دربارهی بخشنامههای رنگارنگ شاد

#دبیری و #وزیری

غمگینترین مداد این مدادرنگی بسیار شاااااد منم
ما معلمهای بیچاره ،هم حقوق مفت میگیریم و هم مفت حقوق میگیریم اما تو باور مکن
مطهره مظهری :نمیدانم چند نفر از شما #اسکیپی را
میشناسید .همان «کانگوروی بیشهزار» که شخصیت
اصلی س��ریال محبوب ما دههش��صتیها در روزهای
جمعه بود .اگر اس��کیپی را میشناسید ،حتما یادتان
میآید که #سانی صاحب اسکیپی به همراه پدرش در
پارک جنگلی زندگی میکرد و درسهایش را از طریق رادیو یاد میگرفت.
مطمئنم شما هم مثل من حداقل یکبار آرزو کرده بودید که جای سانی
باشید؛ وقتی میدیدید هر وقت بازیاش با اسکیپی تمام میشود ،کنار
رادیو مینشیند و درس میخواند .ش��اید آنموقع که ما آرزو داشتیم به
جای نشستن روی صندلیهای خشک مدرسه ،زیر کرسی دراز بکشیم
و از #رادیو به حرفهای معلممان گوش کنیم ،یک فرشته آرزویمان را
ثبت کرد و تحویل کائنات داد .اما کمی دیر یعنی سی سال بعد ،آن آرزوی
کودکانه به وسیلهی یک موجود کوچک چند میکرونی برآورده شد!
اواخر س��ال نودوهش��ت بود که #کرونا تیت��ر اول اخبار دنی��ا را از آن
خود کرد .یک��ی دو روز اول تعطیالت کرونای��ی ،در حالتی بین نگرانی
و خوشحال��ی گذش��ت .اما کمک��م حج��م نگرانیه��ا ،خوشحالی
ناش��ی از تعطیلی را بلعید .بخش زی��ادی از دغدغهی م��ا معلمها ،به
دانشآموزانمان برمیگش��ت و کتابهایی که هنوز تمام نش��ده بود.
خیلی زود ،قبل از «شاد» و «مدرسهی تلویزیونی» تقریبا تمام معلمها
دست بهکار شدند و با گروهی در تلگرام یا واتساپ ،کالسهایشان را از
سر گرفتند .البته مسئولین هم بیکار ننشسته و در تعطیالت کرونایی
کنار معلمان بودند .اول بخشنامهای به مدارس فرستادند که« :استفاده
از پیامرسانهای خارجی ممنوع است!» یک هفتهای طول کشید تا از
تلگرام و واتساپی که تقریبا روی گوش��ی همه نصب بود ،اسبابکشی
کنیم به سروش یا ایتا .حاال من عالوه بر تدریس ریاضی ،یک وظیفهی
دیگر هم داشتم؛ تبلیغ پیامرسانهای داخلی! تولید محتوای آموزشی
هم خودش قصهی پر غصهای بود .حجم باالی فیلمها ،س��رعت پایین
اینترنت و مشکالت عجیب و غریب پیامرسانهای ضعیف داخلی مدام

چوب الی چرخ تدریس مجازیمان میگذاشت .تازه داشتیم زمانهای
پرسرعت اینترنت را کشف میکردیم که بخشنامهی دیگری صادر شد:
«ساعت حضور در کالسهای مجازی باید طبق برنامهی اداره باشد» .اما
بخشنامه دربارهی دانشآموزی که با گوشی والدینش وارد کالس میشد
و آنها در س��اعت مورد نظر ،خانه نبودند چیزی نگفته بود! یا دربارهی
آن خانوادهای که چند دانشآموز در خانه داش��تند و تنها یک گوشی!
مادری که خودش #معلم است و دو بچهی مدرسهای دارد هم که اصوال
در برنامهریزیهای آقایان مسئول لحاظ نمیشود!
حوالی ماه رمضان بود که کمکم س��روکلهی ش��اد پیدا شد .شادی که
تقریبا هیچ مزیتی نسبت به پیامرسانهای موجود نداشت اما همه ملزم
به استفاده از آن بودند .سرعت پایینش صدای معلمها و دانشآموزان
را درآورده بود اما بخش��نام ه میگفت« :اس��تفاده از هر پیامرسانی جز
ی اس��ت» .صبحها قبل از اینکه بچهها بیدار شوند #بلند
شاد غیر قانون 
میشدم ،سیم تلفن را میکش��یدم ،گوشی در
دست چپ و خودکار در دس��ت راست شروع
میکردم به ضبط فیلم تدریس و تولید محتوا
برای کالس عص��ر .بعدازظهر ،برن��ج را روی
ش��علهی کم میگذاشتم و میس��پردمش به
اهالی خانه که بعد از کالسم بیایم و تبدیلشان
کنم به ش��لهزرد .ماش��ین بهترین جا برای
برگزاری کالس در ش��اد بود؛ نه
صدای جیغ بچهها میآمد
و نه ص��دای تلویزیون.
بعد از س��ه ساعت
با گلوی��ی که از
و یسه��ا ی
پید ر پ��ی
میسوخت و

سری که روی گردن سنگینی میکرد ،در سونای خشک اختصاصیام را
باز میکردم و بوی نان سوخته به دماغم میخورد .وای! شلهزرد افطار...
بخش��نامهی بعد برای دانشآموزانی صادر شد که ش��اد نداشتند و ما
معلمها باید در ساعت مشخصی با تلفن خانهشان تماس میگرفتیم .اما
بخشنامه نگفت با دانشآموزی که تلفنش را جواب نمیدهد اما انتظار
نمرهی قبولی دارد چه کنیم؟!
امسال #مهر زودتر از همیش��ه آمد و من وقتی به عمق فاجعه پی بردم
که وزی��ر آموزشوپرورش گفت« :تأکید ما بر آموزش حضوری اس��ت
ولی حضور دانشآموزان در مدرسه الزامی نیست»! هضم این جملهی
جناب وزیر برای معلمان و دانشآموزان کار س��ختی بود اما اینبار هم
بخشنامه به کمکمان آمد و گفت« :دانشآموزان هر کالس باید در دو
گروه به مدرسه بیایند؛ یک گروه روزهای زوج و یک گروه روزهای فرد.
هر کالس درسی هم فقط سیوپنج دقیقه» .بخشنامه حتی فکر نکرده
بود که تدریس ریاضی با بقیهی درسها فرق میکند و سیوپنج دقیقه
در هفته نمیتواند جای صدوهشتاد دقیقه را بگیرد .روزهای اول سال
هنوز کالسها در شاد فعال نش��ده بود اما مدیر مدرسه میگفت باید
بعد از رفتن دانشآموزان در مدرسه بمانیم و کالس مجازی را در شاد
برگزار کنیم! مدیر هم مثل وزیر روی آموزش حضوری تأکید داشت
اما با حضور چهکسی؟! معلم یا دانشآموز؟!
چهار نفر از همکاران��م که در یک مدرس��ه درگیر کرونا ش��دند،
بخشنامه به سرعت وارد عمل شد و گفت« :کالسهای
حضوری تعطیل شود و آموزش بهصورت مجازی
ادامه پیدا کند .اما حض��ور همکاران برای
تولید محتوای آموزشی الزامی است»!
حاال من مانند ه��زاران معلم دیگر،
هر روز صبح دوربین بهدست وارد
حیاط خالی مدرس��ه میش��وم.
دفتر حضور و غیاب را که جلوی

در س��الن گذاش��تهاند امضا میکنم و قدم به کالس خالی میگذارم و
برای دوربین؛ تنها چشم حاضر در کالس #درس میدهم ،بدون آنکه
بفهمم در پشت نگاه بیاحساسش چه میگذرد .دلم برای کالسهای
شلوغ تنگ شده ،برای چشمهایی که نگاهشان داد میزد از حرفهایم
هیچ نفهمیدهاند ،برای حل تمرینهای اعصابخردکن ،برای دفترهای
رنگارنگ بچهها و حتی برای پچپچهای همیش��گی شیطانهای ردیف
آخر .اینروزها خیلی یاد آن استاد دوران تربیتمعلمم میافتم که مرا
عاشق معلمی کرد .همان اس��تادی که همیش��ه میگفت« :دبیری و
وزیری» .قبال در قلمرو کالس��م وزیر که نه! ملکه بودم .ملکهای با سی
شاهزاده .کس��ی اجازهی ورود به قلمرومان را نداش��ت ،مگر با اجازهی
خودمان .اما حاال هرکس��ی که #بخشنامه تش��خیص بدهد میتواند
در کالس مج��ازیام حاضر ش��ود؛ از مدی��ر و معاون مدرس��ه تا فالن
مسئول اداره .من سردرگم میان بخشنامههای رنگبهرنگ که هر روز
سروکلهشان پیدا میش��ود و خانوادهها مستأصل بین شاد و مدرسهی
تلویزیونی .وزیر هم گاهی در تلویزیون ظاهر میشود و چیزکی در باب
فواید آموزش حضوری و بهبود وضعیت شاد میگوید اما هیچکدامشان
اتفاق نمیافتد.
نمیدانم آنروزها وقتی معلم سانی از پش��ت بیسیم با دانشآموزانش
حرف میزد ،چه حسی داشت .اما ما معلمها در پایان کالسهای مجازی
برگزار شده در مدرس��ه ،همانطور که گردنمان را #ماساژ میدهیم و
درون کیفمان دنبال قرص مسکن میگردیم ،یک پیام از گروه همکاران
این مدرسه #فوروارد میکنیم برای همکاران آن یکی مدرسه و در آن
به همدیگر امیدواری میدهیم که باالخره همه فهمیدند معلمی فقط
ی است؛ حتی
تعطیالت زمستانه و تابستانه نیست .آری! معلمی کار سخت 
اگر بخواهی تنها به بچهی خودت #درس بدهی! این پیامها را فقط برای
دلگرمی خودمان میفرستیم ،وگرنه همهمان میدانیم که کرونا نگاه
هیچکس را #تغییر نداده .معلمها هنوز هم در نگاه اغلب آدمها ،حقوق
مفت میگیرند یا مفت حقوق میگیرند!
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