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حوائجی*

بـه روزهایـی نزدیـک می شـویم که بـه قول معـروف، جشـن تولد 
انقـاب اسـت. جشـن تولدی که یـادآور اشـک ها و لبخندهاسـت. 
جشـن تولـدی کـه همگـی خواسـته یـا ناخواسـته بـه آن دعوتیم 
و باالخـره جشـن تولـدی کـه سـه گـروه، حسـابی در آن فعال اند. 
دسـته اول عده ای هسـتند که در بسـیاری از ادارات و سازمان های 
تبلیغاتـی حقـوق می گیرنـد تـا بـا اقداماتی تکـراری، کلیشـه ای و 
بی فایـده، بـه قـول خودشـان سـالگرد پیـروزی انقاب اسـامی را 
گرامـی بدارنـد! و بـا بودجه هـای آن چنانـی، بزرگداشـت های مثًا 
باشـکوهی برگـزار کنند. دسـته دوم هم عده ای که حسـرت دوران 
پادشـاهی و حکومـت غیرمردم سـاالر شاهنشـاهی را می خورنـد و 

مشـغول اند بـه بـزک کردن چهـره سـیاه و  کثیـف  پهلوی.
دسـته اول بـا کلی سـروصدا به موفقیت های انقـاب در بخش های 
مختلـف علمـی، فرهنگی و نظامی اشـاره می کنند و از سـلول های 
بنیـادی و انـرژی هسـته ای و توانمندی هـای هـوا و فضـا گرفتـه تا 
عـزت جهانـی و اسـتقال سیاسـی و حفـظ وجب به وجـب خاک 

امـا  می کننـد،  کرنـا  و  بـوق  در  را  میهـن 
صدایـی در نمی آورند از پررنگ شـدن خوی 
و  مسـئوالن  از  بعضـی  بیـن  اشـرافی گری 
اختاس هـای میلیـاردی و کاهبرداری های 
اعتبـاری  از  مـردم.  و  مالـی   مؤسسـات 
دسـته دومی هـا هـم مـدام ادعـای مدرنیزه 
صنعتـی  و  شـاه  سـوي  از  کشـور  کـردن 
تکـرار  را  پهلـوی  دوره  در  ایـران  شـدن 
بـه  ذلیانـه  وابسـتگی  از  امـا  می کننـد، 
سیاسـی،  بخش هـای  همـه  در  غـرب 
 صنعتـی، نظامـی و فرهنگـی دم نمی زننـد.

اولی هـا بـه صرف وفـاداری مردم بـه انقاب 

و حضـور ملـی در صحنه هـای حسـاس، همه چیـز را گل و بلبـل 
تصـور می کننـد و دومی هـا بـه دلیـل نارضایتی هـای معیشـتی 
)کـه آن هـم ریشـه اش در دور شـدن مـا از برخی اصـول انقاب و 
مدیریـت جهـادی اسـت(، کار انقـاب را تمام شـده می داننـد و به 
اغتشـاش و آشـوب های کـور دلبسـته اند. در حقیقـت نـه اولی هـا 
کمکـی بـه انقاب می کننـد و نه دومی هـا توان ضربـه زدن به این 

سـرمایه ملـی را دارنـد، پـس فقـط می ماند سـومی ها!
انجمنـی  بروبچ هـای  یـا همـان سـومی ها، همیـن  دسـته سـوم 
هسـتند کـه بـا سـپری شـدن ایـام امتحانـات، بهتریـن فرصـت را 
بـرای اقدامـات روشـنگرانه و تبیینـی پیـدا می کننـد و بـا قضاوتی 
واقع بینانـه و نگاهـی جامـع بـه نقاط قـوت و ضعف انقـاب، به این 
مهم تریـن اتفـاق قـرن بیسـتم می پردازنـد و از گذشـته پلـی برای 
رسـیدن بـه آینـده ای بهتر بـرای ایران اسـامی می سـازند. رفقای 
انجمنـی اوالً بـدون تعصـب و دگم اندیشـی، بـه نقـاط ضعـف ایـن 
چهـل سـال توجه می کننـد و ثانیاً بـدون خجالت و تـرس به نقاط 
مثبـت ایـن دوران افتخـار کـرده و از این نقاط قوت برای رسـیدن 
بـه آرمان شـهر مهـدوی و تمـدن نویـن اسـامی حداکثر اسـتفاده 
را می برنـد. حداکثـر اسـتفاده بـرای نیروسـازی و جریان سـازی در 
سـتادهای دهـه فجر انجمن ها و نمایشـگاه های خاقانـه و ابتکاری 
»مدرسـه انقـاب«. سـتادهایی کـه حکم مغـز طراحـی و عملیاتی 
تشـکیات را دارنـد و نمایشـگاه هایی کـه بدون بودجه هـای دولتی 
و بـا پـول توجیبـی و خـون دل خود نوجوانـان دغدغه منـد در دهه 
فجـر برپـا می شـوند تا فرصتـی بـرای بـروز اسـتعدادهای فکری و 
مهارتـی دانش آمـوزان باشـد و محملـی بـرای تجربـه سـازماندهی 
و کار گروهـی و فضایـی بـرای موج آفرینـی و اثرگـذاری عمومـی 
در مدرسـه مهیـا کننـد، پـس پیش به سـوی تشـکیل سـتادهای 
نمایشـگاه های  برپایـی  و  مـدارس  در  فجـر  دهـه  دانش آمـوزی 

انقاب. مدرسـه 
*مسئول اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان استان خراسان رضوی

ش.وزیری

»... به سـرعت سـرش را به طرف »رضا« می چرخاند و دسـت به کار 
می شـود. آسـتین لباسـش پـاره می شـود و بازویش پر می شـود از 

نقش و نگار شـیارهای سـیم های خـاردار...
-فرار کن برو!

-گفتم که بلد نیستم ازت دل بکنم.
-این جا خطرناکه، پر مینه.

دختر به زحمت آستین رضا را پاره می کند.
-مـن خـودم یـه میـن خنثی نشـده ام، مـن رو از میدون 

مین نترسـون.
تانـک روی شـنی هایش پیـش می آیـد، لولـه  توپـش 
روی برجـک گردانـش می چرخـد و »حوریـه« را نشـانه 

می گیـرد...«
آن چـه خواندیـد بخشـی از   »دخیـل عشـق« نوشـته 
»مریـم بصیری« اسـت کـه می توان از آثار این نویسـنده 
توانمنـد بـه کتاب هـای »بانـوی نـور« و»آواز چـکاوک« 
و ترجمـه »مجموعـه قصـه شـیر بازیگوش« اشـاره کرد.

»کتـاب  انتشـارات  ارزشـمند  و  زیبـا  اثـر  ایـن  ناشـر 
جمکـران« اسـت و در تابسـتان 1396 بـرای بـار نهـم 
بـه چـاپ رسـیده اسـت که ایـن موضـوع قطعاً نشـان از 

محبوبیـت و جذابیـت ایـن اثـر دارد. 
اهالـی کتـاب  بـرای  دخیـل عشـق پیشـنهاد ویـژه ای 
خصوصـاً از نـوع رمـان اسـت. حتـی اگـر اهل رمـان هم 

نباشـید ادبیـات روان و سـاده و شـیوای آن نشـان داده تـا آن را 
بـه انتهـا نرسـانید نمی توانیـد از مطالعـه آن دسـت بکشـید و در 
نهایـت بایـد گفـت از زمانـی که بـه آن اختصـاص دادید پشـیمان 

نمی شـوید.
نویسـنده در ایـن کتـاب به مشـکاتی کـه جانبازهـا امـروزه با آن 

دسـت وپنجه نـرم می کننـد می پـردازد و داسـتان رضـا را روایـت 
می کنـد کـه جانبـاز دفاع مقـدس اسـت و بحران هایـی مانند ترک 
پـدر و فـوت مـادر را پشت سـر گذاشـته و اکنـون در ایـن مرکـز 
بـه سـر می بـرد و داسـتان حوریـه کـه پرسـتار ایـن مرکز اسـت و 
سـال های عمـرش را در خدمـت جانبازان و کمک به آن ها سـپری 
کـرده و اکنـون درگیر احساسـاتش شـده و نمی داند چگونه پاسـخ 
ایـن احسـاس را خواهد گرفـت. از طرفی نذری کـه دارد او را دچار 
تردیـد بـه دادن پاسـخ مثبـت به همـکارش کـرده و این 
مـوارد مشـکاتی بـرای او و خانـواده اش به وجـود آورده 
اسـت. نتیجـه ای که حوریـه از توسـل به امام رضـا)ع( و 
راز و نیـاز در حـرم می گیـرد، در این داسـتان مثال زدنی 
اسـت.  فرازونشـیب های داسـتان و هیجاناتی کـه در آن 
وجـود دارد، هم چنین شـخصیت پردازی عالی و پرهیز از 
زیاده گویـی بـه جذابیت و گیرایـی این کتـاب می افزاید.

خوانـدن ایـن رمـان ارزش فـداکاری و ایثـاری را کـه 
جوانـان مـا در دوران جنگ تحمیلی کردند بـه ما یادآور 
می شـود. سـختی هایی کـه از ابتـدای راه بـا آن روبـه رو 
بودنـد و بـا ایـن حـال لحظـه ای در تصمیـم خـود مردد 
نشـدند و بـرای دفاع از این سـرزمین از جـان خود حتی 
دریـغ نکردنـد، چـه آن هایـی کـه رفتنـد و عنـد ربهـم 
یرزقـون شـدند و چـه عزیزانی که شـهادت قسـمت آنان 
نشـد و ماندنـد تـا بـه مـن و شـما درس هایـی از قبیـل 
صبـر، شـجاعت، جهـاد در راه خدا و حفظ عـزت و اقتدار 
وطـن بدهنـد.  از نـکات مثبـت ایـن اثـر می توان اشـاره 
کـرد بـه این کـه در سـال 1391 نامـزد دریافـت جایـزه بهتریـن 
طراحـی جلـد و صفحه آرایی )به وسـیله مجیـد زارع( در بین 575 
اثـر از 13 کشـور جهـان شـده اسـت.  حتماً ایـن اثر را بـرای خود 
و در صـورت تمایـل بـرای دوسـتانتان تهیـه و مطالعـه کنیـد و به 

عبارتـی آن را از دسـت ندهیـد.
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س.علیزاده

در حقانیـت اعتراض هـاي مـردم بـه وضعیت اقتصادی و معیشـتی کنونی هیچ گونه شـکی وجود 
نـدارد و بایسـتی مجموعـه نظـام، صدای ملت را شـنیده و همگی تحـت راهبرد اقتصـاد مقاومتی 
بـه هـدف بهبـود زندگی اقتصادی مـردم عمل کنند. ذکـر این مسـئله در ابتدا، امری ضـروری به 
نظـر می رسـد، اما منظور این نوشـتار بررسـی مطلـب دیگری اسـت.  امروزه روابط بین کشـورها 
تنهـا محـدود به مسـائل سیاسـی یـا اقتصادی نیسـت. بعضی ماننـد روابط ایـران با کره شـمالی در 
سـال های دفـاع مقـدس جنبه نظامی داشـته اند. بعضی مانند روابط کشـورمان با فلسـطین و محور 
مقاومـت ماهیـت اسـتراتژیک و ایدئولوژیـک دارنـد. برخی روابط نیـز البته ماهیتـی اطالعاتی و 
امنیتـی )مثـال: برانـدازی یـا ضدبرانـدازی( دارنـد. در سـفارتخانه های کشـورها، مجموعـه ای از 
ارگان هـای مختلـف بـراي خدمـت بـه منافع ملی آن کشـور حضـور دارنـد و تنهـا دیپلمات های 
وزارت امـور خارجـه در آن نمایندگـی مشـغول بـه کار نیسـتند.  به صورت طبیعی هـر وجهی از 
روابـط فی مابیـن دو کشـور کـه از اهمیـت باالیـی برخـوردار باشـد، به عنـوان دسـتور کار اصلی 
نمایندگی سیاسـی )مانند سـفارتخانه( در کشـور مقصد قرار می گیرد. در این بین می توان طیفی 
از مأموریت هـای سیاسـی، اقتصـادی، نظامـی و فرهنگـی تـا اطالعاتـی و امنیتـی را نـام بـرد؛ مثاًل 
مأموریت اصلی سـفارت کشـورمان در چین، مأموریتی اقتصادی اسـت. حتی ممکن اسـت سفیر 
به عنوان باالترین مقام سیاسـی، دیپلمات وزارت خارجه نباشـد؛ مانند سـردار »مسـجدی«، سـفیر 

کشـورمان در عراق که مشـاور سـردار »سـلیمانی« است.
کشـورهای دنیـا در اعـالم مأموریت اصلی سـفارت خود همیشـه امتنـاع می ورزند و بـرای درک 
این مسـئله، بایسـتی به مجموعه ای از نشـانه های سـاده و پیچیده رجوع کرد. یکی از این نشـانه ها 
سـوابق گذشـته دیپلمات ها و مأموران حاضر در نمایندگی سیاسـی اسـت؛ مثاًل اگر سـفیر کشور 
سـودان در ایتالیـا تمـام گذشـته اش را در سـازمان های فرهنگی گذرانده باشـد، پـس می توان این 
احتمـال را داد کـه ممکـن اسـت سـودان در ایتالیـا بـه دنبـال اهدافـی فرهنگـی باشـد.  »فرانسـوآ 
سـنمو«، سـفیر فرانسـه در ایـران اسـت. او سـوابق مهمی مانند ریاسـت دایـره اطالعـات اداره کل 
امنیـت خارجـی فرانسـه )DGSE( بـه عنـوان مهم تریـن سـرویس اطالعاتـی ایـن کشـور را در 
پرونده کاری خود داشـته اسـت. این اداره مسـتقیماً زیر نظر وزارت دفاع فرانسـه فعالیت می کند 
و مسـئولیت اطالعـات نظامـی، اطالعات راهبـردی، اطالعات الکترونیـک و همین طور عملیات 
ضدجاسوسـی و ضداطالعاتـی در خـارج از مرزهای فرانسـه را بر عهـده دارد. »نیکالس هاپتون«، 

سـفیر انگلستان در کشـورمان است.
او نیـز عهـده دار سـمت های مهمـی در سـازمان MI6 انگلیـس بـوده اسـت. »میشـائیل کلـور 
برشـتولد«، سـفیر آلمـان در تهـران اسـت. او هـم ماننـد هم قطـاران اروپایی خود سـابقه اطالعاتی 
در سـطح باالیـی دارد. وی قبـل از پذیرش مأموریت سـفارت در ایران، معاون سـازمان اطالعات 
و امنیـت آلمـان )BND( بـوده اسـت.  بـا توجـه بـه مقدماتـی کـه در ابتـدای ایـن نوشـتار ذکـر 
شـد، نمی توانـد اطالعاتـی بـودن سـفرای کشـورهای مهـم غربـی در ایـران بی دلیـل باشـد و این 
مـوارد همـه نشـان از »مأموریتـی مشـترک« دارد؛ مأموریتی که نشـانه های فعالیـت آن هم در فتنه 
1388 و هـم در اغتشاشـات اخیـر به وضـوح دیـده می شـود. ایـن »کنسـرت اطالعاتـی غربـی« به 
ایـران خسـارت زده، همان طـور که رهبـر معظم انقالب فرمودنـد نوازنده های آن، بایسـتی منتظر 

تقاصـی از نوع »کنسـرت ایرانی« باشـند.

کنسرت اطالعاتی غربی!
ساندویچ سیاسی

گ.میرزایی

خداقـوت ویـژه عـرض می کنیم خدمت تـون بابت امتحانـات نوبـت اول. می دونیم حاال 
کـه امتحان هـا تموم شـده، چقـدر بی قرار و مشـتاقید برای انجـام بقیه کارها و سـتاد دهه 
فجـر انجمن اسـالمی مدرسـه تون. بـرای همین هم چندتـا لقمه راحت الحلقومـی براتون 
آوردیـم. البتـه قبـل از گفتـن نـکات بازهـم بهتـون خداقوت می گیـم و به شـدت منتظر 

دیـدن کارهـای خوب سـتاد دهـه فجر انجمن هاتون هسـتیم.

یـک. دو. سـه: می تونید همـه کارهای کوچـک و بزرگی رو که فکـر می کنید خوبه 
تـا تـوی سـتاد انجـام بدید با مشـورت اعضـای انجمن مدرسـه تون روی کاغذ فهرسـت 
کنیـد و بعـد بهترین هاشـون رو انتخـاب کنیـد. خب حـاال، خیلی ریز و جزئی مشـخص 
کنیـد کـه بـرای انجـام هرکـدوم چند قدم یـا مرحله داریـد و بعد از برداشـتن هـر قدم و 

انجـام هر مرحلـه، کنارش عالمـت بزنید.
دیگـه چه خبـر؟!: تـوی اولین فرصـت با بقیـه دوسـتان انجمنی تـون در مدرسـه های 
دیگه و هم چنین مسـئول انجمن سـال گذشـته صحبت کنید و از تجربه هاشـون بپرسـید. 
بـرای پخته تـر شـدن ایده هاتـون هم می تونیـد سـرگروهتون رو که کوهـی از تجربه ها و 
نکته های مفیده به جلسـات سـتاد دهه فجر انجمن تون دعوت کنید و ازشـون مشـورت 

بخواید.
آقـا / خانـم اجـازه؟: همون طـور کـه قبـل از شـروع فعالیت هاتـون، اون هـا رو بـا 
مدیـر و کادر مدرسـه در میـون گذاشـتین، در ادامه مسـیر هم هرگونه تغییـر احتمالی در 
برنامه هاتـون رو بـه کادر مدرسـه اطالع بدید و بدون هماهنگی با ایـن بزرگواران کاری 

رو انجـام ندید.
این جـوری هم می شـه: نگـران محتواهای تکـراری نباشـید. یک انجمنی همیشـه 
می تونـه راهکارهـای جدیـد و جدیدتر پیـدا کنه. فقط بایـد مقداري قـدرت خالقیت و 
تصویرسـازی ذهنی تـون رو افزایـش بدیـد. بـرای ایـن کار می تونیـد از افـرادی که کار 
رسـانه  تصویـری انجـام مـی دن کمک بگیریـد و به قالب هـای جدید و ایده هـای جدید 

فکـر کنیـد؛ اون هم بـه  صورت دسـته جمعی.
روزنه: خوبه که اعضای سـتاد برای برکت بیشـتر کارها یک قرار معنوی داشـته باشـند 
و نسـبت به انجامش تعهد. از دعاهای دسـته جمعی غافل نشـید و توکل به خدا و توسـل 

به ائمـه رو فراموش نکنید.

ستاد ما انفجار نور بود!
قرارگاه

هر که ابمش بیش

برفش بیشرت
پ.حلیمـی  |  دی مـاه و بهمن مـاه همیشـه جزو ماه های به یادماندنی هر انسـانی اسـت کـه در این مملکت درس می خوانـد! در دی مـاه دانش آموزان 
و در بهمن مـاه، دانشـجویان امتحـان می دهنـد و نتیجـه چنـد مـاه تحصیل خود را می بینند. قرار نیسـت کـه در این مطلـب درباره نحوه برخـورد پر از 
عاطفـه والدیـن بـا فرزنـدان یا نحوه التماس دانشـجویان و دانش آموزان چیزی بخوانید. قرار اسـت در ایـن مطلب به نوع نمرات درج شـده در کارنامه 
بپردازیـم! در زندگـی مـا محصل هـا، چهـار نوع کارنامه وجـود دارد: یـک کارنامه که کارنامه اعمال اسـت؛ این کـه هیچ خدا می دانـد و خودش. یک 
کارنامـه، کارنامـه دوران مدرسـه اسـت؛ اینـم هیچ، معلـم خودش می دانـد و خودش. یـک کارنامه دوران دانشـجویی داریـم که باز هم هیچ؛ اسـتاد 
خـودش و می دانـد و خـودش. کارنامـه چهـارم فرق هایی دارد. این که دیگر نمره دهنده هایش اسـتاد یا معلم نیسـتند بلکـه نمره دهنده هایش خودمان 
هسـتیم. کشـور عزیزمـان، جمهوری اسـامی ایـران هم کارنامـه ای دارد؛ کارنامـه ای با نمرات متفـاوت. هرچند به دلیـل تغییر نظام آموزشـی در این 
مملکت و تبدیل سیسـتم تهاجمی )5-3-4( به سیسـتم دفاعی )6-3-3(، نظرسـنجی در خصوص عملکرد جمهوری اسـامی هم تغییر کرده اسـت، 
ولـی کاری اسـت کـه بایـد انجام شـود. دیگر به جـای نمـرات 18، 19 و20 کلمات پر از ابهام، یعنی خوب، خیلی خوب و متوسـط درج شـده اسـت، 

بنابرایـن توجـه شـما را بـه این مطلـب در خصوص نمره گـذاری قشـر دانش آموز به انقاب اسـامی ایـران جلب می کنم!

استقاللی هستی یا پرسپولیسی؟!

در دوران ابتدایـی، هـر موقع که از اسـتقال 
صحبـت می شـد، دعـوا راه می انداختـم. مگر 
شـهر هـرت اسـت؟! تیـم فقـط اسـتقال، 
ولـی نکتـه این جاسـت. منظـور از اسـتقال، 
هیچ وقت تیم باشـگاهی نبوده اسـت. منظور 
اسـتقال، آزادی، جمهـوری اسـامی بـوده 
اسـت! واال! پـس بگـو چـرا همیشـه بعـد از 
کاس اجتماعـی که ایـن حرف ها مخصوص 
همـان کاس بـود بـه دفتـر ناظـم می رفتم! 
ولـی همیـن اسـتقال هـم دوز دارد. دوز که 
می دانیـد یعنـی چـه؟ دوز در زبـان ترکـی 
یعنـی نمـک! واال! نمـک ضـرورت غذاسـت. 
اگـر نباشـه، بی نمـک و اگر زیاد باشـه، شـور 
می شـود. در ایـن مملکـت مـا هـم همیـن 
ماجـرا پابرجاسـت. در حوزه هـای سیاسـی، 
غـذا کامـًا خوش طعم اسـت! نه شـورِ شـور 
و نـه بی نمـِک بی نمـک. چهـل سـال از عمر 

ایـن انقـاب می گـذرد.
36 انتخابـات بـدون دخالـت، بـدون ابطـال، 
کرده ایـم.  برگـزار  ریختـن  به هـم  بـدون 
انتخابـات  ایـن  در  مشـارکت  کمتریـن 
حـدوداً 50درصد و بیشـترین مشـارکت هم 
98درصـد بـوده اسـت، بنابرایـن فکـر کنـم 
سیاسـی  پرسـپولیس  بـرای  حرفـی  دیگـر 
کشـور نمانـده باشـد )یکی در میـان به جای 
اسـتقال می گویم پرسـپولیس کـه بعضی ها 
ناراحـت نشـوند(. فوتبال و درس را همیشـه 
قاطـی کـرده ام، حتی در این جـا. دیگر ماک 
سـنجش نمـره عـدد نیسـت، ولـی نمـره ما 
بـه اسـتقال سیاسـی 20 اسـت.  اسـتقال 
)یکـی در میـان اسـتقال و پرسـپولیس را 
می گویـم کـه دعـوا نشـود( نظامـی هـم که 
سـر جای خـود. فکر کنم صحبـت کردن در 
خصـوص اسـتقال نظامی، بی خود باشـد! از 
هیچ شـخصی پوشـیده نیسـت که جمهوری 
اسـامی ایـران در مـوارد نظامـی اسـتقال 
می دانـد.  هـم  جـون  جـان  حتـی  دارد. 
می دانیـد که چه کسـی را می گویـم؟ دونالد 
جـان ترامـپ. حتـی او هـم می دانـد کـه مـا 

داریم. نظامـی  اسـتقال 

سیاه جامگان یا مشکی پوشان خراسان؟ 

پرسـپولیس اقتصـادی! اگـر بخواهیـم واقع بینانـه باشـیم، باید بگویـم مشکی پوشـان اقتصادی. 
به قـدری در ترکیـب رده بنـدی جایگاه مطلوبمـان را نداریم کـه واقعاً باید گفت مشکی پوشـان! 
هیچ وقـت نفهمیـدم کـه چـرا نـام ایـن باشـگاه را تغییـر داده انـد؟ ولـی اگـر نگاهی بـه جایگاه 
ایـن تیـم بیندازیـم، متوجـه می شـویم کـه واقعاً باید مشـکی پوشـید! خـب رتبه 16 هـم رتبه 
اسـت؟ تفاضـل در جدول رده بندی تیم باشـگاه های آسـیا و اقتصـاد ایـران در رده بندی اقتصاد 
جهـان دو عـدد اسـت! رتبـه اقتصـاد ایـران طبـق آمارهـا 18 اسـت. نمی دانم این ها چـه ربطی 
بـه یکدیگـر دارد، ولـی بـه نظـر بایـد رنـگ لباسشـان را با هـم یکی دانسـت! هرچنـد باید این 
نکتـه را مدنظـر داشـت کـه این تیم در لیگ دسـته یـک بوده و بعـد آمد در لیـگ برتر. همین 
خـود جـای تشـکر دارد. اقتصـاد مـا هـم تقریبـاً همین جوری اسـت دیگـر! می گوینـد فوتبال، 
داسـتان زندگـی اسـت، خب راسـت می گوینـد. اقتصاد مـا هم اول در لیگ دسـته یـک بوده و 
بعـد شـدیم لیـگ برتـر. در لیـگ برتـر در رده هجدهم قـرار داریم، ولـی بین تیم هـای دنیا، در 
جایـگاه خوبـی قـرار داریـم. یک سـؤال در ایـن رده بندی ها به وجـود می آید و آن این اسـت که 
آیـا ایـن جایـگاه، حـاال چـه بین لیـگ برتری هـا و چه بیـن کل تیم ها، مـورد مطلوب ماسـت؟ 
نمی خواهـم خیلـی آمـار و رقـم بدهـم، ولـی بـه نظرم بایـد بیشـتر روی ایـن حوزه کار شـود. 
هرچنـد انقـاب مـا، انقـاب نان نبـود! ول باید برای یک نان خـوب کار کرد. تـاش کرد. بدون 
کار و تاش هیچ کاری درسـت نمی شـود. عجب کاری اسـت این نویسـندگی. همیشـه فوتبال، 
درس و سیاسـت را بـا هـم قاطـی کـرده ام. فوتبـال را بـا همه چـی قاطـی کـرده ام کـه شـده ام 

نویسـنده!! همـان بهتر کـه فوتبال را گذاشـتم کنار.

این خط افقی است یا عمودی؟

در حـوزه فرهنگـی هـم کـه باتکلیفیـم. نـه محکـم ایسـتاده ایم و نـه کامـًا افتـاده؛ یعنـی نه 
عمودی هسـتیم و نه افقی. واال! یک جاهایی غربی هسـتیم. یک جاهایی شـرقی هسـتیم. یک 
جاهایی اسـامی هسـتیم. یک جاهایی که کًا نیسـتیم!! این چه وضعی اسـت؟ نمی دانم، ولی 
ایـن را خـوب می دانـم کـه انقاب فرهنگی مـا خیلی خوب به بار ننشسـته اسـت. خیلی خوب 
تأثیـر نگذاشـته اسـت. ایـن را می شـود از همه چیز فهمید. از سـبک زندگی می شـود فهمید. از 
صداوسـیما می شـود فهمید. از فرهنگ شـهروندی می شـود فهمید. از سـینما می شـود فهمید. 
از تئاتـر می شـود فهمیـد. از رفتار سـلبریتی هایمان می شـود فهمیـد. از کتاب هایمان می شـود 
فهمیـد. از گیجـی فعـاالن فرهنگـی در رده هـای باال می شـود فهمیـد. از عملکرد شـورای عالی 

انقـاب فرهنگـی می شـود فهمیـد. از همه چیز می شـود فهمید.
در بیـن ایـن حـرص خوردن ها، یـاد اتفاقی افتـادم. اتفاقی که هم موجب شـادی من شـده بود 
و هـم موجـب تعجـب. می دانیـد چندگانگـی فرهنگـی مـا مانند چیسـت؟ مانند این اسـت که 
دولـت عـزای عمومی اعـام می کند، ولی صداوسـیما برنامـه و فیلم طنز پخش می کنـد. دقیقاً 

مـا مثل همین مورد هسـتیم کـه گفتم.

در حوزه فرهنگی هم که بالتلکیفیم. نه محکم ایستاده ایم و نه اکمالً افتاده؛ 
یعنی نه عمودی هستیم و نه افقی. واال! یک جاهایی غربی هستیم. یک 
جاهایی شرقی هستیم. یک جاهایی اسالمی هستیم. یک جاهایی که الًک 

نیستیم!! این چه وضعی است؟ 

در دوران ابتدایی، هر موقع که 
از استقالل صحبت می شد، دعوا 
راه می انداختم. مگر شهر هرت 

است؟! تیم فقط استقالل، ولی 
نکته این جاست. منظور از استقالل، 
هیچ وقت تیم باشاگهی نبوده است

36 انتخابات بدون دخالت، بدون 
ابطال، بدون به هم ریختن برگزار 
کرده ایم. کمترین مشارکت در این 

انتخابات حدودًا 50درصد و بیشترین 
مشارکت هم 98درصد بوده است

1

3

2



ww w.qudsonline.ir

سه شنبه 3  بهمن  1396
5 جمادی االول  23/1439 ژانویه 2018

ما و شما

8357***0930: نشـریه جالبـی  هسـت، ولـی نـکات طنـز و سیاسـی اش باید قوی بشـه تا 
نشـریه جذاب تر بشـه.

نگاره: طنز سیاسی؟ نکنه می خوای ما رو هم با فیلترشکن بخونی؟

5589***0915 : نگاره! می خوام به امید خدا عروس بشم! برام دعا کنین.
نگاره: االن که دیگه باید واسه شوهر محترم تون دعا کنیم! خدا صبرشون بده...

5570***0901: من همیشه نگاره رو می دم پدر و مادرم هم بخونن. خیلی عالیه ممنون!
نـگاره: اسـتفاده ابـزاری می کنـی از نـگاره؟ می دی بهشـون سـرگرم باشـن به اینترنـت خونه 

وصل نشـن؟

4482***0990: می گوینـد روزی ائوبولیـدس )متفکـر یونانـی( گفـت: »چیـزی کـه االن 
می گویـم دروغ اسـت«. اگـر گفتـه او درسـت باشـد؛ آن گاه بنـا بـه آن چـه گفتـه اسـت، بایـد 
گفته اش دروغ باشـد و اگر گفته او دروغ باشـد، دوباره بنا بر آن چه گفته اسـت نتیجه می شـود 

کـه گفته هایـش راسـت بوده اسـت.
نـگاره: جـان ما بیخیال! چی سـخت بود، گیج شـدم! االن نمی دونم سـاعت یک بـا دو نفر قرار 

دارم یـا سـاعت دو با یک نفر!

0834×××0915 : نگاره تون بی نظیره! از تاشتون ممنون و مرسی!
نـگاره: جـواب نگاره »مرسـی« نیسـت! آها! دوسـتان از اتاق فرمان اشـاره می کننـد اون جواب 

»دوسـت دارم« هسـت! اصن بیخیال!

5754***0901: اگر می شود کتاب های معروف را معرفی کنید.
نگاره: بله حتماً! کتاب »چرا پنگوئن ها زانو ندارن« اثر »ارنست همین نگو!«.

2558***0935: با سـام، لطفاً در قسـمت دسـتچین بیشـتر از تصاویر مراسمات انجمن ها 
و اتحادیه شهرسـتان ها کار کنید.

نـگاره: سـام بر شـما. ما همـه تاشـمون رو می کنیم، ولی ماشـاهلل برنامه هـا و تصاویـر زیاد، 
ولـی فضـای نگاره کم اسـت.

گ.میرزایی

زمسـتان بود. سـال پنجم دبسـتانش، همه راه مدرسـه را با کفش های کهنه می رفت. 25 ریال 
از خرجـی خانـه را کنـار گذاشـتم، گفتم: »تـوی کفش هایت آب مـی رود، بیا برویـم برایت یک 
جفـت چکمـه بخـرم.« قبول نکرد. گفت: »خجالت می کشـم دوسـتم کفش نـدارد و با دمپایی 
سـر کاس می نشـیند. اگر ببیند و آه بکشـد، خدا ناراحت می شـود.« می گفت: »از طرف جهاد 
سـازندگی می خواهـم بـروم نقـده، آن جـا امدادگر و مـددکار الزم اسـت، جنگ زده هـا به کمک 
احتیـاج دارنـد.« اخـم کردم و پرسـیدم: »این نقده کجا هسـت؟« گفت: »کردسـتان.« دلم رضا 
نمـی داد بـرود. بچـه ام هجده سـالش بـود و تـازه دیپلم گرفتـه بـود. از طرفی کردسـتان جنگ 
بـود. کشت وکشـتار بـود. منافـق بـود، امـا آن قـدر اصـرار کـرد تـا باالخره مـن و پـدرش راضی 
شـدیم. زنـگ تلفـن دلـم را لرزاند. دویدم و آن را برداشـتم...  - منزل سـاعد سـردرودی؟... چند 
روز پیـش... توی مدرسـه داشـتیم درس می دادیم کـه کومله حمله کردنـد... »حاجیه« زخمی 
شـد... به کتف و پشـتش گلوله...  حاجیه فرشـته بود... آن سـال های اول یکی از حسـرت های 
مامـان ایـن بـود که دختـرم را عروس نکـردم. یک روز که رفتم خانه شـان دیدم یک سـبد گل 
و یک جعبه شـیرینی تر اعا روی پیشـخوان آشـپزخانه است. جعبه شـیرینی را جلویم گرفت 
و گفـت: »امـروز یـک حاج خانـم آمـد این جـا.« پیـش خودم گفتـم اشـتباه آمده، ما کـه دختر 
دم بخـت نداریـم.  امـا گفت: »نه. من آمده ام خواسـتگاری دختر شـما که شـهید شـده اسـت.« 
پسـرم که شـهید شـد نمی دانسـتم کجاسـت؟ کجا دفن شـده؟ خیلی بی تاب بودم. چند وقت 
پیـش خوابـش را دیـدم. لباس دامادی تنش بود. پرسـیدم پسـرم داماد شـدی؟ گفـت: آره. من 
بـا شـهید حاجیـه سـاعد ازدواج کردم. قبرم کنار قبر حاجیه اسـت. رفتم بهشـت زهرا، گشـتم 

دیـدم پسـرم قطعـه 24 دفن اسـت، درسـت کنار قبر دختر شـما و نزدیک شـهید چمران.

تقدیم به روح بلند شهید حاجیه سردرودی
برگرفته از کتاب خواهران آفتاب

لشکر فرشتگان

دخترم را 
عـــروس 
نکــــردم

س.طاهریان
سـام بـاز مـا اومدیـم! همیـن اول کار تشـکر ویـژه اي می کنیـم از همـه خودروهـای 
تک سرنشـین و بی سرنشـین کـه موجبـات آلودگـی هـوا و تعطیلـی مـدارس رو فراهـم 
می کننـد! البتـه بـه خودتـون نـگاه نکنیـد که تـا یـه ذره هـوا حالش بد می شـه تعطیل 
می شـید! زمـان مـا آلودگـی هـوا جزء تفریحـات و تنبیهـات مدارس بـود. تنبیـه به این 
صـورت بـود کـه معلـم لولـه اگـزوز رو در حلـق دانش آمـوز طفلـی فـرو می کـرد و گاز 
مـی داد! تفریـح بـا آلودگـی هوا نیز بـه وسـیله دانش آموزی که مـورد تنبیه قـرار گرفته، 
انجـام می شـد و وی یـک عدد کپسـول »آموکسی سـیلین 500« را داخـل بخاری نفتی 
می ا نداخـت! در ایـن مواقـع، هوای کاس به مرز هشـدار می رسـید و معلم بیچاره ضمن 
این کـه سـرفه می کـرد، مجبـور بـه تـرک کاس هم می شـد! البتـه روش هـای دیگه ای 
هـم بـرای آلودگـی هـوای کاس وجـود داشـت کـه گاب به روتـون نمی نویسـم، چون 
نمـی ذارن پخـش بشـه! خـب زیاد حرف زدیـم بریم یـه ذره پیامک جواب بدیم تـا از کار 

بیکار نشـدیم!

هر که ابمش بیش

برفش بیشرت

دیکتاتور، دموکرات یا جمهوری؟

همین طـور کـه در بـاال نیمچـه اشـاره ای به 
انتخابـات کـردم، قصـد دارم کـه در این جـا 
هـم اشـاراتی به ایـن امر کنم. ما قـوه مجریه 
داریـم، قوه مقننـه داریم، قـوه قضائیه داریم، 
داریـم،  نگهبـان  شـورای  داریـم،  رهبـری 
داریـم،  نظـام  مصلحـت  تشـخیص  مجمـع 
مجلـس خبـرگان رهبـری داریـم. همه چـی 
داریـم. دیگـه چـی می خوایـن؟! تـوی ایـن 
چیزهـا هیچ چیـزی کـم نداریـم. اگـر دقـت 
کنیـد مشـاهده می کنیـد کـه در همـه ایـن 
نهادهایـی که نام بـرده ام، مـردم نقش اصلی 
را دارنـد. مـردم هسـتند کـه رئیس جمهور و 
اعضـای مجلـس شـورای اسـامی را انتخاب 
خبـرگان  کـه  هسـتند  مـردم  می کننـد. 
خبـرگان  می کننـد.  انتخـاب  را  رهبـری 
انتخـاب  را  رهبـری  کـه  هسـتند  رهبـری 
می کننـد. رهبـری هـم شـورای نگهبـان و 
اعضـای مجمـع تشـخیص مصلحت نظـام را 
انتخـاب می کننـد؛ یعنـی اگـر شـما مـردم 
می شـوند!  حـذف  همـه  کنیـد،  حـذف  را 
ولـی اگـر بـه دوران گذشـته ایـران نگاهـی 
بیندازیـد مشـاهده می کنیـد که مـردم فقط 
داشـتند؟  را  نماینـده  چنـد  انتخـاب  حـق 
ایـن همـان جمهـوری بـودن ایـران اسـت. 
مـردم تأثیـر می گذارنـد. مـردم در همه چیـز 
تأثیرگـذار هسـتند. نمونـه بـارز تأثیرگذاري، 
اعتراض هـاي اخیـر اسـت. نمی خواهم بحث 
اغتشاشـات را بـاز کنم و از تفـاوت اعتراض با 
اغتشـاش برایتان بگویـم، ولی بایـد واقع بین 
باشـیم. چندبـار در تاریـخ کشـور عزیزمـان، 
مـردم تظاهـرات کردنـد و نتیجـه گرفتنـد؟ 
چندبـار در جمهـوری اسـامی ایـران مـردم 

اعتـراض کردنـد و نتیجـه گرفتنـد؟

عدالت کجا؟ این جا کجا؟

اسـتقال، آزادی، جمهوری اسـامی شـعار 
اصلـی ایـن انقـاب اسـت، ولـی می تـوان 
در طـول این هـا، عدالـت را هم بیـان کرد. 
عدالـت در ایـن کشـور کم وبیـش جـاری 
اسـت. جایگاه عدالـت مثل همـان جایگاه 
اقتصاد اسـت. شاید بین کشـورهای منطقه 
در حـوزه عدالـت اجتماعی جایـگاه خوبي 
داشـته باشـیم، ولی مطلوب ما این نیسـت 
و مـا بایـد بیشـتر تـاش کنیـم. بـه قـول 
زندگـی  مـردم  بـرای  نبایـد  مادربزرگـم 
کـرد، بایـد بـرای خـودت زندگـی کنـی. 
انقـاب هـم مثـل همیـن زندگـی اسـت 
دیگـر. بایـد رضایـت خودمـان را جلـب 
کنیـم، نه رضایت دو، سـه کشـور کوچک 

و بـزرگ کنـار گوشـمان.

بارهـا و بارهـا رهبـر معظـم انقـاب و حضرت امـام)ره( درخصوص جامعه اسـامی و دولت اسـامی 
صحبت هایـی کردنـد. یـک سلسـله مراتبـی تبییـن شـده اسـت: انقـاب اسـامی، دولـت اسـامی، 
جامعـه اسـامی و تمـدن اسـامی. اگـر نـگاه اجمالی بـه این چهـار قـدم بیندازیم، متوجه می شـویم 
کـه ما چهل سـال پیـش، مرحله انقـاب اسـامی را گذرانده ایم، ولی االن نزدیک چهل سـال اسـت 
کـه داریـم ایـن دولـت اسـامی را تکمیل می کنیـم. بارهـا و بارها مقـام معظم رهبـری صحبت هایی 
در خصـوص کاسـتی هایی در ایـن حـوزه کرده انـد. این کـه هنـوز موفـق به تشـکیل دولت اسـامی 

نشـده ایم، این کـه خیلـی از آرمان هـا فاصلـه داریم.
قضیه اسـام در کشـورمان مثل قضیه سـاخت یک سـاختمان اسـت. وقتی ما مصالح کامًا مناسـب 
و عالـی داشـته باشـیم، ولـی نتوانیم این مصالح را به صورت درسـت و اسـتاندارد کنار هـم بگذاریم، 

خـب معلوم اسـت که سـاختمانمان بـا کمترین لرزش خراب می شـود.
اسـام نقـش مصالـح محکـم و قـوی را دارد، ولـی آیـا در طـول ایـن چهل سـال توانسـته ایم به طور 

کامـًا درسـت این مصالـح را کنـار هم قـرار بدهیم؟

آیا دولتمان اسامی است؟

تـا حـاال ایـن ضرب المثـل را شـنیده اید: هرکـه بامش بیـش، برفـش بیشـتر. یعنی هرکی که سـقف 
خونـه اش بزرگ تـر باشـد، موقـع برف آمدن، بیشـترین برف روی پشـت بام آن خانه اسـت، ولی این 
ضرب المثـل نکتـه ریـزی دارد. نکتـه اش تمیـزی بام اسـت! کـی تمیز کنـد این همه بـرف را؟ دقیقًا 
هرموقـع کسـی ایـن ضرب المثـل را بـرای مـن می خوانـد از او می پرسـیدم کـه بعـد از این که برف 
تمـام شـد، چـه کسـی می خواهـد کـه بـرف را بروبد؟ انقـاب ما هـم همین اسـت. اگـر می خواهیم 
انقابمـان، نتیجـه مطلـوب را بدهـد در حوزه هـای نظامی، اقتصـادی، فرهنگی، سیاسـی و... اسـتقال 
داشـته باشـیم، بایـد سـقفمان را گسـترش دهیـم!! ولـی باید این را دانسـت که وسـیع کـردن خانه 
و سـقفمان سـختی های خـود را دارد. روزی یکـی از جانبـازان از مقـام معظـم رهبری سـؤال کردند 
کـه آیـا این همـه سـختی و بـا طبیعی اسـت؟ ایشـان پاسـخ دادند کـه بله. مـا داریم به سـمت قله 
می رویـم. رفتـن بـه سـمت قله سـختی های خـودش را دارد. شـاید بتوان گفـت تفاوت قله اورسـت 
بـا دماونـد همین سـختی هایش اسـت. رفتن به سـمت اسـتقال همه جانبه، رفتن به سـمت گسـترش 
عدالـت در تمام کشـور که ازجمله شـعارهای انقاب اسـامی بوده اسـت، سـختی های خـود را دارد 

و نباید غافـل ماند.

حاال چی؟

ما قوه مجریه داریم، قوه مقننه داریم، 
قوه قضائیه داریم، رهبری داریم، 

شورای نگهبان داریم، مجمع 
تشخیص مصلحت نظام داریم، مجلس 

خبراگن رهبری داریم
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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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رسم ادب

*زمانـی کـه بـه دنیا آمد جـان تازه ای به اهل خانه بخشـید. چشـمانش همان صابت چشـمان 
پـدر را داشـت، کسـی چه می دانسـت که سـال ها بعد گیرایی آن چشـم ها منجـی ملتی خواهد 

بـود که تشـنه عدالت اند.
*نامـش را کـه »روح اهلل «گذاشـتند، نمی دانسـتند بعدهـا فرزنـدان ایـن مرز وبـوم بـا شـنیدن 
اسـمش خـون در رگشـان می جوشـد. نمی دانسـتند بـا عکـس آقـا روح اهلل در کنـج پیراهـن 
خاکی شـان همـه دلتنگی هـای پیـش روي دنیـا را جبـران می کننـد؛ همـان کنجی که درسـت 

روی قلـب می افتـد.
*گرچـه محبـت پـدر را از دوران کودکی کم داشـت، امـا انگار قول داده بود بشـود پدر یک امت، 
بـا همـان ویژگی هـای پدرانـه، همـان علم، همـان محبت، همان حسـی کـه تعبیر بـه تکیه گاه 

می شود.
*از سـال 1342 تـا آوازه اسـمش همه جایی شـد مهرش بـه دل همه افتاد و از گوشـه وکنار دنیا 
دلباختـه داشـت. او بـود مـردی کـه دم از عدل، داد و اسـتواری مـی زد. او بود مردی کـه نگاه به 
چهـره اش آرامـش مـی داد، در تک تـک لحظات تـرس و تاریکی، او بود مردی کـه همه جلوه های 
خـدا را می شـد در رفتـارش دیـد، او بـود مـردی کـه بـوی محبت محمدی مـی داد، بـوی پاکی 
سـاله اش، امـا انـگار »تواضع« شـده بود جـزء جدایی ناپذیـر وجود آقـا روح اهلل... بـا آن همه علم 

و حکمتش.
* زبـان شـیوایی داشـت، بـه دور از تکفـل! از یک مرد روسـتایی بگیـر تا آن رده باالی سیاسـی، 
همـه می فهمیدنـد جذابیت کامش را و هرکدام خود را عاشـقانه، شـاگردش می دانسـتند. انگار 

همه ما دوسـت داشـتیم اسـمش پیوست اسـم مان باشد...
*شده بود قلب، می تپید و زنده می کرد و زنده نگه می داشت. 

شده بود نور، روشن می کرد و روشن نگه می داشت

*خواستند دورش کنند؛ ستاره شد
در میغ ببرندش؛ رنگین کمان شد

*با تاریکی خواستند از بین ببرندش!
به نور که رسیدند؛ محو شدند...

*شد رؤیا 
رؤیایی سنجاق شده روی قنداقه نوزاد

روی پیشانی بند یک جوان برومند
روی دست پینه بسته پیرمرد 

و در قلب مادر داغ دیده در راه وطن...
رؤیایی که می آمد 

پله به پله
و هر قدم، بزرگ تر و شفاف تر...

*کـودکان سـال 1342 وقتـی عکسـش را دیـده بودند از همان نـگاه نافذ سـال 1357 را دیدند. 
سـرمای زمسـتان را بـه جان خریدند و شـدند یاران قسـم خورده آقـا روح اهلل ...

*بهمـن کـه بـه ایـران آمـد، از پله هـا کـه پاییـن آمـد، غبـار راه و دلتنگـی را می شـد از چین و 
چـروک صورتـش خوانـد. دلـش برای همه یاران قسـم خورده تنگ شـده بـود. با آمدنـش بهار را 

در زمسـتان آورد کـه دل مـا جوانـه بزند؛ جوانـه امید و نـور و زندگی.
*حـاال آقـا سـید روح اهلل شـده امام یک امت، شـده ناخدای کشـتی اي که در اقیانـوس مواج دنیا 

چندیـن سـال بی سـکاندار مانده بـود، آمده بود تـا دنیا، دنیای با ما باشـد.
*می گویند از انفجار ستاره ای که می میرد
ستاره های پرنور دیگری متولد می شوند...

او مولد نور و باران و بیداری امتی بود
که پس از او سکان کشتی را در جای جای مختلف جهان به دست گرفتند و ستاره شدند...

*سـتاره هایی از جنس نمر، عیسـی قاسـم، زکزکی، نصـراهلل... و اکنون، این جا، مـردی در امتداد 
منش و عمل و اندیشـه آقا روح اهلل، پرچمدار همه سـتاره ها، ایسـتاده اسـت...

و راه می نمایاند و سربازهای فردا را تربیت می کند... .

مربع هاى لج آور!  سرگرمی

تــا حــاال شــده بــا معماهــای چــوب کبریــت کلنجــار بریــن؟! شــده کــف خونــه رو پــر 
از چــوب کبریــت کنیــن؟! تــا حــاال شــده کــه از یــه معمــای ســخِت چــوب کبریتــی، 
ــون  ــدر آس ــه چق ــن ک ــش بفهمی ــه حل ــیدن ب ــد از رس ــره و بع ــون بگی ــابی لج ت حس
بــوده؟! واقعیــت اینــه کــه معماهــای چــوب کبریتــی، در عیــن سادگی شــون، بعضــی 
وقتــا بدجــوری مــخ آدمــو می تابونــه، نــه؟! خــب! حــاال اگــه اهــل یــه ورزِش مغــزِی 
چوب کبریتــی هســتین، یــه جعبــه کبریــت بیاریــن و بــا مــا همــراه باشــین. همونطــور 
ــا  24تــا چــوب کبریــت یــه همچیــن شــکلی رو ســاختیم. شــما  کــه می بینیــن مــا ب
ــرای حــل کــردن هرکــدوم از ایــن معماهــا  هــم همیــن شــکل رو بســازین و حــاال ب
یکبــار از اول شــکل24تایی رو بچینیــن و جــواب بدیــن کــه: اول: چه جــوری بایــد 8تــا 
چــوب کبریــت از 24تــا رو برداریــم کــه فقــط دو تــا مربــع بمونــه؟! دوم: حــاال چطــور 
13تــا چــوب کبریــت از 24تــا رو برداریــم کــه بــازم دو تــا مربــع باقــی بمونه؟! ســوم: 
چطــور 7تــا چــوب کبریــت از 24تــا رو برداریــم کــه فقــط چهــار مربــع باقــی بمونــه؟! 
ــه  ــم ک ــا رو برداری ــت از 24ت ــوب کبری ــا چ ــد 5ت ــوری بای ــارم: چه ج ــره چه و باالخ
ــن مســئله ها،  ــون باشــه بعــد از حــل تمــام ای ــه؟! یادت ــع بمون ــار مرب ــازم فقــط چه ب
نبایــد هیــچ چــوب کبریــت اضافــه ای وجــود داشــته باشــه کــه ضلــع یــه مربــع نباشــه. 
جــواب ایــن مســئله های چــوب کبریتــی رو شــماره آینــده تــوی همیــن قســمت ببینین. 
تــو کــه هنــوز اینجایــی کــه! پاشــو بــرو یــه جعبــه کبریــت بیــار دیگــه! اِ! نشســته منــو 

ــه! ــگاه می کن نی

رنجبر

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

برای ما بفرستید.
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به فروش 
می رسد

تعدادی عینِک نزدیک بین 
جهت دیدِن عیب های 

خودمان به فروش می رسد

 به فروش
می  رسد

تعدادی ساده لوح که حمایت های 
ترامپ را باور کرده اند به فروش 

می رسند...

نیازمندیم
به چند گیشه روزنامه فروشِی 
گرم برای کودکان روزنامه 

فروِش  سر چهارراه ها 
نیازمندیم 

نیازمندیم
 به یک فیلتر کننده 

جهت فیلتر کردِن فیلترشکن 
نیازمندیم

به مزایده گذاشته 
می شود 

تعدادی خانه ی ضد زلزله 
برای زندگی آرام به مزایده 

گذاشته می شود 

ح.سیدی فرد

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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 درسـته بـرف و بـارون نمیـاد، امـا درعـوض آلودگـی هـوا کـه هسـت... دلیلش مهم 
نیسـت، تعطیلی مهم اسـت...

 خداروشـکر امتحانـات هـم به خیـر گذشـت. بـا ایـن مـدل جایـزه کـه هیـچ، کتـک 
نخوریـم از پدرجـان صلـوات.

 بـه لطـف انجمـن بهترین نمره ام مقابل درس ریاضی نوشـته خواهد شـد. دیشـب که 
رفتـم جلسـه یکـی از بچه ها اشـکاالت ریاضـی ام رو حل کرد. 

 حـرم امـام رضـا)ع( بـودم، بعـد مدت هـا دلم زیـارت درست وحسـابی می خواسـت، 
دختربچـه سه سـاله  ای آن طرف تـر بـا شـیطنت هایش اجـازه نمی داد مـادرش دعـا و نماز 
بخوانـد؛ مـن هـم تصمیـم گرفتـم بـا او بـازی کنم تـا مـادرش آسـوده خاطر باشـد... چه 

صفایـی داشـت یک سـاعت خـادم آقا بـودن...

 می خواسـتم بـه معلمـم کـه خیلـی برایـم قابـل احتـرام بـود پیامـی ارسـال کنـم. 
چندین دفعـه متـن پیـام را خوانـدم و بـاال و پاییـن کـردم و ویرایـش کـردم کـه نکنـد 
اشـتباهی داشـته باشـد، باالخـره بـا کلـی دودلـی پیـام را فرسـتادم... سـرم را بـاال آوردم، 

نوشـته ای دیـدم... »خـدا ناظـر اعمـال شماسـت«.

 روایت داریم جمعه ای که با کوه و حلیم شـروع بشـه، گلی از گل های بهشـته. حتی 
اگر فرداش امتحان ریاضی داشـته باشی...

یادداشت روزانه یک انجمنی
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