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زهرا تدین :ب��رای م��ادرم خیلی مهم ب��ود من در
مدرس��های درس بخوانم که هم از نظ��ر #آموزش و
هم از منظر #پرورش خوب #تربیت ش��وم .عالقهام
به درس خواندن و حافظهی نسبتا خوبی که داشتم
مزید بر علت شد تا در یک مدرسهی غیرانتفاعی -که
مادرم تعریفش را ش��نیده ب��ود و البته ش��رایط ثبتنام س��ختی هم
داشت -نامنویس��ی کنم و دبس��تان را آنجا بگذرانم .مدرسهی ما به
دلیل اهمیت دادن به تعداد قبولیهای باال در مدارس اس��تعدادهای
درخش��ان و نمونهدولت��ی که به تب��ع #جایزه و #تش��ویق و #درآمد
بیشتری برایش داشت ،کار آمادهس��ازی ما برای آزمونهایی از قبیل

از آن جم�ع ،هیچ ک�دام یک والیبالیس�ت
حرفهای نشدیم .یک نفر عاشق موسیقی بود
اما االن در ح�ال تحصی�ل در بیربطترین
رشته به موسیقی است .دیگری نقاش خوبی
بود اما ما هیچ وقت کالس نقاش�ی درس�ت
و درمان نداشتیم تا کس�ی هنرش را ببیند و
تشویقش کند .آنهایی که خوب مینوشتند،
بزرگترین عایدیشان نمرهی انشای بیست
بود .دوست دیگرم دیوانهی تئاتر بود و االن
دانشجوی پرستاری است
#تیزهوش��ان را به جد پیگیری میکرد .ما بچههای ده -یازده سالهای
بودیم که بعد از #مدرس��ه وقتی به #خانه میرفتی��م ،هنوز ناهار را از
دریچهی کاردیا -عامل اتصال مری به ابت��دای معده -عبور نداده ،باز
راهی مدرسه میشدیم برای کالسهای پیشرفتهی آمادهسازی آزمون.
کالسهایمان گاه تا تاریکی هوا طول میکشید .جای مدادرنگی ،مداد
اتود مناسب تس��تزنی به دس��ت میگرفتیم و جای عروسک ،کتاب
تست .جای توپ بازی ،فیزیک میخواندیم و جای نقاشی ،تست هوش
میدادیم .البت��ه از #حق نگذریم؛ ما هم بچگیهایمان را داش��تیم و
بازی و شور و هیجان و جشن روز معلم را ،اما فقط تا جایی که به درس
و آزمون و کالس پیشرفته آسیب نزند!

باالخره با هر سختی و استرس��ی بود آزمونها را دادیم .روز اعالم نتایج
را خوب یادم هس��ت .وقتی خبر آمدن نتایج در مدرس��ه پیچید ،همه
دواندوان به س��مت تابلوی اعالنات رفتیم که اسامی پذیرفتهشدگان
رویش نصب ش��ده بود .به خاطر ازدحام جلوی تابلو نتوانستم اسامی را
ببینم .در حالی که از شدت اضطراب صدای ضربان قلبم را میشنیدم،
چشمم به معاون مدرسه افتاد .دویدم و از ایشان پرسیدم که آیا اسم من
هم در میان پذیرفتهشدگان هست یا نه؟ قیافهی معاون طوری شد که
انگار میخواست بگوید« :این چه سؤالی اس��ت؟ معلوم است که قبول
شدهای!» اما ترجیح داد وقت را تلف نکند و فقط خندید و یک «بله»ی
کشدار تحویلم داد .آن روز ،من و خیلیهای دیگر خندان بودیم اما با
دیدن اشکهای دوستان و همکالسیها ،شیرینی موفقیت در کاممان
تلخ شد .هنوز هم نتوانستم بفهمم یک نوجوان و بلکه کودک یازده ساله
که حتی هنوز مظاهر غرور جوانی هم بر چهرهاش نمایان نشده ،چرا باید
اینطور غرورش جریحهدار شود و طعم تلخ شکست را بچشد؟ چرا باید
این حجم از سرخوردگی روان پاکش را بیازارد؟
این اما همهی ماجرا نبود .همان روز در زوایای دیگری از شهر ،بچههایی
بودند که چ��ون در م��دارس دولتی مناط��ق کمتر برخ��وردار درس
میخواندند ،اصال نمیدانستند آزمون و مدرسهی تیزهوشان چیست.
نه آنها و نه مدرسهشان هزینهی برگزاری کالس پیشرفته و آمادهسازی
آزمون را نداشتند .چه بسیار استعدادهای بیشتر و هوشهای سرشارتر
که اگر مجال پرورش و بروز مییافتند ،آن ژس��ت «ت��و خیلی خوب و
زرنگی» معاون مدرسهشان نصیب آنها هم میشد .و نیز به مدد تساهل
مس��ئولین مدارس #پولی در نمره دادن ،ردیفی از نمرهی #بیست در
کارنامهشان ثبت میشد تا خدای ناکرده در شهر چو نیوفتد که نمرات
بچههای فالن مدرس ه کمتر از بیست است!
در نهایت ما به لطف ش��رایط مالی نرمال خان��واده و کمی هم هوش و
اس��تعدادمان ،راهی یکی از مدارس سازمان ملی پرورش استعدادهای
درخشان (سمپاد) شدیم .اما این تازه خوان اول بود ،چرا که آنجا دیگر
خبری از نمرات کیلویی و بیحساب نبود و برای هر صدم نمره باید جان
میکندیم .جهت تقریب ذهنتان به مفهوم جان کندن عرض میکنم؛
یادم هست یک س��ال یکی از بچهها معدلش شد نوزده و نود و نه صدم!
دلیل کس��ب نکردن آن یک صدم هم احتماال پاس��خ ندادن به یکی از
سؤاالت المپیاد شیمی آمریکا بود که سر از برگهی امتحانی ما درآورده
بود! حال دیگر معیار اعتبار مدرسه ،نمرات کارنامهی ما نبود ،بلکه تعداد
رتبههای برتر در #المپیاد و #کنکور بود .خوان دوم و س��وم و ...پشت
سر هم ردیف میش��دند .جمعههایی که صبح تا ظهرش سر جلسهی
آزمونهای س��مپاد میگذش��ت ،اوقات فراغتی که خرج المپیادهای
مختلف میش��د ،اش��کهایی که برای بیس��ت و پنج صدم نمره روی

گونهها میریخت ،احساس شرم و سرکوب اعتماد به نفسی که به خاطر
بلد نبودن مسائل س��خت کتابهای قطور کمکدرسی اعصاب آدم را
خطخطی میکرد ،ساعتهایی که در کتابخانه ،به جای اینکه صرف
خواندن رمانهای جذاب شود -که #خالقیت را تقویت میکنند -حرام
تستزنی و سیاه کردن کوچکترین مربعهای ممکن میشد و...
البته به علت عالقهای که همیش��ه به درس خواندن داشتم ،این اتفاقات
برای م��ن زیاد هم ناخوش��ایند نبود اما ب��رای خیلی از همکالس��یها و
هممدرسهایهایم رهآوردی جز هدر رفتن چند سال از بهترین سالهای
عمرشان و دور افتادن از عالقهشان نداشت .دوران راهنمایی یک #اکیپ
بودیم که کارمان از عاشق بودن گذشته بود؛ رسما دیوانهی #والیبال بودیم.
از زنگهای تفریح گرفته تا ساعتهایی که خوشبختی به ما رو میکرد و
معلم نمیآمد سر کالس و یا هر فرصت دیگری که به دست میآمد ،استفاده
میکردیم و بساط توپ و تور را میچیدیم .باقی اوقات هم در پی پس گرفتن
توپی که توسط مدیر یا معاون مدرسه ضبط شده بود ،از این اتاق به آن اتاق
میرفتیم .اما از آن جمع ،هیچ کدام یک والیبالیست حرفهای نشدیم .یک
نفر عاشق #موسیقی بود اما االن در حال تحصیل در بیربطترین رشتهی
ممکن به موسیقی است .دیگری نقاش خوبی بود اما ما هیچ وقت کالس
نقاشی درست و درمان نداشتیم تا کسی هنرش را ببیند و تشویقش کند.
آنهایی که خوب مینوشتند ،بزرگترین عایدیشان نمرهی انشا و زبان
فارسی بیست بود .دوست دیگرم عالقهی وافری به تئاتر و بازیگری داشت
و االن دانشجوی پرستاری است .درک ربط بین بازیگری و پرستاری هم
حداقل از عهدهی مغز معیوب من یکی خارج است!
س��ریع و صریح را بگویم :من با مدارس س��مپاد مخالف نیستم .اتفاقا
معتقدم این مدارس اکثرا کیفیت آموزش��ی باالیی دارند و خیلی هم
خوب هس��تند اما فقط برای آنها که عمیقا و دقیقا عالقهشان درس
اس��ت و دانش ،نه برای همه! خیلی از ما اصال جایمان آنجا نبود و از
میان ما هم تنها همانهایی س��ود کردند که وس��ط کار فهمیدند باید
راهش��ان را در جای دیگری جس��توجو کنند .ما میوههای تر و تازه و
متفاوت باغ س��رزمینمان بودیم که در کارخانهی آموزش و پرورش،
همه تبدیل به کمپوتهای یکش��کل و یکمزه و بعضا بدمزه شدیم.
کمپوتهایی که قرار بود مطابق استاندارد کنکور تولید شوند .اما حتی
در مدرسهی ما که بخش اعظم قبولیهای شهر را داشت ،عدهی زیادی
نتوانستند در کنکور نتیجهی خوبی کسب کنند .در نتیجه پولدارترها
برای دکتر شدن راهی خارج از کشور شدند و پولندارترها محصل در
رشتههای بیربط به ذوق و هنرشان .این وسط چند نفری مثل من که
از قضای روزگار عالقه و استعدادشان نزدیک به فرمول ساخت کمپوت
بود ،فیالحال وضعیت بدی ندارند .درسی را میخوانند که دوست دارند
و در کنارش کاری را میکنند که عاشقش هستند .مثل همین االن که
برایتان مینویسم...

در مرور همهی این خاط��رات ،آنچه که بیش از همه ذهن��م را به خود
مشغول میکند ،این مسئله است که «عدالت آموزشی» همچنان حلقهی
مفقودهی نظام آموزشی ما از پنجاه سال پیش تا امروز بوده و هست .مثال
بیاورم؟ راه دور رفتن و گفتن از سیس��تان و بلوچستان و مناطق محروم
کرمان و خوزس��تان نمیخواهد ،بلکه در نزدیکی همین ش��هر خودمان
روستاهایی هستند که ش��رایط تحصیل در آنها به سختی فراهم است.
کس��ب نتیجهی خوب در غول کنکور هم حاال آنقدر برای بچههای این
روستاها دور از دسترس شده است که دیگر رغبتی برای رفتن به دانشگاه
ندارند ،ولو آنکه عالقهاش را داشته باشند .اگر هم باز به سبک مشاوران

اتفاق�ا معتقدم مدارس س�مپاد اکثرا کیفیت
آموزش�ی باالیی دارند اما فقط برای آنها
که عمیقا عالقهش�ان درس است! خیلی از ما
اصال جایمان آنجا نبود و از میان ما هم تنها
همانهایی سود کردند که وسط کار فهمیدند
باید راهش�ان را در جای دیگری جستوجو
کنند .ما میوهه�ای تر و ت�ازه و متفاوت باغ
وطنمان بودیم که در کارخانهی آموزش و
پرورش ،همه تبدیل به کمپوتهای یکشکل و
یکمزه و بعضا بدمزه شدیم
صنعت کنکور بخواهم امثال عبداهلل رئیسی -رتبهی  ۲انسانی از روستای
کلهگان اس��تان سیستان و بلوچس��تان -را ش��اهد بیاورم و بگویم بدون
امکانات هم میشود موفق شد ،در واقع گولتان زدهام .صحبت از اکثریت
است ،نه اس��تثنا! انجام یک مقایسهی آماری س��اده بین درصد موفقیت
مناطق و مدارس برخوردار و محروم در همین کنکور علیهاللعنه ،نش��ان
میدهد که هنوز فاصلهی زیادی داریم با عدالت آموزشی...
سرتان را درد نیاورم؛ حقیقتا این نظام آموزش و پرورش نیازمند #تحول
است و باید فکری اساسی برایش کرد .هم مسئولین و هم پدر و مادرها
باید در این شیوهی آموزش تجدید نظر کنند .نسل آینده را دریابید...

نیمنگاه

لطفا #سلیمانی را نکشید
حق :چه کسی قاسم را کشت؟ شما میگویید ترامپ ولی من مینویسم پراید! وقتی آخرش
هم ندانیم قیمت این لگن دقیقا چند است ،وقتی برای اجاره هم باید وام بگیریم ،وقتی سکه
هر ثانیه یک نرخ دارد ،وقتی همه دالل بورس شدهاند و وقتی برای  ۵۰سالگی یک قبرستان
کیک تولد میبرند که یکور چاقو دست نوهی امام است و ور دیگر دست نمایندهی ولیفقیه،
س��لیمانی روزی هزار بار #ش��هید میش��ود! آری! صدها ترامپ قادر نیس��تند یک مو از سر
فرمانده کم کنند اما معیشت مردم اگر نظم نداشته باش��د و اقتصاد کشور اگر نظام ،هر ثانیه
دهها حاجقاس��م چنان به مقتل میروند که تو حتی اگر #زینب هم باشی ،جز زشتی نتوانی
چیزی ببینی! چه خبر است؟ گویا کار حضرات ش��ده که یا گزک دست دشمن بدهند یا دل
سینهسوختهها را بشکنند! آقای حسن خمینی! آقای محمود دعایی! چاقوی شما هیچ کیکی

را نبرید؛ فقط فرورفت در قلب مادران شهدا! بس است ترور هرروزهی سردار! هیهات! این بار
نمیگویم «مرگ بر آمریکا» بلکه مینویسم وای بر شما! وای بر شمایی که با رفتار و گفتارتان
این توان را دارید که هرروز سلیمانی را بکشید! دیروز در بهشتزهرا جوان محزونی مرا شناخت:
«این همه از حاجقاسم مینویسی ،یکبار هم این را بنویس که با حقوق ماهی  ۲میلیون چگونه
شکم  ۲تا بچه را سیر کنم در حالی که برای یک آپارتمان  ۵۰متری در جنوب شهر ماهی یک
میلیون و سیصد هزار تومان اجاره میدهم؟» آقای قالیباف! مرا کاری با آقای روحانی نیست؛
ولی اگر شما رئیسمجلس شدهاید که فقط شرمندهی این جوان باشید ،جا دارد گله کنم که
چرا این همه سلیمانی را ترور میکنید؟ آقای بذرپاش! روا نیست که از پاسخ منطقی ،مشخص
و مصداقی به نقدهای اخیر شانه خالی کنید! ش��انه خالی کنید ،ناخواسته کمک کردهاید به

جریان عدالتخوار که کارشان حرافی کیلویی است! رک بگویید چرا این نقدها نادرست است!
و اگر درست است ،حضورتان در صندلی رئیس دیوان محاسبات یعنی شلیک به قلب قاسم!
آقای رئیس��ی! من همین االن هم آقای قالیباف را بهترین گزینه برای ریاس��ت قوهی مجریه
میدانم ولی زنده باد صراحت؛ چرا ناظر بر سخنان آقای میرسلیم علیه رئیسمجلس ،از هیچ
کدام توضیح نمیخواهید؟ یا میرس��لیم دارد دروغ میگوید یا قالیباف رشوه داده! و مادام که
این موضوع مهم روشن نشود ،عدالت شما زیر سئوال است جناب رئیسی! دقت شود! این ادعای
فالوئر پیج تتلو نیست ،بلکه خواص در حالی دارند همدیگر را قلقلک میدهند که از قرار مصون
از پیگیری عدلیهاند! آخرش هم نفهمیدیم حاجباقر تهمت زد یا ملک شیخحسن مشکل دارد!
آقای رئیسی! وعدهی ما نشست آتی سران قوا!

