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بادا بادا

بررسی اوضاع درسی و اخالقی

برای انسجام در آموزشگاه ها

گزارش مدرسه ی برکت وود

نتیجه ی گزارش:



جزئیات گزارش:

تدریس: ضعیف )مخصوصًا آقای َبرینگتون(
امکانات: نامناسب

غذا: غیرقابل خوردن
اخالق کادر مدرسه: بد

میزان موفقیت در آزمون ها: کاًل تعطیل!
سرویس های بهداشتی: مخوف

رتبه بندی و توصیه: به پشت صفحه مراجعه شود.
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از روزی که مدرسه ی برکت وود در سال 1983 تأسیس شد، هیچ وقت نتوانست 
در سیسـتم بادابـادا1 رتبه ی خیلی خوب بگیرد. حتـی تابه حال رتبه ی خوب هم 
نگرفته است. یک دوره ی طالیی بسیار کوتاه در اوایل دهه ی 90 بود که یک بار 
موفق شـد رتبه ی قابل قبول بگیرد. البته بعدًا مشـخص شد اشتباه شده است. 
جناب بازرس، مربع اشـتباهی را عالمت زده بود که به خاطر این اشـتباه، خود 
ایشان هم امتیازش کاهش پیدا کرد به نه به   آن  خوبی که فکرش  را  می کردیم! 

مدرسه هم دوباره رتبه ی همیشگی اش را گرفت: خیلی بد.
راستش در شعبه های سازمان بادابادا، اوضاع این مدرسه بهانه ای برای خنده 
شـده بودـ  البته در این شـعبه ها زیاد نمی شـد انتظار داشت بسـاط خنده به راه 
 باشـد، ولی خب وقتی پای برکت وود به میان می آمد، اوضاع متفاوت می شـدـ  
تـا جایـی که کارکنان شـعبه ها به شـوخی می گفتند چطور اسـت یـک رتبه بندی 
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جدید ایجاد کنند تا برکت وود رتبه ی مخصوص خودش را داشته باشد: افتضاح.
اگر این اتفاق می افتاد، برکت وود به مشکل برمی خورد؛ چون همان طور که 
مطمئنـم همه تـان می دانید، بادابادا یک سـازمان دولتی اسـت که وظیفه دارد 
اوضـاع را بررسـی کنـد تا مدارس یک وقـت افتضاح نباشـند. بازهم همان طور 
کـه می دانیـد، پدر و مادرها به این گزارش ها خیلـی اهمیت می دهند. در واقع 
بعضـی از پـدر و مادرهـا هسـتند کـه زمـان بسـیار زیـادی را صـرف مطالعه ی 
گزارش هـای بادابـادا می کننـد و بعـد هـم بـا دوستانشـان، کـه آن هـا هـم 
بچه  مدرسـه ای دارند، درباره اش بحث می کنند و تمام مدت نگران هسـتند که 
حاال با این گزارش های بادابادا بچه شـان را کدام مدرسـه ثبت نام کنند. بعضی 
از پـدر و مادرهـا آن قدر زیادی به این گزارش ها اهمیت می دهند که کاًل کودکی 

بچه شان را نابود می کنند! البته آن موضوع داستانش فرق می کند.
ایـن داسـتان با اضطراب و نگرانی کارکنان و مدیـران و اولیا و حتی بعضی 
از دانش آموزان مدرسـه ی برکت وود شـروع می شـود؛ چون قرار اسـت بازرس 
بادابـادا تـوی همیـن یـک ماه آینـده بیاید. و ایـن حتی بیشـتر از حد معمول 

باعث نگرانی می شود. به دو دلیل:
1. وقتـی بخـش آموزش انجمن مدرسـه ی برکت وود خبردار شـد که قرار 
است بازرس بیاید، اعالم کرد اگر بازهم مدرسه رتبه ی خیلی بد بگیرد، 

شاید دیگر وقتش باشد که مدرسه را تعطیل کنند و...
2. رایان واْرد.

آقـای برینگتـون همان طور کـه تلویزیون را روی میزش در جای مناسـب قرار 
می داد، گفت: »درست حدس زدین بچه های عزیز ب 6! براتون یه خبر خوب 

دارم. امروز قراره یکی از مستندهای مدرسه رو تماشا کنیم.«
صدای غرغر از کل کالس بلند شد.

آقای برینگتون گفت: »این قدر غرغر نکنین!«
دوباره همه غرغر کردند.

»گفتم غرغر نکنین. نگفتم دوباره غرغر کنین که!«
بری بنت2 گفت: »مستند دنیای بدون سرب؟«

آقای برینگتون دی وی دی را گذاشت توی دستگاه و گفت: »نه. البته که اون 
مسـتند خیلی خوبی بود، مخصوصًا اون قسـمتی که نشون می داد این موضوع 

چطور در تهیه ی روکش کابل ها مشکل ایجاد می کنه.«
سام گرین گفت: »فقط اونی رو که درباره ی گردوغبار بود نذارین! تو رو خدا!«
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آقـای برینگتـون همان طور کـه تلویزیون را روی میزش در جای مناسـب قرار 
می داد، گفت: »درست حدس زدین بچه های عزیز ب 6! براتون یه خبر خوب 

دارم. امروز قراره یکی از مستندهای مدرسه رو تماشا کنیم.«
صدای غرغر از کل کالس بلند شد.

آقای برینگتون گفت: »این قدر غرغر نکنین!«
دوباره همه غرغر کردند.

»گفتم غرغر نکنین. نگفتم دوباره غرغر کنین که!«
بری بنت2 گفت: »مستند دنیای بدون سرب؟«

آقای برینگتون دی وی دی را گذاشت توی دستگاه و گفت: »نه. البته که اون 
مسـتند خیلی خوبی بود، مخصوصًا اون قسـمتی که نشون می داد این موضوع 

چطور در تهیه ی روکش کابل ها مشکل ایجاد می کنه.«
سام گرین گفت: »فقط اونی رو که درباره ی گردوغبار بود نذارین! تو رو خدا!«
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آقـای برینگتـون همان طور کـه تلویزیون را روی میزش در جای مناسـب قرار 
می داد، گفت: »درست حدس زدین بچه های عزیز ب 6! براتون یه خبر خوب 

دارم. امروز قراره یکی از مستندهای مدرسه رو تماشا کنیم.«
صدای غرغر از کل کالس بلند شد.

آقای برینگتون گفت: »این قدر غرغر نکنین!«
دوباره همه غرغر کردند.
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»آقای برینگتون دی وی دی را گذاشت توی دستگاه و گفت: »آقای برینگتون دی وی دی را گذاشت توی دستگاه و گفت: »نه. البته که اون 
خیلیمسـتند خیلیمسـتند خیلی خوبی بود، مخصوصًا اون قسـمتی که نشون می داد این موضوع 

چطور در تهیه ی روکش کابل ها مشکل ایجاد می کنه.«
»سام گرین گفت: »سام گرین گفت: »فقط اونی رو که درباره ی گردوغبار بود نذارین! تو رو خدا!«
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»منظورت مسـافری برای همه جاسـت؟ می دونین که اون جایزه ی َپفتا رو 
ُبرده دیگه؟!«

»منظورتون بفتاست3؟«
»نه، َپفتا، جایزه ی ویژه ی پیگیران فرسایش، تخریب و آلودگی.«

»تو رو خدا دنیای چوپان ها رو هم نذارین...«
»مالکوم ِبیلی! ساکت باش. چراغ ها رو هم خاموش کن. ضمنًا نگو که عاشق 
اون بیست دقیقه ش که داشت درباره ی مزه ی انواع علف به دهن بزی توضیح 

می داد، نشده بودی.«
مالکوم کاماًل قاطعانه و طوری که مشـخص بود لحظه به لحظه ی آن مسـتند 
جلوی چشمش است، سرش را به نشانه ی منفی تکان داد و چراغ ها را خاموش 
کـرد. منویی به شـکل یک سـطل فلزی گنده روی صفحه بـه نمایش درآمد که 

این کلمات رویش نوشته شده بود: »سطل ها چطور درست می شوند.«
موریس فاِسـت، پسـر مدیر مدرسهـ  که راستش را بخواهید احتمال خیلی 
کمی وجود داشت بتواند از نظر تحصیالت، آینده ای شبیه پدرش داشته باشد 

ـ گفت: »آقا! این یکی درباره ی چیه؟«
»خب، موریس! خیلی خوشـحالم که پرسـیدی. این مسـتند درباره ی اینه 

که... وایستا ببینم! من رو که سر کار نذاشتی؟«
خواهر دوقلویش، آیال، بی حوصله گفت: »ای  کاش عرضه ش رو داشت!«

آقـای برینگتـون دکمه ی پخش را فشـار داد و گفت: »اوممم. فقط بنشـین 
و تماشا کن. خیلی جالبه.«

این را گفت و رفت تا مثل همیشه، که یک مستند حوصله سربر برای کالس 
ب 6 می گذارد، روی صندلی اش پشت تلویزیون بنشیند، عینک ته استکانی اش 

را بدهد باالی سرش و بخوابد.
همـان موقـع بـود که رایان واْرد، که سـاکت ته کالس نشسـته بـود، فهمید 

وقتش رسیده کاری را که می خواست، انجام بدهد.

اِلـی اِسـتون یواشـکی گفـت: »داری چـی می نویسـی؟« اِلـی یکـی از شـش 
دانش آموزی بود که دورِ دست راست آقای برینگتون حلقه زده بودند. دلیل جمع 
شـدن این شـش نفر هم این بود که دسـت راسـت آقای برینگتون رها شده بود 
کنار صندلی اش. سرش افتاده بود روی سینه اش و باِد خروپفش آرام سبیلش 
را باال و پایین می کرد. رد باریکی از آب دهان معلم کالس ب 6 از گوشه ی سمت 
چـپ دهانـش راه گرفته بـود تا روی چانـه اش. رایان واْرد چمباتمـه زده بود کنار 

دست راست آقای معلم و با یک مدادچشم داشت چیزی می کشید.
رایان یواش جواب داد: »االن می بینین...«
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اِلـی اِسـتون یواشـکی گفـت: »داری چـی می نویسـی؟« اِلـی یکـی از شـش 
دانش آموزی بود که دورِ دست راست آقای برینگتون حلقه زده بودند. دلیل جمع 
شـدن این شـش نفر هم این بود که دسـت راسـت آقای برینگتون رها شده بود 
کنار صندلی اش. سرش افتاده بود روی سینه اش و باِد خروپفش آرام سبیلش 
را باال و پایین می کرد. رد باریکی از آب دهان معلم کالس ب 6 از گوشه ی سمت 
چـپ دهانـش راه گرفته بـود تا روی چانـه اش. رایان واْرد چمباتمـه زده بود کنار 

دست راست آقای معلم و با یک مدادچشم داشت چیزی می کشید.
االن می بینین...رایان یواش جواب داد: »االن می بینین...« رایان یواش جواب داد: 
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صـدای تـوی تلویزیـونـ  کـه برعکس صدای رایـان، هیچ هم یـواش نبودـ  
گفت: »و بعد، ورقه های فلزی دور قاب سطل قرار می گیرند...«

رایـان خیلـی با دقت و خیلی یواش، طوری که خیالش راحت باشـد آقای 
معلم بیدار نمی شود، شروع کرد به نوشتن.

سام گفت: »چه هوشمندانه! داری برعکس می نویسی.«
رایـان گفـت: »آره.« و بـا نهایـت تمرکـز به نوشـتن ادامه داد. صـد البته این 
یک جور شـوخی شـیطنت آمیز به حساب می آمد. رایان، که ُتخس ترین شاگرد 
مدرسـه ی برکت وود بود، به این شـوخی هایش حسابی افتخار می کرد. او بین 
تمام کسـانی که از این مدل شـوخی ها می کردند، فیلسـوف محسوب می شد. 
هیچ وقت هم سراغ شوخی هایی مثل گذاشتن سطل آب باالی در، یا سفارش 
دادن پنجاه تـا پیتـزا دم خانه ی یک بدبخِت از همه جا بی خبر نمی رفت. شـعار 
آقـا رایـان ـ اسـتاد شـوخی های شـیطنت آمیز ـ همیشـه ایـن بود: برو سـراغ 
ایده های جدید. حتی اگر هم زمانی از آن مسـخره بازی های قدیمی اسـتفاده 
می کرد، مثل همین بال آوردن سر معلمی که خوابش برده، باید آن را به روش 
خودش اجرا می کرد. بعضی ها می گویند نمک داسـتان به  جزئیاتش اسـت و 
این جناب نمکدان، همیشـه خاطرجمع می شـد که تمام جزئیات را برای تمام 

بانمک بازی هایش درست برنامه ریزی می کند!
»در ایـن مرحلـه باید اطمینان حاصل شـود که کف سـطل سـوراخ نداشـته 
باشد. اگر این طور باشد ـ هاها! ـ بعدًا باید منتظر شکایت مشتری ها باشید!«

رایان مدادچشم را زمین گذاشت.
همان طور با صدای آهسته رو به جمع کوچک تماشاچی هایش گفت: »خب. 

حاال وقت شاهکاره.«
دسـتش را بـرد تـوی کیـف مدرسـه اش و یک جعبـه ی پالسـتیکی کوچک 
درآورد. توی جعبه، یک مورچه سرگرم گاز زدن به تکه ای کاهو بود. رایان انگشت 
اشاره اش را برد توی جعبه تا مورچه برود رویش. همان طور که هم کالسی هایش 
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دورش حلقه زده بودند و تماشـایش می کردند، انگشـتش را برد سمت پیشانی 
آقـای برینگتـون، درسـت پاییِن جایی که عینکش را گذاشـته بود روی سـرش. 
مورچه باال را نگاه کرد، شـاخک های ریزه میزه اش را تکانی داد و از انگشـت رایان 

رفت پایین.
»با این روش، در هر کارگاه می توان روزانه پانزده سطل تولید کرد.«

صدایی گفت: »وایسـتا ببینم! نکنه داری اون کاری رو می کنی که من فکر 
می کنم...؟«
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رایـان سـرش را برنگردانـد. همان طور متمرکز و دقیق، انگشـتش را بی حرکت 
نگه داشته بود.

گفت: »نمی دونم د یونا! فکر می کنی دارم چی کار می کنم؟«
دیونا َبکسـِتر، دوسـت صمیمی رایان، درست پشت سـر او ایستاده بود. او در 
این شـوخی ها دسـتیار رایان می شـد. البته معنی اش این نبود که احساس کند 
یک جورهایی زیردست رایان است. مخصوصًا که دو ماه هم از رایان بزرگ تر بود.
»فکر کنم داری یه کاری می کنی که معنی ش اینه که اون مورچه  هه قراره بمیره.«

رایان گفت: »خب... شاید...«
دیونا گفت: »نمی تونی این کار رو بکنی.«

»چی؟«
»نمی تونـی ایـن کار رو بکنـی، رایـان! در حـق مورچـه نامردی می شـه. اون 
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مورچه ی کوچولو داشـت برای خودش توی باغچه ی خونه ی شـما می چرخید 
و خونـه ی مورچـه ای خودش رو درسـت می کرد و توی حـال و هوای خودش 

برگ جمع می کرد...«
»نگـم بـرات کـه دیدم داشـت محتویات دماغ  بنـده رو با خـودش می برد! 
اصاًل این طوری شـد که گرفتمش. نتونسـت جلوی اشـتهای خودش رو برای 

اون مخلوط شور بگیره!«
»حاال هرچی. نکته اینجاست که نقشه ای که کشیدی نامردیه. در حق آقای بی4 

نه  ها؛ در حق مورچه.«
رایـان، کـه همچنان چشـمش بـه مورچه بود که داشـت کم کم به پیشـانی 
معلـم می رسـید، گفـت: »دیونا، اگـه همین طـوری جروبحث کنیـم، برینگتون 

بیدار می شه!«
»پس جروبحث نکن.«

باالخره رایان سرش را بلند کرد تا به چشمان دیونا خیره شود. نگاه دیونا طوری 
نبود که رایان بتواند به جروبحث ادامه بدهد.

رایـان آهی کشـید و گفت: »خیلی خـب، خیلی خب!« بعد هم انگشـتش را 
دوبـاره بـرد توی جعبه ی پالسـتیکی که کاهو داخلش بـود. مورچه، که یک بار 
از جعبه بیرون رفته و حاال دوباره به جعبه برگردانده شـده بود، گیج وویج وارد 

جعبه شد تا بقیه ی کاهویش را بخورد.
رایان گفت: »خب حاال با چی قلقلکش بدیم؟«

دیونـا گفـت: »نگـران نباش.« رفت پشت سـر آقـای برینگتون کـه همچنان 
در خـواب خـوش بود. سـرش را خم کرد تـا نوک موهایش به پیشـانی معلم 
بخورد. بعد هم سرش را به این طرف و آن طرف تکان داد تا رشته های مویش 

آرام روی خط عمیق اخم های پیشانی معلم کشیده شود.
آقـای برینگتـون در خـواب حرکتـی ناگهانـی کـرد و بینی اش را تـکان داد. 

رایان، که داشت تماشایش می کرد، فهمید.
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»خیلی خب! همه برگردین سر جاهاتون! همین االن!«
همه دویدند و به موقع سر میزهایشان رسیدند. در واقع با یک حرکت، همه 
نشسته بودند و داشتند آقای برینگتون را نگاه می کردند که چشم هایش را باز 
کرد و گذاشـت عینکش بیفتد روی بینی اش و بعد با کف دسـت راسـت کوبید 

روی پیشانی اش.
خمیازه ای کشید و بلند شد و گفت: »اوممم. خب، بچه ها!«

خواسـت بگوید: »مسـتند بسـیار جالبی بود. امیدوارم از دیدنش لذت برده 
باشین.«

ولی فرصت گفتن این جمله را پیدا نکرد، چون همه داشـتند او را با دسـت 
نشان می دادند و هرهر می خندیدند.




