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کلاه آقام︺ل﹛
  احمد مبارکي

صبح یکی از روزهای سرد زمستان بود و طبق 
معمول مشغول تدریس بودم كه در كالس به صدا 
درآمد و متعاقب آن بهزاد، یکی از شاگردان كالسم، 
را دیدم كه با مادرش جلوی در كالس ایستاده بود. 
مادر دانش آموز پس از سالم گفت: آقای مباركی 
می بخشید كه بی موقع مزاحم شدم، ولی موضوع 
این است كه با این شدت سرما، بهزاد حاضر نیست 
كاله به سر كند و ما بیم آن داریم كه او مریض شود! 

برای حل این مسئله مزاحم شما شدیم.
دانش آموز خوبی  بهزاد  اوالً  كردم، چون  تعجب 
بود و ثانیاً منطق و نیاز ایجاب می كرد دانش آموزان 
كاله  و  گرم  لباس  سرما  از  ماندن  امان  در  برای 
داشته باشند. بنابراین به مادر دانش آموز گفتم: شما 
درباره ی اهمیت موضوع با او صحبت كرده اید؟ 
چون با شناختی كه از بهزاد دارم، این موضوع كمی 

برایم غیرعادی است!
مادر بالفاصله گفت: بله، راسـتش بعد از صحبت 
بـا بهـزاد متوجه شـدیم كه برای حل این مشـکل 
بایـد مزاحـم شـما شـویم، چـون وقتی علـت را 
سـؤال كردیـم، بهزاد بـا ناراحتی گفـت: من هیچ 
كالهـی را بـه سـر نخواهم كـرد، مگـر اینکه مثل 

كاله آموزگار باشـد! 
سپس ادامه داد: اگر امکان داشته باشد شما كاله 
خودتان را به من نشان دهید تا من مثل آن را برای 

بهزاد تهیه كنم. 
لبخندی بر لبانم نقش بست. خجالت كشیدم كاله 
ساده و رنگ و رو رفته ی خودم را نشانش دهم، 

ولی ناگزیر این كار را انجام دادم.
دیدم  را  بهزاد  دانش آموزم  بعد،  روز  صبح 
شبیه  كالهی  با  وصف ناپذیری،  شادابی  با  كه 
او  است؛  شده  حاضر  كالس  در  من  كاله 
كاله گران قیمت خود را كنار گذاشته  بود. آن 
وقت بود كه به اهمیت این نکته بیش از پیش 
واقف شدم كه الگو واقعاً نقش بسزایی در 
كودكان  شخصیت  شکل گیری  فرایند 
به خصوص در پایــه ی اول ابــتدایی، 
نزد  بتواند  آموزگار  اگر  و  ایفا می كند 
دانش آموزان شخصیت محبوبی داشته 
باشد، رفتار و گفتار و حاالت و تمامی 
افعال او حکم تابلوی جهت دهنده به 
كودک را داراست. در واقع آموزگار 
می تواند با قدرت شگفت آور خود 
عمق وجود كودكان را تسخیر كند.
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