
1 »عليرضا حبيب«شوید.خسته میآیۀ یأس خواندنشما هم که باشید از این همه تکرار و به اصطالح باشید خود
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خوانید.می»الف«مختصري از آنچه در 

شینیم سر کالس ون! بآموزيانشتا حاال به خودت نگاه کردي؟ تا حاال کمی درمورد خودت فکر کردي؟ شدیم مثل یک ماشین د
حال انفجار که منتظر شکستن ضامن مانند یک زودپز در مان را کامل کنیم و شاید هم تکلیفی باشد و... بعدهاي نوشته و ننوشتهجزوه

است با صداي زنگ منفجر شویم و با شوق رهایی از کالس به اندوه تکالیف زنگ بعد پناه ببریم. اوج انتظار ما از زندگی کامل بودن تکلیف 
و سایر بستگان مدرسه، جامعه، مبه پدر و مادر، عمه، دایی، خاله، عمو، معلّع خروجی مورد نیاز رازنگ بعدمان است. بعد هم مانند یک تاب

حلّی جایی به غیر از محل حفظ جزوات بشنو تا خدایی نکرده زبانم الل فکر نکنند علّامهتحویل دهیمبه صورت عددياین وري و اون وري
شویم اي که خوب آخرش که چی؟ میتا به حال فکر کردهکنند).(که مطمئن باشید خیلی ها همچین فکري می.بنویس تکراري است

مثل چندین و چند میلیارد آدمی که مثل مور و ملخ سرشان به کارشان است و خوب باز هم که چی؟ خوب درس بخوانیم که چی؟ مدرك 
خواهیم به چی برسیم؟ فقط این مقدمه را نوشتم تا بگویم این مدرسه خیلی بیشتر آخرش میبگیریم که چی؟ اصال زندگی کنیم که چی؟

ها اند) خیلی بیشتر از اینبوده»تو«شان زمانی ها (که بیشترها، این معلّمي این ها که بگذریم این رفاقتاصال از همهها می ارزد؛از این
»عليرضا حبيب«ها می ارزي!ات خیلی بیشتر از اینشان را بیخیال؛ خود سمپادياصال همهد؛نارزمی

)1(شمارةشیر  تو شیر  
مدرسه!يهي به هم ریختبرنامهحکایت 

براي انجام هرکاري باید شنوندتان (!) که اید و اگر هم نشنیده باشید میاید که انگار نشنیدهاید و انقدر شنیدهحتماً تا به حال شنیده
شنیدنی که براي هر ،شنوندتان نیاز به شنیدن داشته باشندهایی که میها؛ ولی شاید همیناین جور صحبتریزي داشته باشید و ازبرنامه

ي تواند تسکین دهندههایی که طوالنی شدند بگوییم که از نگاه ما خوشایند است و میاي خالی از لطف نیست. از زنگ تفریحکسی در هر مرتبه
ییم که به علّت عزاداري هاي درسی بگوتوانیم از کوتاه شدن زنگهاي عزیز باشند ولی در عوضش هم میممحتواي معلّ هاي پرخستگی کالس

توان د.ك.ي را نمیآن هم کالسي لیوان بستیم ولی داشتن دو زنگ درسی پشت سر همما تا چند روز چشممان را بر آن نیمهطبیعی بود و
هم مشخص هنوزبهتر باشد از برنامۀ هفتگی که همشاید)ۀ ابتدایی زنگ را آزاد گذاشتند!لطف کردند چند دقیق» .عم«ندید! (هر چند استاد 

آموزانی که به درستی به کالس سینما رفتند و نیست بگوییم که هفتۀ پیش باعث شد برداشت مسئولین از دانش
سینما رفتند و به درستی باید لکالسد که به اشتباه به آموزانی باشنتند؛ دانشرفبه اشتباه باید به کالس عربی می

اي برنامۀ هفتگی بود و آخر سر هم به جاي این که به برداشتی که حاصل تغییر لحظه؛رفتندبه کالس عربی می
کنند با بستن دهان همه سعی داشتند اشتباه خود را توجیه کنند. از خواهی اشتباه به وجود آمده معذرتخاطر 

ي طوالنی، تکراري و هاکه عموماً با صحبتگاه صبحمراسمرسیم به افزایش مدّتهمۀ این ها که بگذریم می
به آموزان با عالقه و شور خاصیي دانشها چنین است که همهد و انتظار ناظمنشوهمراه میکنندهخسته

ولی مطمئن؛نامندآن را بیهوده می»غر نزنید«هاي پیشینِ آموزان با رجوع به بحثگاه دانشهایی که صحبت

۱۳۹۴آبان ۴ام ۱شمارۀ 

عالمه ح انتقادی و اجتماعی  راهنما تهران۱نشریه خبری
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سرگرمی
با معنا نهفته است! به این صورت که هر حرف معادل حرف دیگر است. به اولین رباعیدر چرت و پرت زیر یک 

»«شود.کسی که شعر اصلی را بیاید یک عدد بن فري اهدا می
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زادهحبیبسردبیر: علیرضا 
شورای نویسندگان (ب.ت ح.ا):

امیررضا ،زادهبیبعلیرضا حهادی بابالو، محمدابازاده، البرز ب
ســــروش ، اصــــغر دهقــانیعلینیکو، آرامدلآراد خــانی، 

امیرخسرو کتیراییشهبازی، 

زادهویراستار، گرافیک و صفحه بندی: علیرضا حبیب

شان در سردبیر: به گروه فیزیک افتخار داده شد و از ایدهتبصرۀ
.تا رستگار شوندفری) استفاده شد. باشد بخش سرگرمی (بن

به رایانامۀ با نامتاناگر برای این نشریه مطلبی در نظر دارید آن را
@gmail.com80alirezahabibارسال کنید.


