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به بهانه بازگشایی مدارس ،سفری کوتاه
به  10مدرسه عجیب در نقاط مختلف دنیا

از مدرسه همسریابی
تا مدرسه مارگیـری!
نفس عمیق بکشید! هیچ بویی حس نمیکنید؟ همین رایحهای که چند روز است توی هوا پیچیده ،بعضیها را کالفه کردهاست و بعضیها
را سرخوش .از مدرسهگریزانها ،از اواسط شهریور که «باز آمد بوی ماه مدرسه» توی مغزشان پخش میشود ،حالشان گرفته میشود و بچه
درسخوانهای عشق کتاب و دفتر ،مشامشان را تیز میکنند تا بوی ماه محبوبشان را با تماموجود حس کنند .چه از گروه اول هستید چه
دوم ،چه از شروع مدرسهها خوشحالید چه دمغ ،پرونده امروز ما را که گشت و گذاری است در دنیای عجیبترین مدارس دنیا از دست
ندهید .بعضیهایشان همانهایی هستند که توی رویاها و آرزوهایمان تصورشان کردهایم؛ مثل مدرسهای که هیچ قانون و مقرراتی ندارد.
بعضیهایشان مسخره و بیمعنی بهنظر میرسند؛ مثل مدرسهای که هدفش آشنایی بچهها با موجودات افسانهای است و بعضیهایشان هم
تحتفشار محدودیتها و شرایط نامساعد ،ایجاد شدهاند؛ مثل مدرسهای که کالسهایش در ایستگاه قطار برگزار میشود .با ما همراه باشید.
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آموزش جادوگری | ماساچوست

اگر طرفدار کتابها و فیلمهای «هریپاتر» هستید ،البد بسته
بهسنوسالتان،گاهیباصدایآرامیابلندآرزوکردهایدکاشتویدنیای
واقعی هم مدرسه جادوگری وجود داشت .خب این آرزو ،چندسالی است
که برای دانشآموزان آمریکایی محقق شدهاست .مدارس جادوگری
در «ماساچوست»« ،شیکاگو» و «ایلینوی» از اوایل سال  ،2000افتتاح
شدهاند و به بچهها عقاید جادوگران ،تردستی و حقههای غیبگویی
را آمــوزش میدهند .جادوگرهای آینده الزم نیست حتما سر کالس
حضور داشتهباشند و میتوانند درسها را بهصورت آنالین هم آموزش
ببینند .یک جادوگر اهل کالیفرنیا چند سال پیش مدرسه جادوگری
تأسیس کرد و مدعی شد کارهای آنها در این مدرسه ،کامال واقعی است
شآموزهای زیر 18سال
و بلوفی در کار نیست .این مدرسه مخصوص دان 
است که به آن ها «هریپاتر» میگویند .کوانتوم ،فیزیک ،متافیزیک،
نجوم ،اختر فیزیک ،طب باستانی و گیاهی،
افسانهها ،روایتهای قومی از سراسر
جهان و ریاضیات پیشرفته ،بعضی
از دروســـی اســت کــه در دوره
هفتساله جادوگری آموزش
داده میشوند .برای کسانی
پس
هم که مطمئن نیستند از ِ
پاس کردن همه این درسها در
زمان مشخصشده برمیآیند،
کمپ تابستانی برگزار میشود.

6

جایی برای پیداکردن همسر | پکن

چینیها برای افزایش آمار ازدواج در کشورشان دست به دامن
روشهای احمقانهای میشوند که یکی از آن ها بازار همسریابی است.
والدین دارای فرزندان دمبخت ،آگهیهایی تنظیم میکنند و به یکی از
پارکهای بزرگ شانگهای میروند تا برای فرزندشان همسری مناسب
پیدا کنند .این چینیهای خالق(!) ،در پکن مدرسهای دایر کردهاند
که به دختران یاد میدهد همسر پولدار پیدا کنند .در این مدرسه ،به
دختران طرز برخورد با یک مرد ثروتمند ،مهارتهای فریبنده بودن ،طرز
سرو چای و پیداکردن زیبایی درون آموزش داده میشود .دانشآموزها
همچنین در این کالسها طرز تشخیص پولدار واقعی را از کسی که فقط
قصد دست انداختن و فریب دادن دارد ،یاد میگیرند .این آموزشها
البته رایگان نیست و شهریه مدرسه
همسریابی ،بـــهازای  10تا
 30درس ،بیش از سه
هــزار دالر اســت .چین
تنها کــشــوری نیست
که در آن به دختران
راه ازدواج با همسری
پــــول دار یــــاد داده
م ـیشــود .در مسکو و
نیویورک هم از این نوع
کالسها وجود دارد.
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مدرسه اِلفها | ایسلند

حتما «اِلف»ها را توی کارتونها و فیلمهای تخیلی مثل «ارباب
حلقهها» و «هابیتها» دیدهاید؛ موجودات افسانهای ریزجثهای که توی
جنگلها ،غارها و کنار چشمهها زندگی میکنند .ایسلندیها «الف» را
خیلیجدیمیگیرند،آنقدرکهبرایشناختناشمدرسهرا هانداختهاند.
مدرسه الفها که در دهه  90میالدی تأسیس شده ،طرفدارهای زیادی
دارد چون میگویند بیش از نیمی از مردم ایسلند به واقعی بودن الفها،
باور دارند .در این مدرسه ،دانشآموزان با  13نوع الف آشنا میشوند؛
دربارهظاهرالفها،محلزندگیوروابطآنهاباانسانهاآموزشمیبینند
وبهتجربیاتکسانیگوشمیدهندکهباالفهاارتباطنزدیکداشتهاند!
بهترین خاطرهها از مدرسه معموال تجربه اردوهــای دستهجمعی است.
دانشآموزهایمدرسهالفه اهماردورابهشیوهخودشانتجربهمیکنند؛
یک برنامه آموزشی که فرهنگ عامه ایسلندی را در برمیگیرد و شامل
یک تور اختیاری پنج ساعته در خانههای اِلف یا خانههای احتمالی اِلف
میشود!برایاینکهمیزاناعتقادایسلندیهابهالفواهمیتاینمدرسه
را درک کنید ،بد نیست بدانید که بسیاری
از فعالیتهای ساختمانی و ساخت
جادههای جدید در این کشور بهدلیل
مخاطراتی که برای زندگی الفها
ایجاد میکند ،متوقف و سازمان
راهــداری ایسلند مجبور شدهاست
کتابچه پنج صفحهای را برای مختل
نکردنزندگیالفهامنتشرکند.
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ه تربیت گالدیاتور
مدرس 

| رم

گرچه از دوهزار سال پیش ،بازی گالدیاتورهای رومی ممنوع
شدهاست اما هنوز هم میتوانید برای تبدیل شدن به یک اسپارتاکوس
مدرن آموزش ببینید .برای این کار باید در تنها مدرسه رسمی گالدیاتورها
درایتالیایعنی«مدرسهگالدیاتورهایرومی»،ثبتنامکنید.دراینمدرسه
که در شهر رم واقع شدهاست ،نحوه مبارزهکردن در میدان جنگ آموزش
داده میشود .البته دانشآموزان قبل از به دست گرفتن سالح واقعی،
اول باید آموزشهای فیزیکی پیچیده مثل آزمون چابکی ،هماهنگی،
سرعت و قدرت را پشت سر بگذارند و درنهایت دربرابر مربی خود در میدان
جنگ قرار بگیرند .اصول مبارزه رومی ،شمشیربازی و گوش کردن به
سخنرانیهایی درباره مبارزان
روم بـــاســـتـــان ،بخش
دیگری از درسهای
ایــــــــن مــــدرســــه
اســـــت .خــاصــه
گالدیاتور شدن
اصــــــا راحـــــت
نــیــســت و پــاس
کردن دورههای
آموزشی آن ،بین
چندماه تا چندسال
زمان میبرد.
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تحصیل در ایستگاه قطار

| هند

شنیدهاید به هند میگویند کشور عجایب؟ یکی از عجایب این
کشور ،مدرسه قطاریاش است ،البته بیشتر از اینکه برگزارشدن کالس
درس در ایستگاه قطار تعجبآور باشد ،اقدام جالب معلم این مدرسه باعث
شگفتی است« .ایندرجیت کورانا» ،معلم خیرخواهی که با قطار به محل
کارش میرفت ،کودکان فقیری را دید که همه زندگیشان را در سکوهای
قطارمیگذراندندوامکاندرسخواندننداشتند.ایندرجیتتصمیمگرفت
مدرسهرابهسکویقطاربیاورد.بچههادراینمدرسهشعر،عروسکگردانی
وبازیگرییادمیگرفتندوهروقتمیخواستند،میتوانستندمدرسهراترک
نحتیبهفکرغذاوخدماتپزشکیدانشآموزهایشهم
کنند.معلممهربا 
بود و آنها و خانوادههایشان را از این نظر ،حمایت میکرد تا هیچ چیز مانع
درسخواندنبچههانشود.ایندرجیتکوراناسال 2010ازدنیارفتولی
میراث او ،هنوز در هند پابرجاست؛
مــدارس قطاری که هدفشان
کــــاهــــش آســــیــــبهــــای
اجــــتــــمــــاعــــی ،ارائــــــه
مراقبتهای بهداشتی
درمــــانــــی و آمــــوزش
ابـــتـــدایـــی یــکســری
مشاغل بــه کــودکــان و
نوجواناناست،همچنان
به لطف معلمهای نیکوکار
وجوددارند.
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آموزشگاه بابانوئلها

| آمریکا

مدرسهبابانوئلها،میتواندلقبعجیبترینمدرسهاینفهرست
را از آن خودش کند؛ چون نهتنها شبیه تصورمان از مدرسه نیست بلکه
دانشآموزهایش هم با چیزی که بهعنوان دانشآموز میشناسیم ،بهکلی
متفاوتهستند.میانگینسنیدانشآموزهایاینمدرسه63،سالاست
و اولویت ثبت نام با کسانی است که موهای سفید و ریش بلند داشتهباشند
داوطلبان فاقد این ویژگیها هم میتوانند در مدرسه ثبت نام کنند ،به
اما
ِ
شرطاینکهدرحوزهروانشناسیکودکتجربهداشتهباشند.پیرمردهای
این مدرسه یاد میگیرند چطور با کودکان معاشرت کنند و در تعطیالت
کریسمس سرحال باشند .آنها همچنین اصول اخالقی ،آرایش و لباس
مناسب ،اسباببازیهای جدید مورد عالقه بچهها و ژست گرفتن برای
عکسراآموزشمیبینند.هدفازتأسیسمدرسهبابانوئلهاوپیامشاین
استکههرکسیلباسبابانوئلیاندازهاشباشد،نمیتوانداینکارراانجام
بدهد .بابانوئلها بعد از گذراندن دورههای
تخصصی و گرفتن گواهینامه از این
مدرسهومراکزدیگریکهدرمناطق
مختلف ایـــاالت متحده وجــود
دارنــد ،میتوانند در تعطیالت
کریسمس به هرکجای دنیا که
میخواهند ،سفر کنند و برای
بچههاییکهمنتظرشانهستند،
هدیهببرند.
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مدرسهای بدونقانون | بروکلین

5

ایدهاولیه«مدرسهآزادبروکلین»،خیلیهمچیزعجیبوغریبی
نیست؛ هرکس فقط یکروز مدرسه رفتهباشد ،احتماال رویای تأسیس
مدرسهای بدون قانونهای دستوپاگیر را در ذهن اش پروراندهاست.
مدرسهآزادبروکلینکهسال 2004تأسیسشدهاست،هیچقانونیندارد
چونمسئوالنشمعتقدنددانشآموزهابایدبتوانندخودشانراهشانراپیدا
کنند.بچهها،خودشانتصمیممیگیرندکهدربارهچهموضوعاتی،آموزش
ببینندواگردلشاننخواهدسرکالسبنشینند،میتواننددرخانهبمانند.
البتهبعیداستکسیچنینمدرسهایرادوستنداشتهباشد،چوندرآناز
امتحان،تکلیف،حضوروغیابونمرهخبرینیست.اینمدرسهخصوصی،
بهاستانداردهاوآزمونهایایالتیپایبندنیستوبهرغمانتقادهایفراوان
بهخاطر نداشتن مقررات ،همچنان به کــارش ادامــه میدهد .معلمها
در این مدرسه باحال ،راهنماهایی هستند که به دانشآموزهای چهار
تا18ساله کمک میکنند تا تجربه
یادگیری خودشان را هدایت و
شکل اداره کالسها و حتی
طراحیآنهاراتعیینکنند.
فلسفه ،ستارهشناسی،
روانش ــن ــاس ــی ،تــجــارت
و کـــســـبوکـــار ،بعضی
از چــیــزهــایــی اســــت که
دانشآموزهای این مدرسه
یادمیگیرند.
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درسهایی برای آینده | فیالدلفیا

«مدرسه آینده» که در سال  2006تاسیس شده ،براساس
هدفش یعنی آماده کردن دانشآموزها برای آینده ،نامگذاری شدهاست.
ن مدرسه ،مداد و دفتر به کار نمیآید ،تختهگچی و تختهپاککن هم
در ای 
در کار نیست .بچهها درسهایشان را با انواع اپلیکیشنها یاد میگیرند
و معلمها از تخته هوشمند استفاده میکنند .این چیزها البته باعث
نشدهاست مدرسه آینده را در فهرست عجیبها بیاوریم بلکه سیستم
آموزشیاش ،آن را از بقیه مدرسههای عادی جدا میکند .بچهها در این
مدرسه از ساعت  9تا  16سر کالس هستند ،یعنی دقیقا بهاندازه ساعت
کاری ادارههــا؛ چون همانطور که گفتیم بنابهنظر مسئوالن مدرسه،
دانشآموزان قرار است در آینده نزدیک وارد جامعه شوند و باید از هر
لحاظ برای آن ،آماده باشند .دانشآموزهای این مدرسه ،هم حسابی
بچه درسخــوان هستند و توی درسهایی مثل ریاضی و علوم حریف
میطلبند ،هم با گذراندن دورههای شغلی،
برای ورود به بازار کار تمرین میکنند.
اگــر فکر میکنید ایــن مدرسه
پیشرفته و جـــذاب ،هرکسی
را بهراحتی ثبتنام میکند،
در اشتباه هستید؛ سال اول
شــروع به کــار مدرسه آینده،
مدیرانش آنقدر سختگیری
کردند که جمعیت دانشآموزها
به حد نصاب هم نرسید.

درسخواندن در حالت شناور | بنگالدش

موسسه افسون کردن مارها

10

تاحاالفکرکردهایدحتماالزمنیستکالسهادریکمکانثابت
مشخص برگزار شود؟ بنگالدشیها به این موضوع فکر کردهاند و مدارس
شناورساختهاند.البتهنهازسردلخوشیبلکهبهایندلیلکهدربنگالدش
بارانهای سهمگین و سیلهای فــراوان ،خانهها و مدرسهها را تخریب
میکنند و تحصیل کلی دانشآموز را بهخطر میاندازند .بههمین دلیل،
یک مرکز خیریه که تخصص اش درست کردن مراکز بهداشتی -درمانی
و خانههای شناور است ،از سال  2002شروع کرده به ساختن مدارس
قایقی.اینقایقهاباانرژیخورشیدیکارمیکنندوحتینسبتبهبعضی
مدرسههایواقعدرخشکی،تجهیزاتخوبیدارند،مثلکتابخانه،لپتاپ
و دسترسی به اینترنت .مدرسه شناور ،غیر از بنگالدش در شهر «الگوس»
نیجریه هم بهدلیل خطر باالآمدن سطح
تاالبها ،وجود دارد .این مدارس
عالوه بر کالس درس ،زمین
بازی و ورزش هم دارد و در
ِ
شرایطآبوهوایی
بدترین
میشود با خیال راحت
در آن درس خــوانــد.
خــاصــه دان ـشآمــوزهــا
توی بنگالدش و نیجریه،
بــههــیــچ وجــــه از درس
خواندنخالصیندارند.

| هند

مردم دهکده «گاریگانج» هند ،آشنا کردن فرزندانشان با
مارها را ضروری میدانند و دوست دارند هرچه زودتر آنها را وارد دنیای
این خزندگان کنند .مارها در این منطقه ،مقدس هستند و بچهها از
سنین کم با آنها رفیق میشوند .رفاقت با مارهای سمی و مرگبار البته
به آموزش نیاز دارد؛ بههمین دلیل مدارسی برای آموزش ارتباط برقرار
کردن با مارها در هند تأسیس شدهاست .در این مدارس به کودکان از
دو سالگی نحوه جادو کردن مارها را آموزش میدهند .دانشآموزها با
گذراندن دوره  10ساله در مارگیری مهارت پیدا میکنند و وقتی 12
ساله میشوند دیگر همه چیز را درباره مارها و طبیعتشان میدانند.
پسرهادراینمدرسهیادمیگیرندچطورباصدایفلوتمارهارامیخکوب
کنندودخترهاهمنحوهنگهداری
از مارها را آموزش میبینند.
با وجود اینکه اهالی از
سنینپایینوبهصورت
آکــــادمــــیــــک(!) با
مارها خو میگیرند
و ح ــت ــی آنهــــــا را
روی دوششــــــان
مــیانــدازنــد ،بازهم
موفق بــه اهلی کــردن
کاملشان نمیشوند.

منابع :مجله گردشگری الیگشت ،روزیاتو ،مجله کسبوکار بازده ،عصر ایران ،کجارو ،اسپوتنیک ،خبرآنالین ،ایسنا ،جامنیوز ،العالم

جدول سخت [شماره ]429
طراح جدول :بیژن گورانی

افقی
  - 1درخت افكن  -شریان  -مقاوم و پرطاقت  -نوعی بیماری
ویروسی که سیستم دفاعی بدن را مختل می کند -چرك زخم
 عالج كردن  -معشوق  -قطعه سنگی بزرگ تر از قلوه سنگ - 3به نرمی رفتار کردن -دوران دوم زمین شناسی -نام دیگر
شهر ابرکوه  - 4نوعی ترانه شاد نواحی جنوب ایران -بسیار
درخشان -اصل مطلب  - 5حیوان وحشی  -خواهش های
نفسانی  -انسانی که از مادر زاده نشد  -نوزاد  -آتش - 6
واحد نظامی  -از نویسندگان معروف داستان های کوتاه
ادبیات معاصر کشورمان وصاحب کتاب شلوار های وصله
دار  -راست و درست  - 7قیمت  -رخوت  -دستی  -هوو  -از
القاب اروپایی  - 8مرکز سینمایی هندوستان  -بیماری تنگی
مجاری تنفسی  -جانوری پستاندار از خانواده موش - 9
پایه ها  -مجموعه دستورالعمل هایی که با ترتیب معینی اجرا
می شود  -پیش امضا  - 10بدون معطلی  -گنجشك  -خوش
منظره و باصفا -قصد  - 11بخشنده  -ظرفی برای نگهداری
مواد غذایی  -یكی پس از دیگری  -خون بها.
عمودی
 - 1شاخه ای از فیزیک که به بررسی تبدیل کار به گرما می
پردازد  - 2ظالم و زورگو  -دست نخورده  - 3كندر  -نوعی
از فعل مضارع  - 4جــاری -آفریده شدگان  - 5نام مادر
امام هــادی(ع) -کالم روان و شیوا  - 6جای پا  -دوچرخه
مسابقه ای  -شور و هیجان همگانی  - 7ناپخته  -کمربند
فرضی زمین  - 8منفذ  -از ساز های زهی  - 9نوعی تمساح

 چــوب دستی  - 10تاندون  -پــول  - 11همان سیباست  -الشه جانور  - 12متداول  -نوعی دیسک فشرده
 - 13زبانی از شاخه زبان های سامی  -سخن توأم با کنایه
 - 14مجموعه داستانی نوشته منیرو روانی پور  -پیشوندی
معادل میلیون  - 15دویــدن  -معبد یهود  -چیز - 16
مسابقه اتومبیلرانی  -نجس  - 17سخنوران  -تلویزیون
 - 18كمك كننده  -غربال  - 19جامه کس سیه و  ...خود
ازرق نکنیم  -استاتیك  - 20فرسوده و از کار افتاده.
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طراح جدول :مجید شادروح
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افقی:
-1نبات – از نام های دخترانه ایرانی به معنی قدرتمند – گیسو – بی رونق  -2سرزمین – اخگر  -لباس شنا  -مزد  -3زمان
بی پایان  -رایج  -بیرون  -4درون  -سرگشته – مادر لر -دربست کارخانه  -شاهد -پسوند شباهت  -5مكروحیله-
الهه هنر نزد رومیان باستان  -همسایه  -6ماده بیهوشی – جای خلوت – وی – از القاب اشرافی اروپا – سخن زیر لب
 -7پشتیبانی -اضطراب -بهشت شداد  -8عالمت مفعولی -پیامبرنقاش -جهت -فلز رسانا – برداشت غالت – تلخ
 -9غالم – مامور تشریفات در دوره صفویه  -فلز گلوله  -10پاندول – محافظ – پشیمانی  -اشاره  -11الغر – خودروی
سواری صندوق دار – اهل ساری – واحد پول ایران در عهد قاجار
عمودی:
-1عارضه بزرگ شدن بیش از حد غده تیروئید به دلیل
کمبود ید  -نومیدی  -2حرف تردید  -لیکن – موی مجعد
 -3ناز و غمزه – زمستان  -قله زاگرس  -4شکوه و عظمت
چرك-کچل-5صومعه-توان-6شوربا-درختلرزان-گلی سفید  ،کوچک و خوشبو  -7نیم سال تحصیلی  -از
بخش های پنج گانه اوستا  -8ماهر  -تن پوش چهارپایان
–صدایمهیب-9التهابمغزسروغشایآنکهباتشنجو
پریشانحواسیهمراهاست-شبروستایی-رودآرام-10
مارال-کمکوهمراهی -11رزمایش-حشرهخونخوار
 -12انــدك -ناشنوا – به طور یقین  -13واحــد سرعت
فراصوت–رها-راکب-14آبشارمعروفآمریكایشمالی-
چغندرپخته-15منافق–رنج–پیوسته-16پیاله–مخترع
تلگراف  -17نوعی زغال سنگ – مهمل – کاغذ فروش
 -18غذایبیمار–گندمسوده– یکترکی -19دویارهم
قد–بهره–ضمیرجمع -20مالقات -مرتعش
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