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 :اولین داستان

ستانام رو برا جمع خوندم       اولین باری که داستان نوشتم یادم نیست ولی اولین باری که یکی از دا

 :ایننننننننننننننننننننننننننننننننن ننننننننننننننننور شنننننننننننننننننند 

یادمه زنگ صف خورد بچه ها صف کشیدن و معلماهم رفتن دفتر . با اعتماد به سقف ، رفتم رو      

بچه ها به دیدن  سنننکو کنار نا مد جدی و نتنننیحت گوی مدرسنننه مون که عمر هی  کدوم از

 .لنننننننن ننننننننخننننننننننننننننند   نننننننند نننننننننمننننننننی داد

ستان کوتاهه که میخوام اگه اجازه بدید بخونمش       شید ، یه .... دا صاف کردم وگفتم: ب خ  صدامو 

حتی نگاهمم نکرد.میکروفن رو روشننن کرد وگفت: هی  متنی بدون تییید من سننر صننف خونده 

  ننننننننننننننننننننننننننننمنننننننننننننننننننننننننننیشنننننننننننننننننننننننننننننه  

 لننن نننخننننننند رولننن نننام خشنننننکنننیننند وگنننفنننتنننم: خننن  ا ن بنننخنننوننننینند  

ست برو      برگه ام رو سش داد و روبه بچه ها گفت: و ت نی سیده بهم پ گرفت .هنوز به خط دوم نر

 .سنننننننننننننننننننننننننننننر جنننننننننننننننننننننننننننات

اینکه از رفتار  بهم برخورده بود هیچی جلو دویسنننت ، سنننیتننند نفر ضنننایع شنننده بودم.     

 . بننناسنننننرشنننننکسنننننتنننگنننی رفنننتنننم سنننننر صنننننف ایسنننننتنننادم    

کر شنند اما نا م گرامی هم چند نکته که دیگه حتی ترتی شننون هم حفم مون شننده بود رو متذ 

هنوز ده د یقه از و ت صننف مونده بود. نفسننش رو با حالت خاصننی بیرون داد و م ک کسننی که 
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 .مننیننخننواد لنن ننف بننیننش از اننندازه بننکنننننه گننفننت: حننا  بننیننا بننخننون داسننننتننانننتننو   

 شنننننوننننه هنننامنننو بنننا  اننننداخنننتنننم و گنننفنننتنننم: ننننمنننینننخنننواد         

 خنننود  رو بنننه نشنننننننننیننندن زدو دوبننناره گنننفنننت: بنننینننا      

بود سنننرمو بننه سنننمننت             گرفتننه  جم  ل نکننه  تم :نننه         م  دیگننه ای چرخوننندم وگف

   واییییییی این رفتار با نا م پر ابهت مدرسننه مون بی سننابقه بود . اونم از من که تا اون مو ع جز

 ) چشم خانم( دیالوگ دیگه ای ازم نشنیده بود.برای لحظاتی صف در سکوت شگفتی غرق شد.

تد دخ       سی شی تا بفهمی و تی میگم  سه دخترونه رفته با شدن یعنی    ) باید مدر ساکت  تر یکجا 

 (چنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننی

شم و        سکو. و درمقابک نگاه پر خ صرار بچه ها رفتم رو  صه با ا شروع کردم  خال  :متعج  نا م 

 در گذشته های دور فامیلمون آ ایونداستانم شرح یه ماجرای وا عی بود که برای یکی از 

تر کالس      شبچگی مو ع  شتن یه بچه ی بازیگو  بود که م  شق ننو اتفاق افتاده بود. جریان م

سر لج ازی و به  ول خود  نامردی ، به معلم شون که از  ضا دست سنگینی هم داشته لو می        

شا کنه.اما این فامیلمون       سی ا  رو تما سته تا با لذت کتک خوردن هم کال ده .و کنار  می ای

ی آخر سرمی خوره پایین وکشیدی جانانه نتی  صورت خندان م تر       زرنگی میکنه و در لحظه 

 !النن ننتننه بننعنند  گننریننان مننیشنننننه        خننودشنننننیننریننن مننیشنننننه و    

زیرچشمی به  و تی داستانم به اینجا رسید کک صف ریسه می رفت یعنی مدرسه رفته بود رو هوا!    
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 . نننا م نگنناه کردم .ل خننند  از  ی ل هننای همیشننننه بسنننتننه ا  بیرون زده بود                 

  ق برو ب  هم ته دلمو خنک کرد تا رفتم سرجامصدای تشوی
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 :کالس جدید

 .میخوام خاطره ی ورودم به کالس جدید بعد از انتخاب رشنننته رو تعریف کنم سنننالم امروز

شدن و      شته های مختلف پخش  ستام در ر تنها رفتم برای تجربه ای تازه و  تک و منکه همه دو

  .رشنننننننتنننننه ای کنننننه اننننننتنننننخننننناب کنننننرده بنننننودم 

ولی زنگ کالس که خورد منم کیفمو بغک کردم و با تردید وارد  واینا سر صف که شلوغ پلوغ بود   

 .کننننننننننالس جنننننننننندینننننننننند شننننننننننننندم  

عا ا اصننناه یه وضنننی همه چگ چگ نگام میکردن اون لحظه د یقا حا یه تازه وارد به گروه               

 .گننننننناننننننننگسنننننننننتنننننننرا رو داشنننننننننتنننننننم    

سر       ضایعی  شه چپیدم که معلم اومد .حا نگم چه  سراغ  رفتم یه گو کالس پیش اومد اما بریم 

 آزاد شننننده پننرینندم بننیننرون هننای   زنننگ تننفننریننه. زنننگ کننه خننورد منن ننک زننندانننی 

شونو          سرا شدن و  شه جمع  شدم دیدم همه بچه ها یه گو و تی دوباره زنگ خورد و وارد کالس 

  .جننننلننننوبننننردن .مننننن کننننه اومنننندم مننننتننننفننننرق شنننننندن 

ضو یک        صک بقا ع تمیم گرفتم بنابر ا صه ت شم . نزدیک ترین    خیلی حا بدی بود.خال سته ب د

معرفتی کالس بود. خواستم باهاشون ارت اط    مافراد به جایی که نشسته بودم گروه لوتی های مرا  

  .بننر ننرار کنننننم امننا زبننونشننننون کننه کننتننک بننود.بنناهننام سننننازگننار ننن ننود    

ومدن حتی کسی بهشون سالم    استه از بچه ها اصال به حساب نمی    رفتم سراغ دسته دوم این د  
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.ی چیزی نمی گرفتن یه بار یه برگه کاغذ میخواستم اشکم درآوردن تابهم دادن  نمی کرد از کس 

 

س   ص    خالصه خوا سوم که دیدم ا سراغ گروه  شون       الهتم برم  ستاد کال حرفها شون ای شه کنار نمی 

+ بود خالفی از سننرو روشننون می بارید یه روز درمیون هم بنابر اخ ار من ع شنن که مح وب   18

شون هم نرفتم       صال نزدیک سته رو ا شون دعوا راه می انداختن تو کالس ، این د  . ماهواره 

فیلم های سینمایی حرف  نقاشی و   یه دسته دیگه بچه های فانتزی کالس بودن همش از شعر و  

ستق ال هم        شون دادم مورد ا شون ستانامو ن شون طراحی هامو و دا میزدن. یه چند روزی رفتم کنار

شی             س یدن آتی شون و یقه آدمو می چ ضی از بازیگرا میزد به کله  سم بع سر ا بود اما یه هویی 

چون هر در همین جا جاداره به پشتکار ش که چهار سیما یه سختت ن اشه بگم        .میشدن 

ش که چهار دیده بودم     ش که های ماهواره دیده بودن من تو  فیلمی که این بچه ها هفته   ک از 

شد از          شون در مورد این فیلم ها باعث  شتیا  سور.که بیانات پر ا سان ال ته با دنیای تفاوت از نظر 

 !نابه سننمت آخرین دسننته ی کالس برم.یعنی دسننته ی خرخو  این دسننته هم جدابشننم و 

ه اومدم اول کاری مجذوبشننون کنم با سننر دسننته خرخونای کالس  رار گذاشننتم بخاطر  خالصنن

یم                         ن ک ح ننت  هم صننن لیسنننی بننا گ ن نهننا ا ت من و اون  تو منندرسننننه  قویننت زبننان   .ت

اونم   ول کرد ولی از اون به بعد همش ازم فرار میکرد که م ادا یه چیزی بگم نفهمه ضایع 

 .شه.بنابر این از این دسته هم طرد گشتم
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  اینا یه طرف یکی از بچه ها که بعدا فهمیدم دختر یکی از معلماست رییا نتف بچه های   حا

شما اگه          شه به جان  شد.)به جان خودم ن ا سیم می  سته کلی تق کالس بود.یعنی کالس به دو د

اینقدر که درمورد بچه های کالس تحقیق کردم در مورد فرمولهای ریاضنننی تحقیق می کردم        

  (ا ن فنننننننننیننننننننن ننننننننناغنننننننننور  بنننننننننود

میننک                    نو بننافننا م یزدن  م چیننک صنننندا  کو یگننه رو بننه اسنننم  همنند همننه   .خالصننننه 

یه روز خودکارم تموم شنند به این دختر رییسننه که معلما درنا صنندا  میزدن گفتم:درنا خودکار  

 اضننننننننننننننننننننننننننننافننننننننننننننننننننننننننه داری؟

اول همه م ک جانی ها بهم خیره شنندن گفتم ا نه ترور میشننم. ولی بعد که درنا بهم خودکار  

ههننا     نگننا بون شنننند و    رو داد  هر چیننک صنننندام زدن و     م کو نم      بننه اسنننم  ت ف یر  . پننذ

صدا           بعدها صمیمیت این ور  سته کالس بوده معلما از روی  سر د سم کوچیک  دریافتم درنا ا

من به همین سنننادگی در کالس پذیرفته شننندم.میدونسنننتم اول اسنننم این دختره رو  میزدن.و

  . صدامیزدم اینقدر بدبختی نمی کشیدم
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 :اردو

 ... هننم کننه بنناشنننننه بننعنند صننننندسنننننال یننه اردو     خنن  نننوبننتننی  

ینننا                             نو ا تو برا یم  ن یز م ی ننت  غ یومنندینند  ن یم کننه اگننه  تهنندینند شنننند لی  ک   اول 

شهربازی و    سته جمعی   ... بعد کلی  ند تو دلمون آب کردن که اردو د

 آخننننننر  هننننننم رفننننننتننننننیننننننم پننننننار     و

سته بچه زرنگا    سته از بروب  راحت تره دیگه  اطی د . رفتم من نگاه کردم دیدم تحمک کدوم د

 

 اولننش خننوب بننود هننمننش کننالس مننیننذاشننننتننن و تننعننارف واینننننا         

شد          شروع  صمیمیت کردن و تیکه ها و حرفای ...  ساس  شد و اح .اما کم کم ... یخ جمع آب 

 

شتم از        شونو ندا حلقه وار نشسته بودیم از اولی شروع کردن تا یکی مونده به من دیگه تاب رفتارا

شونو ب  شی نت به هم نگاه میکردن و  یافم معلوم بود که میخوام حال منتظر واکنش من  گیرم . با 

  . بننننننننننننننننننننننننننودن

منم که بی حوصله شده بودم به سمت شاگرد بیست کالس که همه رو دست مینداخت و حرف        
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 !پرت میزد، اشنننناره کردم و از دهنم پرینند ،گفتم: بی فرهنننگ               چرت و 

  یننننننننک لننننننننحننننننننظننننننننه سنننننننننننکننننننننوت،    

 .بننعنند هننمننه اونننقنندر خننننندینندن کننه نننتننونسننننتننن حننرف بننزنننن      و

در عوض فردا.همه بچه های کالس دسننته دسننته توحیاط مدرسننه منتظرم بودن تا رد میشنندم  

هنننگ. و                  فر بی  تن: ف گ ی م کینند            یکتنننندا  تر ی م خنننده شننننون   بمنن  

له  تننننارمن بود        یان سننننال جو  دسننننت اول کالس جم پا تا    .خالصننننه 

 .ال ته تقتیری هم نداشتن ها تا اون مو ع ناسزا به این باکالسی نشنیده بودن
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 :1اندر احوا ت شرکت در مسابقات

از نظر من شننناگرد اول در همه زمینه ها وجود نداره همون همه چیز را همگان دارند. هرکی یه         

 درسننننننننننننی بننننننننننرا  سننننننننننننخننننننننننتننننننننننه 

 . یننا بنند  مننینناد حننتننی اگننه نننمننره هننا  در اون درس خننوب بنناشننننه      

با ترین نمره کالس رو می برامنم درس شننیمی این وری بود از همون اول هم حتی و تایی که 

شیمی هم خوشم       مگرفت شتم .و ط یعتا از معلم  یا ... ترین نمره کالس از این درس دلخوشی ندا

 .ننننمنننی اومننند، الننن نننتنننه اینننن احسنننننناس دوطنننرفنننه بنننود       

 . ادبننیننات رو دوسننننت داشننننتننم بننختننننو  ادبننیننات    بننرعننکننا فننیننزیننک و 

ستعداد شگفتم در ادبیات و   شویقات معلمم تتمیم برآن    بنابر ا شد که برم در مسابقات شعر    ت

  .شننننننننننننرکنننننننننت بنننننننننننننننننننمننننننننناینننننننننم    

 .اتننفننا ننا تننو منندرسننننه اول شنننند   یننه شننننعننر خننوشننننکننک مننلننوس سننننرودم و  

 .بننرا ننناحننیننه ،مننننن ننقننه و اسننننتننان هننم شننننعننرم اول شنننند         

 .هر لحظه منتظر بودم یکی از خواب بیدارم کنه    یعنی به طرز مشنننکوکی موفق بودم و 
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 .لنننکنننن بنننا ینننه اتنننفننناق جنننالننن  فنننهنننمنننیننندم کنننه بنننیننندارم

باید شناسنامه ام رو می بردم بررسی بشه و شعرم بره        مسابقات کشوری فرا رسید و    و تی زمان

شی مون گفتم . آخییی یه پیرزن بود باید      شوری ، دیدم خ رم نکردن.به معلم پرور سه داوری ک وا

یاد  رفت         ده بازنشنننسنننت می شننند ولی مونده بود تو مدرسنننه کاله    .سنننال پیش 

. تی بهم اجازه دادن گفتن دیر اومدی آثار رو فرسنننتادیم    رفتم با بخش داوری که حرف بزنم و  

 

 . فتن خود صاح  اثر اومد بهمون داد ؟گپی شناسنامه ام رو چ ور فرستادید   گفتم عه ک

غفنناری ام                        من  تم بننابننا  ف گ من  عر رو  تم شنننن ف گ می آوردم  تم شنننناو در  .داشنننن

 ینننننننی منننی شنننننه ینننکنننی دینننگنننه منننن بننناشنننننه؟؟؟؟        

صه پا از تحقیق و  شد       خال شخص  سی م سابقه      برر شعر من رفته م شمی عزیز با یک نورچ

 . کشنننننننننننننننننننننننننننوری

اون مو ع فهمیدم چرا این نور چشمی از اول وارد  ضیه نشده.گذاشته تمامی مراحک رو پشت سر       

 .آمننناده بنننا اثنننر بنننننننده رفنننتنننه بنننا      بنننذارم حننناضنننننر و 
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 اوننننننا کنننننه منننننینننننگنننننفنننننتنننننن ننننننو  جنننننوننننننش      

 !ولی من میگفتم کوفت روحش
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 :2اندر احوا ت شرکت در مسابقه 

تتمیم برآن شد برم مسابقه ی داستان      شاعری رو خط کشیدم و   بعد از ماجرا ی   ک دور شعر و 

 .نننننننننننننننننننننننننننویسنننننننننننننننننننننننننننننی 

ستانامو دادم به    سئول مربوطه خالصه یکی از دا سم من بین    م سابقه اومد . ا مون .و تی جواب م

 .بننننننننننرنننننننننننده هننننننننننا ننننننننننن ننننننننننود 

ل اون بخش گفت که آثار دو دسته ؤگیرم اما بین آثارن ود. مسرفتم اداره که اثر شامخم را بازپا 

 !بننننیشننننننتننننر نننننیسننننننتننننن یننننا بننننرنننننده یننننا بننننازنننننده   

به اصننرار من آثار برنده بررسننی شنندن و داسننتان من در بین صننفحات داسننتان نفر سننوم یافت 

 . شننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند

کرد                             و میشنننند  ن ی  کنناری  ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ه بودن  عالم شننننده  برننندگننان ا  .چون 

 

 . فنننننهنننننمنننننیننننندم مشنننننننکنننننک کنننننجننننناسنننننننت      

گفتم : خانم ، شما داستان منو گذاشتید  ی داستان یکی دیگه       سئول مربوطه رفتم مدرسه به م 

 از بنننننننننننننننچنننننننننننننننه هنننننننننننننننا؟؟؟؟
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 "آره"منننننننننعنننننننننلنننننننننمنننننننننم گنننننننننفنننننننننت: 

 بننا بغضنننی کننه در صنننندام بننا  پننایین می پرینند ، گفتم:آخننه چرا خننانوم؟؟؟؟؟؟؟ 

 پاکت حروم نشه. میخواستم دوتا "صداشو صاف کرد وگفت: 

 

 "گننننننلننننننم؟حننننننا  مننننننگننننننه چننننننی شننننننننده  

 !ینی عمرا دیگه اینو بذارم پای کهولت سنش
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 :3اندر احوا ت شرکت در مسابقه

دیگه حساب کار دستم اومده بود که در مسابقات فرهنگی ، شیوه ی د ت و عدالت مسو ن       

 مننننربننننوطننننه مننننانننننع پننننیشننننننرفننننت بنننننننننده سننننننت  

 .و رفنننتنننم در مسنننننابنننقنننات منننذهننن نننی شنننننرکنننت بنننننننمننناینننم    

انتخاب کردم و یک ماه تال  فراوان نمودم اما چند روز پیش از      با خره مسنننابقه  رآنی رو   
سابقات           سابقه م سول با سئولیت این بخش نیز به همون م شدم م سابقات متوجه  برگذاری م

 !فنننننننرهنننننننننننننننگنننننننی واگنننننننذار شنننننننننده   

شخص مذکور برگذارمی کرد      سابقات رو  شتیم ولی همه م شی دا .وجدانی ما چهار معلم پرور

 

مشننکک شننختننی که با من نداره آخه دیگه اینجا مشننکلی پیش به خودم امیدواری دادم که 

 .ننننننننننننننننننننمنننننننننننننننننننیننننننننننننننننننناد 

 :در حال زمزمه کردن این افکار م  ت بودم که مسنننول مذکور تشنننریف فرماشننند. و گفت   

 "اینننننننننننجننننناینننننی؟    عنننننهنننننهنننننهنننننه تنننننو    "

 گننننننننفننننننننتننننننننم چنننننننن ننننننننور مننننننننگننننننننه؟

پاسنننخ داد:      با  بانی  ند مهر جا بود        "ل خ قه پیش این ند ی  . یه سننننال اولی چ

 گننننننننننننننننفننننننننننننننننتننننننننننننننننم: خنننننننننننننننن  

 "یننیننیننیننیننیننیننیننی بننا اسنننننتننعننداده       خننیننلننیننیننیننیننیننینن      "گننفننت: 
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 گننننننننننننننننننننفننننننننننننننننننننتننننننننننننننننننننم:خنننننننننننننننننننن 

 "اسنننننتنننعنننداد  در زمنننینننننننه مسنننننابنننقنننات  نننرآننننه      "گنننفنننت: 

 گننفننتننم: خننانننوم مننن یننک منناهننه دارم تننمننریننن مننیننکنننننم            

پارسال مقام آورده .کسی که یه بار مقام آورده احتمالش بیشتره    "و گفت: ابروها  رو با  داد

 "بننازم مننقننام بننینناره یننا اون کسننننی کننه تنناحننا  شننننرکننت نننکننرده؟     

ظور        ن بودم            م من  یقنناه  کرده ، د  ن  .از کسننننی کننه تنناحننا  شننننرکننت 

حدس بزنین             یه ا  رو خودتون  ید بق بد به خرج  یک  گه یکم  وه تخ  !دی
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 :4اندر احوا ت شرکت در مسابقه 
شیدم که کنون دروان تاریک         سه مون.باخویش اندی شی جوون اومد مدر سال بعد یه معلم پرور

یت      مان موفق یده         سنننپری شنننده و ز مذکور رسننن حت فرد  یده! و و ت اسنننترا  فرارسننن

 )فننقننط یننه خنننننده شننننینن ننانننی کننم داشننننتننم کننه دیننالننوگننم کننامننک بشننننه    )

 .اما زهی خیال باطک یارو سنننر جا  موند همه مسنننابقاتم تو دسنننتش محکم گرفته بود            

از بین تمامی مسننابقات یه مسننابقه رو معلم پرورشننی جدیدمون بعهده گرفت.همون مسننابقه رو 
  ننننننمننننناز ءکنننننردم.مسنننننننابنننننقنننننه انشنننننننا  شنننننننرکنننننت  

برای اینکه  ضیه نور چشمی تکرار نشه این ار ر  امو بررسی کردم. سه نفر از مدرسه مون شرکت      

 .کنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننردن

ن ود                     هم  یی  بتنندا یم زری کننه انشننننا  درحنند ا کالسننن م ه تره  خ   خودم یننه د

و یک دختر دیگه به اسننم مریم. مریم پدر و مادر  کارمند سنناده بودن .خود  هم خوب می  

 بنننننه انننننندازه ی منننننن  شنننننننت امنننننا ننننننه  ننننننو

 )خواهرم همیشه میگه اگه اعتماد به سقف تو رو  لک من داشت، ا ن بانک ملی شده بود     )

شا منم             شت. ان شکال دا سابقه دادیم  رائت نماز من عالی بود ولی مریم ا سه م صه در مدر خال
شش اومده بود که برد         شام خو شی جدیدمون از ان شد .اینقدر معلم پرور دفتر و برای  انتخاب 

  اصنننننال ینننه وضنننننع خنننوبنننی بنننود  .منننعنننلنننمنننا خنننونننند  مننندینننر و

خون                      ب مون  برا تو  تن انشننننا ف گ ی م می اومنندن  یگننه  کالسننننای د .بچننه هننا از    

اما از آنجا که همیشه یه چیز پیش میاد که من باورم بشه خواب نیستم.یهو معلم پرورشی  دیمی     

 "کننوثننرجننان خنن ننر رو شنننننننینندی؟     "اومنند پننیشننننم گننفننت:    ن مننو

غرور و      م کردم و            من  لفننت  ک مو  لننند صنننندا ب تم:      سننننر ف خ ری؟   "گ  "چننه 

"مامان مریم مدیر مدرسننه بغلی شننده"معلم پرورشننی  دیمی مون با شننوق ترس آوری گفت:
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دوستان اگه به پیشرفت شغلی، تحتیلی، و یا کس  مقام در مسابقات احتیاج دارید بیایید با من        )

 )مسننننننابنننقنننه بننندیننند بنننخنننتنننت تنننون بننناز منننیشننننننه        

سال کار     ست  شتیم      در آموز  وپا از بی سابقه دا سال همون ماه که ما م پرور ، یهو همون 

 !منننننامنننننان منننننرینننننم تنننننرفنننننینننننع گنننننرفنننننت      

 خالصتتتتتتتتتتته رفتم پیش معلم پرورشی جدیدمون و او باهام همدردی کرد و               

شت این ار حقمو بخورن        صرارها  نذا ستاد و حمایتم کرد و با ا شتم ای  !م ک یک کوه پ

یت هردو    ها مارو یعنی م در ن تادن         ن وی  یه فرسننن ناح قات   .مریم رو برا مسنننناب

سابقه     سیدیم محک برگزاری م ته و تی ر شت امتحان        !الق شده بود.یه دختری دا شروع  سابقه  م
زمزمه  شتن و راست برگ   رائت نماز میداد.نماز  که به هر ترتی  تموم شد.شروع کرد به چگ و  

پرسنننینند:            کرد  خنننده هنناشنننو  خوب  تی  ت        "کردن. داوره و  خ نی د ک ی م  "ر؟چننه 

 "دارم بننه فرشنننتننه هننا سنننالم میکنم       "دختره هم بننا اعتمنناد بننه نفا گفننت:          

 !ننننمنننی دونسننننننتنننم بنننخننننننندم ینننا گنننرینننه کنننننننم           

خوننندن                   نمنناز  کردم بننه  من کننه شنننند .شنننروع  نوبننت  تن  ف همننه ر  . خالصننننه 

 در حالی که در افق محو می شد  یهو گوشی داوره زنگید.خیلی راحتتتتتتتت بلند شد رفت و

 

 

 :5در مسابقهاندر احوا ت شرکت 
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مر                    ع خر میشنننند تننا آ بقننه  خیننال مسننننا ی ب بود  من  کی جننای  هر  درسنننتننه کننه 

بردم                    می  گی بسنننر  خورده شنننند حق  گی  نی کننه در دپسنننورد من زمننا کن  ی  . ل

معلم پرورشی جدیدمون باهام حرفید و گفت که بیخیال مسابقه ها برو درست رو بخون توشاگرد     

 ... زرنننننننگ منننننندرسننننننننه ایننننننی واینننننننننننننا  

آگاه با  که مسننابقه ای هسننت با نام  رسننید و افزود: فرزند بدان و دربه ناگاه مشنناور مدرسننه 

جشنواره خوارزمی که هرکا مقام اول تا سومش را از آن خود کند بدون کنکور در رشته مربوطه 

 .بنننه دانشننننننگننناه سننننننراسننننننری وارد منننی گنننردد   

  ننیننافننه مننعننلننم پننرورشننننی مننون کننه پننننند  خننراب شننننده بننود         

  نننننننننننینننننننننننافنننننننننننه مشنننننننننننننناورمنننننننننننون   

  نننننننننننننننینننننننننننننننافنننننننننننننننه منننننننننننننننن  

 ه کنننننننننننتنننننننننننابنننننننننننام نننننننننننینننننننننننافننننننننننن
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خالصه نوشته هام رو صحافی کردم بشکک یه کتاب و در بخش تیلیف جشنواره خوارزمی شرکت 

  .ننننننننننننننننننننننننننننمنننننننننننننننننننننننننننودم

شت اما گفت :       شعوف گ سیار م شاورمون کتابم رو دید ب "!عه کتابت که من ع نداره"زمانی که م

 

  گنننننفنننننتنننننم : مننننننننننن نننننعنننننش جنننننلنننننو روتنننننوننننننه  

شهور هیچی توکتابت  ینی از  "یه نگاه عا ک اندر... بهم انداخت وگفت: کتابهای معروف و افراد م

 "نننننننننننننننننننننننننننیسننننننننننننننننننننننننننننت؟

کک کتاب رو خودم نوشتم یعنی حرفای خودمو  "منم یه نگاه عا ک اندر ... بهش انداختم و گفتم: 

 "بنننه اسنننننم ینننه آدم منننعنننروف بنننننننویسنننننم خنننوب منننیشنننننه؟  

 .کننننننننامننننننننال تننننننننییننننننننینننننننند کننننننننرد  

م م ل  نقک کردم و خالصننه چند تا مقاله و کتا ب خوندم و از افراد برجسننته و صنناح  نظر ه 

 .مننننننننننننننن نننننننع دار شننننننننند کنننننننتنننننننابنننننننم  

 ... کننننتننننابننننمننننو فننننرسنننننننتنننناد بننننخننننش داوری امننننا       

 دینننگنننه آمنننادگنننی داریننند کنننه ینننه چنننینننزی بنننهنننتنننون بنننگنننم؟

آثار اعالم شد . افراد برنده رفتن با  افراد بازنده طرحشون امتیاز بندی شد بهشون پا دادن. باز     



21 
 

 !منننن بنننرزخنننی بنننودم! ننننه جنننز اون دسنننننتنننه ننننه اینننن     

 مخ مشننناورمدرسنننه مون شننن  وروز ، شننن  و روز ، شننن  و روز   القتنننه رفتم رو 

 "شننننغننلننم حننالل جننونننم آزاد     "منند و گننفننت :  اوتننا بننه سننننتننوه    

 "طننرح دانننش آمننوز مننا کننجنناسننننت؟  "رفننت داوری ننناحننیننه و بننهشننننون گننفننت : 

 "مننننانننننمننننینننندونننننیننننم      "اوننننناهننننم گننننفننننتننننن :    

س  می پره میره جع ه ها ی بایگانی رو می نگره ومی    شاورمون هم در یک مو عیت منا ینه عه م

 .کنننننننننتننننننننناب منننننننننن اوننننننننننجننننننننناسنننننننننننت    

پا این کتاب اینجا تو جع ه های "کتابم رو با چهره ی حق به جان  می ره پیش داورها و میگه :

 "بننننناینننننگننننناننننننی چنننننینننننکنننننار منننننی کنننننرد؟     

" اونا که جع ه های بایگانی نیسنننت .جع ه های آشنننغاله "اوناهم خیلیییییییی راحتتتت میگن:

 

امتیاز بندی  طرح دانش آموز ما رو بررسنننی و بهشنننون گفتم نمیرم تا"مشننناورمون هم گفت : 

 "کنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننیننننننننننننننننننننن
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نن و                 خو ی م بم رو  کتننا هم  ههننه اونننا ه ه گن کننه               خالصننن ی م گی  م ه یگننه  چی د ی    ه

 . مننننیننننگننننن ایننننن طننننرح ننننن نننناس بننننره بننننا 

 . برام میاره نامردا حتی امتیاز بندیش هم نکردن     مشننناورمون هم کتابم رو پا میگیره و 

جشنننن تقدیر از دانش آموزان برنده و  اطی برو ب  منم در یک حرکت اعتراض آمیز رفتم محک 

 .رفنننننننننتنننننننننم تنننننننننو سننننننننننننالنننننننننن    

ینننا                        خوردن و ا مو  ق ح تم  ف گ یره دینندم  گ ب تی رفننت غننذا   داور کننک اسنننتننان رو و 

گرفننت و               بم رو  کتننا بون  هر م لی  ی بررسنننی بشننننه        خ هم  ول داد عنناد نننه   .ب

سه مون جریانو           شاورمدر سه م سه وا شتند خویش، رفتم مدر شادمان از زرنگی خوی  .گفتم منهم 

فت:          اون خت وگ ندا ندر ... بهم ا عا ک ا گاه  یه ن نه؟        "م  ته بودی  بک نگرف بت شنننا تا  "برا ک

 "نننننه چنننن ننننور مننننگننننه خننننانننننوووووم؟    "گننننفننننتننننم : 

شید وگفت:     سرم ک ستی بر  ال ته ممکنه پیش نیاد برات ولی... اون داور عزیز میتونه کتابت رو  "د

 " بنننننننه ننننننننام خنننننننود  چنننننننا  کنننننننننننننننه 

یار عجی ی بهم دسنننت دا    گه هنوز تو همون حسنننم حا خلسنننه بسننن  !د .هیچی دی
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 :دانش آموز نخ ه

منکه همه جا رفته بودم و خاطره ای از هر بخش مدرسننه داشننتم گفتم یه سننری هم به آخرین 

 .اتنننناق منننندرسننننننه بننننزنننننم.کننننه اتنننناق بسننننننینننن  بننننود  

با یکی اشنننت اه گرفتن         که فکر کردم منو  یه جوری    .خیلی گرم ازم اسنننتق ال شننند 

شلوغ پلوغ بود از  شود    خیلی  ستفاده می همه چی بهتر اینکه برا همه چیز از خال یت خود بچه ها ا

و ال ته مسئول بسی  مدرسه مون خیلی به فعالیت و پویایی بچه ها اهمیت میداد.خالصه ث ت نام     

قدیر و تشنننکر         یا جشننننواره ت ند  زمانی خ ر رسنننید که ب  .گرفتیم نمودم و پا از ا

 .در یننه بهننت عجی ی بسنننر بردم       اله منکننه عننادت کرده بودم حقمو بخورن اصننن         

مخترع  اسنم جشننواره خیلی طو نی بود بذار فکر کنم: جشننواره تقدیر از دانش آموزان م تکر و   

 :(! بسننننننننننننننننننننننیننننننننننننننننننننجننننننننننننننننننننی

مدراس من قه و          های  جا نخ ه بودن شننناگرد بیسنننت  که    همه اون تان و بروبچی  حتی اسننن

 .اخنننننننتنننننننراع کنننننننرده بنننننننودن   چنننننننینننننننزی 

 .ننننمنننودماوننننجنننا بشننننندت احسننننناس اضنننننافنننه بنننودن منننی    

سید و    ستم در ر شقت هم    گفت :بدان و که دو شتی درس و م خوبه  آگاه با  که تو یه کتا ب نو
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 .پنننننا حنننننقنننننتنننننه اینننننننننننجنننننا بننننناشننننننننی      

ترشنننند                      ه ب لم  ینننا حننا هممننه و ا قمننه، سننن ح کردم :آره  مزمننه  یر لنن  ز نم ز  .م

کلی دوسننت پیدا کردم .چندتا هدیه بهمون دادن کلی تشننویق شنندیم اصنناله تو شننو  بودم که 

  .ده ، ینننازده سنننننالنننه رفنننت رو سنننننکنننو  تنننر ینننه دخننن ینننهنننو

یه چیزی اختراع کرده بود .یه آبگرمکن که سنننوخت خاصنننی داشنننت نمیدوم چی چی بنظرم        

 بننننود ولننننی اخننننتننننراع بننننود دیننننگننننه        بننننیننننخننننود   

اونجا بود که دریافتم از من با اعتماد به        کلی از  تقدیر کردن و شنننروع کرد به سنننخنرانی،   

 .تننننننننر هننننننننم وجننننننننود داره نننننننننفننننننننا

که  مسؤلین کشوری    مخترع برق بهش دست داده بود. اول تشکر کرد از شهردار و   دخمله حا 

حمایتم نکرده   حمایتش کردن بعدهم شنننروع کرد به گالیه که چرا اسنننتاندار تحویلم نگرفته و         

 ...واینننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا 

شد         شسته بود بلند  سالن ن سوت هایی که ردیف اول  شد یکی از پیش ک رفت  حرفا  که تموم 

 کنننننننننننننننننننننننننننننار  ایسنننننننننننننننننتنننننننننننننناد   
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گفت: خیلی ناراحتی که چرا بعالوه مسؤلین کشوری و شهرداری ، استاندار      وفن رو گرفت ومیکر

 هنننننم حنننننمننننناینننننت ننننننکنننننرده ؟حنننننا  گنننننو  کنننننن   

  زمان ما هرکی چیزی اختراع می کرد اول یه فتک سیر ، کتک از مدیر مدرسه می خورد   

 . بعد  هم اگه به پیشننرفتش ادامه میداد سننروکار  با سنناوا  بود  

 شنننناه ایننننن ننوری بننا دانننش آمننوزا و دانشننننجننوهننا رفننتننار مننی کننرد   اون زمننونننا

    .حننا  بننرو خنندارو شننننکننر کننن دارن ازت تننقنندیننرهننم مننی کنننننن      

 .بننننعلننننه فننننک کنننننننننم دخننننتننننره حننننالننننیننننش شنننننند  

 

 :  نننننینننننافنننننه پنننننیشنننننننکسنننننننوت گنننننراننننننقننننندر  

 

  :  نننننننننینننننننننافنننننننننه دخنننننننننتنننننننننره   

   یافه ما
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به زودی مسئولیت بسی  خواهران مدرسه مونو واگذار کردن  این شادی دوامی نداشت چون:  ال ته

به همون مسنننئول مربوطه.... یعنی ممکنه مادر زن رییا آموز  و پرور  ناحیه بوده باشنننه؟
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 :1معلم جدید کالس

ید       .سنننالااااام برو ب  دلم نیومد روز تع یلی از خاطرات روح افزای من بی نتنننی  بمون

 :کالس جدید   معلم خ  از اونجایی که من بسنننیار خو   ولم بفرمایید اینم خاطره ی باحال           

 . دیگه سننال های آخر دانش آموزی بود اما هنوز ارشنند مدرسننه به حسنناب نمی اومدیم 

شرفته         شه بر این باور بود که تغییرات باعث پی شن فکری بود و همی سه مون خانم رو مدیر مدر

 .ننننداشنننننت  کنننار  زمننناننننی هچننن و طنننوری چنننه بنننه  حنننا 

یه تفکر برتر از نظر    ته    درسنننه افیون هنر : که  داشنننت هم خود  خویشنننتن ال 

 و  خالصننه این مدیر گرامی بنابر تفکرات ممتاژ)خخخ( خود  تتننمیم گرفت برای پیشننرفت  

چه  درخشنننش تاره  از پر مدرسنننه   بیشنننتر هر مال  تغییراتی یه  ما  ی سننن ید    اع ما  .بن

یر               ی غ ت یرات  ی غ ت ین  ل بود            او مون  تی منندرسننننه  بهننداشننن یون سنننرویا  کوراسننن  . د

در وسط سال تحتیلی زد کک سرویا بهداشتی مدرسه رو ترکوند . بعد زنگهای تفریه شونتدتا 

 دانننننش آمننننوز مننننیننننرفننننتننننن منننندرسننننننه بننننغننننلننننی      

سه مون اما این       شت چندتا معلم جدید آورد مدر خالصه در ادامه همین اهداف روشن فکرانه بردا

 .ن داشننننتنننمننو منندرسننننه مننعننلننمننای هننمننه بننا فننر ننی یننه  مننعننلننمننای جنندینند
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 فنننک ننننکنننننننیننند دکنننتنننر بنننودن هنننا.ننننخنننینننر آ نننا بنننودن       

 اوه چنننه سنننننرو صنننننداینننی شننننند. منننعنننلنننم آ نننا در مننندرسنننننه منننا  

خ  عزیزانم جونم براتون بگه که سننه عدد معلم آ ا اومد اولی رو کال از تو پالسننتیک در نیومده 

 .بننردن سننننر کننالس سننننال آخننری هننا.مننعننروف بننود بننه نننظننم و تنندریننا د ننیننق  

گفتیم  یرگ خوبی بود. مدام اشت اهی بهش م دومی یه پیر مرد خیلییییییییییی پیر بود .اصال بابابز 

 !خننننننننننننناننننننننننننننم اجنننننننننننننازه :

 اوننننننم منننننینننننگنننننفنننننت : خننننناننننننم خنننننودتنننننی     

  !یانه مابفهمیم نداشنننت کار اصنننال.ریاضنننیات علم های عاخییییییی از اون عاشنننق 

ما همه به طرز مشکوکی م هوت  میرفت پا تخته می نوشت تا تخته پر شه بعد برمیگشت میدید    

 .تننننننننننننننخننننننننننننننتننننننننننننننه ایننننننننننننننم

 هیچکی یا . فهمیدید   همه  یا  نداره  بیشنننتر حالت   دو  کنید  می نگاه  که  این وری "بعدا می گفت:  

 "ننننننننننننننفنننننننننننننهنننننننننننننمنننننننننننننیننننننننننننند   

سه تمرینات فوق در  رو بهمون یاد بده      شت که بر شه کالس فوق العاده میذا  .همی
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العاده کالس بغلی مون معلم نداشتن و جیغ بیچاره زیاد تال  می کرد .اتفا ا هر هفته زنگ فوق 

 .....منننننننننننننننمنننننننننننننننتننننننننننننننند  

 و اما معلم مذکور سننومین معلم. معلم فیزیک مون! یه جور ینی یه جور حالش را بگرفتیم دخمال

  باحالن یک میرم که پسننرونه مدرسننه من"ال ته اول اون حال ما رو گرفت بعد مدام می گفت : 

ل     کالسنننشنننون کنن می دعوا کنن می شنننوخی حا ما  هبا ما  ا ید   هاچی  شننن گ  دختر  "!هدی

 ....منننناهننننم در یننننک حننننرکننننت دسنننننننتننننه جننننمننننعننننی      

 ....بعدا می گم در انتظار بمانید
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 :2معلم جدید کالس

 ....بننذارینند از اول هننمننه چننی رو بننگننم بننراتننون کننه چننه شنننند آنننچننه شنننند     

به  معلم فیزیک مون عال ه مند به بحث های حاشنننیه ای بود و در یک جمع دخترانه که حرف            

 .طننور فننزاینننننده ای حننرف مننینناره عننمننال درس خنناصننننی داده نننمننی شنننند   

بعد وسنننط این گگ های عتنننرانه م ال من یهو میگفتم :آ ا اجازه !چ وره از این به بعد بیاییم           

ت            یانی  پا ماهم واسنننه نمره  بدیم و شننن تاب رو کنفرانا  حث مهم ک ید    یم ا بد  ثیر م  ت 

مد جلو و         مت من.او ید سننن گاه معلم گرامی چرخ نا له داریم؟        به  فاضننن نه  مدی ید:   پرسننن

 ؟گنننننننننننننننفنننننننننننننننتنننننننننننننننم:چنننننننننننننننی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  

 .آ ننننا مننننعننننلننننم دوبنننناره سننننننوالننننش رو تننننکننننرار کننننرد     

معلم مون هم در حالی عق  عق  می رفت گفت: پا از این نظراتی که برای مدینه فاضله ست 
 نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننگننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننو

 .شننننننننروع کننننننرد بننننننه خننننننننننننندینننننندن    و

 منننننن منننننوننننننده بنننننودم ربننننن نننننش چنننننینننننه؟       

چ وره .کالس گفت: آ ا من یه فکر جدید و جذاب دارمکه یهو یکی از بچه های شی ون 

 .از ایننن بننه بننعنند منن ننالنن  مننهننم کننتنناب رو کنننننفننرانننا بنندیننم     

واکنش معلم مون:احسنننت عالیههههه بچه ها از این دوسننت تون یاد بگیرید فکر نو و پویا یعنی 

 !ایننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

ست نکرده به جای م     احث گفته خوب که فکر کردم دیدم اون هم کالسیم کال جمله مو کپی پی

  مننننننننننننن نننننننننننننالننننننننننننن  

به هر بهانه بچه ها  القته یه عادت دیگه این دبیر گرام عال ه شدید به انواع شیرینی جات بود و   
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 .رو منننی گنننفنننت کنننه بنننایننند شننننننینننرینننننننی بنننینننارن        

آخر سنناعت که می رسننید می گفت : با ترین نمره امروز کیه؟ فردا شننیرینی بیار....پایین ترین  

 ...و بنننینننارننننمنننره کنننالس کنننینننه؟؟؟ فنننردا شنننننینننرینننننننی     

شیرینی بیاره       شت می خورد یهو یاد  اومد به کسی نگفته فردا  شتیم زنگ دا یه روز امتحان ندا
یکی از بچه ها نیم خیز شنننده بود که زنگ خورد بپره بیرون. بهش اشننناره کرد و گفت:نرگا       
 کنننننننننننننجننننننننننننناینننننننننننننی هسنننننننننننننننتنننننننننننننی؟ 

 !نننننننرگننننننا گننننننفننننننت: اصننننننننفننننننهننننننانننننننی   

کی                            نمننار بیننار دا نی  ی یر فردا شننن ههننه  ه ع مود:  فر می  گرا لم  ع  !بنناشننننه هننام

 حا  می خواهید بدانید ما چه کردیم با او؟! تا پست بعد منتظر باشید خخخخ
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 :3معلم جدید کالس

 .هم کالسنننی نننازنین مننا یننک جع ننه بزرگ شنننیرینی دانمننارکی بخرینند و بینناورد 

زنگ اول و آخر فیزیک داشنننتیم. خ  زنگ اول آ ا معلم اومد دید یک جع ه بزرگ شنننیرینی           
 .مننحنن ننوبننش رو مننیننزشننننه گننک از گننک چننهننره ی مننتننفننکننر  شننننکننفننت     

شیرینی تعارف کرد اما جز یکی دو نفر هیچکی نخورد      صفهانی ما به همه بچه ها  ست ا  .دو

باشنننه               بذارید همینجا  و تی هم زنگ تفریه خورد آ ا معلم گفت: خ  همش موند که ...پا 

 !شننننننینننرینننننننی هنننا تنننا زننننگ آخنننر منننن بنننینننام          

 .کنننار منننا شننننننروع شنننننند خننن  در اینننن جنننا بنننود کنننه    

تا تونسننتیم شننیرینی خوردیم.دیدیم تموم نمیشننه بردیم جع ه رو کالسننهای دیگه تو مدرسننه   

چیننه؟                                  نی  ی یر تن: شنننن ف گ ی م خ ره  تن چننه  می دونسنننن ن قیننه  ب یم  خوننند  چر

 !بننچننه هننای کننالس منناهننم مننی گننفننتننن : بننرا یننه خنن ننر خننوبننه         

شتیم رو       شیک گذا شتیم و خیلی   .میز آ ا معلمخالصه خخخخ جع ه خالی رو در  رو گذا

خودمون هم باچهره های عادی و خنده ها ی زیر پوستی رفتیم نشستیم که یهو یکی از بچه ها    

نوشننننت. و اومنند نشنننسننننت                یزی  چ ع ننه یننه  ج خر رفننت داخننک  حظننات آ ل  .در 

اما زرنگ بود . و تی معلم اومد هنوز سالم نکرده بودیم اول همه رفت سراغ شیرینی ها   
کرد دید خالیه در  رو زود گذاشنننت. عهههه نقشنننه هامون برباد فنا          یه لحظه در جع ه رو باز     

  .رفنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننت

 .شنننننینن ننون کننالس یننهننو گننفننت: ا ن درسنننننتننش مننیننکنننننم          

ست آ ا معلم در جع ه رو بر        ساب نی صدای بلند گفت: ح شد و روبه یکی دیگه از بچه ها با  بلند 

 .نننننننننننننننداشننننننننننننننننت اصننننننننننننننننال 
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فت: چرا برد      ته بود گ که نقشنننه رو گرف  اشنننت.م مئنماون یکی هم کالسنننیمون 

 .بعنند شنننناگردشنننی ونننه گفننت: اگننه برداشنننتننه بود من برا همننه پیتزا میننارم                  

سط حرفا و گفت :چرا باز  کردم        سریع پرید و شد . شش تیز   .آ ا معلم گرامی گو

سه پیتزا دارید می گید          شاید وا ست می گید  شی ونه گفت: آ ا از کجا معلوم را  .شاگرد 

شون     شون به او ن شد     معلم مون هم گفت : ن شرمنده تموم  شته بودید:  !که ته جع ه نو

 

 عنناغننا کننالس رفننت رو هننوا دسننننت جننیننغ هننوراااااا     

یدیم   ند . مردیم از با خ

 
شتازیییییی     سرود خوبه اونم خیلییی خنده داره تا بعد منتظر بمانید پی خاطره بعدی چه بگم؟ گروه 

 هاااااا
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 گروه سرود مخچگان:

 سنننننننننننالم سنننننننننننالم بنننننننننچنننننننننه هنننننننننا   

 حنننننننننننننالنننننننننننننتنننننننننننننون خنننننننننننننوبنننننننننننننه؟    

 سننننننننننننننننننننننالمننننننننننننننننننننتننننننننننننننننننننیننننننننننننننننننننن؟ 

 هننمننیننن دیننگننه خننواسننننتننم حننال و احننوالننی از تننون بننپننرسننننم خننداحننافننم       

خوننندن پسننننت جنندینند                          برا  بینند  می شننننتننا نینند  ی ب می  مو  م خخ تننا اسنننن خ   خ

 حنننننننا  حنننننننالنننننننتنننننننون گنننننننرفنننننننتنننننننه شننننننننند؟ 

  خنننینننلنننی خننن  گنننرینننه ننننکنننننننینننن پسنننننت جننندیننند منننینننذارم       

 کنننننننننننجنننننننننننا بنننننننننننودینننننننننننم؟ هنننننننننننان   

 :گنننننننننروه شنننننننننننرود منننننننننخنننننننننچنننننننننگنننننننننان 

 

سی     شتن برامون که هرک شه و    کلی کالس با  گذا ستون خوب با رو انتخاب نمی کنیم. باید در

نه                مه ای وارو نمی ک ندنتون ل  به درس خو کت در گروه سنننرود  ید شنننر بد هد   !تع

 .....بعنند بنناینند تسننننت بنندینند بعنند بنناینند رضننننایننت نننامننه بیننارینند بعنند بنناینند  

صه من و   سرود نخ گان         15خال شتیم برا گروه  شتیم و انتخاب گ شوار گذ نفر دیگر از مراحک د

 !فنننننننننننننننالن مننننننننننننننندرسنننننننننننننننننه 

شنا          شون آ ستادم با ها سامی ث ت گردد .گفتم برم پیش بچه ها بای شتند تا ا همه دور هم جمع گ
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  .شنننننننننننننننننننننننننننننم

  ...و تی وارد سننالن شنندم. همه برگشننتن سننمتم.  یافه ها نگو عاغا تیگ ها اصننال نگو    

  امننننمننننم منننن ننننک اینننننننننکننننه اشنننننننتنننن  اومنننندم        _

فاز         _ کگ کرد. این اصنننال تو  چه  نه، ب یا این گروه هنریمو بده     ب یا تو دم در  تا...ب  نیسننن

  ننننننننننننننه دم در خنننننننننننننوبنننننننننننننه_

 وایسنننننناااا مننننگننننه واسننننننه سننننننرود نننننیننننومنننندی      _

 چنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرا_

  بنننننننینننننننا اینننننننننننننننجنننننننا بننننننن نننننننینننننننننننننننم     _

 بنننننننننننننننننننننننننننرا چنننننننننننننننننننننننننننی؟ _

 هننننننیننننننچننننننی کنننننناریننننننت نننننننداریننننننم کننننننه     _

 سننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننالم_

 چنننننه منننننؤدبنننننم هسنننننننت. چشننننننناتنننننو بننننن ننننننننننند  _

 واسنننننننننننننننننننننننننننه چنننننننننننننننننننننننننی؟؟؟ _

 )اهننننننمبنننننن نننننن ننننننننننننند)هننننننمننننننگننننننی بنننننن      _

 (عاخه واسه چی؟)عین ب عی بودم که گرگا تنها گیر  آوردن_
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 دهننننننننننننننه بنننننننننننننن نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند_

 )باوشننه)در نهنم این محاسنن ه رو کردم: اگه بخوان سننر به سننرم بذارن=تکواندو=لگد  _

نه                      ها  چه  فت:ب یک شننند و گ به صنننورتم نزد ندو  یه نفا بوگ یه  ثان ند  عد چ  !!!!ب

 (ینندن چننرا!پسنننننرا هننم نننفننهننمننینندیننن مننهننم نننی        ا ن دخننتننرا فننهننمنن   )

 :چشنننننننننامنننننننو بننننننناز کنننننننردم و گنننننننفنننننننتنننننننم

 نننفننر انننتننخنناب نشنننندن؟   مننیننگننم چننرا پننونننزده نننفننریننم مننگننه شننننونننزده     _

 ینننننننننننننکنننننننننننننی کنننننننننننننم شنننننننننننننننده _

 ینننننننننننننننننننننی بننننننننننعنننننننننندا مننننننننننینننننننننناد   _

 کننننننننننال از منننننننننندرسنننننننننننننه رفننننننننننت   _

 عننننه بننننه خننننانننننوم فننننالنننننی گننننفننننت کننننه رفننننت؟       _

 یننننننه سننننننننه د ننننننیننننننقننننننه ای خننننننننننننندینننننندن    

 تننننننننننر  تننننننننننحتنننننننننننننیننننننننننک کننننننننننرده   _

 عننننننننننننناخنننننننننننننینننننننننننننینننننننننننننی چنننننننننننننرا؟   _

 تنننو خنننودتنننو نننناراحنننت ننننکنننن پنننوسنننننتنننت چنننرو  منننیشنننننه      _

  ......بنننننننننننننازم خنننننننننننننننننننننننننننده 

ینجننا غ                 ینجننا بود کننه زیر لنن  گفتم: خنندایننا غلط کردم اومنند ا  ...لط کردم  در ا
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القته چند روز بعد که  رار بود استاد موسیقی رو زیارت کنیم مسئول مربوطه )دیگه خودتون می      

 )دونننننننننننننننننینننننننننننننننند کننننننننننننننننیننننننننننننننننه   

اومد گفت : عزیزانم نیم سننناعته که زنگ خورده همگان رفتند و منم دارم میرم اسنننتادم تا چند 

 .د نننننننینننننننقنننننننه دینننننننگنننننننه منننننننیننننننناد     

 ینی شنننمننا نمی مونینند؟       بننه ننناگنناه من برخواسنننتم و گفتم: اجننازه خننانوووم،           

 خنننننننننننننده جننننننمننننننع تننننننرکننننننینننننندددددددد

فت            ند ر به من ک که کوچکترین توجهی  نده ی ریزی نمود و بی آن طه خ  .مسنننئول مربو

که             که رفتن  با چی برگردیم؟ سنننرویسننننا  ما  عد   خانوم ب  !رفتم دن الش گفتم: 

د؟مسنننئو ل مربوطه چه گیری افتاده بود اصنننال مگر حقوق می گرفت که به و ایفش عمک کن

 

گی تو ؟ پونزده تا دختر بزرگید تاکسننی بگیرید اعتنن انیت بیرون داد و گفت: چی مینفسننش را ب

ها؟             ید  گاه اتو بو س وایسنننت عت پن  عتنننر سنننر ایسنننت گه! ن ینم سنننا ید دی  بر

 !چیییییی؟  راره جلسننننه اولی تننا سنننناعننت پن  بمونیم؟ من فردا امتحننان دارم _
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کار عالی در نمیاد باید زحمت بکشید حا  برو کنار  پا چی مسابقات نزدیکن از زیر زمین که   _

 .مننی خننوام بننرم خننونننه شنننننوهننرم اومننده ننناهننار مننی خننواد           

 ماها عادم نیسنننتیم ؟ناهار نمی خواییم؟( خانوم  ا ک بگید کی خانوم فالنی میاد؟            _(

  .چننی ؟ خننخننخننخننخننخننخ !هنناهنناهنناهنناهننا! خننانننوم فننالنننی نننه ، آ ننای فننالنننی   _

 اسنننننننننتننننننادمننننننوسنننننننننیننننننقننننننی آ نننننناسنننننننننت؟   _

 .فنننکنننر فنننوق النننعننناده ی خننناننننوم مننندینننر بنننود     بنننلنننی  _

بعد شننما ا نه هی  نگرانی ندارید؟ میخوایید مارو بذارید برید؟)دیگه و تی مدیر روشننن فکر   _

 )بنناشننننه مسننننئننولننیننن را نننیننز اینننننچنننننیننن انننتننخنناب مننیننکنننننه           

هان نگران ن ا  عجیجم خود  اُرگ داره میاره ! هان اینه اومد برو تو سننالن پیش بقیه بچه _

 هنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا

جا   یا غلط کردم          آن خدا یا غلط کردم  خدا یالوگم را زیر زبونی تکرار نمودم: باره د که دو  ....بود 

 

شو جمع می کرد با          سایل شت و سیدم. دا سه ر  بعله فرزندانم من دویدم و دویدم تا به معاون مدر
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 عنننجلنننه گنننفنننت: کنننوثنننر بنننرو بننن نننینننن تننناکسننننننی اومنننده؟         

 ؟نخننننناننننننوم شنننننننمننننناهنننننم داریننننند منننننینننننریننننن    _

 هننننمننننه رفننننتننننن مننننن چننننمننننه اون و ننننت ؟        _

خانووووم استاااد موسیقی که گفتید آ ا ست! ماهم پونزده تا دختر پونزده ساله ایم ، هیچکی هم _

یی                      ی ی ن ع ی م ال  یم  ت ن نیسننننت ، مننا دسننننت شنننمننا امننا  !تو منندرسننننه 

ی           _ م چی  ههننه  ه ه بیننه               ع خو مرد بسنننیننار  نیننه ! فال نی اسنننتنناد  می دو   گی 

 شننتید مابریم؟خانوم یادتونه هفته پیش همایش علمی سننراسننری برگذار شنند شننما نذا_

 عننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناره_

شما ها ن اید برید          _ ستن  سرانه هم تو همایش ه ستان پ سه تا دبیر  !!!!گفتید: چون 

 ...آره چننننننه مننننننعنننننننننننننی مننننننیننننننده      _

 هننیننچننی اصنننننال ول کننن خننانننوم منننننم بنناهنناتننون مننیننام             _
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 چننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننی؟_

 منننننننم منننینننام پنننلنننینننز منننننننو بنننرسنننننوننننیننند خنننوننننمنننون      _

 تننننننننوا ن تننننننننمننننننننریننننننننن داری کننننننننجننننننننا؟ _

 !اگننننه شننننننمننننا نننننمننننونننننینننند منننننننننم مننننیننننرم خننننونننننه    _

  ضنننننننننرر خنننننننو ضنننننننننرر منننننننی منننننننوننننننننم  _

 عننناو کنننه چنننقننندر فنننداکنننارینننینننینننینننینننینننینننینننی خننناننننوووووووم         _

ستاااد ن ود . دو ساعت اول همش می گفت : بچه ها همگی باهم       ستاااد فالنی همچینم ا القته ا

 بنننننننننننگنننننننننننیننننننننننند عنننننننننننااااااعنننننننننننااااااااااااا  

 )اینننننجننا اُپننرا نننیننا دبننیننرسننننتننان دخننتننرونننه سننننت اسننننتنناد           )

ساعت بعد  هم هر ده د یقه یک بار   شید بچه ها یک    .آهنگ رو   ع می کرد می گفت: ب خ

  بعنند درینننگ درینننگ میزنیگنند بننه دوسنننتش:گفتی فالن دکمننه کجننا بود؟؟؟؟؟                  

خالصه تمرین که تموم شد معاون گرامی م ک از بند آزاد شده پرید تو تاکسی و رفت . بقیه بچه     

  ....هننننننننا هننننننننم بننننننننه امننننننننان خنننننننندا

 :بنننننننننننننننده هنننننننم زننننننننگنننننننیننننننندم خننننننناننننننننه   
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 بننننگننننو بننننینننناد دننننن ننننالننننم الننننو مننننامننننانننننی بننننه بننننابننننا  _

 سننننننننالم گننننننلننننننم .بننننننابننننننایننننننی بننننننیننننننرونننننننه    _

 منننننننننننننن چنننننننننننننه کنننننننننننننننننننننننننننم؟   _

 بنننننننننننا تننننننننننناکسننننننننننننننی بنننننننننننینننننننننننا  _

  مننرسننننی نننمننی دونسننننتننم وا ننعننا ا ن زنننگ زدم منناشننننیننن نننداشننننتننن       _

 مننی خننوای خننودم از اینننننجننا تنناکسننننی بننگننیننرم بننیننام منندرسننننه دننن ننالننت؟      _

 ننننننننوگ بنننننننا هنننننننننننننننگنننننننامنننننننه منننننننینننننننام    _

بود ل خند میزد اوایک فکر این هنگامه تو گروه سرود بود ولی از اول تا آخر فقط گوشه ایستاده    ( 

 )منننی کنننردم کنننرو  لنننه خنننینننلنننینننینننی دلنننم بنننرا  منننی سنننننوخنننت 

 

 

 ! در نهایت بنده سرود و موسیقی را یه لگد زدم گذاشتم کنار
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 :1اندر احوا ت امتحانات نهایی

با اصرارهای بچه ها بالخره دوباره این تاپیک راه افتاد راستش مج ور  سالم سالم صدتا سالم    

 بننحننذفننم کننه بننرسننننم بننه درس و زننندگننی خننخننخننخ       شنننندم تننلننگننرامننو  

که ل ف دارن                  یذارن  تان نم ما دوسننن یام ا مدت ن یه  یا  یام  جاهم کم ب  میخواسنننتم این

خ   ول داده بودم اندر احوا ت امتحان نهایی خاطراتمو بذارم بعله حا  هم فضنننا عالیه چون            

 :نزدیننک امتحنناننناس شنننروع می کنیم.خودتون می دونینند کننه ولی جهننت ینناآوری

  سننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننال اول

 :یننننک منننناه  نننن ننننک از شننننننروع امننننتننننحننننانننننات پننننایننننانننننی 

 ننننننفنننننر اول: بنننننچنننننه هنننننا درس خنننننونننننندینننننن ؟  

 دور 10نننننننننفننننننننر دوم : فننننننننقننننننننط   

 دور5نننننفننننر اول: خننننوشنننننن ننننحننننالننننت مننننن فننننقننننط        

یع نشنننم                   نزنم ضننننا فقط یننه دور زدم حرف  منکننه  فر سنننوم بننا خود  میگننه:  !ن

 سنننننننننننننننننننننننال بننننننننننننننننننننعنننننننننننننننننننند 

 :ینننک هنننفنننتنننه  ننن نننک از شننننننروع امنننتنننحننناننننات پنننایننناننننی        

 ننننننننننفنننننننننر اول: درس خنننننننننونننننننننندیننننننننند؟ 

 !ننننننننفنننننننر دوم: و نننننننت دارینننننننم حنننننننا    
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 نننفننر سنننننوم: بننرا مننیننان تننرم کننه خننوننندیننم هننمننون بسنننننه            

  سننننننننننننننننننننننال بننننننننننننننننننننعنننننننننننننننننننند  

 :دو روز  ننننن نننننک از امنننننتنننننحننننناننننننات پنننننایننننناننننننی     

 نننننننننننفننننننننننر اول: درس خننننننننننوننننننننننندی؟  

 نننننننننننننننننننننفننننننننننننننننننننر دوم: آره

 ننننننننفنننننننر اول :ینننننننعنننننننننننننننی چنننننننقننننننندر؟     

 ننننننفنننننر دوم: سنننننننه فتنننننننک اول کنننننتنننننابنننننو    

 ننننفنننر سنننننوم:منننن از هنننر فتنننننک سنننننه صنننننفنننحنننه خنننونننندم   

  سننننننننننننننننننننننال بننننننننننننننننننننعنننننننننننننننننننند  

 :امنننتنننحننناننننات پنننایننناننننی      سنننننناعننناتنننی  ننن نننک از شننننننروع     

 نننننننننفننننننننر اول : درس و مننننننننقننننننننش؟ 

 ننننفنننر دوم : منننن سنننننه صنننننفنننحنننه اول کنننتنننابنننو خنننونننندم     

 ننننفنننر سننننننوم : منننگنننه  ی کنننتنننابنننو بننناز کنننردیننند؟؟؟؟        

  سننننننننننننننننننننننال بننننننننننننننننننننعنننننننننننننننننننند  

 :سنننننننننننر جنننننننننلسنننننننننننه امنننننننننتنننننننننحنننننننننان    

 ننننننفنننننر اول: چنننننینننننزی بنننننلننننندی بنننننهنننننم بنننننگنننننی؟
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 !نننننننفننننننر دوم:چننننننرت و پننننننرت نننننننگننننننو      

  سننننننننننننننننننننننال بننننننننننننننننننننعنننننننننننننننننننند  

گه حرف زد من        باز این اومد ا عه  به نفر سنننوم : گد میزنم نفر دوم رو  تو پا گردنی   ل

 !بننننننننننننننننننننننننننزنننننننننننننننننننننننننننش 

 ....2پیش به سوی خاطرات اندراحوا ت امتحان نهایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



45 
 

 :2اندر احوا ت امتحان نهایی 

ته  سه           الق شون وا سالن اجتماعات سه دیگه تو  شتیم و بردنمون یه مدر امتحان نهایی دا
سنال واسنه امتحانات     امتحان دلیلش هم نمی دونم وا عا چه نوع .... مشنکک خاصنی بود که هر  

 ... ننننهننناینننی مننندارس رو منننی بنننردن اینننن ور اون ور      

صندلی مو پیدا کردم و   شستم که یهو دوتا از بچه ها اومدن با چشمهای که برق میزد      خالصه  ن

 ! گننفننتننن: کننوثننر تننو کننه هننینن  و ننت تننقننلنن  نننمننی کنننننی           

 گنننننننفنننننننتنننننننم : خننننننن  کنننننننه چنننننننی؟   

 خننننننننننننننننننننندینننننننننندن و رفننننننننننتننننننننننن    

ندلی مرا   امتحان رو گذاشننتن درسننت جفت  صنن پا از لحظاتی با صننندلی مرا   اومدن و

 .صننننننننننننننننننننننننننندلننننننننننننی مننننننننننننن   

شانا زی ای من، مرا   اومد      صندلی رو جابه جا کنم اما از  شدم که  ت انیت بلند   .با ع

سال تا عاخر امتحانا کجا افتادم. چه چهره   یه خنده ی نیش داری کرد و گفت : عاخییییی ب ین ام

 !هنننای منننعتننننننومنننی چنننه دخنننتنننر گنننلنننینننینننینننینننینننی         

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!یمنننننننننننننو مننننننی گننننننی یننننننننننننن 

تا آخر امتحانا هر چی صنندلیشنو می ردم یه جادیگه بر  میداشنت می آورد کنارم میگفت: نمی    

 دونننم کننی هننی صنننننننندلننی رو جننابننه جننا مننی کنننننه عنناخننه!؟          
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!!!!!!!!!!!حا  تو پسنننت های بعد بهتون می گم چه کارها کرد همین مرا   گرامی        
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  :3احوا ت امتحان نهایی اندر 

 خنن  امتحننان اول بود و اسنننترس اولین امتحننان نهننایی و برگننه هننا توزیع شنننندن  

 .کننه بننه ننناگنناه مرا  ی کننه همسننننایننه ام بود دوسنننتش رو در آن طرف سننننالن دینند 

ستش     سی آوردم ا نه میره پیش دو شنا س حی    با خویش گفتم چه  اما تاحا  باید یه در  

 !تننون اومننده بنناشنننننه   از بننخننت و ا نن ننال مننن دسنننننتننت     

های اون ور         چه  حال ب مد این ور )خوشننن   )القتنننه دوسنننتش از اون ور سنننالن او

سی کردن تا به حال و    شروع به احوال پر سیده بودن      دو نفری  سومی مرا   اولیه ر سر  احوال پ

 . مننننن سننننننه سننننننوال اول رو حننننک کننننرده بننننودم  

شهر          شم  شته با سرو   ادیانی نو صر خ سومیم   م ال فک کن یه جا به جای نا سر   !ام پ

شروع           سایه بنده  شد میرن دیگه اما مرا   هم شون که تموم  سی  صه گفتم حتما احوال پر خال

  کنننرد بنننه در دل عنننا نننا پسنننننر  رفنننتنننه بنننود سنننننربنننازی    

بچم حسنناسننه خیلی نگرانشننم اگه سننیگاری  لیون یشننه چه خاکی برسننرم  "همش می گفت :

 "...کنننننننننننننننم؟وای ننننننننکنننننننننننننننه ینننننننهنننننننو  

 

 !و تی اینترنت خونمو نو وصنننک کردم  لیونی شننند   پسنننر من از"که اون یکی گفت:   

سربازی            صف  سر  شه اولی همه رفته  شته با شاید وای فا دا شون  شق اینکه پادگان " !ا نم به ع

 
 

 هننننرچننننی مننننن سننننننرفننننه کننننردم فننننایننننده نننننداشننننننت  
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 !آخر  هم مرا  ه برگشنننت گفت :عاخیییی این دختره سنننرماخورده انگار      

 !!!!!!ه کردحا  میگم فردا  برا امتحان ریاضی چ
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 :4اندراحوا ت امتحان نهایی

شی      شته با ضی دا شه   +امتحان ریا شی  + امتحان نهایی با تد    =دخترهم با شون

 کننننننننناننننننننننتنننننننننینننننننننننننننننننر اسنننننننننننتنننننننننرس     

بار کار من ن ود           ندلی مرا  ه نیسنننتش)وجدانی این   )وارد سنننالن که شننندم دیدم صننن

 منحنو گشننننت  هنننوز لن نخنننندم کننامننک بنرلن نناننم  نناهنر نشننننده بنود کننه            

 مرا   گرامه صنننندلی بر دو  اومد گفت: باورت میشنننه صنننندلیم پشنننت در بود؟؟؟؟

یه شننننادی روح من         ما مده بود )  )خالصننننه اون روز دوسننننت جونی مرا  ه نیو

 ...گنننننفنننننتنننننم ینننننه امنننننروز رو راحنننننتنننننم کنننننه 

مرا  ه یهو برگه سوال رو از زیر دستم کشید. و شروع کرد به خوندن .عاخه یکی ن ود بهش بگه      

 و مننننننگننننننه دبننننننیننننننر رینننننناضننننننننی؟؟؟  تنننننن

صاف کردم و         صدامو  سئله بکشفه .  سر در نمیاره هیچی میخواد م  کمی که گذشت دیدم نه بابا 

 !!!گننفننتننم: بنن ننخشنننننینند خننانننووووم دارم امننتننحننان مننینندم هننا           

 یننه نننیننم نننگنناه بننهننم انننداخننت گننفننت: منننننم دارم مننی خننونننم خننو        

تم و              ف گر لوم  ظ م ترس دارم                یننه  یننافننه  یگننذره اسنننن م تم داره  تم: و  ف   گ

 یننک نننظننر تننرحننم آمننیننز بننهننم انننداخننت و بننرگننه ام رو داد           
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ید                مه ام رو از زیر دسنننتم کشننن نا پاسنننخ  گه  که بر ته بود  گذشننن قه ن  هنوز دو د ی

گی گفتم اصال صورت جلسه کنه فدا سرم ! داره زجر کشم میکنه .با عت انیت گفتم       یعنی منو می

  .: و نننتنننم تنننمنننو م شننننند عنننهنننه بنننرگنننه منننو بننندیننند     

بهم پا داد . بعد دیدم م ک آونگ هی میره صنننندلی ردیف اول هی طفلی ترسنننید برگه ام رو 

  بنننننننننننننننننننرمنننننننننننننننننننی گنننننننننننننننننننرده

عاخر  گوشننامو تیز کردم شنننیدم دختری که هی این مرا  ه میرفت با سننر  میگه: سننوال  

 دوم...سننننننننننننننننننننننننننننننننننننوال دو

کردم                    ن قط سنننوال دو رو حننک  ف لینندم  ح لهننا رو رو  نودی سنننوا خوشننن نم بننا   م

کرد بلد نیستم رفت رو دست یکی از من خو  شانا ترهی این مرا  ه اومد رفت عاخر  فکر 

 

 .و تی رفت.سواله رو حلیدم و بعد برگه مو تحویک دادم

 

 

 

 

 

 

 

 


