
مریم بزرگى٭

دو سال پيش قرار شد من به عنوان دبير زبان انگليسی به طور 
هم زمان در دو مدرســه مشــغول به کار شوم. در هر دو مدرسه 
معلم جديد الورود بودم. البته مدرســة اول را با توجه به منطقة 
جغرافيايی اش می شناختم. مدرسة خوبی بود و دانش آموزانش از 
سطح علمی خوبی برخوردار بودند، اما مدرسة دوم در روستا بود. 
خوشحال بودم از اينکه مشکلی نخواهد بود. چون هم ساعت 
آموزشــی ام پر شــده بود و هم در هر دو مدرسه پاية نهم را به 
من داده بودند. فکر می کردم از لحاظ طرح درس، نمونه ســؤال 

امتحــان و برنامه ريزی و بودجه بندی و ... خيلی خوب اســت و 
همه چيز مرتب پيش خواهد رفت. خودم هم که در کالس های 
ضمن خدمت پاية نهم زبان انگليســی شرکت و طرح درس های 
خوب و تأييد شده را مطالعه و طراحی کرده  بودم. با خودم گفتم، 
از اين طرح درس در هر دو مدرسه استفاده می کنم. تازه، هر دو 
مدرسه از نظر جغرافيايی خيلی با هم فاصله دارند و هيچ يک از 
بچه ها نمی تواند دانش آموز مدرسة ديگری را بشناسد. اگر خودم 
هم حرفی نزنم، می شود از ســؤاالت در هر دو مدرسه استفاده 

٭ دبير زبان منطقه ٥ تهران
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کرد. از همان اول سعی کردم دربارة مدرسة ديگر، حتی با مدير 
و يا همکاران هم حرفی نزنم تا بتوانم از سؤاالت در هر دو مدرسه 

استفاده کنم. 
وقتی سر کالس رفتم، با تمام توان سعی کردم آنچه را در چنته 
دارم رو کنم و کالس نهم با يک زنگ در هفته به خوبی اداره شود 
و من به عنوان سرگروه آموزشی استان، دو مدرسه در دو محيط 
متفاوت را به نحو احســن پيش ببرم. اما درســت در همان ماه 
اول متوجه شدم که اين طور نخواهد شد. هر دو مدرسه تقريبًا 
از نظر جمعيت کالســی مشــابه بودند، اما از نظر سطح علمی 
کامًال متفاوت. دانش آموزان منطقة روستايی من، نه تنها به هيچ 
کالس آموزشی زبان انگليسی خارج از مدرسه نرفته بودند، بلکه 
سال  های هفتم و هشتم را هم با دبيری گذرانده بودند که رشتة 
تحصيلی اش زبان انگليســی نبود و اين موجب عالقه نداشــتن 
بســياری از شاگردانم به درس شده بود، زيرا دبير برای پر شدن 
ساعت آموزشی اش، زبان انگليســی را برداشته بود و آخر سال 
هم دانش آموزان، با دادن امتحان غير استاندارد و برگزار نشدن 
آزمون شنيداری، نمرة قبولی را کسب کرده بودند. ديگر اينکه در 
آن مدرسه دانش آموز دچار مشکالت جسمی- حرکتی هم وجود 
داشت و حاال که بچه ها به پاية نهم رسيده بودند، مدير تقاضای 
معلــم زبان را از اداره کرده و قرعه به نام من افتاده بود. برعکس، 
در مدرسة داخل شــهرم، هم دانش آموزان در سال های قبل از 
دبير زبان برخوردار بودند و هم اکثر آنان در مؤسسه های آموزشی 
بيرون زبان می خواندند و درس من با توجه به محتويات کتاب، 

آسان بود و برايشان جذابيتی نداشت. 
خالصــه اينکه هر دو گــروه، درس در حد کتاب را دوســت 
نداشــتند. يک گروه کتاب برايش خيلی ســخت و گروه ديگر 
برايش کامًال ســهل و راحت بود و رشته های من، بابت طراحی 

سؤال و طرح درس و برنامه ريزِی يکدست، همگی پنبه شدند. 
يک روز وقتی در سرويس مدرسه مستأصل راهی خانه بودم، 
در راه طــرح درس هايــم را می خواندم که چرا جواب درســت 
نمی دهند، در حالی که ماه اول داشت به پايان می رسيد. درس 
اول کتــاب پاية نهم در رابطه با personality بود و من بايد از 
بچه ها امتحان می گرفتم. برای طرح سؤال در روستا، متنی ساده 
نوشــتم. هنوز راه حل مناسبی برای خودم و بچه ها پيدا نکرده 
بودم. بعد از بيســت و دو ســال خدمت، حاال در روش جديد کم 
آورده بودم. ياد اســتادم در کالس های ضمن خدمت افتادم که 
از تغيير در روش جديد آموزش زبان انگليسی حرف زده بود. او 
می گفت روش جديد کتاب ها بر مبنای رويکرد ارتباطی اســت. 
در تمــام روز اين حرف ها را با خــودم مرور می کردم که چطور 
می توانم پلی باشم؛ معلم بايد تسهيلگر باشد. معلم بايد به مثابة 

يک رهبر باشد و ... . 
در دل آرزو می کردم کاش می توانستم هر يک از اين شاگردان 
خوبم را به عنوان سرگروه شاگردان روستايی قرار دهم تا بتوانند 

به هم کمک کنند که تأکيد اســتاد بر رويکرد ارتباطی در دلم 
نوری نشاند.

نقشه ای کشيدم و در دلم با خدايم قراری گذاشتم که تا پايان 
کار هيچ احدی از آن باخبر نشــود. می دانستم راه سختی است، 

اما دلم گواهی می داد اين  کار شدنی است. 
ابتدا از دانش آموزان مدرسة شهری ام خواستم نامه ای بر مبنای 
معرفی شخصيت خود به دوســتی در جای ديگر بنويسند. اما 
قوانينی وضع کردم. برای مثال، در نامه از نام خود و مدرسه حرف 
نمی زنيد و به هيچ موقعيت جغرافيايی خاصی اشاره نمی کنيد. 

هر نامه با شــمارة کالســی دانش آموزان مشخص و شناخته 
خواهد شــد. موضوعات نامربوط هم نوشته نمی شوند. موضوع 
نامه از طرف من مشخص می شــود که در محدودة موضوعات 
کتاب قلم می خورد. در ابتدا بچه ها متوجه موضوع نشدند، اما به 
آن هــا گفتم دربارة رفتار و اخالق خودتان و در حد آموزش های 
کتاب بنويســيد و آن را به شکل نامه در بياوريد. شمارة کالسی 
هر دانش آموز را خواندم و از آن ها خواســتم شماره را روی نامه 

بنويسند و به من تحويل بدهند. 
چــون بار اول بود و آنان نمی دانســتند من به چه منظور اين 
نامه ها را جمع می کنم، با بی ميلی کار کردند. چون نمی دانستند 
مــن می خواهم با آن  نامه ها چه کنــم، فکر می کردند تنها يک 

تکليف سادة  کالسی است. 
در خانه نامه ها را خواندم. اشکالی در آن ها نبود. همه نامه های 
کوتاه و مختصر نوشته بودند. وقتی رفتم مدرسة روستا، تمامی 
آن هــا را به کالس بــردم و بی مقدمه گفتم، بچه ها، دوســتانی 
هستند که برای شما نامه نوشــته اند. تعجب کردند که نامه از 
کجا؟ چرا؟ گفتم دوستان شما هستند و دربارة خودشان توضيح 
داده اند. پرســيدم آيا می خواهيد آن ها را بخوانيد؟ ولوله ای بر پا 
شد. بعد از آرام کردنشان، همة  قوانين را اينجا هم توضيح دادم. 
آن وقت نامة شــمارة يک را دادم به دانش آموز شمارة يک دفتر 
کالسی روستايی و به ترتيب تا شمارة سی وسه. معلوم بود خيلی 
از جمله ها را نمی فهميدند و از من می پرسيدند. چون بچه ها در 
آن ســن شبيه هم هستند، از خواندن نوشته های هم خوششان 
می آمد. به آن ها فرصت دادم و خواستم جواب نامه ها را بدهند. 
حاال نوبت اين بچه ها بود که دربارة خود بنويســند. نمی توانيد 
باور کنيد چطور کتاب را می گشتند تا جمله ای دربارة خودشان 
بنويسند! چند جملة کليشــه ای روی تخته نوشتم تا برحسب 
عالقه بعضی از صفات را دربارة خود انتخاب کنند. در آخر نامه  ها 
را با شــوق آماده کردند و با غلط هــای اماليی و بدخط به من 

تحويل دادند. 
تا اينجا کار خوب پيش رفته بود. گويا راه را درست رفته بودم. 
دانش آموزان روستايی عالقه نشان داده بودند. حال مانده بودند 
بچه های مدرســة شهری. جلسة بعد، ســر کالس آن ها، وقتی 
نامه های جديد را نشانشــان دادم و گفتم نامه هايی که نوشتيد 

۱۹ | | | |



جواب داده شده اند. باورشان نمی شد. از آن ها خواستم غلط های 
دوستانشــان را با خودکارهای رنگی تصحيــح کنند و اين بار 
  travel دوستانه تر بنويسند. موضوع را به درس دوم کتاب، يعنی
کشاندم تا دربارة سفری خيلی کوتاه برای دوستانشان بنويسند. 
ديگر کار عالی شــده بود. مثل رودی که باالخره راه خود را در 
دل ســنگ باز می کند، بچه ها هم راه را پيدا کرده بودند. هر دو 
گروه به اين کار عالقه که نه، عشق می ورزيدند و همچنان برای 

هم  نامه می نوشتند. 
کار به جايی رسيده بود که برای مثال از من می پرسيدند خانم، 
شمارة  ٢٥ قد بلند است؟ موهايش کوتاه است؟ و من می گفتم 
خودت اين ها را بپرس. مرتب می گفتند نمی شود اسممان را به 
آن ها بگوييم! می دانستند من نامه ها را می خوانم و اگر خطا کنند 
برمی گردانم. من هم می ترسيدم با موبايل يا فضای مجازی با هم 
ارتباط پيدا کنند. اين بود که نوشــتن شماره و اسم ممنوع بود. 

البته قوانين ديگری هم بودند که در حوصلة شما نمی گنجد. 
دانش آموزان مدرســة شهری برای گروه روستايی نمونه سؤال 
می نوشــتند. حتی از مدير مدرسه پرسيده بودند خانم در کدام 
مدرســة ديگر درس می دهد. خوشــبختانه مدير بی اطالع بود. 
گاهی می پرسيد چرا اين قدر برای بچه ها مهم است که شما در 
کدام مدرســه درس می دهی و من می گفتم به وقتش برايتان 

توضيح می دهم. 
بشــنويد از دانش آموزان روســتايی. ديگر اجازه نمی دادم سر 
کالس نامه بنويسند. بايد در خانه می نوشتند و به عنوان تکليف 
به من تحويــل می دادند. همکاران ديگر هم می پرســيدند تو 
چه کار کرده ای که بچه ها سرکالس ما از ما لغت زبان انگليسی 
می پرسند يا می پرسند خانم ببينيد جمالتمان درست هستند؟ 
بايد بگويم، اين يک راز بود بين من و بچه ها و معلم ها هم چيزی 

نمی دانستند. 

فعاليتی سرگرم کننده، مهيج، جذاب و غالبًا چالشی و رقابتی 
شده بود که در آن دانش آموزان در حين نامه نگاری با هم تعامل 
و ارتباط برقرار کردند. دانش آموزان مدرسة شهری انگيزة الزم را 
برای يادگيری- ياددهی بيشــتر پيدا کرده بودند و دانش آموزان 
روســتايی گويا با ســرعت نور انگليســی ياد می گرفتند، چون 
نمی خواســتند نامه ای پر از غلط اماليی يــا گرامری يا بدخط 
بنويسند. همچنين، دوســت داشتند بتوانند ارتباط بيشتری با 

دوستانشان برقرار کنند. 
نمرات ترم اول خوب بودند. تمامی بچه ها در هر دو مدرســه 
بی صبرانه منتظر نامه هايشان بودند. برای مثال، وقتی به درس 
سوم کتاب رســيده بوديم، خواستم اگر در خانواده يا اقوامشان 
فردی شهيد دارند، دربارة او، بدون ذکر نام، بنويسند. همين امر 
به مرور موجب ارتباط عاطفی بيشــتری شد. در ارتباط با شب 
يلدايشان هم نامه نوشتند، بدون اينکه حتی اسم طرف مقابلشان 

را بدانند. آن ها آرزوی ديدار يکديگر را داشتند. 
به عيد نوروز رســيديم. نامه های بچه ها بســيار زيبا بودند. با 
تزئينات خاص خودشــان، ســال نو را به همديگر تبريک گفته 
بودند و آرزوهای زيبا برای هم کرده بودند. وقتی نامه هايشــان 
را می خواندم، از ســر ذوق اشــک می ريختم. در مدرسة روستا، 
دانش آموزی داشــتم که مشــکل جســمی- حرکتی داشت و 
شــماره اش نوزده بود. نمی توانســت خوب بنويسد. بارها از من 
می پرسيد، آيا شما به شمارة ١٩ گفته ايد که من مريض هستم و 

من چون نگفته بودم، می گفتم نه. 
و دانش آموز شــمارة ١٩ مدرسة شــهری بارها از من پرسيده 
بود چرا مثًال همه پنج  خط  نامه نوشــته اند، اما شــمارة ١٩ من 
همه اش دو خط نامه نوشته و من اظهار بی اطالعی می کردم. عيد 
هم گذشت و دانش آموزان دو مدرسه در حسرت ديدار يکديگر 
بودند. با موضوعات به ظاهر ســادة همين کتاب درسی، اعم از 
لغات و گرامر، همديگر را می شناختند، بدون اينکه نامی از هم 
بدانند يا همديگر را ديده باشند. ارديبهشت ماه هم از راه رسيد. 

در يک جلسه، کارکرد نه ماهه ام را برای مدير و معاون مدرسة 
شهری تعريف کردم. او و معاونش در حالی  که اشک می ريختند، 
گفتند حاال می خواهی چــه کار کنی؟  گفتم، اگر اجازه بدهيد، 
مهمانی کوچکی در مدرســه بدهيم و يک روز بچه های مدرسة 
روستايی را به اينجا بياوريم. چون دانش آموزان مدرسة روستايی 

اصوًال به اردو نمی روند.
موافقت مدرســة روستايی را هم گرفتم. از قبل، کارت هايی را 
با شماره های دانش آموزان برای هر دو مدرسه آماده کردم تا به 
گردنشــان بياويزند که بتوانند همديگر را بشناسند. در کالسی، 
نيمکت ها را دوبه دو روبه روی هم قرار داديم تا هر دو دوست کنار 
و روبه روی يکديگر قرار بگيرند. شايد اين ديدار اولين و آخرين 
ديدار آن عزيزان باشد! با همراهی اوليای مدرسه، وسايل پذيرايی 
هم مهيا شد. با اتوبوســی، دانش آموزان و همچنين دانش آموز 
شــمارة ١٩ را هم با يک ويلچر آورديم. فراموش نمی کنم، تمام 
مدت در بين راه هيچ کس حرف نمی زد. همه با کارت های شماره 
بر گردن، منتظر ديدار دوســتانی بودند که آنان را در يادگيری 
زبان انگليســی کمک کــرده بودند. جای شــما خالی، حياط 
مدرســه مملو از صميميت و محبت بين دوستان کوچکی بود 
که درس زبان انگليســی آن ها را به هم پيوند داده بود. هر کس 
شگفت زده به دنبال هم شماره ای خودش می گشت. دو ساعتی را 
به گفت وشنود و پذيرايی، با يکديگر گذراندند. نام ها از پس پرده 
برون افتاد و به يکديگر گفته شــد و شماره های تماس ردوبدل 

شد و ... . 
نتيجة خوبی در امتحانات ترم اول و دوم داشتيم. 

هم اکنون عزيزانم در پاية يازدهم هستند. تعدای هنوز با يکديگر 
در ارتباط اند. گاهی مــن هم در فضای مجازی با آن ها صحبت 
می کنم. همين که دانش آموزان روستايی عالقه مند شده اند دبير 

زبان انگليسی بشوند، از نظر خودم بهترين نتيجه است. 
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