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4 صفحه

در  صفحه دوم

 بخوانید

سعدآبادی

وقتـی به تقویـم نگاه می کنیم اولیـن چیزی که به چشـم مان می خورد 
۳۱ شـهریورماه اسـت کـه نزدیک و نزدیک تر می شـود و این کـه دوباره 

بایـد برویـم مدرسـه و سـال تحصیلـی جدید. 
یکـی از شـیرین ترین کار هایـی که قبل سـال 
همـان  خریـد  می دهیـم،  انجـام  تحصیلـی 
نوشـت افزار)لوازم التحریر(  اســـــت. اشـتیاق 
این کـه بـه مغـازه بـرای خریـد برویـم و بـا 
تنـوع زیـادی از انواع نوشـت افزارهاي رنگارنگ 
روبه رو شـویم، نزدیک تر شـدن سال تحصیلی 
را برایمـان شـیرین  می کنـد، امـا زمانـی که با 
این همـه تنـوع روبـه رو می شـویم، این سـؤال 
برایمـان پیـش می آیـد کـه چـه چیز هایـی را 
بایـد بخریـم؟ جنـس گران قیمـت؟ برندهـای 
معـروف؟ جنـس خارجـی؟ جنـس داخلـی؟ 
بـه شـما در خریـدن  ادامـه می خواهیـم  در 

نوشـت افزار کمـک کنیـم.

هزینه های نجومی!

ایـن  در  می بینیـم  می کنیـم  دقـت  وقتـی   
حال وهـوای شـهریورماه مبالـغ زیـادی بـرای 
بـه  می شـود،  مصـرف  نوشـت افزار  خریـد 
فکـر فـرو می رویـم کـه این همـه پـول کجـا 
مـی رود. اگـر حسـاب کنیـم سـاالنه حـدود 
تحصیـل  حـال  در  دانش آمـوز  ۲۰میلیـون 
هسـتند، اگـر هرکـدام از ایـن دانش آموزهـا 
فقـط ۲۰هـزار تومـان هزینـه کننـد می شـود 
در حـدود ۴۰۰میلیـارد تومـان! مبلـغ کمـی 
نیسـت که بشـود به راحتی از آن چشم پوشـی 
کـرد؛ رقمـی کـه می توانـد نقـش بسـزایی در 
چرخیـدن چـرخ کارخانه هـا و زندگـی افـراد 

شـاغل در آن داشـته باشـد.

کاالی داخلی یا چینی؟

روزبـه روز  کـه  هـم  خارجـی  نوشـت افزار 
کیفیتـش کـم و کمتـر می شـود؛ البتـه اگـر 

جنـس چینـی را خارجـی در نظـر بگیرید، چون بیشـتر نوشـت افزارها 
خارجـی هسـتند و نه  این که قیمتـش ارزان تر از بقیـه کاالهای خارجی 
اسـت، آدم را وسوسـه می کنـد کـه از کیفیـت آن صرف نظـر کنـد و 
جنـس خارجـی بخرد. آیـا واقعاً ارزش دارد از وسـیله ای اسـتفاده کنیم 

کـه بـا چنـد اسـتفاده کوچک می شـود بـه کیفیت پاییـن آن پـی برد، 
در حالـی کـه تولیـد داخلـی آن هم وجـود دارد و تفاوت قیمـت زیادی 
هـم با مشـابه خارجـی ندارد و حتـی از نظر کیفیت با تولیـدات اروپایی 
رقابـت می کنـد. البتـه بعضی از نوشـت افزارهاي خارجی )غیـر از کاالی 
بی کیفیـت چیني( هم وجـود دارد که کیفیت 
آن بهتر، اما قیمتش بیشـتر اسـت کـه باز هم 
در مقایسـه بـا اجنـاس تولیـد داخـل خیلـی 
صرفه اقتصـادی ندارد، چـون کیفیتش خیلی 

با مشـابه داخلـی تفاوت نـدارد.

چرا اتکا به داخل؟

کیفیـت  می داننـد  خریـداران  و  فروشـنده ها 
روشـنا،  دفترهـاي  ماننـد  ایرانـی  دفترهـاي 
قاصدک، آزاده و... بسـیار باالسـت. جنس ورق، 
طـرح جلـد و... بسـیار عالـی اسـت و کامـًا با 
مشـابه خارجی رقابـت می کند، بـه طوری که 
8درصـد بازار از تولید داخل اسـتفاده می کنند 
کـه کیفیت بـاالی آن را نشـان مي دهد. عاوه 
بـر آن به تازگـی بعضـی شـرکت ها بـا تولیـد 
دفترهایـي با طرح هـای ایرانی ـ اسـامی قدم 
بزرگی در غنی سـازی فرهنگ کشـور عزیزمان 
ایـران برداشـته اند؛ البتـه فقـط این یـک مورد 
بـود. مـوارد بسـیاری از این قبیل وجـود دارد؛ 

مثـل پاک کن، خـودکار، مـداد و...

به فکر خودمان باشیم
 

مبلـغ ۴۰۰میلیـارد تومـان مبلغـی اسـت که 
اقتصـاد داشـته  تأثیـر بسـزایی در  می توانـد 
خارجـی  نوشـت افزار  خریـد  چـون  باشـد؛ 
از کشـور خـارج و  ارز  بـه صـورت  می توانـد 
باعث پیشـرفت اقتصاد کشـورهای دیگر شـود 
و خریـد نوشـت افزار ایرانـی باعـث پیشـرفت 
اقتصـاد کشـور و بـرای کلـی ایرانی مثـل پدر  
مـن و شـما اشـتغال ایجـاد شـود و حتـی بـه 
کنـد.  ارزآوری  می توانـد  صـادرات  وسـیله 
توانایـی  همیـن حـاال کسـانی هسـتند کـه 
تحصیـل حتـی در مـدارس دولتـی را ندارنـد 
فقـط بـه این دلیـل کـه پدرهایشـان کـه در کارخانه هـا کار می کردند، 
محـل کارشـان بـه دلیـل واردات بی رویـه و قاچـاق کاال تعطیـل شـده 
اسـت. ایـن کـودکان هـم می تواننـد درس بخواننـد، در صورتـی کـه به 

کاالی ایرانـی بهـا داده شـود.

خرید نوشت افزار ایرانی کمک به فرهنگ و اقتصاد کشور است

ایرانیاشرابخریم...!

jonbesh.ir

چه چیز هايی را بايد بخريم؟ جنس 
گران قیمت؟ برندهای معروف؟ 

جنس خارجی؟ جنس داخلی؟

مدیری از جنس
ـــنی ها انجم

در  صفحه سوم
 بخوانید

شماره 
475

خرید نوشت افزار 
ایرانی کمک به 

فرهنگ و اقتصاد 
کشور است

در  صفحه چهارم
 بخوانید



         پایان تابستان و نتیجه گیری

در اواخـر شـهریورماه کـه بـه پایان تابسـتان نزدیک می شـویم باید بـرای خودتان حسـاب وکتاب کنید 
کـه آیـا بـه آن هدفی که می خواسـتید رسـیده اید یـا نه؟!

حسـاب وکتاب کنیـد کـه آیـا بـه هدف تـان رسـیده اید یـا از هدف تـان جلـو زده ایـد یـا هنـوز عقـب 
هستید؟!

آیا تابستان مفیدی داشته اید، کار  یا حرفه جدیدي یاد گرفته اید یا فقط خوردید و خوابیدید؟
البتـه در ایـن نتیجه گیـری سـر خودتـان کاله نگذاریـد و نتیجه گیـری دقیقـي داشـته باشـید تا 

بتوانیـد بـا نتیجه گیـری و هـدف مشـخصي سـال تحصیلـی را شـروع کنید.

ww w.qudsonline.ir
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کیوانفرد

ایـن روز هـا دانش آمـوزان با چشـمانی اشـک آلود و دسـتانی لـرزان بسـاط تفریحات 
تابستانه شـان را جمـع می کننـد و فقـط دل شـان را خـوش کرده انـد بـه خرید هـای 
جـذاب و شـوق انگیز نوشـت افزارهاي جورواجـور )البتـه ایـن حـوزه بیشـتر شـامل 
دخترخانم هـا می شـود(. بعضی هایشـان هم دل شـان لـک زده برای تفریحات سـالم، 
امـا خشـن زنـگ آخـری!!! بعضـی دیگر هـم دلتنگ جیـم کـردن کاس ها، اسـتتار 
اشـیاي ممنوعه به هر نحو امکان و سـروکله زدن با ناظم و مدیر هسـتند، اما فضای 
مدرسـه بـرای بعضـی از مـا جذابیت های دیگری هـم دارد. بچه های انجمن اسـامی 
در طول تابسـتان مشـغول برنامه ریزی برای اول مهر هسـتند و برنامه های یک سـال 

تحصیلـی آینده خـود را بـرای انجمن مـرور می کنند.
نزدیـک شـدن بـه اول مهـر بـرای انجمنی ها معانـی متفاوتـی دارد. اسـتقبال از مهر 
بـرای مـا انجمنی هـا به قدری اهمیـت دارد که انجمن ها از چند هفتـه و بعضاً از چند 
مـاه قبـل برایش تشـکیل جلسـه می دهنـد و سـتاد راه می اندازند و فکـر می کنند و 
آمـاده عملیـات می شـوند. قـاب ذهن شـان را گـره بـه ایده هـای جدیـد می زننـد تا 
بتواننـد انجمـن را به بهترین شـکل ممکن به بچه های مدرسـه معرفی کنند. شـاید 
دلیـل این همـه اهمیـت این اسـت کـه می دانند بدن انجمن اسـامی دوبـار در طول 
سـال می توانـد خـون تازه دریافـت کند؛ یک بار در سـتاد های اسـتقبال از مهـر و بار 
دیگـر در دهـه فجـر و حتـی شـاید بتـوان گفـت حیـات انجمن اسـامی بـه این دو 

زمـان مهم و جریان سـاز ارتباط مسـتقیم دارد.
هفتـه اول مهرمـاه هر سـال بـا مناسـبتی تاریخی همراه اسـت؛ هفته دفـاع مقدس، 
بهانـه ای جـذاب و پـر از محتوا های حماسـی و انگیزشـی بـرای جـذب دانش آموزان 
مدرسـه. مناسـبتی که می  تواند به وسـیله قالب های جـذاب و تازه بـه مخاطبان ارائه 
شـود.  امـا امسـال با سـال های قبل و حتی سـال های بعد یـک تفاوت اساسـی دارد. 
حال وهوای دیگری استشـمام می شـود. انجمنی های امسـال سـتاد های اسـتقبال از 
مهـر خـود را بـا کمیته جدیـدي برنامه ریـزی می کنند؛ محـرم... حضرت قاسـم)ع(... 

نوجـوان کربا... عاشـورا... هیئـت انصارالمهدی)عج(... قلب انجمن اسـامی.
ایـن مهـم کـه امسـال محـرم امـام حسـین)ع( بـا هفته دفـاع مقـدس و آغاز سـال 
تحصیلـی متقـارن شـده اسـت، نویدبخش آن اسـت کـه انجمن هـا و انجمنی ها یک 
سـال امام حسـینی داشـته باشـند و برنامه هـای انجمن اسـامی به برکت ایـن ایام، 
پرشـور تر از هرسـال و بـا مدد از شـهدای کربا مـورد تأیید امام زمان مـان قرار گیرد، 

ان شاءهلل.

# قرارگاه
# انجمن_اسالمی

# ستاد_ استقبال_ از _ مهر
# هفته_ دفاع_ مقدس

# هیئت_ انصار_ المهدی)عج(

چرا رفتی... 
چرا من بی قرارم...!

خورسندی

تابسـتان که می شـود بچه هـای انجمنی خـواه ناخواه منتظرنـد؛ منتظر برنامـه ای، طرحی، 
روشـی نـو و تـازه... به تازگـی میوه هـای شـیرین و آبدار تابسـتان دورهم جمع می شـوند 
تـا طرحـی نـو دربیندازنـد. طرحـی نـو بـرای گذرانـدن اوقـات فراغت شـان، فراغتی که 
هرسـاله بچه هـای پایـه  هفتـم و هشـتم را فـارغ می کنـد از برخـی سـؤال ها و ابهام هـا و 
حتـی جهالت های این سـن و سـال. امسـال نیز بچه هـای خوش ذوق اتحادیـه  انجمن های 
اسـالمی دانش آموزان مشـهد در طرح تابسـتانه  »ترنـج«، میزبان دخترانـی بودند که ترنج 

نوجوانی شـان را قدم به قـدم روی فـرش دسـتباف زندگـی نقـش می زدنـد.
هـر هفتـه یک شـنبه ها میعـادی بـود بـرای یـک حـال خـوب و دوست داشـتنی، تجربـه  
فضاهایی تکرارنشـدنی، اردوها،  نمایش ها، سـخنرانی ها، سـینماها و بازدید های علمی... 
دختـری کـه ترنـج را تجربه می کنـد در واقع دنبال پیـدا کردن نقش و طـرح زندگی در 
حوزه هایـی اسـت کـه هفته را بـه خود اختصاص می داد؛ مثل هفته  سـواد رسـانه ای، علم 

و فناوری، دسـتاوردهای انقالب اسـالمی، سبک زندگی اسـالمی ایرانی و...
و در آخـر، پایان بخـش ایـن برنامه هـا اردویـی کـه نشـاط دانش آموزانـی اسـت کـه 
دخترانه هایشـان را بـا ترنـج قـدم زدنـد و آمـاده  حضـور در جمـع بچه هـای مدرسـه و 

سـاختن سـالی نـو بـا نگاهـی نـو در انجمـن مدرسـه خواهنـد بـود.

 دخترانه هایت را 
با ترنج قدم بزن

سخن نخست

قرارگاه

عصر ها در مدرسه جمع می شدیم و مباحثه  
کتاب ها را هم انجام می دادیم. حوزه  دوم 

فعالیت های ما کارهای سیاسی، اجتماعی بود و 
اتفاقات و وقایع آن زمان فرصت خوبی برای 

ارتقاي بصیرت و آگاهی های ما بود.

  در کدام مدرسه تحصیل می کردید؟
سـال اول و دوم دبیرسـتان را در مدرسـه  »طالقانی« و سـوم و چهارم را در دبیرستان »چمران« 

شهرسـتان بیرجند تحصیل کرده ام.

  در چـه مقطعـی و از چه 
طریقـی بـا انجمن اسـامی 
دانش  آمـوزی آشـنا شـدید 
را  خودتـان  فعالیت هـای  و 

کردید؟ شـروع 

دبیرسـتان  اول  همـان سـال  از 
شـروع  را  خـودم  فعالیت هـای 
کـردم چـرا کـه همزمـان بـود با 
غائله های منافقین و آشـوب های 
در  کـه  بنی صـدر  طرفـداران 
شهرسـتان هـم بـازار آن هـا داغ 
بـود و باعث حضور بنـده و امثال 
بنـده در صحنه هـا شـد و در این 
حضور هـا بـود کـه به دلیـل نوع 
نگاه معنـوی اتحادیه انجمن های 
جـذب  دانش آمـوزان،  اسـامی 
آن جـا شـدم و بعـد از آن دیگـر 
دانش آمـوزان  فعال تریـن  جـزو 
همـه  در  و  بـودم  مجموعـه 

برنامه هـا حضـور داشـتم.

  در آن زمان هـا چـه کار و برنامـه  خاصـی 
بـرای آغـاز سـال تحصیلـی داشـتید و انجام 

می دادیـد؟

در  انجمنـی  دانش آمـوزي  عنـوان  بـه  زمـان  آن 
حوزه هـای مختلفـی فعالیـت و برنامه داشـتیم. اولین 
حـوزه  فعالیـت ما برای خودسـازی و مخاطب خودمان 
بودیـم و در ایـن برنامه ها به دنبال ارتقـای توان فکری 
و اعتقـادی خویـش بودیـم و جـزو اولیـن کارهایی که 
انجـام دادیـم، این بـود که یـک دور کامـل کتاب های 
شـهید مطهـری را خواندیـم. کتاب هایی ماننـد »وال و 
والیت«، »بیسـت گفتار« و »جهان بینی« از آن دسـت 
کتاب هـا بودنـد. عصر هـا در مدرسـه جمع می شـدیم 
و مباحثـه  کتاب هـا را هم انجـام می دادیم. حـوزه  دوم 
فعالیت هـای مـا کارهـای سیاسـی، اجتماعـی بـود و 
اتفاقـات و وقایـع آن زمـان فرصت خوبی بـرای ارتقاي 
بصیـرت و آگاهی هـای ما بود. حوزه سـوم فعالیت های 
برنامه هایـی  آن هـا  از  قسـمتی  کـه  مدرسـه  در  مـا 
آن  دیگـر  و قسـمت  بـود  مناسـبت ها  بـه  معطـوف 
مدیریـت برنامه هـای جـاری و پرورشـی مدرسـه بود؛ 
مثـل اجـرای برنامه هـای صبحگاهـی که بنـده در آن 
برنامه هـا قـاری بـودم، حتـی یادم اسـت کـه تزئینات 
مدرسـه را هـم انجمنی هـا انجـام می دادنـد. در کنـار 
این هـا، فعالیت هـای فرهنگـی پیوسـته ای هـم مثـل 
کاس های شـناخت شـهید شهاب، دادسـتان روحانی 
بیرجنـد برگـزار می کردیـم. کاس هـا از دانش آموزان 
پـر می شـد و همیشـه بـا کمبـود ظرفیـت مواجـه 
در  پرشـور  و  مسـتمر  دانش آمـوزان  و  می شـدیم 
برنامه هـا حضـور داشـتند. در آن زمـان تنهـا گـروه 
و جمعـی کـه فعالیت هـای ویـژه و میدانـی داشـت 

اتحادیـه انجمن هـای اسـامی دانش  آمـوزان بـود.

محبی-موسوی

امیدوارم صبحي عالی از شهریورماه را آغاز کرده باشید و به آرزو های قشنگ تان برسید.
تا حاال شده کاری را انجام بدهید و در آخر نتیجه گیری کنید که آیا به آن هدفی که می خواستید رسیده اید یا نه؟

یا تا حاال شده نزدیک سال جدید تنهایی اتاق تان را تمیز کنید؟
یا این که برای زندگی تان برنامه ریزی کرده اید که در آینده چه هدفی دارید که به آن برسید؟

هـر سـال در اسـفندماه، چنـد روز مانـده به سـال جدیـد مادرمـان از مـا می خواهد کـه در خانه تکانـی کمکش کنیم و تا شـروع سـال جدید 
مشـغول خانه تکانـی هسـتیم، حـاال نزدیـک بـه سـال تحصیلی اسـت و باید کمی بـه خود بیاییـم و از خـواب و تنبلی دسـت بکشـیم و خودمان را 
بـرای سـال تحصیلـی جدیـد آماده کنیـم. در این بخش می خواهیـم درباره پایان تابسـتان و آغاز دوره جدید از سـال تحصیلـی گپ وگفت کنیم!

چگونه خودمان را برای سال 
تحصیلی جدید آماده کنیم؟

کیفتو بردار و بیا
  نزدیک شدن به سال تحصیلی جدید و خانه تکانی تحصیلی     

حتمـاً دیده ایـد کـه مادرهـا و مادربزرگ هـا و حتی خانم هـای فامیل با 
نزدیک شـدن سـال جدید شمسـی خانه هـای خود را تمیـز می کنند یا 
بـه اصطـالح خانه تکانـی می کننـد، شـما هـم با نزدیک شـدن به سـال 
جدیـد تحصیلـی بایـد خانه تکانـی تحصیلـی کنیـد و کتاب های سـال 

تحصیلـی پیـش را کنـار بگذاریـد، کتاب هـای جدیـد را بگیرید و 
کمـد کتاب هایتـان را تمیـز و مرتب کنید.

3 برنامه ریزی و پیش خوانی دروس

می خواهنـد  کـه  کاری  هـر  بـرای  مـردم  بیشـتر 
انجـام دهنـد برنامه ریـزی مخصـوص بـه آن کار 

را طراحـی می کننـد، شـما هم برای سـال جدید 
کـه  کنیـد  برنامه ریـزی  بایـد  تحصیلـی 
چطـوری درس بخوانیـد بهتـر اسـت تا در 
آخر سـال تحصیلی به هدفی که داشـته اید 
برسـید، مثاًل قبـل از این که مهرماه شـروع 
شـود تعدادی از صفحـات کتاب هایتان را 
بخوانید و همیشـه جلوتر از معلم باشـید و 
ایـن می توانـد بـه فهـم بیشـتر شـما هنـگام 

درس دادن معلـم کمـک کنـد.

مدیری از جنــس انجمنی ها
گفت وگوي »نگاره« با مدیرکل 
آموزش وپرورش استان خراسان رضوی

وزیری

شـهریورماه مخصوصـاً نیمـه  دومـش همیشـه رنگ وبـوی مدرسـه دارد، اما 
بـرای انجمنی هـا قضیـه مقداری متفـاوت اسـت. معمـوالً اعضـای انجمن به 
فکـر اسـتقبال از مهر، درگیـر مشـورت گرفتـن از بزرگ تر ها و آمـاده کردن 
خودشـان بـرای پذیرایـی انجمنـی از هم مدرسه ای هایشـان هسـتند. مـا 
هـم بـه دیـدار مدیـرکل آموزش وپـرورش اسـتان خراسـان رضوی، »علیرضا 
کاظمـی« که یـک انجمنی قدیمی هسـتند، رفته ایم تـا برای مـا از خاطرات و 

تجربه هـای انجمنـی خودشـان بگویند.

یکی از آسیب های 
امروز که همه  

دانش آموزان را هم 
فرا گرفته است 
عدم مشارکت، 

همدلی و همراهی 
است

در اول مهر که بوی 
کالس و نیمکت و تخته 

سیاه و... می آید باید برای 
موفق شدن و رسیدن 
به آن برنامه ریزی که 

کردید قید برخی کارها 
را بزنید یا این که کمتر 

به طرف  آن ها بروید

1

2

3



در اواخر شهریورماه و اوایل مهرماه بیشتر مردم دنبال 
خرید نوشت افزار الزم برای سال جدید تحصیلی 
البته از نوع ایرانی و تولید داخلی هستند

  جلد کردن کتاب ها     

یکـی دیگـر از کارهایـی که با شـروع شـدن سـال تحصیلـی باید انجـام دهید 
کـه قدیم هـا خیلی وقت گیر و کسـل کننده بـود جلد کـردن کتاب ها بود که 
امـروزه بـه جـای آن جلدهـای توپی و آمـاده آمده اسـت و دیگر وقت گیر 
و کسـل کننده نیسـت و خیلـی هم لذت بخش اسـت. راسـتی یادتـان نرود 
اسـم هایتان را هـم روی جلد بنویسـید تـا خدای نکـرده زمانی که هریک 
از کتاب هایتـان گـم شـود بتوانیـد سـریع پیدایـش کنیـد یـا این کـه اگـر 

کسـی پیدا کرد برایتـان بیاورد.

       خرید نوشت افزار

در اواخـر شـهریورماه و اوایـل مهرمـاه بیشـتر مـردم دنبـال خریـد نوشـت افزار الزم بـرای سـال جدیـد تحصیلـی البتـه از نـوع ایرانـی و تولید 
داخلـی هسـتند. ایـن را هـم در نظـر بگیرید که لـوازم ضروری و با قیمت متوسـط خریداری شـود، چون عده ای هسـتند کـه پول خرید 
نوشـت افزار سـاده بـرای سـال جدیـد را ندارند، چه برسـد به لوازم آن چنانـی. باید حواس تان به این افراد باشـد و کمک شـان کنید، 

چـون آن هـا هم عضـوی از اعضای خانـواده ما، یعنـی خانواده ایرانی هسـتند.
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سرادار

مهـدی فـردی متواضـع، مهربـان و به شـدت شـوخ و خوش اخـالق بـود و از هرکسـی 
می پرسـیدیم می گفـت خیلی فعـال و پرجنب وجوش اسـت. اولین بار در شانزده سـالگی 
بـه جبهـه حـق علیـه باطـل اعـزام شـد، از همـان موقع اشـتیاقش بـه شـهادت زیاد شـد و 
بزرگ تریـن آرزویش شـهادتی بود که پیکرش برنگردد و همیشـه در قنـوت نمازش از 

خـدا شـهادت می خواسـت )اللهـم الترودنـی اال اهلی(.

برگه امتحانی
»مهـدی حریـری« همیشـه ممتـاز کالس بود و اسـمش زبانـزد معلم ها بود، ولی آن سـال 
یـک درسـش را شـهریورماه نمـره کامـل گرفت. قصـه اش از این قـرار بود که آن سـال 
خواهـرش مصحـح حـوزه امتحانی بـود و در اولین امتحانش چون جواب یک سـؤال را 
نمی دانسـت به جای جواب، اسـم و فامیل خودش را می نویسـد به امید آن که خواهرش 
ببینـد و نمـره آن سـؤال را بدهـد، ولـی از قضا رئیس حـوزه به عنوان تقلـب برگه اش رو 
نگـه مـی دارد و نمـره نـوزده او را صفـر می دهـد. زمانـی کـه خواهـر و شـوهرخواهرش 
می خواسـتند برونـد و بـه ایـن کار شـکایت کننـد، مهـدی مانـع آن هـا می شـود و اجازه 
نمی دهـد بـه خاطـر او اعتـراض و پارتی بـازی کننـد و گفـت: حقم اسـت، چـون قصدم 

تقلـب بـود و حـاال یاد گرفتـم از راه تقلب نمی شـه به جایی رسـید.

قسمتی از وصیت نامه
»سـالم بـر شـما پـدر و مـادر خوبـم که بـا تربیت خـود مـرا از گمراهـی نگه داشـتید و با 
تمـام عالقـه و مهـرورزی اي کـه به من داشـتید اجازه دادیـد که به جبهه بیایـم و صبر در 
راه خـدا را پیشـه کردیـد. درود بـر شـما که مـرا در راه خدا و قرآن قـرار دادید، پس اگر 
شـهید شـدم و احیانـاً جنازه ام مانـد برای پس گرفتن جنـازه ام نه به خدا شـکایت کنید و 
نـه از دیگـران بخواهیـد. بدانید کـه در آن صـورت جایم خیلی خیلی بهتر اسـت.« براي 

شادی روح شـهدا صلوات.

یادداشت

هم کالسی آسمانی

مشهدی

اتحادیـه انجمن هـای اسـامی دانش آمـوزان هرسـاله طـرح تابسـتانه ای بـه صـورت 
متمرکـز بـرای دانش آمـوزان برتـر علمـی و فرهنگـی مـدارس مقطع متوسـطه اول 
مشـهد برگزار می کند. امسـال نیز طرح تابسـتانه »آوینی 96« با شـعار توانمندسازی 
فرهنگـی و رسـانه ای در ایـن تشـکل دانش آموزی برگزار شـد. این طـرح که با هدف 
توانمنـد  کـردن دانش آمـوزان برتر مدارس مشـهد در حوزه رسـانه و فرهنـگ برگزار 

شـد، در بـازه زمانـی تیرمـاه تا اوایل شـهریورماه سـال جاری ادامه داشـت.
دانش آمـوزان عضـو ایـن طـرح بـه عنـوان دانش آموز زبـده بـه اتحادیـه انجمن های 
اسـامی دانش آمـوزان از طریـق مـدارس معرفـی شـدند و در ایـن طـرح شـرکت 
کردنـد. در ایـن دوره دانش آمـوزان پایه هفتم، هشـتم و نهم متوسـطه با مهارت های 
رسـانه ای اعم از فتوشـاپ مقدماتی، کلیپ سازی، پادکسـت صوتی و عکاسی آشنایی 
پیـدا کردنـد و در حـوزه مهارت هـای فرهنگی کاس هـای نویسـندگی، کتابخوانی و 

سـخنوری را پشت سـر گذاشتند.
در ایـن طـرح دانش آمـوزان در حیطـه تخصـص رسـانه در کاس هـای مقدماتـی 
فتوشـاپ بـا ابزارهـا و ویرایـش مقدماتی عکس، در حوزه کلیپپ سـازی بـا نرم افزار ها 
و ابزار هـا و سـاخت فوتو کلیـپ، در حـوزه پادکسـت صوتی با ضبـط و ویرایش صدا و 
صداگـذاری آشـنایی پیـدا کردند. در حوزه عکاسـی نیز کاس هایی نظیر آشـنایی با 

اجـزاي دوربیـن و نحوه عکس بـرداری بـا موبایل را تمریـن کردند.
هم چنیـن در حیطـه تخصص هـای فرهنگـی، دانش آمـوزان در حـوزه نویسـندگی 
بـا سـوژه یابی، قالب هـا، ویرایـش و نـگارش و در حـوزه کتابخوانـی و نویسـندگی بـا 
خاصه سـازی کتـاب و ارائـه به صـورت کنفرانس بـرای دیگر دانش آمـوزان حاضر در 

طـرح این موضـوع را عملـی کردند.
گفتنـی اسـت اعضـای حاضـر در ایـن طـرح در هفتـه کرامت بـا نحوه المان سـازی 
آشـنایی پیـدا کردنـد که بعد از سـاخت کاردسـتی های خود آن هـا را به زائـران امام 

رضـا)ع( به صـورت دسـته جمعی تقدیـم کردند.
ایـن دوره، فرصـت خوبـی برای حضـور حداکثری دانش آمـوزان را فراهم کـرد و امید 
اسـت بـا پایـان ایـن طرح تخصصـی، دانش آمـوزان عضـو آوینـی 96 با دسـتی پر از 
مهـارت و تخصـص، سـال تحصیلـی خـود را آغاز کننـد و از تابسـتان خـود حداکثر 

اسـتفاده را کرده باشـند.

دستی پر از مهارت

 از چـه راه هایـی مدیریـت و معاونـت مدرسـه را راضـی بـه 
همـکاری می کردیـد؟ برای ارتبـاط دانش آموزان با مدیـر و کادر 

مدرسـه چـه پیشـنهادي می دهید؟

در آن زمان هـا مسـئوالن مدرسـه خودشـان بـه دانش آمـوزان میـدان 
می دادنـد کـه فعالیـت کنند؛ مثًا در مدرسـه  مـا همـه برنامه های دهه 
فجـر را انجمـن انجـام مـی داد و همه  کارهـای آن را ما انجـام می دادیم. 
نکتـه  حائز اهمیت این اسـت کـه آن زمـان انگیزه  دانش آموزان بیشـتر 
بـود و بیشـتر برنامه هـای مـا صدرصـد پـر می شـد و بعدازظهر هـا کـه 
برنامـه داشـتیم مدرسـه مثـل صبح هـا مملـو از دانش آمـوزان می شـد؛ 
البتـه درگیری هـا و دغدغه های زندگـی پیچیده  امـروزی در آن زمان ها 
نبـود. شـاید تنهـا اتفاقی که بـه آن فکـر نمی کردیم کنکور بود و سـال 
آخـر فهمیدیـم کـه کنکوری هـم وجـود دارد. دغدغـه و فکـر و ذکر ما 

انقـاب، امام و شـهدا بودند.
یکـی از آسـیب های امـروز کـه همـه  دانش آمـوزان را هـم فـرا گرفتـه 
اسـت عدم مشـارکت، همدلی و همراهی اسـت. دانش آموزان مخصوصاً 
انجمنی هـا، بایـد بـه مدرسـه برنامه هـای خاقانـه ارائـه دهنـد و در 
برنامه هـا به مدیریت مدرسـه کمـک کنند تا کادر آموزشـی هم با آن ها 
همراهـی کنـد و برنامه هایشـان را هـم قبـول کنـد، اما اگر تنهـا اجرای 
یکسـری برنامه هـای وقت گیـر را بـدون کمـک و همراهی با مدرسـه را 
در نظر داشـته باشـند مدیریت مدرسـه طبیعتاً مخالفـت می کند؛ البته 
نسـبت بـه آن زمـان نگاه هـا هـم متفـاوت شـده اسـت. آن زمـان نـگاه 
اصلـی بـه بحث هـای پرورشـی بـود، برعکـس االن که خیلی به سـمت 
آموزشـی رفته اسـت. دقیق تر بگویـم االن آموزش زدگی اسـت. آن موقع 
رقابـت دانش آمـوزان برای مشـارکت در برنامه های پرورشـی فوق برنامه 
و جبهه هـا بود، امـا االن رقابت برای حضور در کاس های کنکور اسـت. 
در یـک کام خطـاب بـه دانش آمـوزان بایـد بگویـم کـه دانش آمـوزان 

عزیـز خودتـان را بـه مدیر ان مـدارس بقبوالنید.

شهید جاویداالثر »مهدی حریری«

درس اخالق 
پســــــــر 
15ســاله...!

محبی-موسوی

امیدوارم صبحي عالی از شهریورماه را آغاز کرده باشید و به آرزو های قشنگ تان برسید.
تا حاال شده کاری را انجام بدهید و در آخر نتیجه گیری کنید که آیا به آن هدفی که می خواستید رسیده اید یا نه؟

یا تا حاال شده نزدیک سال جدید تنهایی اتاق تان را تمیز کنید؟
یا این که برای زندگی تان برنامه ریزی کرده اید که در آینده چه هدفی دارید که به آن برسید؟

هـر سـال در اسـفندماه، چنـد روز مانـده به سـال جدیـد مادرمـان از مـا می خواهد کـه در خانه تکانـی کمکش کنیم و تا شـروع سـال جدید 
مشـغول خانه تکانـی هسـتیم، حـاال نزدیـک بـه سـال تحصیلی اسـت و باید کمی بـه خود بیاییـم و از خـواب و تنبلی دسـت بکشـیم و خودمان را 
بـرای سـال تحصیلـی جدیـد آماده کنیـم. در این بخش می خواهیـم درباره پایان تابسـتان و آغاز دوره جدید از سـال تحصیلـی گپ وگفت کنیم!

چگونه خودمان را برای سال 
تحصیلی جدید آماده کنیم؟

کیفتو بردار و بیا

در آخـر هـم قولی بـه خودتـان بدهید که 
امسـال را قوی تر از سال گذشته شروع 
کنیـد و قوی تـر از سـال گذشـته بـه 
پایان برسـانید و موقع درس خواندن 
خوب درس بخوانیـد و مادرهایتان 
را کمتـر حرص بدهیـد و مثل یک 
را  درس تـان  خـوب  دانش آمـوز 

بخوانید...
تحصیلـی  جدیـد  سـال  آرزوی 

دارم. برایتـان  را  خوبـی 

         فضای مجازی و رایانه و...

در اول مهـر کـه بـوی کالس و نیمکـت و تختـه سـیاه و... می آیـد بایـد بـرای موفـق شـدن 
و رسـیدن بـه آن برنامه ریـزی کـه کردیـد قیـد برخـی کارهـا را بزنیـد یـا این کـه کمتـر بـه 
طـرف  آن هـا برویـد؛ از جملـه ایـن کارهـا می تـوان بـه فضـای مجـازی، رایانـه، بـازی بـا 
دوسـتان و تلویزیـون و... اشـاره کـرد کـه اگـر می خواهیـد در پایـان سـال تحصیلـی 
برویـد. طرف شـان  بـه  کمتـر  یـا  بزنیـد  را  آن هـا  قیـد  بایـد  برسـید  هدف تـان   بـه 
تـا یـادم نرفتـه اسـت ایـن را هـم بگویـم که خـواب نامنظـم یا خیلـی زیاد یـا خیلی 
کـم مانـع رسـیدن بـه هدف تان اسـت و باید بـه انـدازه کافی و شـب ها به موقع 
بخوابیـد تـا صبح هـا سـر کالس درس چـرت نزنیـد و درس هـا را خـوب 

گـوش بدهید.

مدیری از جنــس انجمنی ها
  در دبیرسـتان معدل تـان چنـد می شـد؟ کارهـای فوق برنامـه باعـث افـت 

نمی شـد؟ تحصیلی تـان 

بنده سـال اول و دوم شـاگرد اول بودم و سـال سـوم به دلیل اعزام داوطلبانه به جبهه شـاگرد 
اول نشـدم. در کنکـور هم یادم اسـت که بیشـتر بچه هـای اتحادیه رتبه های باالیی داشـتند 
و شـخصیت های علمـی برجسـته ای شـده اند چـرا کـه اتحادیه منبـع پرورش اسـتعداد های 
برجسـته  علمـی، دینـی مدیریتـی و اجرایی بـوده اسـت و االن هـم قطعاً همین طور اسـت، 

چـون همان رویکرد هـا را دارد.

  اداره آمـــوزش وپرورش 
چه  خراســان رضوی  استان 
برنامه  ای بــرای جلــوگیری 
شــــدن  تک بعـــدی  از 

دانش آمـــوزان دارد؟

شـعار ما در استان تعلیم وتربیت 
تمام سـاحتی اسـت و این شـعار 
بایـد تبدیـل بـه گفتمان شـود. 
می خواهیـم  دانش آمـوزی  مـا 
که با همه  مسـائل آشـنا باشـد، 
از لحـاظ روحـی و روانـی سـالم 
باشـد و بـه اجتمـاع ورود کنـد. 
افـرادی که صرفاً علمی هسـتند 
و توانایی هـای الزم برای زندگی 
اجتماعـی را ندارند برای اجتماع 
مضـر هسـتند. بـرای تحقق این 
در  زیـادی  برنامه هـای  امـر 
اعتقـادی،  زمینه هـای مختلـف 
بصیرتـی، مهارتـی و... در نظـر 
قـرار  مـدارس  در  کـه  داریـم 
اسـت انجـام شـود و ما بـه طور 
جـدی دنبـال ایجـاد زمینه های 
الزم بـرای انجـام ایـن برنامه هـا 

. هستیم

  صمیمی تریـن دوسـت شـما 
کـه بـه شـهادت رسـیدند، چه 

بودند؟ کسـی 

شـهید »فیروزی«. ایشان هم نیمکتی 
مـن بود. دوسـتان زیـادی داشـتم که 
شـهید شـدند، اما ایشـان با بقیه فرق 
داشـتند و الگـوی من بوده و هسـتند.

  بعد از شـنیدن این کلمـات اولین نکته ای 
که بـه ذهن تان می رسـد، بیـان کنید.

خسـتگی ناپذیر  تـاش  جهـادی:   مدیریـت 
عاشـقانه. و  آگاهانـه  و  بابرنامـه 

آموزش وپـرورش: زیربنـای همه چیـز؛ توسـعه، 
فرهنـگ، قانون مـداری و مهم تـر از همـه تربیـت 

انسـان ها.
سیستم آموزشی جدید: تک ساحتی.

خاطـرات  دانش آمـوزان:  اسـامی  انجمـن 
بـا چاشـنی معنویـت. شـیرین 

شعار ما در استان 
تعلیم وتربیت 

تمام ساحتی است و 
این شعار باید تبدیل 

به گفتمان شود.
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خریداریم
 مقداری شعور و منطق برای 
ارسال به کشورهای »1+5« و 
اگر پیدا نشد، چهارتا استخوان 
جهت کوبیدن در دهان طرف 

نیازمندیم     مقابل مذاکرات هسته ای 

نیازمندیم
 مقداری خوراکی سالم برای 

بوفه مدرسه نیازمندیم.

فروش فوری
قرص های کنکور ُکش!

تمام اطاعات مورد نیاز 
در کنکور را با مصرف 
این قرص ها کسب کنید.

با ضمانت مرجوعی!

فروش فوری
قرص های کنکور ُکش!

تمام اطاعات مورد نیاز 
در کنکور را با مصرف 
این قرص ها کسب کنید.

با ضمانت مرجوعی!

 گمشده 
تعدادی کودک 

درون گم شده اند.

 از یابنده 
تقاضا می شود، آن ها 
را هرچه سریع تر به 

صاحبانشان بازگرداند. 

جمعی از افسرده های محل

و  نوشــتن  تکالیــف  وقــت  *تــا 
مــورد  در  مــادرش  ســفارش های 
درس هایــش می رســد، خســته اســت و 
هــزار و یــک جــور بهانه هــای مختلــف! 
امــا فقــط کافیــه مــادر پیشــنهاد دهــد: 
ــر  ــا س ــازار؟ ب ــم ب ــای بری ــرم! می دخت

مــی دود... 

* ازش دلگیــر و ناراحــت شــدم. بهــش 
میگــم چــرا خــب اشــتباهم رو متذکــر 
نشــدی؟ ســرش رو مینــدازه پاییــن و بــا 
یــه تامــل کوچیــک بهــم نــگاه میکنــه 
ــن  ــودم همی ــروز خ ــون دی ــه: چ و میگ

اشــتباه رو کــردم!

ــادی  ــه هفت ــای ده ــا بچه ه ــدر م * چق
ــدن!  ــو درس خون ــیم ت ــختی می کش س
ــیدنی و  ــوان نوش ــط درس و دو لی دو خ

ــاپ کــورن و ... دو بســته پ

ــازی اشــکال  ــا داوری اون ب ــی واقع * ول
راســت  پــور  فردوســی  داشــت ها! 
می گفــت. تداعــی شــدن ایــن خاطــرات 
در ذهنــم از برنامــه ی نــود دیشــب تنهــا 
ــال  ــودم در قب ــرای خ ــود ب ــخی ب پاس
ــرروز  ــای ه ــم از تاخیره مواخــذه ی ناظ

ــه!  ــن هفت ای

مامان هی گفتن زود بخواب بچه...

* هــر روز بــا یکــی صمیمــی میشــه. یه 
ــا  ــدی ب ــی روز بع ــن هم کاس ــا ای روز ب
ــه  ــدن ب ــه مون ــی و... هم اون هم کاس
ــی  ــی خیل ــط اجتماع ــن رواب ــن میگ ای

ــگ و وارنگــی ؟!  ــا رن قــوی ی

* فقــط ســر کاس هاســت کــه حــس 
ــت  ــره! درس ــم اوج میگی ــه خوانی روزنام
ــر داره ســخت ترین  ــه دبی اون لحظــه ک
ــان از  ــده! ام ــای مبحــث رو درس می ج

شــب امتحــان....

* صفــای مادربــزرگ و خانــه اش تــو 
ــه  ــر ب ــه االن شــاید دیگ ــای مدرنیت دنی
ــد. طعــم عصر هایــش هیــچ  دســت نیای
ــم نمــی رود! عصرهــا  وقــت از زیــر دندان
ــر  ــن زی ــاط و انداخت ــی حی ــا آب پاش ب
و گذاشــتن  انــداز گوشــه ی حیــاط 
ســماور بــرای دم کــردن چنــد اســتکان 
چــای خــوش طعــم و راه افتــادن  بــوی 

ــه ... ــس باغچ ــای نرگ گل ه

ــه  ــات ب ــار...  رکع ــک، دو، ســه، چه * ی
ــی  ــاز م ــام نم ــه س ــد و ب ــر می رس س
ــازم  ــا نم ــا واقع ــام! آی ــاز تم ــد و نم رس

ــت؟! ــام اس تم

ــود  ــی، نمی ش ــلوغ پلوغ ــدت ش * از ش
ــزار و  ــا ه ــت. ب ــاق گذاش ــل ات ــا داخ پ
یــک غرولنــد باالخــره اتاقــش را مرتــب 
ــای  ــاره از الب ــد. دو روز بعــد دوب می کن
و  ماژیــک  و  کتاب هــا  و  لباس هــا 
ــاره  ــد رد شــد. دوب خــودکار و کیــف بای

ــه... ــان کاس ــان آش و هم هم

فیلمی با چاشنی حقیقت!

مروری بر فیلم ماجرای نیمروز

ریحانه صبوری

از شــما چــه پنهــان کــه در ایــن روزهایــی 
ــان را خــم کــرده اســت  ــی کمرم کــه گران
و دنیــا را جلــوی چشــم مان ســیاه، هزینــه 
ــه  ــرای تفریحــات ســالم و از جمل ــردن ب ک
ســینما امــری اســت مشــکل و در مــواردی 
هــم نامعقــول. آن هــم اکران هــای نــوروزی 
ــا اندکــی افزایــش قیمــت چشــم گیر  کــه ب

ــوده اســت. همــراه ب

ــّم  ــّم و غ ــگاره تمــام ه ــن راســتا ن در همی
ــته و  ــئله گذاش ــن مس ــر روی ای ــود را ب خ
ســعی کــرده تــا بــه شــما در ایــن انتخــاب 

کمــک کنــد.

ماجــرای نیمــروز، فیلــم پــر ســر و صــدای 
ــن  ــود کــه عناوی جشــنواره فجــر امســال ب
ــم  ــن فیل ــنواره، بهتری ــم جش ــن فیل بهتری
از نــگاه ملــی و بهتریــن فیلــم از نــگاه 

تماشــاگران را در کارنامــه ی خــود دارد. 
ایــن فیلــم واقعــا تماشــایی، بــه شــرح 
داســتانی می پــردازد کــه در طــی آن وقایــع 
ــت  ــن افشــاء ماهی ــه شــصت و همچنی ده
ضدانســانی منافقیــن را را  بازگــو می کنــد.

نــوع  فیلــم بــرداری و روایــت فیلــم در 
ــه  نهایــت ســادگی، خیــره کننــده اســت ب
ــا  ــاب آن دوره و آن روزه ــه الته ــوری ک ط
طــوری بیــان می کنــد کــه در طــول فیلــم 
کــه لحظــه لحظــه آن اوج و فــراز داســتان 
اســت تماشــاگر میــخ کــوب صندلــی 

می شــود.

از جملــه نکاتــی کــه در فیلــم بســیار قابــل 
توجــه و تحســین برانگیــز اســت، این اســت 
کــه بــر خــاف فیلم هــای بــه ظاهــر مشــابه 
و بــا همیــن موضــوع، مــرز بیــن احســاس و 
منطــق، فیلــم و واقعیــت بــه خوبــی رعایــت 
ــی  ــاهد واقعیت ــاگر ش ــت و تماش ــده اس ش
تمــام عیــار و بــدون کلیشــه های همیشــگی 

اســت.

ــان داده  ــدید نش ــه ای ش ــه گون ــت ب واقعی
ــف  ــز لطی ــاگر طن ــه تماش ــت ک ــده اس ش
ــر یکــی از شــخصیتها را  موجــود در کاراکت
کــه غیــر منتظــره بــا آن روبرو شــده اســت، 
بــا تمــام وجــود درک می کنــد و از صحنــه 

ــورد. ــا می خ ــود ج ــام وج ــا تم ــرور ب ت

ســادگی و صمیمیــت و خلــوص آن دوره 
ــه  ــم مشــاهده شــده و ب ــی در فیل ــه خوب ب
ــه  ــران از جمل ــوب بازیگ ــازی خ ــیله ب وس
ــوب و  ــن خ ــدر در مت ــر آنق ــد مهرانف احم
قــوی فیلــم نامــه همــراه شــده اســت کــه 
ــه شــصت  ــود را در ده ــب خ ــاگر اغل تماش
ــاهد  ــه ش ــد ک ــوش می کن ــد و فرام می بین
فیلمــی ســاخته شــده در دهــه نــود اســت.

این فیلم ارزش چند بار دیدن را دارد...

آن را از دست ندهید...

ســام. باغی بســیار زیبا به شــکل خورشید 
طراحی شــده است. قسمت های دایره ای در 
این باغ درخت دارند که در فصل پاییز به رنگ 
های نارنجی و قرمز نمایش داده شــده است. 
مســیری ماشین رو که برای بازدید از این باغ 
تعیین شــده است، به رنگ ســفید در تصویر 
دیده می شــود و دیواره های مسیر با خطوط 

سیاه مشخص است.
بازدیدکننــده ای در محل پیکان ســبزرنگ 
قرارگرفته. او می خواهد تمام این مســیرهای 
ســفید را سوار بر ماشینش طی کند و از هیچ 
تکه ای از مسیر، دوبار عبور نکند و در آخر به 
همین محل آغاز برگردد! ضمنا این ماشــین 
توان پیچیــدن در پیچ های تُند را ندارد. پس 
همیشه باید مسیری را انتخاب کند که پیچ و 

خم های نرم داشته باشد.
پاســخ صحیح و کوتاهتان را با ایمیل، برای ما 

بفرستید.

پاسخ این معما را در شماره بعدی می بینید و 
اسم برندگان آن هم همین جا درج می شود.
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کیوانفرد

 بیـن این همـه چالش هـای مختلفـی کـه بـاب شـد، یکی شـان هـم در مـورد خانـواده 
نبـود! هنـوز هم برای فرهنگ سـازی دیر نیسـت؛ چالـش یک هفته ظرف شسـتن، جارو 

کـردن و کاًل انجـام کارهـای خانـه! همـه خوانندگان هـم دعوت اند!
 داداشـم کلـی توصیـه کـرده بـود کـه بـرای کارت ملـی ات بهتریـن عکـس را بگیر 
وگرنـه مجبـوری یـک عمـر از قیافه ات خجالت بکشـی. آخـرش هم روزی کـه کارتم 

آمـد قایمـش کـردم که کسـی قیافـه ام را نبیند.
 گوشـی معمولـی، لباس هـای معمولی، غذاهـای معمولی، تفریح هـای معمولی، خانه 
معمولـی و... همـه معمولی هـای زندگی ام می ارزند بـه خاص ترین مادر و پـدر و خواهر 

دنیا...
 سـرم را کـه چرخانـدم، او را دیـدم. گذشـتن از بسـتنی قیفـی، آن هـم در آن هـوای 
گـرم برایم سـخت بـود و از طرف دیگر چشـم های کـودک بدجور گیـرم انداخته بود. 

بسـم اهلل گفتـم و بسـتنی ام را دادم بـه کودک. نسـیم خنکی صورتـم را نـوازش کرد...
 صفـای مادربـزرگ و خانـه اش در دنیای مدرن االن شـاید دیگر به دسـت نیاید. طعم 
عصرهایـش هیچ وقـت از زیـر دندانـم نمـی رود! عصرهـا با آب پاشـی حیـاط و انداختن 
زیرانداز گوشـه حیاط و گذاشـتن سـماور برای دم کردن چند اسـتکان چای خوش طعم 

و راه افتـادن بوی گل هـای نرگس باغچه...
 بدجـور فراموشـکار شـده ام، بچـه کـه بـودم، یاحسـین)ع( بعـد از خـوردن آب و 

یاعلـی)ع( موقـع بلنـد شـدن برایـم از اوجـب واجبـات بـود، امـا حـاال...

یادداشت روزانه یک انجمنی

از دست ندهید
ناطقی

بـازی شـرطی در گیم نـت، سـاختن فیلـم بـا دوربینـي سـاده، بـازی با پلی استیشـن 
و گـپ زدن هـای بی حسـاب وکتاب و وقت وبی وقـت بـا رفقـا! گمانـم خیلی هایمـان 
این هـا را تجربـه کرده ایـم یـا در دوران راهنمایـی و دبیرسـتان با آن روبه رو شـده ایم. 
این هـا تنهـا چیزهایـی نیسـتند کـه در فیلـم »۲۱ روز بعد« بـا آن ها روبـه رو خواهیم 
شـد. فیلمـی کـه در بـازار دوست نداشـتنی سـینمای کشـورمان قدم گذاشـته اسـت. 
سـینمایی کـه یـک طرفـش فیلم های تیـره و تار و اعصـاب خردکن و طـرف دیگرش 

کمدی هـای سـخیف و بی ارزش هسـتند.
 ۲۱ روز بعـد، فیلمـی اسـت با محوریت زندگـی نوجواني ایرانی کـه دغدغه هایی مثل 
خیلـی از نوجوانـان دیگـر را دارد. اهـداف و آرزو هایی که درک کردن شـان برای پدر و 

مادرها شـاید کمی سـنگین باشد.
داسـتان فیلـم روایتگـر زندگی نوجوانی به نام »مرتضی«  اسـت که سـودای فیلمسـاز 
شـدن در سـر دارد، امـا در همـان اوایـل فیلم متوجه می شـود که مادرش به سـرطان 
مبتاسـت و در صـورت درمـان نشـدن، تـوان حرکتـی اش را از دسـت خواهـد داد. 
مرتضـی بـرای جلوگیـری از فلـج شـدن مـادرش تصمیـم می گیـرد هـر کاری بکنـد 
تـا بتوانـد خـرج درمـان او را دربیـاورد. بـرای ایـن کار هم الزم اسـت کـه یک میلیون 
تومـان بـرای خریـد آمپـول مـورد نیاز مـادرش تهیه کنـد. مرتضی بـرای جمع کردن 

ایـن پـول، وارد ماجراهـای مختلـف و بعضـاً دردناکی می شـود که قمار و شـرط بندی 
در گیم نـت تنهـا یکـی از آن  هاسـت. ایسـتادگی مرتضـی در برابـر مشـکات و تاش 
او بـرای زنـده مانـدن مـادرش بـه هـر وسـیله ، چیـزی اسـت که طـی فیلم می شـود 
به وضـوح مشـاهده اش کرد. مرتضـی نماینده میلیون ها نوجوانی اسـت کـه همانند او، 
مسـتعد و پرشـور برای رسـیدن به آرزوهایشـان هسـتند، اما به تدریج درگیر پیچ وخم 
زندگـی می شـوند. درگیـر فقر، اعتیاد، مشـکات خانوادگـی و هزار جـور چیز دیگری 
کـه سروکله شـان در زندگی هایمـان پیـدا می شـود و سـعی در مغلـوب کردن مـان 
دارنـد. خیلی هـا تسـلیم می شـوند و می گوینـد در قبرسـتان کـه قدم بزنـی، قبرهایی 
را می بینـی کـه آدم هـای درون شـان قـرار بـود نقـاش، فیلمسـاز، نوازنـده و نویسـنده 
شـوند، اما مغلوب مشـکات شـده اند و بی آن که استعدادشـان کشـف یا شـکوفا شود، 
عمرشـان بـه پایـان رسـیده اسـت؛ قصـه جدیدی نیسـت. شـاید فقـر را بشـود اولین 
فاکتـوری دانسـت کـه گلوی اسـتعدادهایمان را می فشـارد و خفه اش می کنـد. در این 
میـان، هسـتند امثـال مرتضـی که بـرای زنـده ماندن می جنگنـد، زمیـن می خورند و 

دوبـاره بلند می شـوند.
خیلی هایمـان درون مـان یـک مرتضـی، مریم، علـی و نرگـس داریم که بـرای برآورده 
کـردن آرزوهایـش، گاهـی الزم اسـت کتـک بخـورد و درد بکشـد، امـا هرگـز نگذارد 

آرزوهایـش بمیرنـد و فراموش شـوند.
یـادم نیسـت آخرین بـاری کـه چنیـن فیلـم نوجوان پسـندی را در سـینما دیـدم، 
کـی بـود. شـاید هیچ وقـت! راسـتش خیلـی وقـت بـود کـه کارگردان هـا بیخیـال ما 
نوجوان هـا شـده  بودنـد. هـر وقـت هـوس سـینما می کردیـم، مجبـور بودیـم برویـم 
»جدایـی نـادر از سـیمین« را ببینیـم و شـاهد کمدی هـای بی مزه   باشـیم و عشـق و 
خیانـت زن و شـوهرها را تماشـا کنیـم. ۲۱ روز بعـد، جزو معدود فیلم های سـال های 
اخیـر اسـت کـه داسـتانش بـرای نوجوان اسـت و نوجـوان را به فکـر می انـدازد و او را 

سـرگرم می کنـد. 

معمای لوله های مارپیچ! سرگرمی

ســالم. معمــای ایــن شــماره هــم خیلــی ســاده و کوتاهــه: بــا چهــار رنــگ لولــه مارپیــچ 
ایــن شــکل ســاخته شــده، بــه نظــر شــما چــه رنگــی در ایــن شــکل کمتــر از بقیــه 
ــا اگــه توضیحــات  ــه اســتفاده شــده؟! ام اســتفاده شــده و چــه رنگــی بیشــتر از بقی
بیشــتری الزم داریــن بایــد بدونیــن کــه: بــا مقــداری لولــه رنگــی منحنــی ایــن شــکل 
ــدار  ــر از مق ــا کمت ــتر ی ــا رو بیش ــی از رنگ ه ــگاه اول، بعض ــه در ن ــاختیم. ممکن رو س
واقعی شــون حــدس بزنیــن، امــا در حقیقــت فقــط یکــی از ایــن چهــار رنــگ کمتریــن 
طــول رو داره و یکــی از ایــن چهــار رنــگ بیشــترین طــول رو داره! یادتــون باشــه در 
ایــن تصویــر، لوله هــا فقــط خمیدگــی دارن، ولــی ســه راهی و اتصــاالت دیگــه نــدارن. 
ــا هــم یــک مســیر بســته رو ســاختن و لوله هــای نارنجــی و  ــی ب لوله هــای قرمــز و آب
ســبز بــا هــم یــک مســیر بســته دیگــه رو ســاختن. بــرای پیــدا کــردن جــواب ایــن 
معمــا اصــالً الزم نیســت خودتــون رو درگیــر حســاب  وکتاب هــای عجیــب کنیــن! اگــه 
کمــی منطقــی باشــین، می بینیــن کــه ایــن معمــا خیلــی ســاده تر از اونیــه کــه فکــرش 
ــت مون  ــه دس ــخ رو ب ــن پاس ــه می تونی ــی ک ــاده ترین روش ــن و س ــن. بهتری رو بکنی
برســونین اســتفاده از پیامکــه. کافیــه بگیــن فــالن رنــگ بیشــترین ســهم و فــالن رنــگ 
کمتریــن ســهم رو داره.  پاســخ ایــن معمــا همــراه بــا نــام برندگانــش در شــماره بعدی 

ــه. ــر مي ش منتش

رنجبر

پاسخ صحیح و کوتاهتان را به آدرس رایانامه
 NEGARE.MAG@GMAIL.COM  

برای ما بفرستید.
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ارسال آثار پاسخ ها

نیازمندیها وزیری

دستچین

دومین قرارگاه » همکالسی 
آسمانی« با حضور 

انجمنی های تربت حیدریه 
برگزار شد.

برگزاری »انتخابات 
قرارگاه عملیات شهری« 

با حضور انجمنی های دختر 
مدارس متوسطه دوم 

مشهد

برگزاری اولین 
هیئت دانش آموزی 
انصارالمهدی)عج( اتحادیه 
تازه تأسیس فریمان

»21 روز بعد«، قصه نوجوانی که نمی خواهد تسلیم شود

آرزوهایت را زنده نگه دار

این شـماره محصول مشـترکی اسـت از اتحادیـه انجمن های 
اسـالمی دانش آموزان و روزنامه هشـت

صندوق پستی: 3344 - 91375 / نمابر: 2218767 3

تلفن: 32226263 - 051 داخلی 216
شماره پیامک: 3000186263

نشانی: مشهد/ خیابان امام خمینی)ره( امام خمینی)ره( 7
سجادی یک/ اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان

خراسان رضوی
n e g a r e . m a g @ g m a i l . c o m
w w w . J o n b e s h . i r

گمشده
تعدادی رفیق پایه براي 

بازی در محله سال هاست 
که گمشده. از یابنده تقاضا 

می شود در صورت پیدا 
کردن آن ها را به کوچه 

بیاورد.

نیازمندیم
به یک ماه اضافه براي خوابیدن 

در تعطیالت نیازمندیم.

نیازمندیم
به یک عدد تافت  براي زدن به  

هوای خوب مشهد  نیازمندیم.

نیازمندیم
به تعدادی مشاور خوش انصاف 

براي انتخاب رشته )غیر از 
تجربی( دبیرستان نیازمندیم.

نیازمندیم
به یک عدد نماینده  کشور 

خارجی براي گرفتن 
خویش انداز نیازمندیم.

بهفروشمیرسد
یک عدد مونوپاد مناسب 

برای گرفتن خویش اندازهای 
دسته جمعی در اماکن 

عمومی به فروش می رسد. 
قیمت توافقی )تخفیف ویژه 

برای مسئوالن(

پاسخ معمای شماره قبل یعنی معمای 
شکل متفاوت به صورت شکل مقابل 

است که  خانم »کوثر سادات هاشمی« 
از مشهد مقدس برنده مسابقه شدن و 

به زودی جایزه شون ارسال می شه.


