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ضمیمه بچه مثبت های
4 صفحه

م.رزمی

در روزهایی که گذشـت شـاهد اتفاق بی  نظیری در عالم بشـریت بودیم. 
راهپیمایـی عظیـم اربعین حسـینی کـه در تاریخ دنیا ایـن حرکت مثال 
زدنـی و حتـی شـاید بـرای کسـانی کـه نمی  تواننـد از دریچه عشـق به 
اتفاقـات بنگرنـد و همه افعال زندگیشـان را برای مادیـات انجام می  دهند 
غیر  قابل  بـاور باشـد. در کنـار ایـن حرکـت بـزرگ شـیعیان جهـان )و 
صدالبتـه اهـل تسـنن و سـایر مذاهـب( حرکت دوسـت داشـتنی، قابل 
احتـرام، سـتودنی و سـخاوت  مندانه مـردم عـراق در خدمت  رسـانی بـه 
زوار پیـاده، دل هـا را می  لرزانـد. در تلویزیـون می  بینیـم که موکـب داران 
و مـردم عـراق چـه زحمتـی می  کشـند امـا هیـچ  گاه از ایـن کار خسـته 
نمی  شـوند و هیچ سـالی در خدمت  رسـانی کـم نمی  گذارنـد. ده روز بعد 
از ایـن گردهمایـی بـزرگ امـا تمرکز و تجمع عاشـقان اهل بیـت)ع( در 
نقطه ای دیگر از جغرافیای دنیای تشـیع اسـت. شـهر عزیز ما مشهد. در 
روزهـای آخـر صفر گروه گـروه از مردم ایران و کشـورهای دیگـر پیاده و 
سـواره به سـمت مشـهد حرکت می  کننـد. تعداد ایـن افراد نیز سـال به 
سـال رو به افزایش اسـت. اما هنوز ما مشـهدی  ها در خدمت رسـانی به 
زوار آن طـور کـه بایـد عمـل نکرده ایم. بایـد به خودمان بیاییـم و ببینیم 
کـه عراقی هـا چقـدر خـوب حق همسـایه امـام حسـین)ع( بـودن را ادا 
می  کننـد، امـا مـا هنـوز در ادای دینمـان به امـام رضـا)ع( مانده ایم. حاال 
نوبـت ماسـت کـه حق همسـایگی را به جـا بیاوریـم. برای ایـن  کار چند 

پیشـنهاد برای شـما داریم:

اطالع رسان باشید

سـاده ترین کاری کـه می  تـوان انجـام داد اطالع رسـانی برای ایـن اتفاق 
اسـت. شـاید خیلی  ها اطالعـی از موکب هایی که در حال خدمت رسـانی 
هسـتند نداشـته باشـند و با اطالع رسانی شـما از این اتفاق با  خبر شوند. 
اسـتفاده از تلگـرام و اینسـتاگرام می  تواند گزینه موثر و سـاده ای باشـد.

کانـال بزنیـد یا گروه بزنید یا در صفحه شـخصی تان پسـت بگذارید و در 
آن نیازهایـی کـه موکـب ها دارنـد و خدماتی کـه ارائه می  دهنـد را ذکر 
کنیـد تـا دیگـران هم در جریان قـرار بگیرند و در حد تـوان کمک کنند.

همراه با طرح گام های عاشقی 

شـما می  توانیـد بـا جمع کـردن تعدادی از بچـه های مدرسـه، انجمن یا 
مسـجد محـل، همراه طـرح گام های عاشـقی )طـرح خدمت بـه زائرین 
پیـاده مشـهد الرضـا)ع(( خدمـت رسـانی کنیـد و بـا هـر حرفـه ای کـه 
داریـد بـه موکب دارهـا و زائرین کمک کنیـد. مثال اگر دانش آموز رشـته 
تجربـی هسـتید یـا به کارهای پزشـکی عالقه داریـد به مراکـز درمانی و 
موکب هایـی کـه خدمات پزشـکی ارائه می  دهنـد بروید و بـه آنها کمک 
کنیـد. یـا اگر در بـرق  کاری سررشـته داریـد در کارهای برقـی موکب ها 
کمـک کنیـد. ببینیـد چـه مهارتـی داریـد کـه می توانـد کمـک حـال 
موکب هـا باشـد. اگر هـم هیچ مهارتی نداریـد می  توانید چایـی بریزید یا 

سـاندویچ درسـت کنیـد و کارهایـی از این قبیل.

مکانیکی باشید

اگـر در کار ماشـین و تعمیـر آن سررشـته داریـد می  توانیـد در جـاده ها 
بایسـتید و ماشـین های زائـران را رایـگان بررسـی کنیـد و اشـکاالت آن 
را رفـع کنیـد. یـا اگـر آشـنایی داریـد کـه در کار ماشـین مهـارت دارد 
یـا خـودش تعمیـرکار اسـت او را همـراه کنیـد و خودتان کنار دسـتش 
بایسـتید. بـه ایـن ترتیـب هـم مهارتـی یـاد می  گیریـد هـم بـه زائرین 

خدمـت می  کنیـد.

پول جمع کن باشید

شـاید برایتـان پیش آمده باشـد که در مدرسـه هیئت یـا برنامه دیگری 
داشـته باشـید و بـرای آن پـول جمـع کنیـد. اگر ایـن تجربه را داشـتید 
حتمـا می  توانید از بچه  های مدرسـه، مسـئولین مدرسـه، اولیـا، خیرین، 
اهالـی مسـجد مبلغـی را جمـع کنید و بـه موکب هـا بدهید تـا بتوانند 

بهتر خدمـت کنند.

حامل باشید

دربیـن زائریـن پیـاده تعـدادی پیـرزن و پیرمـرد وجـود دارنـد. 
می  توانیـد بـا تهیه یـک ویلچر این زائـران را برای مسـافتی جابجا کنید. 
یا بچه های خردسـال را بغل کنید یا اگر کالسـکه دارند آن را شـما 
بـرای مدتـی حرکت دهید. همچنین می  توانید وسـایل و بـار زائران 

را بگیریـد و بـرای مدتـی شـما آنهـا را حمل کنید.

واکس بزنید

در پیـاده روی اربعیـن بسـیار مرسـوم اسـت که عـده ای در کنار مسـیر 
هسـتند کـه پای زائریـن پیاده را ماسـاژ می  دهند تا خسـتگی از تن آنها 
خارج شـود. شـما هم می توانید در مسـیر مشـهد این کار را انجام دهید. 
سـاده و راحـت. بـدون نیـاز به پـول یا مکان خـاص. علی الخصـوص اگر 
رفیـق یـا رفقـای دیگری هم داشـته باشـید کـه با هـم ایـن کار را انجام 
دهیـد و در کنـار آن کفش  هـای زائریـن را واکـس بزنیـد. بـا ایـن کار به 

زائـران بـا یـک توقـف دو خدمت ارائـه می  کنید.

سخن آخر

خیلی  ها از اربعین جا ماندند. شـاید من نویسـنده و شـمای خواننده 
نیز از همین گروه باشـیم. اما فرصت جبران هنوز هسـت. می شـود 
غم از دسـت دادن اربعین را با خدمت رسـانی به زائـران امام رضا)ع( 
تسـلی داد. دسـت بجنبانیـد. اکنـون وقت آن اسـت کـه بچه محل 
امـام رضـا)ع( بودن را به رخ بقیه بکشـیم و نشـان دهیـم که ما هم 

مهمان  نـوازی را بـه خوبی بلدیم.

س م.موسوی

هرسـاله در ایـام شـهادت امـام رضـا)ع( 300 هـزار نفـر زائـر دل 
داده حضـرت، پـای پیـاده از شـهرهای دور و نزدیـک بـه مشـهد 
مقـدس و حـرم مطهر امـام مهربانی هـا می آیند. همسـایه های آقا 
بـا جـان و دل دسـت به دسـت هـم می دهنـد تا حداکثـر خدمت 
رسـانی را انجـام دهنـد. بـا وجود شـور و اشـتیاق فـراوان در عراق 
و خدمت رسـانی مـردم عـراق بـه زوار امـام حسـین)ع( هـر سـاله 
شـور و اشـتیاق عاشـقان و همسـایه های امـام رئـوف هـم بـرای 
خدمت رسـانی بـه زائریـن بـه خصـوص پیاده ها بیشـتر می شـود.

طـرح »گام هـای عاشـقی« یکـی از ایـن خدمت رسانی هاسـت که 
قصـد دارد دانش آمـوزان را هـم وارد ایـن میـدان کند.

از همین امروز شروع کنید

در سـال گذشـته، 30 مدرسـه و امسـال 38 مدرسـه در طـرح 
گام هـای عاشـقی شـرکت  کردنـد. بـه ایـن ترتیـب کـه تعـدادی 
کاروان کـه از قبـل هماهنـگ شـده اسـت دو تـا سـه روز قبـل از 
شـهادت امـام رضـا)ع( وارد شـهر مشـهد می شـوند. اسـکان ایـن 
زائرین در مدارسـی اسـت که جزو طرح گام های عاشـقی هسـتند. 
هـدف از ایـن طرح فرهنگ  سـازی پذیرایـی از زائرین اسـت. عالوه 
بـر اسـکان، دانش آموزان در مراسـم اسـتقبال و کارهـای فرهنگی، 
اعـم از سـاخت و توزیـع روزی معنـوی، دیـوار دل نوشـته و اتـاق 

کـودک همـکاری می کننـد.

مراسم استقبال

ایسـتادن خادمیـن در مسـیر درب ورودی تـا محل اسـکان هنگام 
بازگشـت زائریـن از زیـارت و تقدیـِم »روزی معنوی« هـای تهیـه 

شـده بـه آنها همـراه با خـوش آمدگویـی و ذکر صلوات از مراسـم 
اسـتقبال این طرح اسـت.

ساخت و توزیع روزی معنوی

بـا توجـه بـه زیـارت زائرین توسـط خادمیـن روزی معنـوی هایی 
تهیـه می شـود کـه در مراسـم اسـتقبال بـه آنهـا تقدیم می شـود. 
تهیـه  بزرگسـال  و  کـودک  مخاطـب  بـرای  معنـوی  روزی هـای 
می شـود. »روزی معنـوی« شـامل احادیـث و روایـات )نقـل شـده 
از علـی ابـن موسـی الرضـا)ع(( اسـت کـه در قالب هـای مختلـف 

تزیین شـده اسـت.

 دیوار دل نوشته 

دیوارهایـی بـرای مکتـوب کـردن دل نوشـته های زائریـن و نصـب 
آنهـا در محـل اسکانشـان تهیه و سـاخته شـده اسـت.

اتاق کودک

اتـاق کـودک محلـی اسـت بـرای نگهـداری کودکانی کـه والدین 
آنهـا بـه زیارت مشـرف شـده اند. همچنیـن در این اتاق مسـابقات 
گوناگـون و بازی هـای قرآنـی هـم برگزار می شـود. مسـئول طرح 
گام های عاشـقی در هر مدرسـه، مدیر مدرسـه اسـت که از 8صبح 
تـا اذان مغـرب بـه زائریـن خدمـت رسـانی مـی کننـد. عـالوه بر 
مدیـر، خدمت گزاران هم کمک رسـان هسـتند. آمـوزش و پرورش 
مشـهد بـه همـراه اتحادیـه انجمـن هـای اسـالمی دانـش آموزان 
اسـتان در ناحیـه یـک و چهـار مدرسـه هایـی را آمـاده پذیرایـی 
از زائریـن کرده انـد؛ کـه دو مدرسـه پسـرانه و دو مدرسـه دخترانه 
اسـت. سـایر تشـکل ها از جمله بسـیج و سـازمان دانش آموزی هم 

در ایـن طـرح مشـارکت دارند.
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م.خورسندی

وقتـی در جسـتجو ها، فراز هـا، نشـیب ها، سـوال ها و جواب هـا ،خسـته از روز مرگی هـا، 
حـال دلـت گرفته می شـود، اینجاسـت که دوسـت داری چشـم هایت را روی تمـام دنیا 

ببنـدی و زمـان را حتـی اگر شـده برای چنـد ثانیه نگـه داری... 
در ایـن هنـگام ناگهـان بـوی گلـی خوش، نسـیمی مهربـان و چشـمان منتظر دوسـتی از 
جنـس صمیمیـت، تمـام آنچه را که پشـت سـر گذاشـته ای را یـک جا پـاک می کند و 

می بـرد و فقـط ایـن یـک اتفاق نیسـت. معجـزه ای اسـت از جنـس رفاقت... 
باور کنیم دوسـتی ها همیشـه یک اتفاق نیسـتند، دوسـتی ها گاهی قسـمت اند، گاهی هم 
انتخـاب و ایـن نوع آخر بسـته به قدرت اختیـار و آگاهی مان دسـتمان را بازتر می کند... 
بعضـی جاهـا اصال آفریده شـده اند بـرای پیدا کردن، درک شـدن، هدف سـاختن و در 

آخـر هم باهـم پریدن...
اتحادیه یکی از همین جاهاست...

وقتـی سـنگ بنای یک کلبه را با خشـت های الّـف بین قلوبهم بگـذاری، هرچه جوانه بر 
دیواره هـای خشـتی ایـن کلبـه بروید بـوی محبت و مهربانـی می دهد. نسـیم روزگار که 

بـر این دوسـتی ها مـی وزد بوی صفـا و صمیمیت از آن بلند می شـود...
وقتـی کـه می گوییم ما هسـتیم آن جمع مومنانـه  رفیقانه، یعنی همه چیزمـان حول همین 
محـور رفاقـت می چرخد ولـی نه هر رفاقتی، رفاقتـی از جنس خـدا از همان ها که رنگ 

و بوی الهی دارد... 
اینجـا میـان ایـن مقر، حضرت زهـرا)س( هرچیز را بهایی می دهند. اما بهـای دل را تنها و 
تنهـا خـود خـدا می پـردازد. دل هایـی که گرد وجـود ولی جمع شـده اند تـا رفاقت کنند 

برای رشـد ایمانشـان برای پروازشـان. اینجا اتحادیه عشق است...

اینجا اتحادیه  عشق است ...
سخن نخست

ا.تقوی

بعـد از عـوض شـدن نظـام آموزشـی و تغییـر آن به شـکل 6-3-3 انجمن اسـالمی 
در مـدارس متوسـطه اول هـم شـکل گرفت. اولین قدم در مدرسـه تاسـیس تشـکل 
انجمـن اسـت. هـر دانش آمـوز فعـال متوسـطه اول می توانـد در مدرسـه خودشـان 
انجمـن اسـالمی مدرسـه را راه انـدازی کنـد. یکـی از وظایـف اصلی انجمـن که کل 
نیروها باید به فکر آن در طول فعالیت سـاالنه خود باشـند، نیروسـازی و عضوگیری 
اسـت. شـاید تاحـاال فکـر کرده باشـید که چـرا باید ایـن فراینـد اتفاق بیفتـد، بهتر 

اسـت یک مـرور کلی باهـم انجـام دهیم.
وقتـی انجمن سـرپا شـود و بخواهید فعالیت هایتان را شـروع کنید، کلـی کار تعریف 
می کنیـد کـه قابـل اجراسـت و بایـد بـرای آن، برنامه ریـزی کنیـد. کارهـای تعریف 
شـده، یکـی از بزرگتریـن ورودی هـای انجمن هـا برای جـذب دانش آموزان اسـت. 
بـه ایـن ترتیـب کـه باید دنبال افـرادی باشـیم که به تخصـص آن هـا در زمینه های 
مختلف آگاهی نسـبی داشـته باشـیم. با سپردن مسـئولیت به دانش آموز متخصص 
و انجـام دادن آن فعالیـت، یـک انجمنـی فعـال خواهیـد داشـت کـه تشـنه انجـام 

ماموریت هـای مرتبـط با خودش اسـت.
انجمـن اسـالمی در زمینـه هـای فرهنگـی، درسـی، مذهبـی و اردویـی فعالیـت 
می کنـد و هـر دانش آمـوز مـی توانـد در هـر زمینـه کـه عالقـه دارد فعالیـت کنـد. 
پـس دانش آمـوزان متوسـطه اول دقت کنید، شـما هـم می توانید اگر در مدرسـه تان 
انجمـن نداریـد بـا کمـک اتحادیه در مدرسـه انجمن تاسـیس کنید و شـما هم یک 

انجمنی شـوید!

انجمنی شوید
قرارگاه

فقط درس می خوانم

اگـر سـوال بعدی تـان از دانـش آمـوز مذکور 
ایـن باشـد کـه وقتـی در منزل شـان شـیر آب 

چکـه مي کنـد یـا مثال بخـاري آنهـا یـک روزي 
روشـن نمي شـود یـا مشـکالتي دیگـر، چه کسـي 

ایـن مشـکالت را حـل مي کنـد؟ و با چه وسـیله اي؟ 
او احتمـال زیـاد به شـما پاسـخي این چنینـي خواهد 
داد: »پـدرم یـا بـرادرم یـا عمویـم یا تعمیـرکار!« و هر 
شـخصي را غیـر از خـودش نـام مي بـرد. اگر بپرسـید 
پـس تـو چـه کاري مي کني؟ بـا تعجب و کمـي غرور 
جـواب خواهـد داد کـه مـن وظیفـه ام درس خوانـدن 
اسـت نـه انجام ایـن کارهاي پیش پا افتـاده و در ادامه 

شـاید هـم بگوید:»این کارها مهارت نیسـت، این 
هـا را هرکسـي می توانـد انجـام  دهـد. مهم 

هـاي  فرمـول  و سـریع  ذهنـي  حـل 
کـه سـر  اسـت  ریاضـي  پیچیـده 

کنکـور نیـاز مي شـود و الغیـر!« 

فتوشاپ یا طراحي؟ مسئله این است

اگـر هفت هشـت سـال پیش به کسـي مي گفتید فتوشـاپ بلدي ماننـد این بود 
که بگویي در شـرکت هرمي عضو هسـتي؟  چون ابعاد مثبتش را نمي شـناختیم. 
البتـه االن شـرایط زمیـن تا آسـمان فرق کرده اسـت و هر شـرکت و مجموعه اي 
حداقـل بـه یک نفـر فتوشـاپ کار براي طراحـي یا ویرایـش نیازمند اسـت. البته 
فتوشـاپ واژه جامعي اسـت و چون اسـم نرم افزار مادر اسـت همه این را استفاده 
مـي کننـد. اگـر خالقیـت و هوش بصـري خوبی داریـد و در کنـارش مهارت هاي 
کار بـا کامپیوتـر را می دانیـد و بـه دنبـال یـک مهارتـي هسـتید کـه بـا چرخش 
روزگار جـور باشـد، پـول واقعـا خوبي هم داشـته باشـد و حتـي نیاز به ایسـتادن 
هـم نداشـته باشـد فتوشـاپ یـا دقیق تر بگویم طراحي براي شـما سـاخته شـده 

اسـت. بـرای شـناخت ایـن مهارت به سـایت زیر سـر بزنید.

/http://www.iphotoshop.ir

تعمیر لوازم منزل 

این مهارت یک مهارت شـخصی اسـت و شـما را نسـبت بـه دیگران فـرد خاصی جلوه 
می دهـد و می توانیـد تعمیـر لـوازم منزلتـان را انجـام دهید و نیاز نیسـت هـرروز برای 
تعمیـر وسـیله ای دنبـال تعمیـرکار بگردید. راسـتش را بخواهیـد از این یکـي به طور 
مسـتقیم نمي توانیـد درآمدزایـي کنیـد، امـا اگر بلـد باشـید مي توانید ماهیانه هـزاران 
تومـان پـول پس انـداز کنیـد و به تعمیـرکار ندهید. یادگیـري این مهـارت هم خیلي 
آسـان اسـت، کافي اسـت هـر وسـیله اي)البته از نـوع ارزان(در منزل خراب شـد بروید 
بـه سـراغش و سـعي کنیـد تعمیـرش کنید. یـا موقعی کـه پدرتـان در منـزل آچار به 
دسـت اسـت از او یـاد بگیریـد تا بتوانید حداقل هرسـال در فصل گرما کولـر را خودتان 
سـرویس کنیـد یا بخاری و پکیج را راه اندازی کنید. شـاید یکـي دوبار لوله ي آب منزل 
بترکـد یـا فیـوز برق بسـوزد اما فداي سـرتان! در عوض شـما کلي مهـارت آموخته اید. 

بـرای آشـنایی بیشـتر بـا این حرفه سـایت زیر به شـما کمـک می کند.

https://www.fannikar.com/courses/appliance

مهارت آموزی در کنار تحصیل

هر دانش آموز یک مهارت

جوشکاري

اگـر دنبـال مهارتـي هسـتید کـه یـک عمـر بـه دردتـان بخـورد و چشـم ملـت را هم 
دربیاوریـد و از چشـم آنهـا مهم تـر پول دربیاورید جوشـکاری حرفه خوبی اسـت. )البته 
باید دسـت و دل کار سـخت کردن را هم داشـته باشید( . این کار را در هنرستان ها هم 
بـه صـورت رشـته تحصیلي آمـوزش مي دهند، امـا تجربـه و کار عملي در بـازار مهارت 
دیگـري اسـت. البتـه سـاده هم هسـت و بـا چند مـاه آموزش کوتـاه مي توانید نسـبتا 
آنـرا کامـل بیاموزید. اگر هم از جوشـکاري خوشـتان مي آید جهت توضیحات بیشـتر و 

آشـنایي کامل بـه آدرس زیر سـري بزنید.
http://www.manshur.com
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یادمـه از بچگیـش آزارش بـه کسـی نمی رسـید. خوش رفتـار و مـودب بـود. بچـه 
پرجنب وجوشـی بـود. شـاگرد اول دبیرستان شـون بـود. تـوی تیم محلـه فوتبال هم 
بـازی می کـرد. بچـه باایمانی بود، هم تـوی خانواده الگـو بود هم توی مدرسـه. قاری 

قـرآن هـم بـود. حتـی یادم هسـت نمـاز شـب اش هم ترک نمی شـد.

خاطره ای از شهید

پـدر شـهید جعفـر آخونـد زاده از خاطـره  رفتـن پسـرش مـی گویـد: با عالقـه  تمام 
رفـت، گـوش بـه حرف کسـی هم نـداد. 

گفتم: کجا میری؟

گفـت: سوسـنگرد را گرفتنـد، اهـواز راهم می گیرند. بعدشـم به مشـهد می آیند. من 
نـروم جبهـه کـی برود؟ ما بایـد بریم از ناموس شـیعه دفاع کنیم. آخـرش به آرزوش 
رسـید و بـه همـراه فرمانـده اش محمـود کاوه در عملیـات کربـالی ۲ حـاج عمـران 

شـهید شد.

قسمتی از وصیت نامه

شـما را بـه تقـوای الهـی و اطاعت محـض از امام امـت توصیه می کنم و بـه نوجوانان 
ایرانـی وصیـت می کنـم کـه هیـچ چیـز مثـل احترام بـه والدیـن انسـان رو بـه اوج 

نمی رسـونه.
ایـن روز هـا خیلی هـا عـازم سـرزمین قبله ی دل هـا هسـتند و همه  ما مدیـون خون 
ایـن شـهدا هسـتیم امسـال رو به یـاد این شـهدای نوجوان به سـمت کربـال برویم.

یادداشت

هم کالسی آسمانی

م.محمدپور

ایـن اتفـاق ممکن اسـت برای هر کسـی بیفتد کـه با خودش بگویـد ای کاش فـالن کار را 
انجـام مـی دادم یـا فـالن جا حضـور داشـتم. زمانی ایـن حس و حال با حسـرت بیشـتری 
همـراه می شـود کـه از کسـانی کـه تجربه این چنین داشـتند بشـنوید و یا اینکـه خودتان 
بـرای حداقـل یـک بـار تجربـه کـرده باشـید. اما اگـر این خواسـتن با عشـق همراه باشـد 
دیگـر تحمـل آن سـخت تر می شـود و افسـوس بیشـتری دارد. عشـق بـه امام حسـین)ع( 
و کربـال از آن خواسـتن های دلـی اسـت. دلـت را بدجـور بی تـاب می کنـد. انـگار کـه یک 
چیـزی گـم کرده ایـد. چیـزی که فقط شـما در ایـن عالم داریـد و حاضر نیسـتید به هیچ 
قیمتی از دسـتش دهید. در ایام پیاده روی اربعین خیلی از دوسـتان و آشـنایان را می بینید 
کـه راهی سـرزمین عشـق هسـتند. حتی اگر خودشـان نگویند عکـس پروفایلشـان این را 
می گویـد: »عـازم کربال هسـتم حاللم کنیـد« داغ دلـت زمانی تازه می شـود کـه اطرافیان 

ازت می پرسـند: »عازمی؟«
شـاید از خودتان بپرسـید شـاید گناهی مرتکب شـدم یا خطایی از من سـر زده که لیاقت 
نداشـتم و آقـا مرا نطلبیده اسـت. اما جـواب خودتان را خودتـان در خلوتتان می دهید. مگر 
امـام حسـین)ع( امـام انسـان های بی عیب اسـت؟ مگر خودشـان نفرمودند کـه صدبار توبه 
شکسـتی بـازآ. امام حسـین )ع( همـه را می پذیـرد. اصال امام حسـین)ع( بـاب نجات امت 

است.
در روایـات بـه مـا سـفارش شـده کـه هنـگام نوشـیدن آب بـه حضـرت درود بفرسـتیم و 
دشمنانشـان را لعـن کنیـم. چرا کـه یاد خدا و اهل بیـت)ع( از هرچیزی در دنیـا با ارزش تر 

اسـت. زیـرا هـر آنچـه کـه از آن یاد کنیـد به همـان گرایش خواهیـد یافت. 
در سفارشـی از ولـی نعمتمان حضـرت امام رضا)ع( آمده اسـت که هرگاه یاد کردیـد از امام 
حسـین)ع( بگوییـد: »ای کاش مـا نیـز همراه شـما بودیم.« ایـن خود ثواب حضـور با یاران 
حضـرت را دارد. ایـن را نیـز همـه شـنیده ایم که هر کس گروهی را دوسـت بـدارد با همان 
گـروه محشـور خواهـد شـد. آیا واقعـا همه مـا آن طور کـه باید امام حسـین)ع( را دوسـت 
داریم؟ اگر از قافله عشـق جا مانده ایم این را بدانیم که »کل یوم عاشـورا وکل ارض کربال« 
شـعار نیسـت. حـال کـه از کاروان اربعیـن جـا مانده ایم، امـروز همین جایی که هسـتیم را 
بـرای خـود عاشـورایی و کربالیی کنیـم. سـالمی از راه دور محضر اباعبـداهلل)ع( هم کام ما 
را شـیرین می کند. رسـم عاشـقی هم همین اسـت. اگر امسـال توفیق خدمت و زیارت را 

نداریـم طریق حسـینی می گیریـم و زندگی حسـینی خواهیم کرد.

دلداده حسین)ع(

شهید جعفر 
آخوند زاده

در آخر بی معرفتی است 
که از تحصیل و علم بد 
بگوییم. خیلی از بزرگان ما 
از فراگرفتن علم به مدارج 
باالیی رسیده اند. حرف 
ما این است که در کنار 
تحصیل و فراگیری علم، 
مهارتی یاد داشته باشیم 
که در زندگی شخصی 
کمک کننده باشد. امروز 
با فراگیر شدن هنرستان  
و فنی حرفه ای ها خیلی 
از دانش آموزان در مهارت 
مورد عالقه خود حرفه ای 
می شوند. به امید آن روز 
که هر دانش آموز در کنار 
علم و تحصیل حداقل یک 
مهارت فنی آموخته باشد.

کي بود؟ کي بود؟ من نبودم...

البتـه آن دانـش آمـوز تـا حـدي هـم حـق دارد چـرا که بـا آن تکه 
کاغـذي کـه نامـش کارنامه اسـت ماسـت هم نمي شـود خـورد چه 

برسـد به حل مشـکالت!
حکایت،حکایـت همـان خشـت اول کـج نهادن اسـت. هرکسـي در 
حـد خـودش بـه دانـش آمـوزان کم لطفـي کـرده اسـت و البته که 
این امر ناخواسـته بوده اسـت اما کاري اسـت که شـده، عمري است 
کـه از دانـش آموزان مملکـت رفته و هنري یاد نگرفته اند. راسـتش 
را بخواهیـد همـه مقصریـم! معلـم کـه مجبور اسـت کتاب درسـی 
را آمـوزش دهـد، مربیـان پرورشـي کـه عرصه  فعالیت شـان محدود 
به صبحگاه و فعالیت های مدرسـه شـده اسـت. مدیران مدرسـه هم 
کـه اکثـرا نـگاه تک بعـدي و نمره دارنـد. وقتي مدیـر یک مجموعه 
موفـق بودنـش تنها به تعداد قبولي هایش وابسـته اسـت نمي شـود 
توقـع دیگـري هـم از مدیـر داشـت. بلـه عزیـزان این قصه سـر دراز 
دارد و اگـر بخواهیـم ادامـه بدهیـم بایـد بگوییـم که سیاسـت ها و 

راهبردهـای آمـوزش و پـرورش و نگاه هایـي کـه صرفـا معطـوف به 
کنکور شـده اسـت هم در جاي خود مقصر اسـت. متأسفانه سیستم 
آمـوزش و پـرورش فقـط دنبال آموزش کتب درسـی اسـت و غیر از 
محـدوده کتب درسـی، مهـارت خاصـی بـه دانش آمـوز نمی آموزد، 
)البتـه هنرسـتان ها و فنی حرفه ای ها در این زمینه فعال هسـتند(. 
در مـدارس فقـط دانش آموزان را چندین سـال نگهـداري مي کنند 
و نهایتـا تحویـل دانشـگاه ها مي دهنـد. دانش آموزان ما حتـي بعد از 
چندیـن سـال عربـي یا انگلیسـي خوانـدن گاهی حتـی نمي توانند 
پنـج دقیقـه مکالمـه کننـد یا بـا یک فـرد عرب یـا انگلیسـي زبان 
صحبت کنند. با این وضع در سـال هایـي نه چندان دور، نمی توانیم 
انتظـار جامعه اي مثبت و پویا داشـته باشـیم حتی متخصصاني که 
بتواننـد صنعـت و تولیـد را بـه جایي برسـانند نخواهیم داشـت. در 
ادامـه بـراي نمونه و بـراي اینکه ذهـن دانش آموزان بـا مهارت های 

کاربردی آشـنا شـود سـه مهـارت را معرفـي مي کنیم.

اگر همین االن بروید و از یک پسـر نوجوان شـانزده - هفده سـاله بپرسـید شـغل او چیسـت یا چه مهارتي دارد؟ احتمال قریب 
به یقین به شـما خواهد گفت که شـغل او کسـب علم و دانش در راه سـرفرازي کشـور اسـت و مهارتش ضرب اعداد سـه رقمي 
بـه صـورت ذهني اسـت، همین! یا اگر این دوسـت مورد سـوال مان خیلي حرفه اي باشـد بگویـد مهارتش گرفتن نمـرات ممتاز 
در مدرسـه اسـت. آیـا این هـا واقعا براي سـرمایه هاي کشـورمان مهارت اسـت؟ یا با فـرض مهـارت بودن)که واقعـا هم گرفتن 
نمـرات ممتـاز بـا این کتاب هـا هنر مي خواهـد( سـوال جدي تر این اسـت که ایـن هنرها بعـد از دوران مدرسـه در کجـا مورد 

اسـتفاده دانش آمـوزان خواهد بود؟

تعمیر لوازم منزل 

این مهارت یک مهارت شـخصی اسـت و شـما را نسـبت بـه دیگران فـرد خاصی جلوه 
می دهـد و می توانیـد تعمیـر لـوازم منزلتـان را انجـام دهید و نیاز نیسـت هـرروز برای 
تعمیـر وسـیله ای دنبـال تعمیـرکار بگردید. راسـتش را بخواهیـد از این یکـي به طور 
مسـتقیم نمي توانیـد درآمدزایـي کنیـد، امـا اگر بلـد باشـید مي توانید ماهیانه هـزاران 
تومـان پـول پس انـداز کنیـد و به تعمیـرکار ندهید. یادگیـري این مهـارت هم خیلي 
آسـان اسـت، کافي اسـت هـر وسـیله اي)البته از نـوع ارزان(در منزل خراب شـد بروید 
بـه سـراغش و سـعي کنیـد تعمیـرش کنید. یـا موقعی کـه پدرتـان در منـزل آچار به 
دسـت اسـت از او یـاد بگیریـد تا بتوانید حداقل هرسـال در فصل گرما کولـر را خودتان 
سـرویس کنیـد یا بخاری و پکیج را راه اندازی کنید. شـاید یکـي دوبار لوله ي آب منزل 
بترکـد یـا فیـوز برق بسـوزد اما فداي سـرتان! در عوض شـما کلي مهـارت آموخته اید. 

بـرای آشـنایی بیشـتر بـا این حرفه سـایت زیر به شـما کمـک می کند.

https://www.fannikar.com/courses/appliance
خیاطي

قبل از توضیح این مهارت باید بگویم که مهارت دختر و پسـر ندارد و هرکسـي باید بر 
اسـاس توانایـي ها و اسـتعداد ها و البته نیازهایـش مهارت هایي بیامـوزد. قطعا دختران 
هـم مي تواننـد طراحـان خوبـي شـوند یـا در منزل بـه کمک مادر یـا پدر بروند و شـیر 
آب را بـا انبرکالغـي محکـم کننـد. امـا خیاطـي مهارتـی اسـت کـه تا اسـمش مي آید 
اکثـرا اسـتنباط کاري زنانـه دارند اما اینطور نیسـت. پس این همه لبـاس مردانه از کجا 
مي آینـد؟ کـت و شـلوار آقایـان را که خانم هـا نمي دوزنـد. این از آن کارهایي اسـت که 
زن و مـرد نـدارد و تـا زماني هم که بشـر هسـت و نیـاز به لباس دارد خیاط هم هسـت 
و برایش کار هسـت. براي آموزش خیاطي هم پسـران از جوراب هایشـان شـروع کنند، 
دخترهـا هم که خیلي وقت اسـت شـروع کردند انشـاءاهلل. برای آشـنایی بـا این مهارت 

به این سـایت یا سـایت هاي مشـابه هم سـري بزنید.

html.https://forum.hammihan.com/thread190279

مهارت آموزی در کنار تحصیل

هر دانش آموز یک مهارت
م.وزیری- س م.موسوی
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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.

تبلیغات تبلیغات تبلیغات

دستچین

یادداشت های 
روزانه یک 

انجمنی

از دست ندهید
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م.وزیری

  شنبه:
این هفته هم از آن هفته هاسـت، هفته اي که با بدرقه دوسـتانت به سـمت کربال شـروع 

بشه...
خدا تا آخرش رو بخیر بگذرونه...

  يكشنبه:
مـن نمي فهمـم چـرا معلـم هـا منـو درک نمي کننـد؛ متوجـه نمي شـن کـه از اربعیـن جا 

مونـدم و نبایـد ازم امتحـان بگیرن؟! 

  دوشنبه:
-فالني یک پیشنهاد ویژه دارم برات.

+بفرما
-حـاال کـه مـا نرفتیـم و موندیم اینجـا به جاي غم بـاد گرفتن بیا یک هیئـت بگیریم روز 

اربعیـن و زیارتش رو بخونیم. نظرت؟
+باید فکر کنم...

-باشه.پس هر موقع فکراتو کردي بیا یک گوشه کار رو هم تو بگیر...

  سه شنبه:
حـاال درسـته نرفتیم کربال اما خداروشـکر امام رضـا)ع( رو که داریـم. اصال وقتي میري 

تـوی حرم همه چـي یادت مي ره. ممنونتـم آقا...

  چهارشنبه:
+سالم.براي هیئت چه کنم؟

-سـالم عزیـزم. هرکاري دوسـت داري انجـام بده، هم جارو مونـده، هم گردگیري، هم 
مرتـب کردن حسـینیه، هم هماهنگ کردن چایـي و قند و هم...

+پس شماها چیکار کردین تا االن؟
-منتظر شما بودیم...

+خداقوت!

  پنجشنبه:
روحانـي روي منبـر گفـت: از هـر جـاي عالـم کـه رو بـه سـمت کربـال کنـي و بگویي 

السـالم علیـک یـا اباعبداهلل)ع( زائرشـون محسـوب میشـي.
باز هم زائرتان نیستم از دور سالم...

  جمعه:
ایـن همـه کار انجـام دادم. هـم تمیـز کـردن حسـینیه، هـم نمـاز جمعـه، هم مهیـا کردن 
وسـایل اسـتقبال از زائـران هـم کمـک بـه خانـواده تـوي کاراي خونـه. واي! درسـامم 

هسـت؛ چـون معلمـم بعـد هیئـت گفـت ایـن هفتـه دوبـاره ازم امتحـان مي گیـره...
فکر کنم یادداشت هاي روزانم رو خونده بود...

یادداشت روزانه یک انجمنی

از دست ندهید

اگـر پیگیـر سـینمای جهان باشـید، احتماال نام فیلـم »آی تی« را تا امروز شـنیده اید. 
فیلمـی در ژانر وحشـت که رکورد های جدیدی را در سـینمای جهـان از آن خود کرد. 
نترسـید! قرار نیسـت تماشـای این فیلم را به شـما پیشـنهاد کنیم. اما به جایش قرار 
اسـت در ایـن شـماره از نـگاره، برویم سـراغ کتاب هایی که شـاید کمی بترسـانندتان. 
شـاید در دوران راهنمایـی و دبیرسـتان، گذرتـان بـه این کتـاب ها خـورده و آن ها را 

باشید. خوانده 
تصمیـم گرفتیـم برایتـان کتاب »دکتـر جکیل و آقـای هاید« را معرفـی کنیم. کتابی 
کـه بـا نـام »مـورد غیرعـادی دکتر جکیـل و آقـای هاید« هم شـناخته می شـود. این 
کتـاب، رمانـی کوتـاه اسـت که حـدود صدوپنجاه سـال پیش و در اروپا نوشـته شـده 
اسـت. نویسـنده کتاب، »رابرت لوییس استیونسـن« اسـت که قبل تر، کتاب مشـهور 
»جزیـره گنـج« را بـه تحریـر درآورده بـود. احتماال کتـاب جزیره گنج و یا انیمیشـن 
سـینمایی آن را دیده ایـد. داسـتانی تخیلـی و پرهیجـان کـه سـالیان دراز، بیـن مردم 

دنیا دسـت به دسـت می شـد. 

کتاب دکتر جکیل و آقای هاید، با داسـتانی ترسـناک و آمیخته با تخیالت نویسـنده، 
روایتگر موجودی وحشـی اسـت که شـبانه، مردم شـهر را به طرزی خشـن می کشـد 
و سـپس ناپدیـد می شـود. پلیـس و برخـی از شـهروندان، تصمیـم می گیرنـد که این 
موجـود را پیـدا کننـد. امـا حوادثـی پیـش می آیـد کـه همـه را حیـرت زده می کند. 

درونمایه روانشناسـانه داسـتان، به آن جذابیت فراوانی بخشـیده اسـت.
اگـر جـزو آن دسـته از نوجوانانـی هسـتید کـه تـا حـاال سـراغ کتاب هـای ترسـناک 
نرفته ایـد، نگـران نباشـید. کتاب آنقدری ترسـناک نیسـت که خواب شـب تان را دچار 
مشـکل کنـد! کمـی هیجـان اسـت و تخیـل، بـا مقـداری چاشـنی ترس کـه خطری 

نـدارد. بـا خیـال راحـت کتـاب را بخوانید و از داسـتانش لـذت ببرید.
کتاب توسـط محسـن سـلیمانی، به فارسـی ترجمه شـده است و نشـر افق، انتشار آن 
را بـر عهـده گرفتـه اسـت. دکتـر جکیل و آقـای هایـد را می توانید در اپلیکیشـن های 

کتابخـوان هم خریـداری و مطالعه کنید.

حجم های دو به دو سرگرمی

سالم.

12حجــم رنگــی مــی بینیــن کــه شــش تــای اون هــا تکــراری هســتن و فقــط رنــگ 
ــگاه کنیــن متوجــه می شــید  ــا دقــت ن ــه ایــن حجم هــا ب شــون تغییــر کــرده! اگــه ب
کــه لنگــه هــر حجــم بــا چــه حرفــی از الفبــا معرفــی شــده. دقــت داشــته باشــید کــه 
عــکاس از حجــم هایــی کــه رنگشــون تغییــر کــرده، از زاویــه جدیــدی عکــس گرفتــه 
و بعضــی از عکــس هــا رو هــم عمــدا کمــی شــیطنت آمیــز گرفتــه تا شــما در شــمارش 
ــه در پیامکــی کــه  ــد. کافی ــده حجــم اشــتباه کنی تعــداد مکعــب هــای تشــکیل دهن
برامــون مــی فرســتید بگیــد حجــم کنــار هــر حــرف الفبــا، کنــار چــه حــرف دیگــه ای 
تکــرار شــده. پاســخ ایــن معمــا رو در شــماره بعــدی مــی بینیــد و اســم برندگانــش هم 

همیــن جــا درج میشــه.فعال!

رنجبر

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

برای ما بفرستید.
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به فروش 
می رسد

يك دانش آموز خودشيرين 
كه هميشه تمرين ها را حل 
مي كند زير قيمت به فروش 

مي رسد.

نیازمندیم
به چند رفيق پايه براي رفتن 
به كتابخانه و مرور درس ها 

نيازمندم.

نیازمندیم
به يك رفيق خوش ذوق و 
بدون ادا با دوربين حرفه اي 
جهت گرفتن چند عكس 

پاييزي نيازمنديم.

فوری
به تعدادی خادم برای استقبال 
از زائران پياده امام رضا)ع( فورا 

نيازمنديم.

نیازمندیم
به يك تيم دندانپزشكي 

جهت اعزام به غرب براي 
درمان دهان و دندان هاي له 

شده  آمريكا نيازمنديم.

و اما پاسخ معمای تلفن همراه خراب 1با7 و 3با7 و 9با7 و 6با2 و 4با6 و 8با6

ی.ناطقی

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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