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ما و پرسش های نسل چهارم انقالب )قسمت دوم(

فاطمـه نیـک |  در قسـمت قبـل بـا آقـای جلیلی درباره سـهم مـا از انقـالب و نقشـمان در برابـر میراثی کـه برایمـان باقی مانده اسـت، 
گفت وگـو کردیـم. در ادامـه کمـی بیشـتر روی تفاوت هایمان بـا پدرانمـان تمرکز کرده و سـؤا ل های بیشـتری از ایشـان پرسـیده ایم. اگر 

تصـور می کنـی در ایـن گفت وگـو پاسـخ سـؤا ل های خـود را پیدا خواهـی کـرد، در ادامه بـا ما همراه شـو.

انقالب هم چنان ایستاده است

بـرای شـروع از آقـای جلیلـی می پرسـیم آیـا انقـاب 
دیـروز در برابـر مشـکات امـروز قابـل توجیـه و دفـاع 
بـرای  »حتمـاً  می گویـد:  جـواب  در  ایشـان  اسـت؟ 
پیشـرفت های  نیسـت.  دفـاع  قابـل  غـرب  طرفـداران 
بنیـادی،  سـلول های  نانوتکنولـوژی،  هسـته ای،  در  مـا 
هوافضـا و ماهواره بر هـا، موشـکی و... و پیـروزی مـا در 
سـوریه و قـدرت مـا در منطقـه بـه مـذاق آمریکایی هـا 
و طرفدارانشـان خوشـایند نیسـت. در طول دو ماه پایان 
داعـش، حـل معضـل جدایی طلبـی در کردسـتان، یمن 
و ماجـرای لبنـان بـه کمـک ایران شکسـت می خـورد و 
نقشـه آمریـکا و عربسـتان خـراب می شـود. هـر کشـور 
دیگـری اگـر در طـول 10 سـال هـم بـه یکـی از ایـن 
در  می گرفـت.  ملـی  جشـن  می رسـید،  موفقیت هـا 
ایـران می بـازد. در  ابتـدای جنـگ سـوریه می گفتنـد، 
مذاکـرات همیـن فرانسـوی ها حتی طرف هـای تکفیری 
را دعـوت می کردنـد، امـا ایـران را دعـوت نمی کردنـد. 
ایـران  بـا محوریـت  ماننـد سـوچی  امـروز کنفرانسـی 
برگـزار می شـود و آن هـا التمـاس می کنند که ایـران در 
مذاکـرات شـرکت کنـد. این نشـان از انـزوای بین المللی 
چه کشـوری اسـت؟ آن ها وقتی در عمل و میدان واقعی 
شکسـت می خورنـد، سـعی می کننـد جور دیگـری فضا 

را نشـان دهنـد.«

مگر سازش هزینه ندارد؟!

حـرف کـه بـه این جا می رسـد بـه آقـای جلیلـی گفتند 
ممکـن اسـت چالش هایـی را بـرای مـا در مواجهـه بـا 
کشـورهای دیگر درسـت کنـد و هزینه هایی بـرای ما در 
فضـای بین المللـی داشـته باشـد. نمونـه اش تحریم هایی 
می گویـد:  جـواب  در  ایشـان  شـده اند،  بیشـتر  کـه 
»می گوینـد چالـش هزینـه دارد، سـؤا ل ایـن اسـت کـه 
مگر سـازش هزینه ندارد؟! باید بررسـی شـود که هزینه 
کدام یـک بیشـتر اسـت. بـا نـگاه منصفانـه ای بـه تاریـخ 
مشـخص می شـود کـه چـی به چـی اسـت؟ می خواهند 
بگوینـد که سـازش کنیـد بهتر اسـت، یک بـار در برجام 
کوتـاه آمدیـم، چـه شـد؟ داریـم فوایـدش را می بینیـم 
دیگـر! خـود کسـانی کـه طرفـدار کوتـاه آمـدن بودنـد، 

حـاال چـه می گوینـد؟ 
کار بـه جایـی رسـیده کـه آقـای ترامـپ می خواهـد نام 
خلیـج فارس را هـم عوض کند! ذره ای احتـرام نکردند و 
از مواضعشـان کوتـاه نیامدنـد و نخواسـتند چالش را کم 
کننـد. ایـن خصوصیـت گـرگ اسـت. اگـر فکـر کنـد با 
یـک زوزه او دسـت از خواسـته هایتان می کشـید، دوباره 
زوزه می کشـد. چـرا زوزه نکشـد؟ ترامـپ اگـر ایـن کار 
را نکنـد، دیوانـه اسـت! عقـل می گویـد وقتـی طرفـت 
بیشـتر  می آید تـو  کوتـاه  تـو  زیاده خواهـی  برابـر  در 

زیاده خواهـی کـن.«

مگر تفکر ما چیست؟

بـرای این کـه پای هزینه هـای چیزی بایسـتیم باید قبولش 
داشـته باشـیم. بـرای همیـن از آقـای جلیلـی می پرسـیم 
شـاید عـده ای در نسـل چهـارم دیگـر نخواهند بـه انقاب 
و ایدئولوژی هایـش پایبنـد باشـند؟ تکلیفشـان چیسـت؟ 
ایشـان در جـواب می گویـد: »مگـر ایدئولوژی ما چیسـت؟ 
آزادی اسـت، اسـتقال اسـت. اسـام اسـت. آیـا نسـلی 
هسـت کـه بیایـد بگوید مـن نمی خواهم مسـتقل باشـم؟ 
بگوید پیشـرفت هسـته ای را نمی خواهم؟ نانوتکنولـوژی را 
نمی خواهـم؟ این یعنی مخالفت با بدیهیات پیشـرفت یک 
ملـت! یعنـی ما باور کنیم که ملتی که هزار سـال با اسـام 
زندگـی کرده اسـت حـاال در عرض چند سـال بـا القائات و 
گفته هـای چندتا کانـال در فضای مجـازی می خواهد همه 
ارزش هایـش را کنـار بگـذارد. ایـن حرف هـای ضددینـی و 
ضدملـی تازه نیسـت، در قدیم هم بود. کسـانی مانند آقای 
تقـی زاده بودنـد کـه در هشـتاد سـال پیـش می گفتند که 
ایـران بایـد از ناخـن پـا تـا فرق سـر غـرب زده شـود. خب، 
آن موقـع کـه همـه زمینه هـا در حکومت برای این مسـئله 
فراهم بود. شـاه و همسـرش که شـیفته غرب بودند هرچه 
تـاش داشـتند در ایـن زمینه کردنـد. نتیجه چه شـد؟ در 
همیـن مشـهد در یـک شـب هـزار نفـر را کشـتند، چـون 
نمی خواسـتند حجـاب را کنـار بگذارنـد یـا کاه شـاپو بـر 
سـر بگذارنـد. حیوان وحشـی اي به نـام رضاخان ایـن کار را 
کـرد و حـاال جالب اسـت که شـده علم عـده اي به اصطاح 
آزادی خـواه! ایـن  کار را کـرد. چه اتفاقی افتاد؟! سـؤا ل دیگر 
این اسـت کـه اگر این ایدئولوژی نباشـد، مـا می خواهیم به 
چـه برگردیم؟ به رضاخان؟ به پسـرش که فسـادش را الزم 
نیسـت ما بگوییم و خودشـان بارها سـند فسـادهای متنوع 
جنسـی و مالی و سیاسـی اش را منتشـر کرده انـد؟ ما ملت 
بافرهنگـی هسـتیم که تاریـخ دارد، هویـت دارد و ما به این 
تاریـخ و هویـت و ارزش هایی که به همراهش اسـت، افتخار 

می کنیم.«

کسی ادعا نکرده همه چیز خوب است

بـا ایـن توضیـح آقـای جلیلی می پرسـیم کـه یعنـی انقاب 
همـه مشـکات مـا را حـل می کند؟ آقـای جلیلی در پاسـخ 
می گویـد: »کسـی ادعا نکرده اسـت کـه »همه چیز« با آمدن 
انقاب حل شـده اسـت، ولي بسـیاری از زیرسـاخت ها برای 
حـل مشـکات فراهم شـده اسـت و ابزارهـا برای پیشـرفت 
راه افتـاد. قانـون اساسـی محکمـی شـکل گرفـت، نهادهـا و 
سـازمان هایي سـاخته شـدند. عبور از هر آسـیبی بـه تاش، 
همت و کار نیاز دارد. تشکیل یک حکومت مانند راه انداختن 

یک ماشـین کوکی نیسـت که اول راه کوکش کنیم و تا آخر 
مسـیر خـودش برود. حتـی در حکومـت امـام زمان)عج( هم 
نیـاز بـه تـاش و کار و همـت اسـت و چیزی کوکی نیسـت. 
حکومـت نیازمنـد مدیریت، نظـارت و مطالبه صحیح اسـت. 
بایـد نقـاط ضعف و قـوت را دید و از نقاط قـوت برای برطرف 
کـردن نقـاط ضعـف اسـتفاده کـرد. االن مـا در یـک اتوبـان 
هشـت بانده قـرار نگرفته ایـم، امـا در مجمـوع وضعیـت قابل 
دفـاع اسـت، بـه میزانی کـه همت کنیم و پیشـرفت خواهیم 
کـرد. بـه میزان یـأس و بدبینی و نق زنی عقـب خواهیم ماند. 

ایـن شـامل حال نسـل نوجـوان هم می شـود.«

بهترین ابزار گسترش آگاهی

انقابـی  نیروهـای  از  آقـای جلیلـی در صحبت هایـش 
ایشـان  از  انقاب انـد.  سـرمایه های  کـه  می گویـد 
می پرسـیم شـاید همراهـی آن ها بـا انقاب بـه علت این 
بـوده که مثل نسـل مـا با جهـان در ارتبـاط نبودند و به 
این میزان اطاعات در دسترس شـان نبوده اسـت، ایشان 
در پاسـخ مـا می گوید: »انقاب اسـامی محصول آگاهی 
مردم اسـت. انقـاب ما انقـاب متفکران اسـت. امام)ره( 
سـرباز داشـت؟ شـاخه نظامی داشـت؟ نخیر، ایشـان به 
کسـی اجـازه فعالیت مسـلحانه نمی داد و می گفـت ابزار 
گسـترش آگاهـی اسـت. بچـه مسـلمان ها در آن زمان با 
چـی دسـتگیر می شـدند؟ بـا کتـاب! روی میـز محاکمه 
کتاب هـای آن هـا ارائـه می شـد. فـان مبارز محاکمـه 
می شـد بـه  خاطـر کتـاب! بـه  خاطـر شـرکت در کاس 
یا سـخنرانی! امـام آگاهی ها را گسـترش داد، بزرگوارانی 
ماننـد شـهید مطهری، شـهید باهنر، شـریعتی و شـهید 
بهشـتی در ایـن ماجـرا سـهم داشـتند. ریشـه های ایـن 

انقـاب و مبانـی فکـری اش عمیـق بود.
کتـاب »طـرح کلی اندیشـه قـرآن و اسـام« را بخوانید. 
آقـای  خامنـه ای )مدظلـه العالی( ایـن کتاب را در سـال 
1350 درس می دادنـد. ایـن کتـاب را بخوانیـد متوجـه 
می شـوید کـه مبانـی همـان بـوده و تغییر نکرده اسـت؛ 
یعنـی این قدر دقیق و محکـم بوده اند. امـام خمینی)ره( 
و شـاگردانش قبـل از این کـه سیاسـی باشـند، متفکـر 

بودند. 
امـام خمینـی یکی از فیلسـوفان بـزرگ صد سـال اخیر 
هسـتند. ایـن افراد قبل از این که سیاسـی یا تشـکیاتی 
باشـند، اهل تفکر بودنـد، برای همین توانسـتند در برابر 

آمریکا و سـایر قدرت ها بایسـتند.
انقاب اسـامی محصول غلبه اندیشـه اسـامی بر غرب 
بـود. در حالـی که از در و دیوار اندیشـه لیبرال می ریخت 
و همه جـور آرا در جامعـه تبلیـغ می شـد، امـا در جنـگ 
امـروز  باختنـد.  مطهری هـا  و  خامنه ای هـا  بـه  فکـری 
هم چنـان ایـن چالـش برقـرار اسـت، آن هـا هم چنـان 
تـاش می کننـد، بـا تحریـف، بـا دروغگویـی انقـاب را 
در حـوزه عمومـی شکسـت بدهنـد؛ البتـه گاه هم موفق 
شـده اند، چـون مـا در زمینه هایـی کـم کاری کرده ایـم. 
سـنت خـدا ایـن نیسـت کـه اگـر دشـمن تـاش کند، 
نگـذارد پیشـرفت کنـد. گاهی آن هـا بهتـر کار می کنند 
در نتیجـه موفق تـر هسـتند؛ البته خدا بـه مؤمنان گفته 
اسـت مـن بـه شـما کمـک ویـژه می کنـم، ایـن بـه این 
معنـا نیسـت کـه هیـچ کاری نکنیـم آن هـا شـب و روز 
کار کننـد و مـا بنشـینیم و تماشـا کنیـم و بگوییم تأثیر 
نمی گـذارد. اگـر آن هایـی که بـه حقیقت وفادارنـد، وارد 
میـدان شـوند، نتیجـه اش را خواهیـم دید. نوجـوان باید 

بـه این مسـئله توجـه کند.«

ما و پرسش های نسل چهارم انقالب )قسمت دوم(

# به_ما_هم_میدان_بدهید

پیشرفت های ما در هسته ای، 
نانوتکنولوژی، سلول های بنیادی، 

هوافضا و ماهواره بر ها، موشکی و... و پیروزی 
ما در سوریه و قدرت ما در منطقه به مذاق 

آمریاکیی ها و طرفدارانشان خوشایند نیست
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در قسمت قبل با آقای جلیلی درباره 
سهم ما از انقالب و نقشمان در برابر 
میراثی که برایمان باقی مانده است، 

گفت وگو کردیم. در ادامه کمی بیشتر 
روی تفاوت هایمان با پدرانمان تمرکز 

کرده و سؤا ل های بیشتری از ایشان 
پرسیده ایم. اگر تصور می کنی در این 
گفت وگو پاسخ سؤا ل های خود را پیدا 
خواهی کرد، در ادامه با ما همراه شو.
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خوردن مواد شوینده، عجیب ترین و خطرناک ترین چالشی که در غرب مد شده است

جـــــــــوگیری خفـــــن

  

         روی خط  هشـت      

همه چیـز از پیامـي در توییتـر شـروع شـد. وزیـر آموزش وپـرورش در پیـام 
توییتـری نوشـت: »دانش آمـوزان اسـیر آزمون هـای مـداوم هسـتند« و در 
ادامـه توضیـح دادند که این آزمون هـای ادامه دار از مـدارس تا کنکور باعث 
شـده اضطـراب تـا تـه و تـوی روح مـا بـرود و به قول ایشـان نهادینه شـده 
و پدرمـان را دربیـاورد. چنـد روز بعـد هـم شـورای عالـی آموزش وپـرورش 
اعـام کـرد کـه برگـزاری آزمون هـای تسـتی در دوره ابتدایـی، اسـتفاده از 
کتاب هـای کمک آموزشـی و ورود مؤسسـاتی کـه به این بهانـه وارد مدارس 
ابتدایی می شـوند همگی ممنوع اسـت، آزمون ورودی مـدارس نمونه دولتی 
و تیزهوشـان نیـز دیگـر برگـزار نمی شـود. این خبـر که دو بخـش جداگانه 

داشـت باعـث سـروصدای زیـادی شـد و مخالفـان و موافقـان 
بسـیاری پیـدا کـرد و ایـن اقـدام یهویـی آموزش وپرورش 

بـه انـدازه زلزله تهـران حاشیه سـاز شـد و از هر طرف 
کسـی چیـزی گفـت و دامنـه اعتـراض مخالفـان 

ایـن حرکـت به اسـتوری های اینسـتا هم کشـید 
دانش آمـوزان  کـه  آمـد  خبرهـا  در  حتـی  و 
سـمپادی بـه نشـانه اعتـراض تجمـع کرده اند. 
شـاید بـا شـنیدن ایـن حرف هـا تعجـب کنید 
و بگوییـد کـه مگـر چـی شـده؟ و چـه اتفـاق 
بـدی افتـاده اسـت؟! حـذف آزمون کـه خیلی 

هـم خوب اسـت، چون ایـن موضوع بـرای خود 
ما هم سـؤال بـود، دنبالش را گرفتیـم و در ادامه 

تحقیقاتمـان را دربـاره اش برایتان آوردیم که شـما 
هـم دسـت تان بیایـد چی شـده و اوضـاع از چـه قرار 

است!

چیدن دم سودجویان

عالـی  شـورای  مصوبـه  گفتیـم  کـه  همان طـور 
بـه  و  دارد  جداگانـه  بخـش  دو  آموزش وپـرورش 
دو  ایـن  مـورد  در  اسـت  بهتـر  خاطـر  همیـن 
بخـش بـه طـور جداگانـه حـرف بزنیـم. بخـش 
اول ایـن مصوبـه در مـورد حـذف آزمون هـای 
شـدن  ممنـوع  ابتدایـی،  مـدارس  در  تسـتی 
ورود کتاب هـای کمک آموزشـی بـه شـش پایه 
دبسـتان و ممنوعیت ورود مؤسسـات خصوصی 

به مدارس اسـت و براسـاس آن قرار شـده اسـت 
کـه هیچ آزمون تسـتی در مـدارس ابتدایی برگزار 

نشـود و در کنـارش هـم از کتاب هـای کمک درسـی 
و ثبت نـام در مؤسسـات کمک آموزشـی خبـری نباشـد. 

از  خانواده هـا  و  مـدارس  مدیـران  از  بعضـی  مدت هاسـت 
ابتدایـی  شـلوغ بازی مؤسسـات خصوصـی آموزشـی در مـدارس 
می نالیدنـد و همیشـه در رسـانه ها ادعـا می شـد کـه ایـن موضوع 

فقـط بـه خاطـر منفعـت مالـی ایـن مؤسسـه ها و مـدارس 
غیرانتفاعـی راه افتـاده و نه تنهـا دردی از دانش آمـوزان 

دوا نمی کنـد کـه باعـث شـده بچه ها از درس و مشـق 
زده هـم بشـوند. حـاال مسـئوالن آموزش وپـرورش 
گفته انـد بـا اجـرای ایـن مصوبـه خواسـته اند هـم 
بـه کاهش اسـترس دانش آمـوزان کمـک کنند و 
هـم خانواده هـا را از شـر هزینه هـای بـاال نجـات 
داده و بچه هـای زبان بسـته را هـم از آسـیب های 
روحـی و روانـی آزمون هـای تسـتی و کتاب های 
ایـن  کرده انـد  ادعـا  و  بدهنـد  نجـات  متعـدد 

کارشـان نه تنهـا باعـث ایجـاد شـادابی در مدارس 
شـده بلکـه اقدامـی خیلـی شـیک و بـاکاس براي 

این به بعـد  از  و  اسـت  ابتدایـی  مـدارس  آزادسـازی 
محورهـای فراموش شـده ای مثل مهارت آموزی و شـادابی 

و نشـاط در مـدارس ابتدایـی تقویت خواهند شـد. تا این جای 
ماجـرا انـگار اتفـاق خوبی افتاده اسـت، ولـي عده ای از کارشناسـان 

سـاز مخالـف زده و می گوینـد این کـه در مـدارس ابتدایـی مشـکات داریم 
و بچه هـا شـور و نشـاط ندارنـد، قبـول اما از کجـا که این مشـکات تقصیر 
آزمون هـا بـوده و حـاال بـه جایـش می خواهیـد چـه کار بکنیـد؟ البتـه این 

سـؤالی اسـت کـه کسـی بـه آن پاسـخ نداده اسـت.

 دیوار کوتاه تیزهوشان

حـاال می رویم سـراغ بخـش جنجالی تر ایـن مصوبه! بخـش دوم این مصوبه 
مربـوط اسـت به حـذف آزمـون ورودی مـدارس تیزهوشـان، نمونه دولتی و 

دیگـر مـدارس خـاص بـرای ورود به پایـه هفتم. تولـد مـدارس نمونه دولتی 
و تیزهوشـان )سـمپاد( محصـول مصوبـات سـال ها قبـل شـورای عالـی 
آموزش وپـرورش بـوده، ایـن  را که ورود به ایـن مدارس بـرای دانش آموزانی 
خـاص باشـد هم شـورای عالـی مصوب کـرده، همین طـور برگـزاری آزمون 
بـرای ورود بـه آن هـا را، امـا حـاال شـورای عالـی آموزش وپـرورش تصمیـم 
گرفتـه همـه تصمیمـات گذشـته اش را کنسـل کـرده و آزمـون ورودی این 
مـدارس خـاص را بـرای دوره متوسـطه اول لغـو کنـد. تـا همیـن امسـال 
دانش آمـوزان متقاضـی ورود بـه مدارس سـمپاد و نمونه دولتی بعـد از اتمام 
کاس ششـم ابتدایـی در ایـن آزمون هـا شـرکت می کردنـد و به شـرط 
قبولـی، کاس هفتـم تـا نهـم را در این مـدارس می خواندند 
کـه از مهـر 97، ایـن آزمون ها برگزار نخواهد شـد و در 
عوض با سـه سـال تأخیر در پایه نهـم و برای ورود 
بـه دوره متوسـطه دوم برپـا خواهـد شـد؛ البته 
بـه گفتـه جنـاب وزیـر مـدارس تیزهوشـان 
بایـد مثـل مـدارس معمولـی دانش آمـوزان 
را ثبت نـام کننـد؛ تصمیمـی کـه بـه نظـر 
عـده ای کًا وجود این مدارس را زیر سـؤال 

برده اسـت.

به جایش چی می خواهید بگذارید؟!

موافقـان ایـن بخـش به بـه و چه چـه سـر داده 
و می گوینـد ایـن کار در راسـتای برقـراری عدالت 
آموزشـی اسـت و اصـًا چـه معنـی دارد کـه بچه ها را 
مثـل میـوه هـی از هـم جدا کنیـم و یک عـده را بـه عنوان 
تافتـه جدابافتـه معرفـی کنیم و برایشـان هزینـه بی خود 
بگذاریـم و ظاهـراً معتقدنـد که همه بچه هـا دور هم 
و خـوش و خرم سـال های تحصیـل را گذرانده و 
برونـد پی کارشـان! براي مثال معـاون ابتدایی 
ایـن  اسـت  گفتـه  آموزش وپـرورش  وزیـر 
آزمون هـا آثار مخربی بـر دوره ابتدایی دارد 
و رقابتـی ناسـالم در مدارس ایجاد می کند. 
در ایـن میـان نیـز بچه هـای خانواده هـای 
متمکـن می تواننـد وارد کاس هـای خاص 
شـوند و بچه هایی که شـرایط مالـی ندارند 
برچسـب عدم توانمنـدی و باهـوش نبـودن 
می خورنـد که بـه لحاظ تربیتی آسیب رسـان 
اسـت. از آن طـرف عـده ای هـم هسـتند کـه 
حسـابی خونشـان بـه جوش آمـده و فریاد وا اسـفا 
و واحیرتـا سـرداده اند و دربـاره آسـیب های این مصوبه 

اظهـار نگرانـی کرده اند.
 بعضـی از مخالفـان معتقدنـد کـه ایـن حرف هـای 
شـرایط  بـودن  بـد  مـورد  در  آموزش وپـرورش 
آزمون هـا  بـا حـذف  آن  کـردن  درسـت  و 
فقـط کلی گویـی اسـت، در حالـی کـه 
اگـر وضـع موجـود بـد اسـت و ایـراد 
دارد، بایـد گفـت کـه قـرار اسـت چه 
چیـزی جایگزیـن آن شـود. عـده ای 
هـم می گویند کم مشـکل داشـتیم 
بـا  آموزش وپـرورش هـم هـی  کـه 
بیشـتر  یکهویـی اش  مصوبه هـای 
درسـت  دردسـر  و  تنـش  برایمـان 
سـاالنه  کـه  آن جایـی  از  می کنـد؟! 
بـرای  دانش آمـوز  250هـزار  حـدود 
حـدود  و  تیزهوشـان  مـدارس  آزمـون 
نمونه دولتـی  مـدارس  بـرای  نفـر  30هـزار 
و  ناسـالم  رقابـت  ایـن  می کننـد،  ثبت نـام 
فشـارهایی که از آن حرف زده می شـود شـامل بخش 
کوچکـی از جامعـه دانش آمـوزی اسـت و شـرایط آن طـور کـه 
می گوینـد بـد نیسـت و ایـن حرکـت نه تنهـا بـه برقـراری عدالت آموزشـی 
کمـک نمی کننـد بلکـه باعث قـوت گرفتـن مـدارس غیرانتفاعـی و ضعیف 
شـدن مـدارس دولتی می شـود.  هم چنین عـده ای می گویند اگـر جایگزین 
مناسـبی بـرای برداشـتن آزمون هـای تیزهوشـان پیـدا نشـود، ایـن ماجـرا 
نه تنهـا کمکـي نخواهـد کرد بلکه بـه دانش آموزان آسـیب هـم خواهد زد و 
ادعـا می کننـد وقتـی آموزش وپـرورش در برخـورد با دانش آمـوزان معمولی 
مشـکل دارد چطـور می خواهـد از پـس دانش آمـوزان خـاص بربیایـد و این 

تصمیـم تنهـا بـه هـدر رفتـن سـرمایه های ملـی منجـر خواهـد شـد. 

همه چیز در مورد حاشیه های مصوبه شورای عالی آموزش وپرورش

 وقتی آموزش وپرورش
گردوخاک می کند

فاطمـه سـامانی| بعـد از جنـون »نهنـگ آبـی«، حـاال در شـبکه های اجتماعـی نوجوانـان غربی مشـغول چالش دیگـری به نـام »چالش خـوردن مواد 
شـده اند! شوینده« 

شوخی غلطی که جدی شده است

»عجب دوره و زمانه ای شده است، آدم با این دوتا گوش هایش چه چیزهای عجیب وغریبی که نمی شنود«؛ این جمله را مادربزرگ 
درونمان بعد از شنیدن خبر چالش »تاید پاد« فرمودند و بعد هم دستشان را گاز گرفتند. حق هم داشتند بنده خدا! چون این چالش 
تاید پاد دست همه چالش های عجیب وغریب قبلی را که در فضای مجازی مد شده بود از پشت بسته است، چون نه با عقل جور درمی آید 
و نه بانمک است و نه پشتش ایده و کمپینی است و در ضمن آن طوری که در خبرها آمده است ممکن است به اندازه بازی نهنگ آبی و 
چالش هایش برای نوجوانان خطرناک باشد؛ البته این ماجرا فعالً در یوتیوب راه افتاده است. به گفته رسانه ها پس از تعطیالت سال نوي 
میالدی، جمعی از کاربران یوتیوب با خوردن بسته های مواد شوینده و انتشار ویدیو های کوتاهی از این کار خطری شان، این چالش را راه 
انداخته اند. این چالش در ابتدا به عنوان شوخی در اینترنت آغاز شد و اکنون بیش از حد بزرگ شده و به عنوان چالشي همه گیر مورد 

توجه قرار گرفته است. 

)Yakuza 0( 0 یاکوزا
سازنده: سگا

ناشر: سگا
پلتفرم )فضای اجرای بازی(: پلی استیشن 4

بـا این کـه »یاکـوزا« بیـن مخاطبـان غربـی طرفـداران چندانـی نـدارد، امـا ایـن 
مجموعـه بـازی جـزو بهترین هـاي سـاخته های صنعـت گیـم ژاپن اسـت. سـگا 
به تازگـی سـعی کرده یاکـوزا را به بازارهای بیـرون از ژاپن بفرسـتد که نتیجه اش 
سـاخت و عرضـه »یاکـوزا 0« بود. عنوانی که داسـتانش پیش از حوادث قسـمت 
نخسـت رخ داده و شـما را بـا »کازومـا«ي جـوان آشـنا می کند کـه می خواهد به 
جمـع بـزرگان گـروه یاکوزا دربیایـد. نکته جالب این بـازی زمان اتفاقـات »یاکوزا 
0« اسـت کـه در اواخـر دهـه 80 میادی سـپری می شـود. همین موضـوع باعث 
شـده طراحـی توکیـو در ایـن بـازی بسـیار متفاوت تر از نسـخه های قبلی باشـد. 
دنیایـی رنگارنـگ، پـر از فروشـگاه های بـزرگ و تبلیغـات مرتبط بـا فناوری های 
آن دوره کـه باعـث می شـود کاربـر بـا دنیـای کامًا متفاوت نسـبت به دیگـر آثار 
Open World )جهـان بـاز( روبـه رو شـود. عـاوه بـر کازومـا، »گـورو ماجیما« 
دیگـر شـخصیت قابـل بـازی ایـن نسـخه اسـت کـه ایـن دو کاراکتـر کنـار هـم 
داسـتان را پیـش می برنـد. هسـته اصلی بازی بر پایـه مبارزات تن به تن اسـت و با 
پیشـروی در طـول بازی کاربـران می توانند قدرت های شـخصیت ها را ارتقا دهند. 
بـازی مأموریت هـای اصلـی و فرعـی فراوانـی دارد کـه باعث شـده زمـان تکمیل 

کامـل بـازی به بیش از پنجاه سـاعت برسـد. 

)Prey( شکار
سازنده: آرکین
ناشر: بتسدا
پلتفرم )فضای اجرای بازی(: پلی استیشن 4، ایکس باکس وان، 
رایانه های شخصی

شـکار )Prey( از آن دسـت عناوینـی بـود کـه قربانـی بازاریابـی 
نه چندان خوب ناشـرش شـد. این بازی در حقیقت بازسـازی عنوانی 
اسـت کـه در سـال 2006 بـرای رایانه هـای شـخصی و ایکس باکس 
360 عرضـه شـد؛ عنوانی اول  شـخص کـه روی معماهای محیطی و 
پورتـال تمرکـز داشـت. در عـوض نسـخه بازسازی شـده به جز اسـم 
هیـچ ارتباطـی بـا عنـوان سـال 2006 نـدارد و بیشـتر بـه سـری 
»سیسـتم شـاک« شـباهت دارد. در ایـن بـازی شـخصیت اصلی در 
ایسـتگاه فضایـی متروکـی رهـا شـده کـه در آن موجـودات فضایـی 
جـوالن می دهنـد. بـا این کـه گیم پلـی کمی کند اسـت، اما اتمسـفر 
شـکار به راحتـی می توانـد دوسـتداران عناویـن علمـی ـ تخیلـی را 
بـه خـود جـذب کنـد. هسـته اصلـی بـازی مخلوطـی از شـوترهای 
اول شـخص، عناویـن مخفـی کاری و آثار نقش آفرینی دهه 90 اسـت. 
شـما موظفیـد به گشـتن ایسـتگاه فضایی، پیـدا کـردن پرونده های 
مرتبـط بـا ایـن ایسـتگاه، مقابلـه با دشـمنان و کمـی هـم راه رفتن 
در محیـط بدون جاذبه هسـتید. سیسـتم ارتقا و نقش آفرینی شـکار 
بسـیار گسـترده اسـت و شـما می توانید براساس شـیوه دلخواه خود 
قدرت هـا را انتخـاب کنیـد؛ البتـه انتخاب هـا بـه این بخـش محدود 
نشـده و بـازی چندیـن پایـان دارد که براسـاس نحوه تعامل شـما با 

ایسـتگاه فضایـی و بازمانـدگان آن رقـم می خورد. 
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با 5 بازی جذاب سال 2017 آشنا شوید که چندان مورد توجه کاربران قرار نگرفتند

 گمشده هــــای
 دنیای پیکــسل ها

کسری کریمی | سال 2017 میالدی سالی پر از بازی های درجه یک و 
جذاب بود که موفق شدند میلیون ها گیمر در سراسر دنیا را ساعت ها به 
خود مشغول کنند. بازی هایی مثل »سوپر ماریو اودیسه«، »رزیدنت ایول 

7«، »ولفنشتاین 2«، »فورزا 7« و بسیاری عناوین دیگر که برای کنسول های 
خانگی و رایانه های شخصی عرضه شدند. این در حالی است که در این 
سال هم مثل هر سال بازی های خوبی روانه بازار شدند که چندان مورد 

لطف کاربران قرار نگرفتند. بازی هایی که قربانی عواملی مثل زمان عرضه 
نامناسب، اشتباهات ناشران و بازاریابی غلط شدند و به جایگاهی که 

شایسته شان باشد نرسیدند. بعضی از این بازی ها از منظر کیفی تفاوت 
خاصی با آثار درجه یک و منتخب سال ندارند و استحقاق این را دارند که 

گیمرها به آن ها شانسی دوباره بدهند. در مطلب امروز شما را شش بازی ای 
آشنا می کنیم که با وجود فروش نه چندان خوب، عناوین باکیفیتی هستند و 

قطعاً ارزش توجه تان را دارند.
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شم شماره نخست »استیکس« از نخستین عناوین مخفی کاری نسل هشتم کنسول های بازی بود که با وجود ایده جذاب، 

مشکالتـ  ازجمله باگ های فراوانـ  مخصوص خود را داشت. استیکس، اورک بدخلقي است که روزگاری در پی 
تحقیقاتی گسترده به دیو کوچکي تبدیل می شود

خوردن مواد شوینده، عجیب ترین و خطرناک ترین چالشی که در غرب مد شده است

جـــــــــوگیری خفـــــن
فاطمـه سـامانی| بعـد از جنـون »نهنـگ آبـی«، حـاال در شـبکه های اجتماعـی نوجوانـان غربی مشـغول چالش دیگـری به نـام »چالش خـوردن مواد 

شـده اند! شوینده« 

شوخی غلطی که جدی شده است

»عجب دوره و زمانه ای شده است، آدم با این دوتا گوش هایش چه چیزهای عجیب وغریبی که نمی شنود«؛ این جمله را مادربزرگ 
درونمان بعد از شنیدن خبر چالش »تاید پاد« فرمودند و بعد هم دستشان را گاز گرفتند. حق هم داشتند بنده خدا! چون این چالش 
تاید پاد دست همه چالش های عجیب وغریب قبلی را که در فضای مجازی مد شده بود از پشت بسته است، چون نه با عقل جور درمی آید 
و نه بانمک است و نه پشتش ایده و کمپینی است و در ضمن آن طوری که در خبرها آمده است ممکن است به اندازه بازی نهنگ آبی و 
چالش هایش برای نوجوانان خطرناک باشد؛ البته این ماجرا فعالً در یوتیوب راه افتاده است. به گفته رسانه ها پس از تعطیالت سال نوي 
میالدی، جمعی از کاربران یوتیوب با خوردن بسته های مواد شوینده و انتشار ویدیو های کوتاهی از این کار خطری شان، این چالش را راه 
انداخته اند. این چالش در ابتدا به عنوان شوخی در اینترنت آغاز شد و اکنون بیش از حد بزرگ شده و به عنوان چالشي همه گیر مورد 

توجه قرار گرفته است. 

یکی جلوی این ها رو بگیره

با استقبال عجیب وغریب نوجوانان از این چالش، توییتر به این 

مسئله واکنش نشان داده و همه محتوای مرتبط با این موضوع را 

یکی بعد از دیگری حذف می کند. بماند که صدای مسئوالن هم 

درآمده و عده ای هم در ارتباط با سوء استفاده خطرناک از مواد 

شوینده ابراز نگرانی کرده اند. متأسفانه عناصر موجود در این مواد 

که  هستند  پلیمرها  و  هیدروژن  پراکسید  اتانول،  شامل  شوینده 

همگی آن ها موادی بسیار سمی و از مواد شوینده برای پاک کردن 

خاک هستند. این ماجرا باعث نگرانی بیشتر در مردم شده است. 

دوز خطری بودن این مواد شوینده جدی جدی باالست و به راحتی 

می تواند برای کودکان خطرناک باشد، در حالی که بروبچ آن ور 

آبی انگار مخشان ضربه ای چیزی خورده باشد به راحتی این مواد را 

استفاده کرده و ویدیوهایشان را به صورت آن الین ارسال می کنند. 

قسمت تاریک تر ماجرا این است که بیشتر این بروبچ کامالً با این 

مواد آشنا هستند و می دانند چقدر می توانند خطرناک باشند، اما باز 

هم این کار را انجام می دهند. در حالی که پیش از این چند کودک 

و سالمند از مصرف اشتباه این مواد جانشان را از دست داده اند. 

در این میان حال سازندگان این مواد شوینده هم حسابی بد است 

و از معمولی شدن این رفتار غلط به شدت نگران هستند و با اعالم 

این مطلب که ایمنی اصالً خنده دار نیست، خواسته اند هرچه زودتر 

جلوی این چالش گرفته شود. 

چرا این جوری می کنیم؟

همین  مانند  ویدیوها  از  بعضی  بپرسید چرا  از خودتان  وجود دارد که به آن »روان شناسی اشتراک گذاری« می گویند.کنترلی باالست، پشت سرش یکسری دالیل و قوانین روان شناسی هر اشتراک گذاری اي که تعدادش به شکل باورنکردنی و غیر قابل ماجرای گاه مضحکشان هم بشویم. ظاهراً در شبکه های اجتماعی، نه تنها آن ها را ببینیم بلکه به اشتراکشان بگذاریم و حتی قسمتی از می توانند به کمکشان مخ ما را کار گرفته و وادارمان کنند که قرار نمی گیرند بلکه این فیلم ها و تصاویر ویژگی هایی دارند که همه گیر می شوند، اصالً تصادفی نیستند و شانسی شانسی مورد توجه مانند همین چالش مواد شوینده یا موارد قبلی مانند چالش مانکن فیلمی اصالً مورد توجه قرار نمی گیرد و در عوض بعضی از فیلم ها یقه همه ما را می گیرند. به گفته کارشناسان فن این که تصویر یا هستند و به سرعت همین موجودات مرموز منتشر هم می شوند و حقیقی هم حرف می زنند؟ ویدیوهایی که درست مثل ویروس و آن ها را مدام به اشتراک گذاشته و حتی در موردش در فضای چطور می شود که مردم این جوري خوره بعضی از ویدیو ها شده عجیبی منتشر شده و در دسترس همه قرار می گیرد؟ یا این که ماجرای ماده شوینده خوردن در شبکه های اجتماعی با سرعت شاید 

جوگیری مسری است

نیروی  می کند،  کمک  چالش ها  اقبال  به  که  دیگری  نیروی 

فوق العاده قوی جوگیری در همه ماست. این واقعیتی است که بیشتر 

ما وقتی احساساتی می شویم، پشت بندش جوگیر هم می شویم و از 

آن جایی که جوگیری مثل سرماخوردگی مسری است، خیلی زود 

جوگیری مان همگانی هم می شود. برای این که بیشتر نکته مطلب را 

بگیرید به یاد جوک بی مزه ای بیفتید که چون دوست تان در جمع 

تعریف کرده و همه به آن خندیده اند، باعث خنده شما هم شده 

است. متأسفانه ما بروبچ نوجوان خیلی از این موارد جوگیری را 

تجربه کرده ایم و وقتی پای فضای مجازی به میان می آید، دوز این 

جوگیری چندبرابر هم می شود. حتماً سلفی های خطرناک و انتشار 

ویدیو در مکان های بلند و خطری را به خاطر دارید؛ کارهایی که 

اگر تأثیر ویدیوهای مشابه اش در فضای مجازی نبود، هرگز هیچ 

نوجوانی با عقل سالم به سمتشان نمی رفت. به گفته کارشناسان 

روی  باشد  زیاد  تعدادشان  اگر  مخصوصاً  دیگران  احساسات 

ما تأثیر می گذارد، متأسفانه ما نوجوان ها توی این مسئله تحت 

تأثیر واکنش های دوستانمان هم هستیم و براي مثال اگر یکی از 

دوستانمان ویدیوی خنده داری را تماشا یا منتشر کند، ما بیشتر در 

معرض تماشا، اشتراک یا انجام آن هستیم. 

خطر به دنبالمان است

ماشین ظرفشویی قرار گرفته اند، کارشناسان حوزه ایمنی نگران اند این چالش آمار را باالتر ببرد. از ۶2هزار کودک زیر شش ساله در سال های 201۳ تا 2014 در معرض مواد شوینده لباسشویی و کودکان کوچک تر را هم در معرض خطر قرار می دهند. همین جوری و پیش از این چالش بازی ها بیش شوند. همان طور که گفتیم این نوجوانان تنها به خودشان آسیب نمی زنند بلکه با انتشار این ویدیو ها اما بعید نیست با موجی که راه افتاده است، نوجوانان در سایر کشورها هم آلوده این شوخی خطری 201۶ برابر با ۳۹ مورد بوده است. هنوز خبری از این چالش در کشورهای دیگر اعالم نشده است، نوجوانان گزارش شده است. در حالی که در سراسر سال 2017 این رقم برابر با ۵۳ مورد و در سال در 1۵ روز نخست ماه ژانویه 201۸ حدود ۳۹ مورد استفاده نادرست از مواد شوینده از سوي 

دست روی نقطه حساسمان می گذارند

دام  در  افتادن  از  پیش  نوجوان  بروبچ  ما 
چالش خوردن مواد شوینده، درگیر چالش های 
به  و  بوده ایم  هم  آبی  نهنگ  مانند  دیگری 
توی  که  داده  ایم  انجام  کارهایی   خاطرشان 
کارشناسان  گفته  به  نمی دیدیم.  هم  خواب 
سازندگان این چالش ها دست روی احساسات 
ما گذاشته و با این  کار ما را درگیر آن می کنند؛ 
احساسی  بروبچ  ما  فقط  ماجرا  این  در  البته 
ما کم  از  بزرگ ترها هم  و  نمی کنیم  برخورد 
حتی  که  مانکن  چالش  نمونه اش  نمی آورند، 
یقه سیاستمداران را گرفت و بروبچ کاخ سفید 
هم آن را اجرا کردند. گاه چالشی مثل مانکن 
بودن  با هم  اشتراک حس خوب  دست روی 
تجربه  را  وادار می کند آن  را  ما  و  می گذارد 
کنیم، اما مواردی هم هستند که سایر حس های 
ما را تحریک کرده و واکنش هیجانی ما را که 

گاه خطرناک هم هستند، به دنبال دارند. 

در دام تخلیه احساس
شاید برایتان پیش آمده باشد بدون این که غم و غصه ای داشته باشید، آهنگ 
غمگینی را گوش کرده و به همراهش گریه هم کرده باشید. همه ما درگیر تخلیه 
احساسی می شویم. شاید به همین خاطر است که خوانندگان آهنگ های غمگین 
در زمان خواندن ترانه هایشان اشک می ریزند و در موزیک های شاد یک لحظه 
وادار می کنند که مثل آن ها رفتار کنید.  را  نیستند و شما  بند  پایشان  هم روی 
تخلیه احساسی چه شادی باشد و چه غم، تمایل ما را به همراهی در یک موضوع 
و اشتراک گذاری اش باال می برد. این ها مواردی است که سازندگان چالش ها و 
ویدیوها در فضای مجازی می دانند و با به کار بستنشان شما را به سمت خودشان 
جذب می کنند و بدون آن که متوجه شوید از شما سوء استفاده می کنند؛ البته در 
این میان پای غرور و تمایل به شهرت ما هم در میان است. به گفته کارشناسان 
کاربران شبکه های اجتماعی خیلی دلشان می خواهد مثل افراد مشهور تبدیل به 
برندي شخصی شوند و مورد توجه قرار بگیرند. در این راه گاه از خودشان دور 
شده و تصویر غیرواقعی از آن چه را که دوست دارند، باشند به ما نشان می دهند و 
به همین خاطر محتوایی را که در این موضوع کمکشان کند، انتخاب کرده و با آن 
تصویری غیرواقعی از خودشان می سازند و به دوستانش در مورد آن اطالع می دهند 
تا حس غرور و نیاز به دیده شدنشان را برطرف کنند؛ البته در این راه گاه آن قدر 

جوگیر شده که دست به کارهای خطرناک زده و با جانشان بازی می کنند.

چه چیزهایی از ادیت فینچ باقی مانده
)What Remains of Edith Finch(

Giant Sparrow :سازنده
Annapurna Interactive :ناشر

پلتفرم )فضای اجرای بازی(: پلی استیشن 4، ایکس باکس  وان، رایانه های شخصی

صحبـت کـردن در مـورد مرگ تلخ اسـت چه برسـد بازی سـاختن بـرای چنین 
سـوژه ای. هنرمنـدان و فیلم سـازان فراوانـی در طـول تاریـخ هنری خـود تعاریف 
مختلفـی از مـرگ ارائـه داده انـد، امـا در صنعـت بازی معمـوالً مفهوم ایـن پدیده 
بـه شـکل دیگـری بیان می شـود؛ جایی که مـرگ بهایی نـدارد و کاربـر به راحتی 
هـوش مصنوعی هـای بی جـان را قلع وقمـع می کنـد. در ایـن بیـن بـازی »چـه 
چیـزی از ادیـت فینـچ باقی مانده؟« نگاهـی جدید به مفهوم پیچیده مـرگ دارد. 
شـما در نقـش »ادیـت«، جوان ترین عضو خانـواده فینچ به خانه خود بازگشـته و 
در مـورد اتفاقاتـی کـه در این خانه رخ داده تحقیق می کنیـد؛ جایی که هرکدام از 
اعضـای خانـواده فینچ به طـرز غیرطبیعی به کام مرگ کشـانده شـده اند. به نظر 
می رسـد ایـن خانواده نفرین شـده اسـت و شـما می توانید شـاهد آخرین لحظات 
زندگـی اعضـای خانواده باشـید تا از راز خاندان فینچ پرده برداشـته شـود. بازی از 
نمای اول شـخص دنبال می شـود و با این که روایت و روندی به شـدت سرراسـت 
دارد، امـا تنـوع گیم پلی در آن به روشـني دیده می شـود. یکـی از مهم ترین نکاتی 
کـه نبایـد از آن غافـل شـویم، موسـیقی مسـحورکننده »جف روسـو« اسـت که 

احساسـات کاربر را به شـدت تحریـک می کند. 

 )The Surge( سرج
سازنده: دک 1۳

Focus Home Interactive :ناشر
پلتفرم )فضای اجرای بازی(: پلی استیشن 4، ایکس باکس وان، رایانه های شخصی

اگـر بـه بازی هـای سـخت به خصوص سـری بازی »سـولز« عاقـه داریـد، عنوان 
»سـرج« )The Surge( قطعـاً بـاب میـل شـما خواهـد بـود. برخاف سـولز که 
تمـی گوتیـک دارد و در دنیایـی فانتزی رخ می دهد، سـرج اثـری علمیـ  تخیلی 
اسـت کـه در آینـده ای دور جریـان دارد؛ آینـده ای کـه انسـان ها بـه دلیل کمبود 
منابـع آن را نابـود کـرده و شـخصیت اصلـی بایـد در آن پیشـروی کنـد. بـا ایـن 
حـال در بـازی تقریبـاً خبـری از سـاح گرم نیسـت و در این جاسـت که گیم پلی 
شـبیه سـولز عمل می کند. شـخصیت  اصلی سـرج به محافظ پیشـرفته اي مجهز 
بـوده کـه اسـتخوان بندی خارجـی )Exoskeleton( دارد و ارتقـای این محافظ 
ازجملـه بخش هـای مهـم بـازی بـه شـمار می آید. بـا این کـه مبـارزات در ابتدای 
کار چنـدان چنگـی بـه دل نمی زننـد، امـا به مـرور ایـن رونـد تغییـر کـرده و بـه 
لطـف ارتقـا و آپگریدهـا بـازی جذاب تـر می شـود. نکته جالـب در مـورد مبارزات 
ایـن اسـت کـه هر فـن روی یک بخش از بـدن حریف تمرکز دارد و مانند نسـخه 
اول »افـرو سـامورایی« هـر ضربه باعث آسـیب دیدن دشـمن از ناحیه مشـخصي 
می شـود. اگـر بتوانیـد از داسـتان نه چنـدان درگیرکننـده و باس هـای اعصـاب 
خردکـن بـازی فاکتـور بگیرید، سـرج یکـی از جذاب تریـن عناویـن نقش آفرینی 

چند سـال گذشـته است. 

استیکس 2 
 )Styx: Shards Of Darkness(

سازنده: سایناید
Focus Home Interactive :ناشر

پلتفرم )فضای اجرای بازی(: پلی استیشن 4، ایکس باکس وان، رایانه های شخصی

شـماره نخسـت »اسـتیکس« از نخسـتین عناویـن مخفـی کاری نسـل هشـتم 
کنسـول های بـازی بـود کـه با وجـود ایده جـذاب، مشـکاتـ  ازجملـه باگ های 
فـراوانـ  مخصوص خود را داشـت. اسـتیکس، اورک بدخلقي اسـت کـه روزگاری 
در پـی تحقیقاتـی گسـترده به دیـو کوچکي تبدیل می شـود. در قسـمت جدید، 
سـازندگان بخش هـای جدیـدی را از دنیـای اورک ها، دیوها و انسـان ها به نمایش 
گذاشـته اند کـه قطعـاً می توانـد بـرای دوسـتداران عناویـن فانتزی جذاب باشـد. 
سـازندگان ایـن سـری بـا درس گرفتن از مشـکات نسـخه اول، بـازی ای را تهیه 
کرده انـد کـه نمی تـوان آن را در فهرسـت بهتریـن بازی هـای این نسـل قـرار داد، 
اما باید اعتراف کرد »اسـتیکس 2« در سـرگرم کردن مخاطب خود بسـیار موفق 
عمـل می کنـد. حرکات اسـتیکس بسـیار بهتـر از قسـمت قبلی طراحی شـده و 
گیم پلـی بـازی در نـوع خـود جـذاب اسـت. در این جـا هـم کاربـران می توانند با 
دشـمنان روبـه رو شـده یا خود را در معـرض دید قرار ندهنـد؛ ازجمله ویژگی های 
اضافه شـده بـه این قسـمت بایـد از بخـش co-op نام بـرد کـه در آن دو کاربر با 
همـکاری هـم می توانند در بازی پیشـروی کننـد. دیگر ویژگی بازی قابی اسـت 
کـه اسـتیکس از طریـق آن می توانـد بـه عمـارت  و مکان هایـی که در ارتفـاع باال 
قـرار دارنـد، نفـوذ کنـد. اگر دنبال تجربـه ای کوتاه، بدون خشـونت زیـاد و جذاب 

می گردیـد، اسـتیکس 2 گزینه خوبی محسـوب می شـود.

2

357

در ۱۵ روز نخست ماه ژانویه ۲۰۱۸ حدود ۳۹ مورد استفاده نادرست از 
مواد شوینده از سوي نوجوانان گزارش شده است. در حالی 

که در سراسر سال ۲۰۱۷ این رقم برابر با ۵۳ مورد و در سال 
۲۰۱۶ برابر با ۳۹ مورد بوده است

وو
ظاهراً در شبکه های 
اجتماعی، هر 
اشتراک گذاری اي 
که تعدادش به 
شلک باورنکردنی 
و غیر قابل کنترلی 
باالست، پشت سرش 
یکسری دالیل و 
قوانین روان شناسی 
وجود دارد که به آن 
»روان شناسی 
اشتراک گذاری« 
می گویند
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نسل دهه هشتادی
حضور نسل دهه هشتادی در راهپیمایی 22بهمن چشمگیر و پرشکوه بود. نمــــا  هشــت
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هدهد هشتایی ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد کانـون پـرورش فکـري کودکان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به سـمت شـما پـرواز کرده تا شـما پرنده هاي شـجاع و زیبا را ببـرد به کوه 

قـاف. اگـر شـما هم بـه هدهد کمک کنیـد، ما زودتـر به آنجا مي رسـیم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الکترونیکي ما

تكه اي از ماه

لحظه هایی همیشه تازه

تلویزیون روشـن بود و داشـتم دسـت عروسک 
»مشـکات« را جـا می انداختم... موسـیقی آشـنا 
و دل نشـینی پخـش شـد.  سـرم را بـاال آوردم. 
بـود.  عزیـز  و  خیلـی خاطره انگیـز  مـن  بـرای 
دسـت عروسـک را رها کـردم و پاییـن انداختم 
و صـدای تلویزیـون را بـاال بـردم. ایـن سـرود 
دوازده بهمـن ۵7 لحظـه ورود امـام خمینی)ره( 
بـه فـرودگاه مهرآبـاد در مقابـل جمـع میلیونی 
اسـتقبال کننده ها خوانده شـده اسـت. داشتم به 
عوامـل اتحـاد مـردم فکـر می کـردم و به شـور 
و هیجانـی کـه بـرای ریشـه کن کردن اسـتبداد 
بیـن قلب هـا ریشـه کـرده بـود و ایـن واقعیتـي 
بـزرگ اسـت که سـرود یکـی از عواملی اسـت 
کـه می تواند آرمـان و هدف دسـته جمعی مردم 
بـرای تقویـت روحیه سلحشـوری و حماسـی را 
انتقـال بدهـد. از هـر طـرف کـه می روم بـه این 
بـاور می رسـم کـه سـرودها بـرای پیـروزی هر 
انقالبـی بسـیار مؤثر هسـتند، چون این سـرودها 
پیونـد  آدم  ذهـن  و  روح  و  قلـب  بـه  همیشـه 
بلنـد  بـا شـنیدن صـدای  می خـورد. مشـکات 
تلویزیـون از اتاقـش بیـرون می آید و می پرسـد 
مامـان ایـن شـعر را دوسـت داری که صداشـو 

زیـاد کـردی؟ گفتـم: آره خیلی.
خمینـی ای امـام، خمینـی ای امـام  /  خمینی ای 
امـام، خمینـی ای امـام  /  ای مجاهـد ای مظهـر 

شـرف  /  ای گذشـته ز جـان در ره هـدف
مشـکات بـا تعجـب بـه تصاویر سـیاه و سـفید 
تلویزیـون نـگاه می کنـد و بعـد به دقـت مـن 
سـرودهای  همیشـه  می پاییـد.  زیرچشـمی  را 
انقالبـی برای مـن خاطره انگیز و دوست داشـتنی 
بوده اند. بعضی از سـرودها همیشـه تازه هسـتند؛ 
مثـل همیـن سـرود »خمینـی ای امام« یا سـرود 
»ایـران ایـران ایـران رگبـار مسلسـل ها« کـه 
خواننـده اش »رضـا رویگـری«، بازیگـر محبوب 

سـینما و تلویزیون اسـت.
انقالبـی  ترانه هـای  و  سـرودها  شـدن  مهـم 
گـره  دلبستگی هایشـان  و  آدم هـا  هـدف  بـه 
خـورده اسـت. نمی توانسـتم از تصاویر و مشـت 
گره خـورده آدم هـا تـو صف هـای به هـم متصل 
سـرودها  ایـن  ابـدی  حیـات  بـردارم.  چشـم 
آدم هـا  خواسـته  امتـداد  بـه  تازگی شـان  و 
و  عشـق  پرچـم  کـه  زمانـی  تـا  برمی گـردد. 
وطن دوسـتی بـر فـراز قله هاسـت این سـرودها 
و  ارزش هـا  پرچـم  چـون  می شـوند،  زمزمـه 
دست به دسـت  و  نسل به نسـل  دلباختگی هـا 
نسـل ها  بیـن  می چرخـد. گاهـی شـکاف هایی 
و خواسته هایشـان ممکـن اسـت ایجـاد شـود، 
امـا نمادهـا و نشـانه های وطن دوسـتی در قلـب 
ایـن نسـل هـم قابـل دیـدن اسـت. ایـن نسـل 
هـم، خودشـان را در قبـال ارزش هـا و هنجارهـا 
مسـئول می دانند و با ابـزار فنـاوری می توانند به 
قدرتمنـد شـدن کشـور کمـک کنند. مـا هرگز 
زیـر بـار ظلـم نرفتیـم و نمی رویم. مـا باید بیش 
از گذشـته، بـا اراده آهنین سـکوت و ناامیدی را 

کنیـم. ریشـه کن  قلب هـا  از 

یادداشت
پونه نیکوی

آواره صحرا و بیابان شده ام
سودازده طره جانان شده ام

همراه فرشتگان و جبرئیل امین

جاروکش کعبه خراسان شده ام
این معجزه پنجره فوالد رضاست
امروز اگر اهل و مسلمان شده ام

صندلی منتظر
هرکس، چیزی می گفت. همه ما با همدیگر دوست و همیشه با هم همسفر هستیم. یکی از صندلی ها که جایش جلوی 

من است یک کمی غرغروست. دائم به خانمی که رویش نشسته بود بد و بیراه می گفت. روی من پیرزني نشسته بود که 
مدام با دست های نرم و تپلش از جیب کیفش آجیل درمی آورد و می خورد و به کسانی که نزدیکش بودند هم تعارف 

می کرد. اتوبوس تازه حرکت کرده بود، ولی بیشتر مسافرها خوابیده بودند. انگارنه انگار که به مسافرت آمده اند. پیرزن 
وقتی می خواست بلیتش را بدهد فهمیدم که اسمش »فاطمه« است. تندتند صلوات می فرستاد. با خودم فکر می کردم 

چه پیرزن مهربانی است. از این که صندلی او بودم لذت مي بردم. در همین فکرها بودم که صدای گریه کودکی سکوت 
اتوبوس را شکست. پسربچه ای شروع به گریه کرد و همه مسافران را از خواب بیدار کرد. پسربچه بهانه پفک گرفته 
بود. آخه بگو بچه تو اتوبوس پفک کجا بود؟ راننده نگاهی به عقب انداخت و زیر لب شروع کرد به نق زدن. پیرزن 

دستش را توی کیفش برد و دوتا شکالت به بچه داد. بچه با دیدن شکالت ها گل از گلش شکفت  و ساکت شد. انگار 
به او کارخانه شکالت داده بودند. پسربچه خوشحال و خندان رفت و روی صندلی اش نشست. بیچاره صندلی اش خیلی 
ناراحت بود، چون خیلی کثیف شده بود. ساعت سه بود که به مشهد رسیدیم. من تا حاال داخل حرم را ندیده بودم. به 
کیف پیرزن نگاهی کردم و گفتم: خوش به حالت که به همراه پیرزن می توانی به داخل حرم بروی. کیف قهوه ای رنگ 

با صدای لطیفی گفت: »آره من بار سومم است که مي رم حرم. اون جا به یادت هستم. تو هم از دور حرم رو ببین. 
لذت بخش است.« آهی کشیدم و همین طور که پیرزن می رفت نگاهش می کردم. قرار بود مسافران سه روز در مشهد 

بمانند.
در این سه روز اتوبوس یا در پارکینگ بود یا در تعمیرگاه یا شاگرد اتوبوس مشغول تمیز کردن ما و اتوبوس بود. 

دلم برای پیرزن تنگ شده بود. هیچ کس به اندازه من مسافرانی را که رویش می نشستند دوست نداشت، چون من 
خوش شانس بودم و مسافران خوبي نصیبم می شد. در این سفر نمی دانم چرا دلم گرفته است. چندباری در خیابان های 
مشهد گشت وگذار کردیم و چشمم به گنبد طالیی افتاد، کبوترها را دیدم و مسافران زیادی که مشغول خرید کردن 

بودند. امشب قرار است برگردیم. راننده، اتوبوس را نزدیک هتل آورده است. تقریباً همه مسافران از هتل آمده اند 
بیرون. جلوی هتل منتظر بقیه هستند و بعضی از آن ها گریه می کنند. بعضی به گنبد نگاه می کنند و سر تکان می دهند. 
تقریباً همه سوار شده اند. من هم منتظر مسافرم هستم. پیرزنی که رفیقش بود با چشم های خیس از اشک وارد اتوبوس 

شد و روی صندلی کنار من نشست. 
به رفیقم که صندلی کنار من است، گفتم: »چرا مسافر تو این قدر گریه می کند؟ اتفاقی افتاده؟« دوستم گفت: 

»نمی دانم، شاید از این که می خواهد از مشهد برود ناراحت است.« شاگرد راننده داخل اتوبوس آمد و نگاهی به همه 
مسافران کرد و گفت: »همه اومدند؟حرکت کنیم؟« همه صلواتی فرستادند و گفتند: »بله. بریم. به امید خدا.« اما 

مسافر من هنوز نیامده بود. نمی دانم چرا حواسشان نبود. پیرزنی که روی صندلی کنار من نشسته بود کیف قهوه ای پیرزن 
را از زیر چادرش درآورد و با گریه روی من گذاشت. حتی چادرش را تا کرد و داخل کیف قرار داد. نمی دانم چه 

اتفاقي افتاده بود. گیج و منگ بودم که یکدفعه یکی از مسافران از عقب اتوبوس داد زد برای شادی روح فاطمه خانم 
صلوات بلند بفرست: »اللهم صل علی محمد و آل محمد.« واااااااااااااااای چی می شنیدم؟ یعنی چی؟ یعنی فاطمه خانم...؟ 

چشمم به کیف قهوه ای افتاد که خیلی ناراحت بود. گفتم: »اینا چی می گن؟« کیف گفت: »درست می گن.
فاطمه خانم توی حرم موقع وضو گرفتن حالش بد شد و...« کیف نتوانست طاقت بیاورد و شروع کرد به گریه کردن. 
بغضم ترکید. دلم برای پیرزن مهربان تنگ شد. حاال قرار بود پیرزن را با هواپیما تا شهر خودش ببرند. پیرزن مهربان، 

زیارت قبول! راحت بخواب، راحت.

 محمدحسام صادقی، عضو
نوجوان کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان جاورسیان، استان مرکزي

آب می شوم
بستنی در دست داری 

و خیابان ها را بر دوش می کشی 
من در آغوش مادرم 

به بستنی ات نگاه می کنم
تو شیرین ترین 

حسرت دنیا را در دهان می گذاری 
من تلخ می شوم

از آغوش مادرم لیز می خورم
 و چکه چکه مثل بستنی ات

آب می شوم

فاطمه سالمی زاده
عضو نوجوان کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان اراک، استان مرکزي 

زمین خوردن
شاید زمین نخوردند

در کودکی
که حاال 
حسرت

زمین خوردن دارند
زمین خوارها را می گویم!

معصومه مالپور
عضو نوجوان مجتمع کانون پرورش فکري کودکان 
و نوجوانان اراک، استان مرکزي

آثار اعضاي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان استان مرکزي


