان و احساس 
مســئوليت نســبت به آينده ي آنــان، به 
استخدام آموزش وپرورش درآمدم؛ زيرا فكر 
مي كردم از اين طريق بيشــتر براي جامعه 
مفيد هســتم. متأســفانه در سال1380، 
به خاطر آرتروز شــديد گردن، به توصيه ي 

پزشكان، خود را از كار بازنشسته كردم.

 شما با بيان دلنشين خاطره ي جبار 
و  شــديد  معروف  مجازي  فضاي  در 
بانشاط  و  باانگيزه  هنوز  داديد  نشان 

هستيد. ماجرا چيست؟
از خاطرات دوران پرافتخار خدمت در جمع  
دوستان و همكاران مواردي را گفته ام، ولي 
رسانه اي شدن خاطره ي جبار در اين سطح 
كاماًل تصادفي بود. فايــل صوتي من فقط 
براي اســتاد كالس آموزش فن بيان ضبط 

از اين جبارها
با منيره رضوان

آموزگار بازنشسته
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شــده بود و  يكي از هم كالسي ها آن را در 
فضاي مجازي پخش كرد. در واقع عالقه ي 
من به آموزش و فضاي تعليم وتربيت باعث 
شــده اســت خاطره هاي تلخ و شيرين آن 

دوران جزئي از زندگي من شوند.

مهرماه  در  را  تدريس  اول   جلسات 
به طــور معمــول چگونــه و با چه 

شرط هايي شروع مي كرديد؟
بيشــتر تدريس مــن در پايه هــاي اول و 
چهــارم ابتدايي بوده اســت. معتقدم اين 
دو پايه در شــكل گيري شخصيت و بينش 
تعيين  كننده  نقشــي  دانش آموز  تحصيلي 
دارند. برخي اوقــات كل دوران تحصيل و 
به ويژه شروع سال تحصيلي براي كودكاني 
كه تــازه از محيط خانه جدا شــده اند، با 
استرس و گاه شادماني همراه است. هدايت 
احساسات آنان در زمان بازگشايي مدرسه 
رمز موفقيت نسبي بنده در پايه ي اول بود. 
از اين دوران خاطراتي دارم كه گاه با خود 

مرور مي كنم.

 شــما در مناطــق دوزبانه تدريس 
مي كرديد. از ســختي ها و شيوه هايي 
بگوييد كه دراين نوع آموزش داشتيد.

بديهي است تدريس به زبان مادري راحت تر 
دوزبانه،  بچه هاي  اســت؛  نتيجه بخش تر  و 
به  خصوص در پايه ي اول ابتدايي، مشكالت 
فراواني در فرايند ياددهي-يادگيري دارند. 
مــن در وهله ي اول، موفقيــت خود را در 
اســتفاده از زبان مادري در ارتباط گيري با 
ديگران، و سپس شــروع آموزش مي دانم. 
اين ارتباط مؤثر باعث مي شد از روش هاي 
كليشــه اي و رايــج دور شــوم و بتوانــم 

شخصيتي تأثيرگذار داشته باشم.

  زماني كه خودتان دانش آموز بوديد، 
آموزگاران شــما با چه شــيوه هايي 
پيش  را  ياددهي-يادگيري  جريــان 

مي بردند؟
آمــوزگاران خوبي داشــتم، اما متأســفانه 
عمده ترين شــيوه ي آموزش در گذشــته 
فقط بر تنبيه اســتوار بــود. به طور معمول 
كه  مي گرفــت  نــام  موفــق  آمــوزگاري 
دانش آموزانش در كالس ســاكت و گوش 
به فرمان بودند. معلمان براي درك روحيه، 
مشــكل و خواســته ي دانش آمــوز كمتر 
تالش مي كردند. در ايــن روش، يادگيري 

و ياددهــي به دليل ترس از تحقير، تنبيه و 
راضي كردن خانواده ي دانش آموز بود. براي 
مثال در انجام تكاليف بي حد وحصر شــب، 
حتي از بزرگ ترها كمك مي گرفتيم. معلم 
از اين طريق نشان مي داد پركار بوده است. 
در نتيجه نمي توانســت بر روح دانش آموز 

تأثير مثبت بگذارد.

 اگر به گذشــته برگرديــد، دوباره 
آموزگاري را انتخاب مي كنيد؟ چرا؟

بي ترديــد. دليلي براي انصــراف از انتخاب 
شغل مقدس و پرافتخار آموزگاري نداشته 
و نخواهم داشت. من عاشق آموزش بودم و 
عاشــق دانش آموزان معصوم و بي ريايي كه 
افتخــار همراهي با آنان نصيبم شــده بود. 
امروز آوازه ي برخي از آن ها را كه مي شنوم، 

به خودم افتخار مي كنم.

 حرفي دوستانه و توصيه اي خودماني 
براي همكاران جوان تر داريد؟

صادقانه بــه همكاران عزيزم عرض مي كنم 
بــه بچه هــا عشــق بورزيد تــا معجزه ي 
عشــق را به عينه در آنــان ببينيد. آموزگار 
مي توانــد مرهــم و محــرم خوبــي براي 
دردها و حرف هاي كودكانه ي آنان باشــد. 
بــه نظر من تنهــا راه موفقيت در تدريس، 
برقراري ارتباط مناســب و در خور شأن با 

دانش آموزان است.
 در دوران كرونــا هــم كار براي آموزگاران 
سخت شده است.آن ها بايد عالوه بر ارتباط 
بــا دانش آموز، با خانواده هــا هم در ارتباط 

باشند. من براي ايشان دعا مي كنم و آرزوي 
سالمتي شان را دارم.

 در زمان اشــتغال شما به تدريس، 
چه  در  دانش آموزان  اولياي  همكاري 

سطحي بود؟
با  با مدرسه،  اولياي دانش آموزان  همكاري 
وضع اجتماعي و اقتصــادي آنان رابطه  اي 
مستقيم داشــت. يادم مي آيد، آنچه برايم 
بيشتر ناگوار بود، درماندگي اوليا از آموزش 
بچه ها، شــنيدن حــرف دل آنــان و حل 
مشكالت فرزندانشان بود. هرچه ما توصيه 

مي كرديم، آن ها فقط مي گفتند چشم.

 برگرديم به داستان جبار. از او خبر 
داريد؟ 

مدتي است خبري از او ندارم. دوست دارم 
از او خبري داشــته باشم. آن موقع وسايل 
ارتباطــي مانند االن گســترش نيافته بود. 
آخريــن ديدارم با دكتر جبار حدود ســال 
1370 بود. ســال ها بعد از اينکه مدرســه 
تمام شــد، روزي به درمانگاهي رفته بودم. 
مرا خارج از نوبت صدا كردند. جواني با لباس 
ســفيد آمد و گفت: »آيا مرا مي شناسيد؟« 
گفتم: »نه.« عكسي قديمي از كالس و من 

نشانم داد و گفت: »من جبار هستم.«
 باورم نمي شد! گفت: »شما و برخوردهاي 
مادرانه تان باعث شــديد من به اين مرتبه 
برســم. كار خوبي دارم، تشــكيل خانواده 
داده ام و به ياد لطف شــما نــام دخترم را 

منيره گذاشته ام.«

جبار كه بود؟
جبار دانش آموزي بود كه از روستايي ديگر به مدرسه ي ما مي آمد. او هر روز بامداد، 
صبحانه ي خود را كه در دستمالي پيچيده بود، به مدرسه مي آورد و تا غروب همان جا 
مي ماند. دانش آموز باهوشــي بود و حتي در فاصله ي شروع كالس هاي بعدازظهر به 
تميز كردن تخته و نيمكت ها و كف كالس مي پرداخت. همان ايام ديدم او از پاكت هاي 
ميوه براي خود دفتر درســت كرده است. خيلي ناراحت شدم. چون درس خوان بود، 
تصميم گرفتم به عنوان تشويق چند دفتر به او هديه بدهم. او با ديدن اين هديه گفت: 
»پدرم در روستايي دورتر كارگري مي كند. اگر برگردد، پول اين ها را مي  دهد.« گفتم: 

»اين ها جايزه ي دانش آموزان  درس خوان است و نيازي به پس دادنشان نيست.« 
روزي متوجه غيبت جبار شدم. تا سه روز از او خبري نبود. با كمك دانش آموزان او 
را در حالتي نزار پيداكردم. مي گفت در هنگام كمك به پدرش، شيشه پايش را بريده 

است و نمي توانسته به كالس بيايد. به هر حال در كالس پاي او را مداوا كردم.


