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ي دوم)(دورهحلّیعلّامهگزارشی از مهدکودك 

فروردین همه با آستین کوتاه 1یاباره سرد شده وهمه جا به یک12:01مهر ساعت 1اید؟ آیا ها دقت کردهتا حاال به تغییر فصل
ی م آرام تغییر مولی همه چیز آرابه خود بگیرندل در مثال مام تحوّهایی بارانی و برفی ناروزخیر! ممکن استروند؟بیرون می

گاه در آن صبحشود که ي هفتگی جدیدي داده مید. کم کم برنامهکنییر میکند! مدرسه نیز همین طور است! مدرسه کم کم تغ
خورد و هر ثانیه از آن ارزش طال پیدا مان زود میا از شوخی وقتی که ما زنگ کامپیوتر و زیست و فیزیکجددرسی شده!زنگ
ها! الکی که کردند! تازه این مسابقات جایزه هم داشتشده و مسابقه بر پا میصاحب زنگ درسی ها براي خود ، بعضیکردمی

اي که در زنگ ایهپازه آخر سال همت» امتیاز!«شود؟؟ گرفت! باورتان میشد، امتیاز میاي که در مسابقه برنده مینبود! هر پایه
شود! شاید دور از ذهن نباشد که تا چند ماه م میبه عنوان برنده اعالگرفتامتیاز بیشتري شان) (به قول خودشمهمدرسی

ه و ممکن است هاي ترقی را طی کردها که همین طور پلههاي صبحگاهت را نوشتی؟ فقط خواستم به بعضیدیگر بگوییم مشق
»عليرضا حبيب«نند بگویم، اینجا مهدکودك نیست.برپا ککوانتومکالس فیزیکایستادهه دیگرتا چند ما

ن، مسئله این است!نخوردخوردن یا 
اند که این چشند به این فکر فرو رفتهطعم بسیار لذیذ غذاي مدرسه را میناهار خود را از خانه نمی آورند و هر روز بسیارياحتماالً

.د. به همین سبب سعی کردیم گزارشی را در این باره تهیه کنیمنخوشمزه چگونه و با چه شرایطی درست می شوهايغذا
مثل هر روز به همراه دوستم وارد مدرسه شدیم و به 

غذایمان را هايسمت ناهار خوري رفتیم تا ظرف
ین که داشتم حتحویل آشپز دهیم. در همین 

می گذاشتم ها ظرف غذایم را کنار بقیه ظرف
چشمم به موجود ریز و تیره رنگی برخورد 

که داشت از کنار دیگ آشپزخانه رد می شد! با 
خودم گفتم شاید مشق زیاد به مغزم فشار آورده و 

قاطی کردم و دارم اشتباه می بینم! قبول کردم و هیچ 
ن ندادم. وقتی داشتیم از سالن شافاق نواکنشی نسبت به اتّ

تعجّب یک سوسک مرده کنار در ورودي خارج می شدیم با کمال
این دفعه ه آشپزخانه ختم می شود دیدم! دیگرراهرویی که ب

چندش آور مطمئن بودم اشتباه نکردم. آن موجود کثیف و
ه به، چه غذایی ب«او گفت رو به دوستم نشان دادم.

»بشه غذاي مدرسه!
ها ودم که سوسکشنیده بها ل از خیلیپارسا

نه تنها در محیط آشپزخانه گشت و گذار 
توان کنند، بلکه در تمامی نقاط مدرسه میمی

از خانه پیدایشان کرد! باید بگویم که پارسال با خود 
ها به شک افتادم که آوردم و بعد از شنیدن آن ادّعایمناهار

تی چون چنین ولی بعد از مدّبخورم یا نخورم غذاي مدرسه را
تا این که به چشم خودم ندیده بودم خیالم راحت شد. زي راچی

»«...آن اتّفاق افتاد

انتقادی و اجتماعی  راهنما تهران۱حعالمهنشریه خبری

!متکّل ر، ثّم ر، فکّ فکّ آهاي! 



ــَهکهمینه
)2(شمارة !خانه به سبک مغولکتاب

:بهمعروفبوداي نهاخکتابروزیک... نبودیکیبود،یکی
راهنماییسطحدرکشورسراسرخانهکتابترینبزرگوترینمرجع

سالموشدمیادارههاهبچّخودتالشوتهمّباسالهايسالکه 
خانهکتاببهوآوردندمیکتابهاهبچّ. بودشیجاسرسالمتو

کههاییکتابازايگنجینهبودشدهخانهوکتاببخشیدندمی
می. داشتندبسیارهايخاطرههاآنبامختلفهايدورهوهانسل
چجوریه؟؟االنگنجینهاونکهبدونیدیدهخوا
دهد؟نمیتیّاهمّکسیچراآخه؟وضعیهچه! جوریهاین

خرابکهبودیکحلّیعلّامهاصلیهايپایهازیکیمدرسهکتابخانه
هاي مخروبه را مرمّت و پایهداریمنگهراها پایهدیگربایدحاالشد

»«کنیم.

از عجایب تاریخ علم
هاي اهی اوقات نظریهدر تاریخ علم موارد جالب زیادي وجود دارد که تصورش کمی مشکل است. گ

هاي مهمی که به کشف هاي بعدي منجر شده است پایه و اساس علمی نداشته و گاهی هم نظریه
ها عقب انداخته است:به نظر علمیِ یک دوران، علم را سال

فیثاغورثیان به این نتیجه رسیدند که اجرام آسمانی کره هستند. اما آیا فکر می کنید بر -1
اساس علم بود که این حرف را زدند؟ خیر. فیثاغورسیان معتقد بودند که همه چیز ریاضی است 

ترین است و چون همۀ چیزها ریاضی هستند اجرامو ریاضی کامل است و در میان اَشکال، کُره، کامل
شناسیِ حاصل از هندسه بود که گفت اجرام گرایی و زیباییاند نمی توانند ناقص باشند کُره هستند. کمالسآسمانی که  مقدّ

دانیم که هیچ دایره و کره کاملی در طبیعت وجود ندارد.اي علمی. ما امروز میاند نه فرض یا مشاهدهآسمانی کُره
رسیم. اما خوانیم به همین نتیجه میهاي تاریخ را میهاي تاریک. ما هم وقتی کتابگویند سدهها به قرون وسطی میخیلی-2

ها را مشغول کرده بود مفهوم نور بود. هاي به اصطالح تاریک فکر آدمترین مفاهیمی که در آن قرنجالب است که یکی از برجسته
داشت و قرون تاریک از جهت مطالعه نور حق زیادي به هاي تاریکاي عجیب و غریب و طوالنی در سدهپیشینه» نورشناخت«علمِ 

گردن ما دارد.
داد تا بفهمد که مدار گردش سیارات بیضی است نه دایره، سخت در اشتباهید. چنانچه کنید سواد کوپرنیک قد نمیاگر فکر می-3

تقریباً صحیح از گردش سیارات ارائه توانست به راحتی مدلیپذیرفت میداشت و مدارهاي بیضوي را میاو دست از دایره برمی
توانستند بپذیرند طبیعتی که خداوند هاي او نمیگرایی و مذهب بود که مانع شد. کوپرنیک و بسیاري از همدورهدهد. اما کمال

اب خلق کرده از نظر هندسی کامل نباشد. آنها توقع داشتند که گردش سیارات بر مداري باشد که از نظر هندسی کامل به حس
د.عتِ پیشرفت علم اخترشناسی کاستنبیاید؛ پس دایره را پذیرفتند و براي چندین سال از سر

» «



ـــریه- ـــالم از نش ـــون ي الف مزاحمس ت
شیم.می

ي؟نشریه-
الف.-
الف؟؟-
بله الف! :)-
خودتون رو معرفی کنید.-
سیامک قادر هستم.-
سال و محل توّلد.-
تهران1346-
سوابق و افتخارات!-
رسماً وارد تدریس 69سوابق که.. از سال -

جست و گریسته 65شدم؛ ولی از سال 
وارد علّامه 69کردم و از سال تدریس می

تخار زیادي حلّی شدم. افتخاراتمم اف
هاي محتواي نیست ولی همین که کتاب
آقاي انصاري تکمیلی ریاضی سمپاد رو با

البته به صورت مستقل نه شروع کردیم،
به همراه سمپاد. چون سمپاد همکاري 
نکرد و مراکز سازمان خیلی از این 
استقبال کردند. اینو میشه گفتش که 

افتخار منه.
تون؟رشته تحصیلی و دانشگاه-
.معلّمتۀ ریاضی. دانشگاه تربیت رش-
خاطره اي از دوران کودکی-
ي پر رنگ کودکی شاید فرار از خاطره-

باشه! یعنی رفیتم سر اوّلدبستان روز 
کالس و کالس شروع شد و یه پیرمردي 
به نام آقاي عبداللهی رو گذاشته بودن 

دبستان. به جاي این که یه آدمی رو اوّل
یه پیرمردي بذارن جذاب باشه و فالن!

بود که یه شالق کوچیکم دستش بود و 

هیچ وقت استفاده نشد ولی این 
داد. سه حسش منو آزار می

دفعه اقدام کردم و در هر سه تا 
ناکام موندم به خاطر این که 

موقعیتی فراهم نشد.
کردم از کالس داشتم حیاط رو نگاه می

گرفتم براي و خبري نبود و تا اجازه می
دستشویی (چون با خودم قرار گذاشته 
بودم که در حین رفتن به دستشویی فرار 

اومدم تو حیاط، باباي مدرسه کنم) تا می
رسید و عملیات ناموفق زمان با من میهم
به من معلّمي سوم که موند. تا دفعهمی

کرد من واقعًا شک کرده بود و فکر می
خرابه! اوّلحالم تو روز 

ي ي فرار دارم. دفعهدونست من نقشهنمی
سوم که تو حیاط خبري نبود، پا به فرار 
گذاشتم؛ آقاي عبداللهی که اومده بود 
تراس کالس که مشرف به حیاط بود، با 
اون صداي نحیفش داد زد: آقاي شیرازي! 

اباي مدرسه)آقاي شیرازي!! (ب
آقاي شیرازي از دفتر دوید بیرون و 
خفتمو هنگام خروج گرفت و بر گردوند. 

ین اوّلمنم فکر کردم اون شالقه 
استفادش 

منم، ولی دیدم بنده خدا فهمیده که می
ترسم از مدرسه. بعد از اون هم دیگه 

کاري 
.ترسیدم ازشبه کارش نداشتم و نمی

یدونش برا خاطره خییلی زیاده ولی این
خودم....

ترین شیطنت دوران بچگی تونبزرگ-

یطنت؟؟... اینارو باید بگم؟؟ (: ش-

یکیش که هنوز هم یادم میفته لرزه بر اندامم 
دبیرستان، اوّلاندازه اینه که کالس می

آموزي تو کالسمون بود که هیکلش دانش
نسبت به ما دو برابر بود و بزن بهادر مدرسه 

ترسیدیم ازش. اون صداي بود. و ما هم می
داري هم داشت؛ تصمیم گرفتم خیلی خش

ش هم ولی از تبعاتاینو یه جوري اذیت کنم 
ترسیدم.می

فیزیک خیلی معلّمفیزیکی داشتیم که معلّم
رقرار نکرده ها ارتباط بخوبی بود ولی با بچّه

بود. من هم ردیف دوم سوم کالس بغل دیوار 
لش بلند بود نشستم و این چون قد و هیکمی

ردیف آخر.

گفت، من و بغل فیزیک داشت جزوه میمعلّم
دستیم که رفیق فابریکم بود و از چهارم 

ابتدایی با هم بودیم نشسته بودیم.

صداي سکوت وحشتناکی سر کالس بود؛ 
نوشتیم، من گفت ما میهمزمان که جزوه می

صداي این رو با یه لفظی زیرپوستی درآوردم
ن انداز شد.که در کالس طنی

هم برگشت معلّمها نفهمید منم. هیشکی از بچّه
یه نگاهی کرد چون عادت کرده بود به صداي 
این، به این هم یه چشم غرّه رفت. این هم به 

این ور اون ور نگاه کرد که کیه

School Break
گو با استاد قادر دبیر قدیمی و محبوب مدرسهگفت و



خبري اوّلي دفعهکنه. کارو میداره این 
ي دوم، ولومو یه ذره دادم باالتر و نشد. دفعه

تر شبیه این بود.صدا خیلی واضح

معلّمگشت و بازم نگاه کرد. از قرار خود بر
تونست با این ترسید از این یعنی نمیهم می

کاري بکنه. اینا تایم داشت یعنی همه فکر 
افته، ي بعدي این اتّفاق میدیقه5کردن می

م کردم.من سر دو دیقه سومی رو اعال

دونست چه خبره تنها کسی که می
دستیم بود که هیچ موقع منو لو نخواهد بغل
داد.

ي سوم با شدت بیشتري اي ولوم رو دفعه
گچ رو پرت کرد و رفت سراغ معلّمدادم و 

با چَک و لقد این رو بیرونش کرد.این پسره 
یعنی دل من خنک شد که این کتک خورد 

باالخره.از یکی

کرد میرفتن به همه نگاه هنگاماین رفت و 
میارم، کی داره این حالتی که پدرتونو در

کنه. کارو می

ي اخراج از مدرسه پیش دیگه این تا مرحله
س ندیده بود که ي اینو هیچ ک. گریهرفت

هاي قبلی هم گفتم گریش دیده شد. به دوره
اي نگفتم. هر و ولی به کس دیگهاین داستان

فهمید یک موقع هم یادم میفته که این می
درصد، من نیست و نابود شده بودم. این شاید 

شیطنت بزرگ من بود.

تون؟درس مورد عالقه-
خون خیلی درسدر دوران تحصیلمن-

. ستانواقعیت. تا دوم دبیرهمایننبودم.
معلّمتا ورودي سوم. سوم دبیرستان یه 

آقاي فلّاح. (نه این ریاضی جدید داشتیم. 
العاده آدم خوب، فوقایشون آقاي فلّاح)

ها هم دوست به درسش مسلط و با بچّه
بود. ما هم که چون عشق فوتبال بودیم،

کردیم پنجشنبه ها با این فوتبال بازي می
و به خاطر احترام بهش، درسش هم 

مجبور بودیم خوب انجام بدیم یا بخونیم. 
بنابر این سوم یا چهارم دبیرستان که 
درس ریاضی جدید با ایشون بود، بهترین 
نمرات من که اصالً سابقه نداشت از 
ریاضی جدید بود. و از همون جا استارت 

ود. که من یاضی خورده بی رمعلّم
هم بشم و اگر هم شدم معلّمخواستم می

مثل این بشم.
هاتون تو راهنمایی؟کالس-
.... ؟2/13/1منظور -
بله بله-
چیزي ازش یادم نیست، چون دو سال -

د به انقالب. وره بودیم، خرو یه مدرساوّل
منحل شد اون مدرسه و سال سوم رو یه 

ي دیگه رفتیم. امّا کالس سومم مدرسه
بودم.3/3یادمه که 

االن مدرسه رو بیشتر دوست دارید یا -
قدیماشو؟

ها خوب بوده منتها ي دورهراي من همهب-
هر سال به هر حال یه افتی هست تو 

ها یه افتی هجا، بچّمدرسه دیگه؛ همه
از نظر هم از نظر درسی، هم دارن 

مدرسه خودمون از نظر اخالقی متاسفانه.
اخالقی من خیلی مورد خاصی ندیدم. ولی از 

ر درسی هر سال شاهد افت هستم. خوب این نظ
شه که هی بگن تکلیف زیاده، افته باعث می

نفی این هاي متمرین زیاده از اون ور واکنش
25م از جوري در بیاد در حالی که این سیست

شه یعنی اتّفاق االن سال پیش داره اجرا می

نبوده. مشخصه که آدمامون دیگه اون آدما 
. تحمل کننتونناین بار دیگه نمیهنیستن ک

موندن.بیشتر از اینا میاونا

ترین آرزو تون؟زرگب-
ترین آرزومو واقعاً میگم موفّقیّت بزرگ-

هاست و این که کاري که دارم ي بچّههمه
ها متوّجهش کنم شاید خیلی بچّهمی

نباشند و بیشتر منفی هاشو ببینند و 
استثنا هاشو ببینند ولی بالبیشتر سختی

، دوباره برگشتن ي اونایی که رفتنهمه
کنن که یه کاري همشون تشکر می

کردید که ما به این سیستم عادت کردیم
و تو دبیرستان هم مشکلی نداشتیم و در 

ها موفقش که بچّهستکل آرزوم این ه
هاي خودمم هم توي بشند، خودم و بچّه

اون ها باشند.
دستتون درد نکنه.-
ق باشیدهم موفتشکر، مرسی شما-

آموزی الفدانشدوهفته نامۀ
٠٤/٠٨/١٣٩٤ام    ١شمارۀ 

زادهحبیبسردبیر: علیرضا 
ورای نویسندگان (ب.ت ح.ا):ش
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