
گفتیم با خودتان حرف بزنیم و از زبان خودتان بشنویم هنرستان چطور 
جایي اســت؟ چه فایده هایي دارد و چه محدودیت هایي؟ چقدر راضي تان 
مي كند و چه اندازه كاســتي دارد؟ رشــته هایتان به چــه كار مي آیند و 
آیا پشــیمان نیستید از اینكه هنرستاني شــدید؟ شما نمایندة بچه هاي 

هنرستاني هستید. از آن ها برایمان بگویید.
ســاعت 10 صبح، تابستان 99، استان البرز، هنرستان كاردانش دخترانة 

عالمه امیني، شش دختر هنرستاني، چهار رشتة متفاوت.

ريحانه قامس پور: رشتة طراحي و دوخت، پایة دوازدهم
ـ من اصاًل هنرســتاني نبودم. سال دهم را در رشتة 
انســاني درس خواندم، اما عالقه اي نداشتم. دختر 
دوست مادرم پیشنهاد داد بروم هنرستان. خودش 
هنرستاني بود؛ در همین رشتة طراحي و دوخت. من 
هم تكرار پایه كردم و آمدم هنرســتان. البته خیلي 

سعي و هزینه كردم. خیاطي هم خیلي هزینه دارد.
 وارد كه شدم، دیدم خیلي به رشته ام عالقه دارم. هر چند، بعضي بچه هاي 
كالسمان كه بي انگیزه وارد این رشته شده  بودند، باعث شدند كالس فعالي 

نداشته باشیم.
ـ از هنرستان راضي ام، اما حتمًا باید هنرآموزان خوبي داشته باشي. ما سال 
گذشته نتوانستیم عملي كار كنیم. متأسفانه خیاطي یاد نگرفته ام. دوخت 

نداشتیم و بیشتر طراحي و الگوسازي كردیم.
- امســال هم كه كرونا كار ما را به هم ریخت. البته الگوســازي را آنالین 
پي مي گرفتیم. هرچند خیلي ســخت شده بود و شب و روزمان را صرف 

الگوسازي مي كردیم.
ـ هنر را كافي است یاد بگیري، بعدش مي تواني درآمد داشته  باشي، اما با 

درس خواندِن تنها،  كاري نمي تواني انجام بدهي!
ـ براي دانشــگاه هنوز تصمیمي ندارم. هنوز نمي دانــم ادامه بدهم یا نه! 
خوش بختانه، اگر بخواهم، مي توانم همان رشتة طراحي و دوخت را بدون 

كنكور بخوانم.
ـ كالس هاي ما با 20 نفر جمعیت تشــكیل مي شد و این تعداد براي كار 

عملي زیاد است.

دخرتان کارا

کبريمحموديسررشته

آيالر قنربی: رشتة معماري، پایة یازدهم
ـ دوست داشتم عكاســي بخوانم، اما پدر و برادرم مدرك فني ساختمان 
دارند و تشویقم كردند من هم معماري بخوانم. مخالفت كه نه، پدر و برادرم 
تشویقم هم كردند. االنم خیلي راضي هستم، هر چند كه ارزش و اهمیت 
كار عملي به این اســت كه ببیني. اما در شــرایط كرونایي و آنالین شدن 
آموزش، كارمان خیلي ســخت شــد. در مدرسه فرصت نكردیم به سایت 

برویم. كار عملي كمي انجام دادیم.
ـ كتاب هاي ما خودآموزند و خوب هســتند، اما باز هم حضوري باید نحوة 
كار را ببینیم. كتاب ها هم باید آنالین باشند كه با تغییرات روز همراه شوند. 
براي مثال، در كتاب هاي ما حرفي از دیوار گچ آماده)گچ برگ( نیست، اما 
االن با این گچ ها كار مي كنند. یک حرف دیگر هم این كه امســال متوجه 
شدیم در درس هاي ما، با كتاب امتحان دادن خیلي خوب است. وقتي براي 

جواب سؤال كتاب را مرور مي كنیم، آن نكته یادمان مي ماند.
ـ اولین درآمد من سه سال پیش بود. خواهرم برایم مشتري پیدا كرد. موقع 
كارآموزي در آتلیه هم وردســت یك عكاس كار كردم. یكي از آشناها كار 
معماري مي كند. من به عنوان دستیارش، بعضي پالن ها را كه بلدم برایش 
مي كشم. براي یك دختر 17 ساله كار خوبي است. اولین درآمدم 500 هزار 

تومان بود و از آن خیلي راضي هستم.

عكاس:غالمرضابهرامي
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ـ ما در مدرســه اتوكد را خیلي كم كار كردیم! من خودم با كتاب خواندم 
و یاد گرفتم. البته معلمان ما خیلي خوب هستند، اما براي مثال ما اصاًل 

سایت نرفتیم.

نيلوفر امريی: رشتة معماري داخلي، پایة دوازدهم
ـ من با معدل باالي 19 آمدم هنرستان کاردانش. در دید و بازدیدهایي كه 
خود آموزش وپرورش ترتیب مي دهد و دانش آموزان نهمي را براي آشنایي 
با هنرستان ها مي برند، شركت مي كردم. هنرستان را خیلي پسندیدم. هم 
هنرستان و هم رشته ام را خیلي دوست دارم. در هنرستان، اگر هم موفق 
به كار خاصي نشــوم، حداقل در مســیر تحصیلم خوشي كرده ام. همان 
چیزي بود كه مي خواستم. البته همه ناراضي بودند؛ مي گفتند حداقل برو 
فني وحرفه اي. اما من دكوراســیون و معماري داخلي را دوست داشتم و 

فقط كاردانش این رشته را داشت.
ـ خانــواده ام اصاًل راضي نبودند و هنوز 
رفتار  ا مروزي  نیستند. هرچند  هم 
كردند  و پــز انتخابم را هم دادند. 
البته دایي ام هنوز هم مي گوید به 
كسي نگویي كاردانش مي خواني! 
االن هــم از من انتظار دارند یك 
آرشیتكت باشم! اما خب هنر دیر 

جواب مي دهد!

ـ كســي كه در دبیرســتان این همه درس خوانده، بعد از دیپلم، چه كار 
مي تواند بكند. مجبور است برود دانشگاه. از طرف دیگر، این همه دانش آموز 
تجربي داشته ایم، چقدر دكتر تحویل جامعه داده ایم؟! اما در هنرستان، بعد 

از دهم، شما مهارت یاد گرفته اي و مي تواني كار كني.
ـ برایم خیلي مهم اســت كه دانشگاه بروم. مي توانم ادامه تحصیل بدهم. 
مي توانم در رشتة خودم معلم شوم. مي توانم دانشگاه بروم. در كنكور رشتة 
انساني هم مي خواهم شركت كنم و دبیري بخوانم. البته در رشتة خودمان 
بدون كنكور به راحتی مي توانم به دانشــگاه بــروم. االن هم كارهایش را 
كرده ام و منتظر اعالم پذیرش دانشگاه هستم. دو سال در دورة كارداني و 

دو سال هم دورة كارشناسي باید بخوانم.
ـ امسال به لطف كرونا ماكت سازي را نتوانستیم خیلي خوب دنبال كنیم. 

البته من هر چه را مي خواستم یاد بگیرم، به دست آوردم.
ـ بیشــتر وقتم را كتاب مي خوانم. كتاب رمان خیلي دوست دارم. همه به 

من كتاب كادو مي دهند.
ـ بعضي مطالب كتاب هاي ما قدیمي هستند. به روز نیستند.

مژگان ايزداير: رشتة معرق چوب و چرم، پایة یازدهم
ـ من فقط رشته هاي هنري را مي خواستم. در آزمون 
رغبت سنج هدایت تحصیلي، برایم كشاورزي انتخاب 
شد. ولي من هنر را خیلي دوست داشتم. این بود كه 
آمدم این هنرســتان و رشتة معرق چوب و چرم را 
شروع كردم. خیلي از رشته  ام راضي بودم. كارم هم 

خوب بود و به ضعیف ترها هم خیلي كمك مي كردم.
ـ دانشگاه خیلي برایم مهم نیست. من از همین حاال كارهایم را مي فروشم. 
سال گذشته كار هنري خودم را به مادربزرگم هدیه  داده بودم. دوستانش 
خوششان آمد و سفارش دادند. برایشان درست كردم و 300 هزار تومان 
فروختم. اولیــن درآمدم بود. بعد از آن همین طــور چند كار فروخته ام؛ 

جادستمالي، زیرلیواني و دیواركوب.
ـ االن بابــا به من پیشــنهاد داده برایم پیج اینســتا بزنــد و كارهایم را 

عرضه كند.

فاطمه صادیق گرمارودی: رشتة عكاسي دیجیتال، پایة یازدهم
ـ هنرستان خوب است، اما به شرط داشتن توان مالي و تأمین هزینه هاي 
اولیه. براي هنرجوي رشــتة عكاســي، داشــتن دوربین ضروري است، 
اما دوربین خیلي گران اســت. ما هم كالســي هایي داشــتیم كه چون 
نمي توانستند دوربین بخرند، تغییر رشته دادند. من دوربینم را دو سال 
پیش هشــت میلیون تومان خریدم، االن خیلي بیشتر باید هزینه كرد. 

ـ خانــواده ام اصاًل راضي نبودند و هنوز 
رفتار  ا مروزي  نیستند. هرچند  هم 
كردند  و پــز انتخابم را هم دادند. 
البته دایي ام هنوز هم مي گوید به 
كسي نگویي كاردانش مي خواني! 
االن هــم از من انتظار دارند یك 
آرشیتكت باشم! اما خب هنر دیر 

جواب مي دهد!
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هزینه هاي رشتة عكاسي خیلي زیاد است. هزینه هاي بعدي رشته مان هم 
خیلي زیاد است. مي ترسم امسال اصاًل هنرجوي عكاسي نداشته باشیم.

ـ در رشــتة ما بچه ها بیشتر دنبال كار هســتند. اولین بار كه از عكاسي 
درآمد داشتم، مشتري من آشناي خواهرم بود. دوستان ما را به هم معرفي 
مي كنند و این طوري مشتري پیدا مي كنیم. البته خیلي ها توقع دارند كه 

ما رایگان عكس بگیریم.
ـ كتاب هایمان خیلي خوب یا بد نیســتند. اما ما در رشتة خودمان 
كتاب عكاســي نداریم. فكر مي كنم چون كاردانشي هستیم، كتاب 
نداشــتیم. كتــاب تاریخ ما هم به درد رشــتة عكاســي نمي خورد. 
دوست داشــتیم كتاب هاي تخصصي بیشــتري مي داشتیم و بیشتر 

مي خواندیم. عكاسي 
ـ خیلي از دوستان ما نمي خواهند به دانشگاه بروند. مدرك خوب است، اما 
خیلي ها دنبال كار هستند. البته جامعه باید به هنرستاني هاي كاردانشي 

بیشتر اهمیت بدهد.

ليال فرزانه: رشتة عكاسي، پایة دوازدهم
ـ من بــا معدل 19 آمدم عكاســي. خیلي دوســت داشــتم. مدیرمان

اصرار مي كرد رشته هاي نظري بخوانم.
ـ من كه زودتر از دوستم وارد عكاسي شدم، تفاوت 
قیمت دوربین خــودم را خیلــي مي بینم. قیمت 
دوربین باعث شده خانواده ها نتوانند بچه ها را به این 
رشته بفرستند. االن چند نفر از دوستان من هستند 

كه نمي توانند بیایند عكاسي!
ـ من تا حاال از خیلي ها عكس گرفته ام، اما تعداد محدودي هستند كه بابت 
آن پولي پرداخت  كنند. مثاًل از دوستاني كه سفارش داده اند، عكس پرتره 

گرفته ام و پول دریافت كرده ام.
ـ خیلي هــا به ما مي گویند شــما فقط یه دكمه مي زنــي، كاري خاصي 

نمي كني كه پولي هم بگیري. این ما را اذیت مي كند.
ـ ما هنرآموزان خیلي خوبي داشتیم. خیلي با وجدان با ما كار كردند.

ـ ما چه فرقي با رشته هاي فني وحرفه اي داریم؟ مي توانستیم كتاب هاي آن ها 
را هم بخوانیم تا راحت تر به دانشگاه راه پیدا كنیم! من براي كارم مدرك معتبر 

دانشگاهي مي خواهم.
ـ من خارج از هنرستان، كالس فتوشاپ رفتم تا بیشتر یاد بگیرم. مدرك 

بین المللي هم مي توانم بگیرم.

شیرین مقصودي )مدیر هنرستان كاردانش دخترانة عالمه امیني 
كرج(؛ فاطمه ریاحي )سرپرست بخش كامپیوتر و كارگاه هنرستان 

عالمه امیني(.

با تشكراز:
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