
يادداشت مهمان

وقتی دانش آموز بودم...

یادم می آید کالس سوم دبستان در درس ریاضی 
ضعیف بودم. هیچ وقت نمی توانستم نمره خوبی 
در ریاضی داشته باشم. آن زمان ها از سیستم 
نمرات  من  نبود.  مدارس خبری  در  توصیفی 
کمی در درس ریاضی می گرفتم، اما خیلی خوب 
نقاشی می کشیدم. خوب یادم می آید یک بار 
برای اینکه ضعف خودم را در امتحان جبران 
کنم، پای ورقه نقاشی منظره ای کشیدم. معلم 
وقتی داشت برگه های بچه ها را می داد، من را 
صدا کرد و گفت:»بچه ها رعنا به جای مساله حل 
کردن، نقاشی کشیده، تو کی سر عقل می آیی؟ 
کی می خواهی بفهمی که با این کارها به جایی 
نخواهی رسید؟« من با بغض و ناراحتی به معلم 
چشم دوخته بودم و او با لحن تحقیرآمیز به 

سرزنش کردن من ادامه می داد.
سال ها از آن روزها می گذرد. من خودم آموزگارم 
ولی هنوز از درس ریاضی متنفرم. تنفر من تاحدی 
است که نمی توانم بدون خشم و احساسات 
منفی به سواالت دو فرزند خودم در این درس 
پاسخ بدهم. من زیست شناسی درس می دهم و 
هیچ وقت حس نکرده ام بدون ریاضی نمی توان 
زندگی کرد، اما همیشه حس می کنم تجربه مکرر 
تحقیر شدن در مقابل دیگران باعث شده وقتی 
حدس می زنم ممکن است در موقعیت شکست 
قرار بگیرم، قبل از اینکه به راه حل فکر کنم، 
پیشدستی می کنم و با پرخاشگری مانع باخت 
خودم می شوم. انگار من با این کارم می خواهم 
تقاص تمام تمسخرها و آزارهای دوران کودکی 
را از آدم هایی بگیرم که االن با آنها روبرو هستم. 
برایم  را  وضعیت  این  تحمل  که  اتفاقی  تنها 
بینش  این  به  رسیدن  می کند،  ممکن  تاحدی 
است که نباید بچه ها را با هم مقایسه کرد. من 
آموخته ام که باید در هر یک از دانش آموزانم 
موردی برای تشویق کردن پیدا کنم. فکر می کنم 
شما هم با من هم عقیده باشید که رسالت ما 
معلمان چیزی بیش از یاد دادن دانش است...
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آشنایی با نشانگان الکسی تایمیا

کوری احساسی چیست؟
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