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مهر فصل مهربانیست

کار کردن یک

3صفحه  000تومان

اجبار است یا یک
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نخستین هفته
نکته هایی
کوچک در
زندگی که آنها
را فراموش
کرده ایم

نامه ویژه
همسران
مهر ،ماه دوستی ،ماه عشق ،ماه یاد ها ،ماه خاطرات
است...
هرسال اول مهر دهها خاطره تلخ و شیرین به یادم
می آد از اولین روز مدرسه که مادرم دستم را گرفت
و رفتیم تا آخرین روزی که دیگه نرفتم ...آن روز
صبح وقتی برای اولین بار وارد مدرسه شدم بچه ها
شاد بودند و بازی می کردند یه تعدادی هم ،زنگ
تفریح یه گوشه به بقیه نگاه می کردند ...همه ی ما
از اولین روز های مدرسه رفتن هزاران خاطره داریم
 ...اما چی شد که به مرور مهر ،رنگ و بویش را
برای ما از دست داد ...راستش از سال 0631
شروع شد ...اول مهر هر سال که وارد مدرسه می
شدیم جای خالی خیلی ها رو می دیدم اولیش حبیب
بود که اولین شهید مدرسه ی راهنمایی حمزه سید
الشهدا ی فلکه چهارم خزانه بود و بعد هر سال زیاد
تر می شدند ...حبیب پوتین های برادر سربازش رو
به پا کرده و رفته بود جبهه و بعد دوستهای دیگه
سال  0631من اولین گروه هم کالسی هام را با
خودم بردم .نزدیک سی نفر بودیم از اون گروه خیلی
زود مسعود رحمانی شهید شد و بعد علی شریعتی و
بعد و بعد و بعد ...کم کم دیگه قد و قیافه ما طوری
شد که مدرسه نرویم و اول مهر من مثل خیلی های
دیگه راهی سر کار بودم ...خوب یادمه اولین روز
مهری که من سر کار بودم رفتم تو چال تعویض
روغنی اشک ریختم ...بچه ها را می دیدم که میروند
مدرسه ولی من دیگه نمی تونستم بروم ...یواش
یواش مهر تعریف دیگه ای برای من و امثال من پیدا
کرد شد مثل همه ی روزهای دیگه خدا ...اما هرچی
می گذشت مهر مهربانیش بیشتر می شد و صدایش
بلند تر ،آنقدر بلند ،که نمی شد نشنید و سی سال بعد
باز مهر بود این بار من سر کالس درس بودم و
بیشتر از سی تا دانشجو جلوی من ...این بار وقتی
صدای مهر می آمد بیشتر از هر چیز چهره ی
صمیمی دوستان دهه ی شصت را می دیدم .رفقایی
که هیچ وقت با اونها بودن را فراموش نمی کنم شاید
همزمانی اولین روز های دفاع مقدس با اول مهر و
اولین روز های مدرسه رفتن معنای دیگرش ایستادن
باشد ،ایستادن و مقاومت کردن در مقابل سختی
ها...در هر صورت مهر بوی مهر بانی میدهد و خیلی
خوشحالم که هر سال بعنوان عضو انجمن اولیا ء باز
فرصت این را پیدا می کنم که بروم داخل مدرسه و
باز همان نیمکت ها و تخته سیاه ها ،من که خیلی
خوشحالم ...ولی از طرف دیگر به معلمها حسودیم
میشه گرچه بیشتراز بیست سال معلم بودم اما هنوز
هیچ شغلی را بیشتر از معلمی دوست نداشته و
ندارم...حقوقش کم بود کارش زیاد ولی عجب حالی
داشت وقتی بچه ها با آن چشمهای مشتاقشون به آدم
نگاه میکردند حتی وقتی بزرگ شده و دانشجو بودند
هم چشمهای قشنگی داشتنند...روی صحبتم به آن
عزیزانی است که هر سال بعنوان معلم افتخار حضور
در کنار بچه ها را دارند .این یادگاری را از من
داشته باشند که این یک انتخاب بود و آنها انتخاب
شده هستند ...خوشا به سعادتشان که همیشه بوی
ارادتمند
مهربانی میدهند!
جعفر صابری
اتل متل صبح زود

بلند شو از جا برخیز

چه فصل مهر بانیست فصل قشنگ پائیز
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زندگی با همسر
شكاك :

استاد م صطفی رحمان دوست وهمسرش

مسابقه دکلمه و شعر خوانی
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حضورم در انتخابات به دلیل وظیفه بود ،پیروزی مطرح نیست
انتخاب شایسته جناب مهندس چمران را بعنوان رئیس شورای
اسالمی شهر

اسالمی...شهر تهران درباره اعالن نظراتش پیرامون عملکرد
رییس منتخب
شورای گوئیم
تبریک می
تهران
هیات مدیره طی یک ساله گذشته گفت :در جلسه آتی صحن نظراتم را پشت تریبون
مطرح می کنم

روابط عمومی هفته نامه همسر

مهدی چمران در پاسخ به پرسش خبرنگار شهرنوشت ،در پاسخ به این پرسش که
چه انتقاداتی از عملکرد هیات رئیسه در یک سال گذشته داشته اید ،گفت :حضور
من به عنوان کاندید ریاست شورای شهر دلیل بر انتقاد نیست اما تحلیل آنچه اتفاق
ادامه در سایت هفته نامه
افتاد را در جلسه آتی شورا اعالم می کنم .
همسر...

