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صاحب امتیاز
اتحادیه انجمنهای اسالمی
دانشآموزان خراسان رضوی
مسئول اتحادیه استان
سید قاسم حوائجی
سردبیر
سینا واحدی فرد
دبیر تحریریه برادران
محمد جاویدی
دبیر تحریریه خواهران
نیلوفر نویدی
گرافیک و صفحه آرایی
امین کوثری
صندوق پستی91375-3344:
نمابر2218767:
تلفن /051-32226263 :داخلی 231
سامانه پیامکی3000186263 :

نشانی

مشهد/خیابان امامخمینی(ره) امامخمینی(ره) 7
سجادییک /اتحادیهانجمنهایاسالمی
دانشآموزانخراسانرضوی

www.Jonbesh.ir

negare.mag@gmail.com
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جلدهای
بهیادماندنی
نگــــاره

محرمانهمستقیم؟!

محرمانهمسقیم
چیه دیگه؟!

25

24
بهبهانهیاکرانفیلم
بهترینبرگزیدهیخدا

همــه
بـــراییـــکی!

7
یک پرس جهاد
باچمـــران94
دوره آموزشی ،تفریحی چمران  ، 94طرح تابستانی اتحادیه
انجمنهای اسالمی دانشآموزان خراسان رضوی ویژه
نوجوانان پسر ورودی پایه هشتم در حال برگزاری است.

تجــمــع
*
اصحابحق!
سید قاسم حوائجی
Havaejy@gmail.com

تابســتان هرســال ،موقف خانه تکانی
انجمنهاســت .زمانی برای به روز شدن
و فرصتــی بــرای تزریق خــون تازه به
رگهای انجمن اسالمی و تحویل سنگر
به نیروهای تازه نفس.
تابســتان هرســال ،یک تیم جدید از
نوجوانهــای دغدغهمنــد ،مدیریــت
قدیمیترین و مردمیترین تشکل دانش
آموزی در ســطح مدرسه را از تیم قبلی
تحویل گرفته و با یک برنامه ریزی قوی
و انرژی مضاعف ،طرحی نو درمی اندازند
در فضای فرهنگی دبیرستان.
تابستان هر ســال ،توسط اعضاء هیئت
مرکزی و با ســرتیمی مسئول انجمن
اســامی ،فونداســیون یک تشکیالت
منسجم و توانمند پایهریزی میشود تا
با آمادگی حداکثری ،و با تشکیل ستاد
اســتقبال از مهر ،همزمان با نخستین

همسـایه!
ســایهات بر سـرم
مسـتدام باد
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خــداقوت
پیرمر ِدجـــوان
از روزی که زمان مصاحبه مشخص شده بود تا لحظه گفتگو
چندین روز فاصله بود و هر روز آن برای من مانند یک سال
میگذشت تا اینکه روز مصاحبه فرا رسید.

روز ســال تحصیلی ،عملیات فرهنگی،
اجتماعی ،سیاســی ،مذهبــی ،صنفی
و  ....مدرسه توسط دانشآموزانی که اهل
کار گروهی و ســازماندهی شده و خرد
جمعی ،هستند کلید بخورد.
تابستان هرســال برای انجمن اسالمی،
مصداق آن خشــت اولیســت که اگر
مســئولین انجمن ،کج بنهندش! بنای
فعالیتهای مختلف این تشــکیالت ،تا
آخر سال و چه بســا تا ثریا! کج خواهد
رفت.
از همین رو ،تابســتان هرسال در قالب
اردوی «طالیه داران فردا» از کل استان
برای چند روزی ،گردهم می آییم تا به
منظور هرچه دقیقتر نهاده شــدن این
خشت اول ،همفکری کرده و با استفاده
از تجارب انجمنیهای هر شهرســتان،
درجهــت نیل به یک هدف مشــترک،

توانافزایی نماییــم .اینجانب بهعنوان
خــادم این تشــکیالت در اســتان ،از
خــودم و از تمامی شــما همســنگران
عزیزم در انجمن اســامی دبیرستانها
و هنرستانهای استان توقع دارم لحظه
به لحظه این گردهمایی ارزشمند را به
مصداق حدیث شریف «اغتنم الفرص»
 ،مغتنم دانســته تا خدای نکرده پس از
اتمام دوران مسئولیت خطیر یک سالهای
که از امــروز بر دوشــتان قرارمیگیرد
و مثــل برق و باد هم خواهد گذشــت،
حسرت از دســت دادن فرصت طالیی
نقش آفرینی در راســتای زمینهسازی
برای ظهور منجی عالم بشریت -از طریق
قدم برداشــتن در راه ایجاد تمدن نوین
اسالمی -را نخوریم.
مبارکباد بر انجمنیهای دغدغهمند :آغاز
انجمنی  1394-95خورشیدی
سال
ِ

* مقام معظم رهبری :هرچه زمان میگذرد تجمع اصحاب حق را واجبتر و فوری تر احساس میکنم!(دیدار با مسووالن فرهنگی کشور )73/4/22
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دستــچین
مرتضویفر
در یک اقدام ابتکاری صورت گرفت

ماجرای آواز خواندن ضرغامی روی موتور

شعارهایضدصهیونیستیایرانیهادربازیکلش

ضرغامی با انتشار تصویر فرزندانش در اینستاگرام
خاطرهای جالــب از آوازخواندنش روی موتور را
تعریف کرد .وی در این باره نوشت« :این خواهر
و برادر کوچولو ،مادر حسین و پدر سیدمهدی،
نوههایــم هســتند؛ کفــش و کاله کردهاند و
آماده سوارشــدن بر موتور! دختر کوچک روی
باک موتور مینشســت و میلههای طلق را محکم
میگرفت،کار مرتضی سختتر بود .دستهایش را دور
کمرم نگه میداشــت و چون بهم نمیرسید مجبور بود کاپشن
را چنگ بزند! مهمترین خطر ،به خواب رفتن مرتضی(!) در مسیرهای نسبتاً
طوالنی بود .برای کنترل وضعیت خواب آلودگی مرتضی ،شعر عمو زنجیرباف
را با هم میخواندیم.

تعــدادی از جوانــان ایرانــی در اقدامی جالب
پیامهایی را برای شــرکتکنندگان اسرائیلی
بازی کلــش آف کلنــز Clash of Clans
ارسال کردند.
یکی از گروههای ایرانــی که اخیرا با گروهی
اســرائیلی در این بازی روبرو شده ،از این فضا
استفاده کرده و انزجارشان را از اسرائیلیها نشان
دادند.
بازیکنان ایرانی این ِکلَن ،به همین منظور با استفاده از وسایل
و تجهیزات بازی ،در زمین خودشــان پیغامهایــی را خطاب به بازیکنان
اسرائیلی ساختند تا آنها با ورود به زمینبازی این حریف ایرانی ،پیش از
هرچیز با شعارهای ضدصهیونیستی مواجه شوند.

شباهتنوشابهباهروئین
محققان میگویند :شــیرینی شدید نوشــابه به دلیل میزان قند باالی آن اصوالً باید باعث استفراغ در
فرد مصرف کننده شــود .اما اسید فسفریک موجود در نوشــیدنی های شیرین این شیرینی را خنثی
میکند ،و ما را قادر به خوردن این ماده میکند.
ظرف  ۲۰دقیقه پس از نوشیدن نوشابه ،سطح قند خون به طور چشمگیری افزایش می یابد که منجر
به ترشــح شدید انســولین می شود .سپس کبد مقادیر باالی قند موجود در بدن ما را به چربی تبدیل
میکند .در عرض  ۴۰دقیقه ،تمام کافئین نوشابه جذب بدن می شود و باعث اتساع مردمک چشم شده
و فشار خون افزایش می یابد .در این مرحله ،گیرندههای آدنوزین در مغز مسدود شده و باعث جلوگیری از
خستگی میشود .این مسئله شباهت عجیبی با مصرف هروئین دارد.

کودکانداعشیازاینجاتروریستمیشوند
داعش تصاویری را از مهدکودک شهر طبقه از والیت
رقه سوریه برای آموزش عقاید تروریستی به کودکان
منتشر کرد.
داعــش تصاویری را از مهد کودک شــهر طبقه از
والیت رقه سوریه در فضای مجازی منتشر کرد.
گفتنی است داعش تالش دارد کودکان را از همان
ســنین پایین بــا عقاید خود جهت انجــام عملیات
تروریستی آشنا کند.
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نوکیاوسیستمعاملهوشمندش
نوکیــا پــس از فــروش بخــش موبایــل خود
بــه مایکروســافت تــا ســال  ۲۰۱۶میالدی
نمیتواند گوشــی هوشــمند با برنــد خود را
تولید کند اما به نظر میرســد این شــرکت
افکار بزرگتری درســر داشته و قصد معرفی
سیســتم عاملــی جدیــد برای گوشــیهای
هوشمند را دارد.

نــگاره نشریه دانش آموزی ،فرهنگی و اجتماعی

بازخوانی یادداشت حجت االسالم پناهیان
پیرامون اتفاقات یمن

فراخوانیبرایفریاداستغاثه
بررسی

سیر
حقوقی تصویب متن توافق در ایران و آمریکا

چندقدمماندهبهفرجام؟

عـلیزاده
معمــوال قانوننویســان کشــورها برای
کاهــش اشــتباهات مذاکرهکنندگان و
ایجاد فرصت بــرای بازبینی در معاهدات
دوجانبــه و چندجانبــه مکانیزمهایــی
را پیشبینــی کردهانــد .یکــی از ایــن
روشها ،مکانیزم امضاء و تصویب اســت.
بدینروش که دیپلماتها ابتدا به مذاکره
میپردازند و در صورت رسیدن به توافق،
متــن توافقشــده به مجالس دو کشــور
فرستاده میشــود تا مورد تصمیمگیری
نهایــی در خصــوص امضا و یــا عدم آن
قرارگیرد.
با توجــه به به نتیجه رســیدن مذاکرات
12سالهی هســتهای میان کشــور ما و
 ،5+1اکنون این سوال مطرح میشود که
ســیر مراحل قانونی پیشبینی شده برای
تصویب این متن در این کشورها چیست؟
ذکر این نکته الزم اســت کــه به لحاظ
سیاسی ،اصلیترین کشور در میان ،5+1
آمریکاســت .لذا متن توافق انجامشــده
بایســتی در مجالس ایــران در این طرف
میز و آمریکا به عنوان طرف مقابل اصلی
به تصویب برسد تا توان اجرا پیدا کند .با
ذکر این مقدمه به بررســی سیر حقوقی
تصویــب متن در قوانیــن داخلی این دو
کشور میپردازیم.
ایــاالت متحــده آمریکا :در بنــد دوم از
بخش دوم از فصل  2قانون اساسی آمریکا
چنینآمده :رئیس جمهور با مشــورت و
موافقت ســنا و به شرط موافقت دو سوم
ســناتورهای حاضر ،دارای اختیار انعقاد

معاهــدات میباشــد .لذا از متــن قانون
اساســی این کشــور چنین بر میآید که
دولت آمریکا برای قانونی شدن معاهدات
بین المللی بایستی معاهده را به تصویب
دو سوم ســنا برســاند .در نظام آمریکا،
کنگره شامل مجلس نمایندگان و مجلس
سنا می شود .سنا  100عضو دارد و برای
تصویــب متن توافق شــده در آمریکا ،به
حداقل  67رای ســناتورها نیاز است .سنا
فرصــت  60روزه برای تاییــد یا رد متن
توافق در اختیار دارد.
جمهوری اسالمی ایران :در قانون اساسی
کشــورمان در دو اصل بــه لزوم تصویب
مجلس برای اجرای یک موافقتنامه اشاره
شدهاســت( .اصل  77و اصل  176قانون
اساســی) طبق قانون اساسی ،نظر نهایی
و تعیین کننــده برای تصویب یا رد متن
توافق بر عهدهی مجلس شورای اسالمی
است .مجلس کشــورمان نیز در  90روز
میتواند در مورد متن تصمیمگیری کند.

بر اســاس آنچه از متون دینی دربارۀ آخرالزمان
برداشــت میشود ،فرج در زمانی رخ خواهد داد
که دو ویژگی مهم در میان امت اســامی ایجاد
شده باشد :یکی اوج معرفت و اقتدار مؤمنان که
ناشی از آمادگی آنان برای یاری ولی خدا و اقامۀ
حق اســت ،و دیگری اوج مظلومیت و اضطرار
آنان به فرج ،که ناشــی از دشــمنیهای فراوان
نســبت به آنهاســت که ایشان را به دعا و تضرع بیســابقه وامیدارد و
موجب نهایت استغاثۀ آنان برای فرج و پیروزی حق علیه باطل میشود.
ما از آغاز انقالب اســامی بر اساس فرمایشــات و پیشبینیهای امام
و رهبری انتظار میکشــیدیم که انقالب ما ســرآغاز بیــداری و اقتدار
امت اســامی در جهان گردد ،امری که به تدریج تحقق یافته اســت و
فراتر از حد انتظار ناباورانه شــاهد آن هستیم .اقتدار امروز مؤمنان امید
مستضعفان جهان شده است و به اذعان دوست و دشمن طلیعۀ نابودی
مستکبران گردیده است.
امروز وضعیتی پدید آمدهاســت که ما وارد دوران دشواریهای تازهای
شــدهایم .اگرچه با آغاز جریان بیداری اســامی و جنایتهای فراوان
تروریستهای خونآشــام در منطقه ،بهویژه در ســوریه و عراق ،امت
اســامی وارد دور جدیدی از مظلومیت شده بود ،ولی با شروع حرکت
یمن در نجات از ســلطۀ ایادی مستکبران و تجلّی بیش از پیش اقتدار
مؤمنان ،و آغاز پیروزیهای چشمگیر مقاومت علیه تروریستها ،هرگونه
مدارای جبهۀ کفر پایان یافت.
به گونهای که امروز شــاهد دو عملکرد بیســابقه در جبهۀ اســتکبار
هســتیم :یکی جنایتهای آشکار و دیگری خیانتهای پنهان .میبینید
که تمامی ایادی اســتکبار بدون هرگونه توافق ظاهر الصالح بینالمللی
چگونه بر ســر مردم یمن بمب میریزند .گویــی یمن را میدان تمرین
هجوم همه جانبه علیه جبهۀ حق یافتهاند.
از ســوی دیگر با خیانتهای پشــت پرده و انواع تهدیدها و تطمیعها،
جبهۀ مقاومت مردمی مقابل تروریستها را در جبهههای عراق و شام به
عقب نشینیهای مظلومانه وامیدارند .این دو وضعیت بیسابقه ،شامل
تهدیدهای آشکار و پنهان بینهایت علیه مؤمنان مقتدر ،حاکی از غایت
مظلومیت امت اسالمی است.
امروزه پردههای نفاق برافتاده اســت و کینههای دیرین روآمده است و
دشــمنان به عملیات انتحاری علیه جبهۀ حق رو آوردهاند .دیگر
دوران زندگی روزمره و عادی امت اســامی به پایان
رسیده است.
جبهۀ باطل در تمامی جبهههای نبرد برای شکســتن
خطوط مقدم و یورش به مرکز انقالب جهانی اســام،
یعنی ایران اسالمی لحظه شماری میکند.
همانگونــه که تحمل و مــدارای جبهۀ کفر در
برابر کمترین حقوق امت اسالمی مطلقاً
به پایان رسیده است و قصد نابودی مطلق امت
اســامی را نمودهاند ،بیایید مــا هم تحملمان را
برای دوران طوالنی غیبت به پایان برسانیم.
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اخبارخودمونی

اعتکاف دانش آموزی انجمن های اسالمی مشهد

درجواریار

در ســالی که ساخت و ســازهای حریم
رضــوی توفیق اعتکاف در پیشــگاه
امام رئوف(ع) را از ما ســلب کرده
بود ،با همت انجمنهای اسالمی
برادران مشــهد دهمین اعتکاف
دانشآموزی در مســجد جامع
شاندیز برگزار شد .معتکفهای
نوجــوان در این برنامهی معنوی
از حضــور اســاتیدی چون حجج
االسالم حســینی قمی ،حلوائیان و
غالمی بهره بردند.

جشنمیالدحضرتمصومه(س)
در روزهــای دهــه کرامــت اهــل بیت
و در سایهســار حضــرت علــی بــن
موســی(ع) جشــن میالد حضرت
معصومــه ویــژهی دختــران
انجمنی شهرستان تربتحیدریه
برگزار شد.
در این جشــن از مربیان و
فعاالن ماه مبارک رمضان
نیز تقدیر و تشــکر به
عمل آمد.

حضورانجمنیهادرجهادسازندگی

استادبنّاهایانجمنی
انجمنیهای مشــهدی به جهاد ســازندگی پیوستند .تابســتان است و از گوشــه و کنار خبر حضور
دانشآموزان و جوانان در اردوهایی میرســد که فقط اردو نیســت و قرار اســت باری از دوش مردم
سرزمینشان بردارند.
دانشآموزان انجمنهای اســامی قرارگاههای مشهد با حضور چهار روزه در مناطق نیازمند استان ،با
اجرای عملیات عمرانی ،ساخت و ساز واحدهای مسکونی و همچنین برداشت گندم به خدمت جهادی
پرداختند .این اردوی جهادی که با حضور 350نفر از انجمنیهای مشهدی برگزار شد ،همراه با دیدار
با خانواده شهدای منطقه همراه بود.
ویژهبرنامهفرزندانرمضان

انجمنیهایقوچانپایدرساساتیدآیندهسازان
اتحادیه انجمنهایاســامی قوچــان ،در ماه مبارک
رمضــان ،پذیــرای اعضــای هیاتهــای مرکزی
انجمنهای آن شهرســتان بود .در ویــژه برنامه
فرزندان رمضان ،پسران انجمنی در موضوعات چرا
دین ،مهدویت و ســبک زندگی از حضور اساتید
موسسه آینده سازان قم بهره بردند.

6

همهیفلسطینیهایخراسانی
باشــگاه دانش آموزان ضد صهیونیســت ،کمپین
رژیم صهیونیســتی بداند و همه زحمتهایی که
انجمنیها برای دادن دست یاری به فسلطینیها
و قدم گذاشتن در راه آرمان آزادی قدس شریف
در سراسر استان خراسان رضوی دیده میشود.
انجمنیهای کاشمری ،قوچانی و تربت حیدریه
نیز در جمع کمپینیها حاضر بودند.

نــگاره نشریه دانش آموزی ،فرهنگی و اجتماعی

یکپرسجهادبا

چمـــران94

صادق زاده
دوره آموزشی ،تفریحی چمران  ، 94طرح
تابســتانی اتحادیه انجمنهای اســامی
دانشآموزان خراسان رضوی ویژه نوجوانان
پســر ورودی پایه هشتم در حال برگزاری
اســت .این دوره تابستانی که با شعار(یک
پرس جهاد) آغاز شــده با موضوعات جهاد
در زمینههای مختلــف ،از ابتدا مرداد ماه
آغاز شدهاســت .جهادهایــی که بچهها در
این دوره سپری میکنند ،شامل  7برنامه با
عناوین جهاد علمی ،جهاد سازندگی ،جهاد
اقتصادی ،جهاد اجتماعی ،جهاد فرهنگی،
جهاد رزمی و جهاد خدمترســانی به زائر،
میباشــد 400 .نفر از دانشآمــوزان برتر
از نظر اخالقی و درســی از نواحی مختلف
مشــهد در این طــرح تابســتانه ثبت نام
کردهاند ،کــه در قالب  22گروه ،همراه با
مربی و سرگروه خود در برنامهها شرکت
میکنند .تاکنون  5برنامه (جهاد
علمی)( ،جهاد اقتصادی)( ،جهاد
اجتماعی و فرهنگــی)( ،جهاد
ســازندگی) و (جهــاد خدمت
رســانی) بــرای دانشآموزان
برگزار شده 3.برنامه اول در قالب
نمایشگاهی-کارگاهی و  2برنامه
بعد ،در قالب کار جهادی بودهاست.
در پایــان دوره اردوی اختتامیه
دو روزهای ،بــرای منتخبیــن

و در قالــب اردوی رزمــی برگــزار خواهد
شــد .از جمله برنامههای اردو میتوان به
تمرین زندگی در شــرایط ســخت ،نجوم
و ستارهشناســی ،مکانیابــی ،تیراندازی،
تمرینات آمادگی جســمانی ،برنامه خشم
شب ،تهیه غذا توســط اعضای هر گروه و
نقشه گنج اشارهکرد.
طرح تابستانی ویژه دختران پایه
هفتم به هشتم

تُرنــــج

تیلونتن

 400نفر از
دانشآموزان برتر
از نظر اخالقی و
درسی از نواحی
مختلف مشهد در این
طرح تابستانه ثبت
نام کردهاند ،که
در قالب  22گروه،
همراه با یک مربی و
سرگروه در برنامهها
شرکت میکنند

اتحادیه واحد خواهران مشهد طرح
تابســتانه ترنج ویژه دانش آموزان
سال هشتم دختر را برگزار میکند.
در این طرح دانشآموزان با 5محور
محتوایی آشنا میشوند .محورهای
برنامه شامل خود ،خانواده ،اجتماع،
اقتصــاد و فرهنگ اســت .برای هر
مرحله تعدادی غرفــه با قالبهای
کمیســیون ،کارگاه ،بازی ،و عکس
یادگاری و  ...بــرای بازدید در نظر
گرفتهانــد .این طرح بــا بازدید از
غرفه ،یک جلسه حرمگردی و یک
اردوی اختتامیه انجام میشود.
اولین نمایشــگاه طرح تابستانهی
ترنج ویژه دختران ورودی هشتمی
برگزارشد .این نمایشگاه بامحوریت
«منوخــودم»در ۴غرفــهی بلوغ
جســمی ،فکری ،پــرورش مهارت
وآیندهنگــری بهمدت یــک هفته
برگزار شــد .الزم به ذکر است که
طرح در دبیرســتان استعدادهای
درخشــان فرزانــگان 1در حــال
اجراست.
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استادیوم

روزشماری تا جام جهانی  2015آغاز شد؛

سمفونی عشق
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شروع هر رقابت والیبالی ،شروع یک موج جدید از تب و تاب میان همهی ماست.
اینبار نوبت جام جهانی والیبال است تا یک بار دیگر ایران در کنار بهترین تیمهای
دنیا سنجیده شــود .جام جهانی والیبال که از هفدهم شهریورماه آغاز میشود،
دومین رقابت امســال پس از لیگ جهانی است که تیم اول ما در آن بازی خواهد
کرد و همین موضوع باعث شد تا در این نوشتار به این مسابقات بپردازیم و مسیر
پیشرفت والیبال تا امروز را بررسی کنیم.

رضــایی

پله پله تا موفقیت

به دســت آوردن موفقیت در ســطح جهانی برای
ورزش ایران ،بحث تازهای نیست ،اما اگر این موفقیت
در قالب یک رشــتهی تیمی باشد جذابتر خواهد
شد .رسیدن به سکو همیشه هدف تیم ملی والیبال
بوده اســت ،اگر در زمانی نهچندان دور برای آســیا
میجنگیدیم ،االن باال رفتن از سکوهای جهانی هدف
ماست .در مسیر ریشــهیابی نتایج حاصل شده و با
ورق زدن اتفاقات والیبالی ســالهای گذشته ،به نام
دو مدیر میرسیم“ .محمد رضا یزدانی خرم” مدیری
بود که در دورهی ۱۷سالهي خدمتش مسیر رسیدن
به امــروز را خط به خط طراحی کرد و بذر موفقیت
امروز را کاشــت .اســتعداد یابی و انتصاب بهترین
مربیهای ایران برای تیمهای جوانان و امید از جمله
کارهای او بود که در نهایت با واگذاری ســمتش به
دکتر “محمدرضا داورزنــی” ،از این طرح به بهترین
نحو بهره برداری شد .انتخاب “والسکو”ی آرژانتینی
سهم بهسزایی در رساندن تیم به اوج خودش داشت،
والسکو چنان شــخصیتی برای تیم ساخته بود که
باخت را به سختی میپذیرفت و با تمام قدرت برای
موفقیت میجنگید .خیلیها برد شگفتیســاز تیم
ملی مقابل ایتالیا را آغازگر موفقیتخواهی تیم ایران
میدانند که به یاد آوردنش یکی از بهترین خاطرات
والیبالی اســت .در ادامهی این مسیر با رفتن “خولیا
والسکو” و جایگزینی “اسلوبدان کواچ” صربستانی ،دو
لیگ جهانی با مربی جدید سپری شدهاست که کسب
مقام چهارمی جهان در سال  ۲۰۱۴بهترین عملکرد
تاریخ والیبال ایران بوده است.
این روزها با آرامش بیشــتری به این مســیر ادامه
میدهیم وقتی یکبار این مســیر را از ابتدا مرور
میکنیم ،وقتی نسبت به پشتوانهی قدرتمند
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نوجوانــان و جوانــان آگاه میشــویم ،وقتی از
قرارگیــری لیگ والیبــال ایــران در بین بهترین
لیگهای جهان میشــنویم ،وقتی پیشــنهادهای
تیمهــای اروپایی برای بازیکنان ایرانی را میبینیم و
با افتخار قدرت ،عشق و تعصب را به تیم میچسبانیم.

ژاپن ،گامی به سوی المپیک 2016

جام جهانی والیبال  ۲۰۱۵به میزبانی ژاپن و در سه
شهر “هاماماتسو”“ ،اوساکا” و “توکیو” در دو مرحله
برگزار میشــود۱۲ .تیم در دو گروه  ۶تیمی تقسیم
شــدند که تیم ایران در گروه دوم و در بازهی زمانی
 ۱۷تا  ۲۲شهریور ۵ ،بازی با همگروههایش؛ لهستان،
روســیه ،ونزوئال ،آرژانتین ،تونــس انجام خواهد داد
و در مرحلهي دوم با تیمهــای حاضر در گروه اول،
شامل :استرالیا ،ژاپن ،آمریکا ،مصر ،کانادا و ایتالیا بازی
خواهد کرد و در نهایت با توجه به امتیازات کســب
شــده از  ۱۱بازی انجام شده ،نفرات اول تا دوازدهم
مشخص خواهند شد .مسابقات جام جهانی والیبال
از دو جهت حائز اهمیت اســت؛ اول از این جهت که
یک رویداد بینالمللی است و بهترین تیمهای جهان
در آن رقابت خواهندکرد و دوم از این جهت که یکی
از دو مســیر موجود برای رسیدن به المپیک ۲۰۱۶
“رویودژانیرو” برزیل اســت ،کــه دو تیم اول این
تورنومنت ،مستقیماً سهمیهی المپیک برزیل
را خواهند گرفت.

کواچ و پسر معروفش

حضور دو نفر در کسب موفقیت این روزهای
والیبال ما  ،حس میشود؛”اسلوبدان کواچ”
و “ســعید معروف” .رفتن والســکو در

روزهایی که بهترین خاطرات والیبالی
ما ساخته میشــد ،برای همه تلخ بود،
خود والسکو با ناراحتی از ایران خداحافظی
کرد و در پیامی به مردم والیبال دوستمان از
امید بازگشتی تاثیر گذارتر به ایران خبر داد .جایگزین
والسکو با او بسیار متفاوت بود ،کواچ از سال ۲۰۰۸
مربیگری را آغاز کرد و تجربهی چندانی نداشت اما
دو بار به عنوان برترین سرمربی سال صربستان و دو
ســال به عنوان برترین سرمربی سال ایتالیا انتخاب
شــده بود و پس از آن راهی ایران شــد تا مرد اول
نیمکت ایران شود .کواچ در این سالها نسبتاً موفق
ظاهر شــده و کســب مقام چهارمی لیگ جهانی با
سرمربیگری او رقم خوردهاست.
انتقادهایی هم به او وارد اســت؛ کواچ گاهی بیش
از حد در بازی غرق میشــود و بعضی از فرصتها
و نکات را از دســت میدهد اما القاء حس مثبتش
به تیم و ایجاد همدلی و یکپارچگی بین بازیکنان
تیم توســط او ،کام ً
ال قابل درک است .کواچ در این
مســیر تنها نیست و بزرگ مردی دیگر را به عنوان
کاپیتان در کنار خود دارد“ .معروف” در بیرون زمین
و داخــل زمین ،مقتدرانه رفتار میکند .در خارج از
مســابقه کمحرف و جدی است و در هنگام مسابقه
یک راهنمای محکم و قابل اعتماد است .او در سال
گذشــتهی لیگ جهانی به عنوان ارزشــمندترین
پاســور انتخاب شــد و بارها و بارها مربیان مطرح
جهان از او به عنوان برترین پاســور جهان یاد
کردهاند .حاال که این روزها باز صدای همدلی
بین بلندقامتان و بین مردم به گوش میرسد،
امیدواریم کســب موفقیــت در این رویداد
جهانی ،پایان بخش تالش والیبالیستهای
ایرانی باشد.

ـسالهشـد

ای نگاره یارخوب من سلام ای نگاره یارخوب وهمکلام

N E G A R E

لــبیب -نوفرستی

نگارههایی که آمدند و رفتند و هر کدام س ّری در خود داشتند و از رازی برای
مخاطیبن خود صحبت میکردند و ما در اینجا بر آن شدیم که بگوییم راز و
سخن هرجلد و شمارهی نگاره چه چیز بوده است البته چون تعداد شمارگان
نگاره زیاد بود (برای اینکه بدانید چند شماره بوده میتوانید به جلد همین
شماره سر بزنید) فقط  16مورد از آنها را انتخاب کردیم.
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نگاره در این شماره تصمیم گرفت عالوه بر صفات جذاب و
تخصصی و دانشآموزی بودن و...صفت جامع بودن را نیز
برای خودش برگزیند و به همین دلیل آموزش خیاطی
و برش از روی الگو را حتی از روی جلد آن شماره
شروع کرد!! البته نا گفته نماند که درآن شماره
گفتگویی اختصاصی با تیتر (من برای اتحادیه
هستم) انجام شد که بعدها معلوم شد تیتر اصلی این
بود :اتحادیه برای من هست!

2

3

با تغییرات جهان و مخصوصا جهان اسالم باید رسانهای
رهبری اطالعرسانی این تحوالت رو به عهده میگرفت،
در نبود مطبوعات و حتی رسانههای صوتی و
تصویری جامع الشرایط این مسئولیت سنگین
را باز! نگاره به دوش گرفت و قدمزنان به
تحلیل و آگاهی بخشی اتفاقات اقدام کرد.

4

5

آرزوی دیرینهی همیشه همراه همهی دانش آموزان و بعضا
معلمین و حتی خانوادههایشان این بوده که رسانهای بدون
هیچ سانسور و پردهای به مشکالت و مسایل نظام
آموزش و پرورش بپردازد؛ تا اینکه این شماره از
نگاره منتشر شد و دیگر دانش آموزان و معلمین
و خانوادهها و ...این آرزو را نداشتند! البته با نگاهی
به عکس جلد می توان آخر و عاقبت مسئولین
نگارهی وقت را فهمید!
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با نگاره هر اتفاقی قابل رخ دادن است .حتی پرواز بله درست
شنیدهاید پرواز ! اون هم چه نوع پروازی بدون هواپیما
وگالیدر و بالن ...فقط با یک موشک کاغذی و آنجا
بود که ارواح برادران رایت به لرزه درآمد و تنشان
در قبرهایشان به تشنج افتاد!!
نکته قابل توجه این شماره آموزش چگونگی پرواز
با نگاره بود به گونهای که توقف را هم بهطور مطلق
ممنوع کرده بود.

اردیبهشت 89بود که نگاره بحث هستهای و لزوم داشتن
انرژی و علوم هستهای را بررسی کرد و به همه یادآور شد که
از این مسئله نباید غفلت کرد و آنجا بود که همگان به این
باور دست یافتند که چقدر سوخت هستهای الزم
است .البته شاید فکرکنید خیلی قبلتر ،این موضوع
از طریق رسانهها و یا مطبوعات مطرح شدهبود و
جامعه و مردم قبل از آن موقعها به این لزوم دست
یافته بودند ولی شما سخت در اشتباهید!

نگاره در یک حرکت باور نکردنی به مسایل مهم و روز
جامعه واردشد ،شاید بگویید که این کار همیشگی و
مختص نگارهست و غیر باور کردنی نیست؟! بله از طرف
یک نگارهای و نگاره این موضوع
باور کردنی و هضم شدنیاست .اصال
قانونی داریم که به طور کلی نگاره
خیلی خوباست! آن روز بود که با
آدمهایی با سرهایی از نوع فضای
مجازی صحبت کرد.

ویژه تولد بیست سالگی نـــگاره
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همه میدانند که جیب برهایی معروف در دنیا هستند
ولی هیچ وقت کسی جرات بردن اسم آنها را به عنوان
جیببر نداشتهاست ولی نگاره بدون هیچ
بیم و ترسی نه تنها ازاسم و رسم
آنها سخن گفت بلکه عکسهای
آنها را نیز منتشرکرد و همه را با
جیببرهای خیابان غربی
آشنا کرد !

8
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همانطور که میدانید یکی از مهمترین وظایف رسانه
شناساندن مکانها و چیزهای ناشناخته است تا مخاطیبن
کامال با آن آشناشوند نگاره هم که سرآمد این
موضوع است به سرزمین ناشناختهها رفت و و
یک بنای ناشناختهی بزرگ را یعنی
« اتحادیه انجمنهای اسالمی» که خودمان و
خودشان نمیدانند چیست را به همه شناساند!

10
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آن موقع مثل االن گوشیهای هوشمند و شبکههای
ارتباطی مجازی و بازیهای آنالین اینترنتی نبود ولی
بازیهای رایانهای به همین شدت رواجداشت و اون نسل
کال تبدیل به ما ّدهی حل شونده شدهبودند و
بازیها مثل این فضاهای مجازی امروز تبدیل
به ّ
حلل! و تنها چیزی که آنها حوصلهای برای
ش داشتد ،نشریه وزین نگاره بود.
مطالعها 

12

13

مشت هایی گرهکرده که همه با هم بارکدی که نشان
دهندهی قیمت است را نشان میدهد .هر کدام از این
مشتها نماد کار و تالش یک دانشآموز در
دوران تعطیلی مدارس یعنی تابستان بوده
است .آنقدر مفهوم این جلد سنگین بود که
کمر نویسندهی این مطلب یعنی خودم گرفت !!
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نگاره همچنین نشریهای است! یعنی چنان خودش را نابود
میکند که دیگران اصال نمیتوانند بهش فکر کنند ،چه
برسد که عمل کنند؛ نگاره به ما نشان داد که
چقدر انتقادپذیر است .از تیتر روی این جلد هم
معلوم است(یک خود شیفتگی انجمنی)!
نکتهی کنکوری :البته اون تیتر دیگه که نوشته
(چرا حیوان محترمی مثل خر را میزنی؟) هیچ
ربطی به بحث ما نداشت!

نگارهایها همیشه نشان دادند که ورزشکارند و هر وقت
یکی از مسابقات بزرگ ورزشی در حال برگزاری بوده
نگاره هم همراه آنها بودهاست البته درستترش
ایناست که هر وقت نگاره در مورد
ورزش شمارهای را منتشر میکردهاست،
یک مسابقهی بزرگ ورزشی مثل یورو
وجام جهانی و المپیک و ...یکدفعه اتفاق
میافتادهاست.

نوآوری از نوع نگارهای؛ که باعث شد همگان در تعجبی عمیق فرو
روند! تا آن روز همه میگفتند که به چهچیز فکر کن ولی نگاره آن
موقع بود که نظریهاش که بر خالف همگان بود را ارائه داد یعنی
به چه چیز فکر نکن! اگر آن نگاره را نخواندهاید احتماال
نمیتوانید حدس بزنید که شما را از فکر کردن در مورد
چه چیزی منع کردهاست با اینکه عکس مربوط به
مطلبی است که بسیار فکرمان را مشغول خودش میکند:
لطفا به فیل قرمز فکر نکنید!

در این جلد تیتر تختهی ما گچی نیست زده شده بود
که با توجه به عکس جلد بعضیها منظور از تخته را
تخته سیاه فرض کردند! ولی بعضیها که
زرنگتر بودند فهمیدند که منظور از تخته ،مغز
ماست .آنها تصورشان این بود که منظور این
است که اینتکهی مغز ما گچی نیست و باید
بیشتر از آن استفاده کرد .ولی آنها هم اشتباه
میکردند نگاره میخواست بگوید که مغز ما
گچی هم نیست!!!
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صادق ملکی:

Sadegh Maleki

N E G A R E

مختصری از کارخانه ی نیروسازی نگاره

شکارچینــگاره
درراههندوستان
بهوندی

از قدیم گفتن قدیمیها مثل گنج با ارزشند ،میشه با استفاده از تجربههای اونها
راه صدساله رو چند ماهه رفت .ما هم به بهانهی بیست سالگی نگاره به سراغ
قدیمیهای نگاره رفتیم تا از آب گلآلود تولد نگاره ماهی بگیریم و با استفاده
از تجربهی اونها راههای صدساله رو دور بزنیم .متاسفانه گنجهای نگاره بر
خالف نمونههای معمولی پرتحرک ،پرانرژی و همچنین کمیاب هستند و به دام
انداختنشان بسیار سخت و مشکل است.
این شما و این هم سردبیرهای تازه شکار شده:
(به علت عدم دسترسی به آقایان مهدیپور ،رویانی و علیرضا خوراکیان متاسفانه
از نکات این عزیزان بیبهرهایم!)

صادق ملکی متولد 14دی  62و فارغ التحصیل
رشــته مدیریت تکنولوژی در مقطع کارشناســی
ارشــد هستند .سال 76وارد طرح راهنمایی اتحادیه میشوند و
در دوران دبیرستان ،در انجمن اسالمی دبیرستان مالک اشتر
مسوول انجمن اسالمی بودند.
قبل از ورود به نگاره مدیر مســئول نشــریه الگوریتم و مدیر
سازماندهی انجمنهای اســامی بودهاند .اولین مطلب ایشان
در ســال 81در نگاره چاپ میشود و نهایتا در سال 83سکان
هدایت نگاره رو به مدت دوسال به دست میگیرند.
ایشــان هماکنون معاون ســازماندهی موسســهی خدمات
مشاورهای جوانان آستان قدس و عضو شورای مرکزی اتحادیه
کل کشور هستند.

خاطره خفن:

آن زمانهــا از آقــای خوراکیان دعوت کردیم تا در جلســه
تحریریه نگاره حضور داشته باشند و برای بچهها صحبت کنند.
ایشان در آن جلسه گفتند که چرا نگاره رو هفتهنامه نمیکنید؟
بنده هم گفتم ،ما دانشجوییم و تو ماهنامهاش ماندهایم ،آنقدر
این حرف برایم عجیب بود که خندهام گرفت ،بعدها که سردبیر
هفتهنامهی جیم شــدم و مجبور شدم با تیمی کمتر از آنچه
که در نگاره داشتم کار کنم ،متوجه شدم که ما آدمها از تمام
ظرفیتمان استفاده نمیکنیم.

رضا خوراکیان( :بابای نگاره)

سیدمحمداسالمي:

Reza khorakiyan

آقای رضا خوراکیان ،حاج رضای انجمنیها و بابای نگاره میگوید  :در جلســهای در
سال  75قرعه به نام من درآمد که نشریهی کوچکی برای اخبار اتحادیه درست کنم
که در جلسه مسوول انجمنها توزیع شود.
آن نشــریهی دو صفحهای کوچک این روزها می رود که بیست ساله شود .حاج رضا
این روزها مدیر مســئول روزنامه قدس هستند و تا ســال  1379مستقیما در نگاره
حضور داشتند.

برای نگاره:

نگاره اوال با هدف ایجاد شبکه ارتباطی با م.انجمنها ایجاد شد که در این هدف موفق
بوده است .البته اگر نقش دانشاموزان را پررنگتر میدیدیم ،موفقیت نگاره هم بسیار
بیشتر بود.
عامل موفقیت هر نشریه مثل نگاره اســتمرار در انتشار آن است .اگر استمرار وجود
داشتهباشد ،موثرترین نشریه ممکن خواهد بود.
نیازهــای انقالب اســامی را در نظــر داشتهباشــد ،آن چیزی که باعث شــده تا
نــگاره اینگونه باشــد ،توجه به ارزشها تــوام با نوآوری در ارائــه مطالب و انتخاب
دقیق ســوژهها اســت .این مزیت نگاره توانســته جایگاه ویژهای بــرای مخاطبین
خود ایجاد کند.
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Seyed Mohamad Eslami

ایشان متولد 19اردیبهشــت 64هستند و از
ســال  78وارد طرح راهنمایی اتحادیه ش دهاند و
حدودا از ســال  82شروع به قلم زدن در نگاره کردند و از سال
 89به مدت یک ســال بر صندلی سردبیری نگاره تکیه زدند!
ایشان در زمان سردبیری دانشجوی رشته برق بوده و هماکنون
عالوه بر تحصیل در رشته ارتباطات ،مقطع کارشناسی ارشد؛
دبیر سرویس بین الملل روزنامه خراسان هستند و در جریان
مذاکرات هســته ای به عنوان یکی از اعضای تیم رســانهای
مذاکرات حضور جدی داشتهاند.

خاطره خفن:

بهتریــن دوران کاری حرفهای بنــده در زمینه خبر و روزنامه
نگاری ،مدت زمانی بوده که در اتحادیه و نگاره مشغول به کار
شدم و همیشه از آن دوران به عنوان طالییترین دوران کاری
خودم یاد میکنم!

برای نگاره:

از مدت زمانی که در نگاره و در جمع دوســتان بودم بهترین
وبیشترین اســتفاده رو میکردم و سعی میکردم از تک تک
لحظات بهره کافی را ببرم.

ویژه تولد بیست سالگی نـــگاره
مهدی خداوردی:

سید محسن بحرینی:
Seyed Mohsen Bahraini

آقای بحرینی دوازده سالی میشود که انجمنی
است و اولین مطلبشان در نگاره بر می گردد به سال
 !84ایشان در رشته روانشناسی تحصیل کردهاند.
ایشان قبل از ورود به نگاره در موسسه فرهنگی هنری خراسان
مشــغول بوده و از مرداد  92تا پایان اردیبهشت 94سردبیری
نگاره را به عهده داشتند.

خاطره خفن:

آخرین شــماره نگاره ســال  92آنقدر دیر آماده شــد که ما
عمال زمانی برای توزیع نشــریه نداشــتیم ،به همین خاطر با
دوستان دســت به ابتکار زدیم و ماشین اتحادیه رو گرفتیم و
به همراه چند تا ماشــین دیگه خودمان توزیع نگاره را انجام
دادیم .خاطرات خوبی از توزیع آن شماره نگاره توی کوچه پس
کوچههای شهر برای من باقی ماندهاست .ابتدای سال تحصیلی
 94-93پس از این که اولین شــماره آماده شد ،من خیلی به
کادر نگاره اصرار میکردم که ما حتما باید شماره بعدی رو هم
سر وقت آمادهکنیم ،به همین خاطر در آن دوران بار استرس
خیلی زیادی روی من بود به حدی که یکبار صبح متوجه شدم
دیشب توی خواب داشتم کارهای نگاره رو انجام میدادم.

برای نگاره:

جدیتر گرفتن تحریریه دانشآموزی!

محمدجواد میری:
Mohamad Javad Miri

متولد سال  1360از سال 76تا  78در انجمن
دبیرستان آیندهســازان فعالیت میکردهاست،
ایشان مدت کوتاهی سردبیر نگاره بودهاند .ایشان هم
اکنون مدیر هنری معاونت فرهنگی شهرداری مشهد هستند.

Mahdi Khodaverdi

مهدی خداوردی ،متولد مهرماه  . 68در دوره دبیرستان اولین مطلب خودشان را با
عنوان یادداشتهای یک انجمنی بیکار در نگاره به چاپ رساندند .تبدیل شدن نگاره
از ماهنامه به دو هفتهنامه در زمان آقای خداوردی کلید خوردهاســت .آقای خداوردی هم
اکنون دبیرطرح زیر سایه خورشید آستان قدس رضوی هستند.

خاطره خفن:

در یکی از شمارههای نگاره می خواستیم یادداشتهای داخل سرویس بهداشتی
مدارس رو بررسی کنیم و برای همین به مدرسه قدیمی خودمون رفتیم و چندتا عکس گرفتیم .بعد
از چاپ ،مسئول انجمن مدرسه خبر داد که مدیر انتشار نگاره رو ممنوع کرده چون توی یکی از اون
عکسا اسم مدیر روی در دستشویی نوشته شده بود و ما متوجه نشده بودیم!

برای نگاره:

مجید منفرد:

Majid Monfared

ایشان متولد سال  70بوده و از سال  84وارد اتحادیه شدهاند .ایشان به مدت یک سال
معاونت انجمنهای اسالمی شهر مشهد را برعهده داشتهاند .هماکنون در حال تحصیل
در مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد هستند و همچنین در بخش اقتصاد مرکز پژوهشی روزنامهی
خراسان فعالیت میکنند .اولین مطلب چاپ شده ایشان در نگاره مصاحبه با حاج آقا آقایی در مورد
فتنه هشتاد و هشت بودهاست .آقای منفرد به مدت یک سال سردبیر نگاره بودهاند.

خاطره خفن:

شــمارهی اولی که سردبیر بودم یه پرونده در مورد بحرین کار کردیم ،اون شمارهی اولی بود که من
سردبیر بودم و سه تا مصاحبه خارجی داشتیم ،یکی با دو دانش آموز سوری و بحرینی و همچنین یه
فعال بحرینی ،اون شماره منجر به کلید خوردن برنامهی پاسداری از شهدای بیداری اسالمی شد .و در
کل کشور اجرا شد حتی نماینده شیعیان بحرین هم در برنامه حضور پیدا کرد و در سطح بین اللملی
بازتاب داشت .در حدی که آن شماره از نگاره در بحرین هم کپی و منتشر شد.

سعید اکبریان:

خاطره خفن:

اگــر االن آن 4شــماره نگاره که من ســردبیری کردم جلوی
چشمم بود حتما خاطرات ریز و درشت زیادی یادم میآمد ولی
االن عالوه بر خوبیهای بچههای نگاره ،همین قدر یادم است
که در آن فرصت چندماهه ســعی کردم طبق تجربهای که در
آینده ســازان داشتم ،تشکیالتی بودن نشریه را از جنبه روابط
عمومی داشتن دور و به جنبه آرمانی بودن و حتی خودانتقادی
تشــکیالتی نزدیک کنم ،نگاههای جهانــی را دامن بزنم ،به
قالبهای نشریه و تنوع نویسندگانش بیفزایم.

برای نگاره:

حتما اگر به گذشــته برگردم -که بر نمیگردم -فرصتی را که
برای تعاریف بنیادین و طراحیهای ساختاری نشریه گذاشتم
 و نتیجهاش فقط ســطوری شد بر برگههایی چند -به هماناقدامات عملیتر اختصاص میدادم!

نظام توزیع نگاره را تغییر می دهم!

Saeed Akbariyan

آقای سعید اکبریان که اینروزها مشاور حوزه نظارت معاونت حمل نقل شهرداری
مشهد است ،ســالهایی نه چندان دور سردبیر نگاره بودهاند .ایشان سابقهی مدیریت
سازماندهی انجمنهای مشهد را نیز برعهده داشتهاند.

خاطره خفن:

ابزار های فرهنگی هر کدام باید باعث نیروســازی و نیرویابی باشــند .ما همین کار را در نگاره انجام
دادیم و نگاره به یک پاتوق نیروسازی تبدیل شده بود به قولی میشود گفت که نگاره برای خودش
یک انجمن اسالمی شده بود.

برای نگاره:

نگاره در زندگی من دو تاثیر مهم داشت ،اول اینکه باعث افزایش قوهی تحلیل من شد .من در نگاره
این را یاد گرفتم که تمام مطالب ذهنیام را قلم بزنم که همین امر باعث افزایش قدرت قوه تحلیل
میشد .دوم اینکه من در نگاره به اهمیت این حدیث نوشتن مطالب از پیامبر اکرم پی بردم و در تمام
دوران زندگیام به من کمک کرد
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* force masure

سردبیر غرق در افکار خود است که....

چشم .
قربانسیبیلتان
شوم.

هماهنگکن

سردبیر:چـــی؟!

دبیرتحریریه:
قربانتانشوم،قصدجسارتنداشتم،
فقط خواستم یاد آوری کنم که هفته آینده
نوبت چاپ نگاره است..

سردبیر :
من موضوعات زیر رو پیشنهاد میدم.
کسی جرئت داره به غیر از اینا موضوع
دیگه ای پیشنهاد بده!!!

جلسهبارشفکری
دوستان لطفا هرچه زود تر
ببارید!.

موضوع مطلب شما
(چگونه میلیتاریسم باعث شکست
سوسیالیم و کمونیسم و فاشیسم میشود
و رماتیسم چیست؟)می باشد.

آخرین مهلت تحویل مطالب تا فردا
مطلب شما هم اینه که تو  1000کلمه
قانون نسبیت رو اثبات کنی.

جلسههیئتتحریریهباحضورسردبیر،دبیرتحریریهوگاهیهم
مدیرمسئولوبهندرتهیئتتحریریهبرگزارمیشود
پس از جمع آوری مطالب ،طراح و صفحه آرای
نگاره وارد میدان می شود

مشترک
مورد نظر شما را
دایورت کرده است
تلفنهمراهمشترک
مورد نظر خاموش
می باشد.

صادق زاده

برهمگان واضح و مبرهن
است که معروف و مشهور شدن
زیاد از حد ،حاشیههایی را
نیز به دنبال دارد ،که باعث
متشنج کردن اذهان عمومی
می شود .با توجه به اینکه
نشریه دانش آموزی نگاره
روز به روز به معروفیتش
افزوده می شود(نه تنها در
ایران ،بلکه در سطح جهان) و
دانش آموزان خارجکی هم به
مخاطبان این نشریه بین المللی
اضافه شدند(مگه میشه؟!....مگه
داریم؟! ،)....تصمیم گرفتیم
قبل از آنکه دچار حاشیه
زدگی شویم ،خودمان پشت
پرده و روند طرز تهیه نگاره
را به استحضار شما عزیزان
برسانیم.

تماسدبیرتحریریهباهیئتتحریریه

سفارشمطالببههیئتتحریریه

طرزتهیهیکجلدنگاره

سردبیر:
سریع یک جلسه تحریریه

دبیرتحریریه :
دبیر تحریریه :سالم،فردا ساعت 16
جلسه تحریریه نگاره
شما؟!! اشتباه تماس گرفتید
الو...الو...چی؟ صدات نمیاد..الو!..
تحریریه...؟ تحریریه دیگه چیه؟!
من فردا ایران نیستم،نمیتونم بیام.

باز خدا
رو شکر که الحمدهلل
وگرنه واال به خدا!!!

بیا ببین
چه جلد خوشگلی
برات طراحی کردم!

شماره
مورد نظر در شبکه
موجود نمی باشد
........

تماسهایدبیرتحریریهجهتپیگیریمطالب
ناگفته نماند،که کار مدیر
اجرایی بسیار سخت است .همین که
نگاره هر شماره به دست شما می رسد یا به
آدرس شما پست می شود،از توفیقات وجود
مدیر اجرایی است .پروردگارا،هیچ
نشریه ای را بی مدیر اجرایی
نگذار!!!!!

نگارهکنون*

در نهایت نگاره با
سرعت نور به دست
شما می رسد.

ورودمدیراجرایی
* :force masureبه معنای زمان کافی نداشتن و عجله در انجام کاری

*نگاره کنون  :نشست اعضای نگاره جهت بسته بندی نگاره های چاپ شده
Jeem.ir
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ویژه تولد بیست سالگی نـــگاره

به منا
سبت بیست سالگی نگاره
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اه و لذتبخش
دیدن اعترا 
ض
ها
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طر
ه
ان
گیز دوستان
قدیمی به مح
دودیت بیســ
ت کلمه واقعا
جالب توجه بود.

3
5
7
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عليرضاتقوايي:

شاید نگاره همان پن
جرهای باشد که رو به
آینده! همه میخ
واهند آن را باز کنند اما
فقط ورق م 
یخورد!

هرا نخعی :

1
4

رضاتوکلی:

تکتم درهکی :

برای من شده یک دغدغه مهم! دغدغهای
نگاره
یگیرد وحتی اطرافیانم را بسیج
که خواب را م 
یکند که نگاره آخ نگوید.
م

مازيارحكاك:

نگاره به اندازه اتحادیه برای من مقدس
ی عزیزم20 ،
است .به تو مدیونم نگاره 
سالگیات مبارک 120 ،ساله شوی!

حسنفیروزشاهیان:

من ا
ولین تحلیل سیاسی خوانی زندگیم را با
س
تون
سان
دویچ
سیاسی آقای دکتر احدیان در
ن
گاره
ت
جربه
ک
ردم.

ز
بک ،ماواخوی ،غیرمنتظره ،واح دخواهران،
دردسر ،یهویی ،فید
ست ،سوژه ،مصاحبه ،خالص ،پهلوی بدتر
هفتهنامه! ،گالسه ،پ
ایی ،شهید ،اتاق نگاره ،آرشیو ،آبمیوه رضا
از قاجار ،حا جآقای آق

خوشگ
ذرانی با نگاره از لذ 
تهایی است که
اثرش
تا
خیل
ی
ب
عدها هم م 
یماند ،خصوصاً
که ب
رای
ش
م
طل
ب
هم نوشته باشی!

0
1
ن
و
ی
س
ن
دهنگاره

6

8
10

2

مریمدهقان:

حضور و همکاری
کنار آد مهایی که
فقط بهرشد خود
نمیاندیشند و دست
تو را هم میگیرند،
لذ 
تبخش بود.

سلمانمنصوری:

نگاره نگارش خوب 
ی
هاست ،دیدن زیباییها و زیباکننده
دیدههاست .نگاره عصاره
کتابها ،حرفها و مطالب مفید
است .ن
گاره دفترچهی خاطرات من است.

یاسمینصباغیان:
امروز به عنوان ژورنالیست
ول خیلی از افرادیست که
نگاره پلهى ا
ستعدادیابی و استعدادپروری
یشوند .قابلیت ا
حرف های شناخته م 
نگاره غیرقابل انکار است.

وجیههمحمدپور:

ﺑﺴﻢ ا ...ﺑﻪ
ﺣﺮﻣﺖ ﻗﻠﻤﻲ ﻛﻪ اﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﺮاﻱ ﻧﮕﺎﺭﻩ ﻧﻮﺷﺗﻢ ،ﻣﺮاﻗﺒﻢ ﻫﺮ
ﺟﺎﻳﻲ،
ﻫﺮ ﭼﻴﺰﻱ ،ﺑﺮاﻱ ﻫﺮﻛﺴﻲ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻴﻮﻩاﻱ ﻗﻠﻢ ﻧﺰﻧﻢ.
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گفتگوی متفاوت با شخصی که اکنون یک پیشکسوت  20ساله است

خ
ـ
ِ
ـ
دا
ق
و
ت
پ
ی
ر
م
ر
د
ج
ـ
ــوان
طاهریان

از روزی کــه زمــان مصاحبه
مشخص شده بود تا لحظه گفتگو چندین روز
فاصله بود و هر روز آن برای من مانند یک سال میگذشت
تا اینکه روز مصاحبه فرا رسید .ابتدا با خود تصور میکردم که با
یک جوان خوشتیب 20ساله روبرو خواهمشد اما به محض اینکه او را
دیدم ،مات و مبهوت ماندم ،خوشتیپ بود اما ســنش بسیار بیشتر از 20
سال نشــان میداد .ابتدافکر کردم اتاق را اشتباه آمدم و بدون اینکه چیزی
بگویم برگشتم .در همین لحظه بود که من را با نام کوچک صدا زد و گفت« :شما
با کسی کار دارید؟!» من هم بالفاصله گفتم« ،بله من با دو هفتهنامه نگاره قرار
مصاحبه دارم اما گویا اشــتباه آمدهام!» لبخند ژکوندی بر لبانش نقش بست و
گفت« ،من دو هفته نامه نگاره هستم .بفرمایید بنشینید تا گفتگویمان را انجام
دهیم ».ابتدا کمی برایم باورش سخت بود ،آخر چطور امکان دارد! به من
گفته بودند که دو هفته نامه نگاره  20سال بیشتر ندارد اما این شخصی
که روبروی من نشسته برای خود پیشکسوت محسوب میشود.
کاغذی که ســواالتم را بر آن نوشته و آماده کرده بودم را
درجیب گذاشتم و فی البداهه پرسیدم:

شما متولد چه سالی هستید؟
تکانــی به خود داد و از این پهلو به آن پهلو چرخید اما دید راحت
نیســت دوباره به حالت اول برگشت و گفت که در آستانه بیست
سالگی خود قرار دارم.
من که باورم نمیشــد! آخر چطور یک فرد بیستساله میتواند به
این اندازه سنش زیاد باشد؟ برای همین طاقت نیاورده و پرسیدم:
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ستون هایی که دیده نمی شوند

کوچهپسکوچههای

نگـــاره
جاویدی

توی کوچه و پسکوچههای این شهر بیست ساله ،شهر
بیست ســالهای که هر چند سال ،ســاکنان و بازدید
کنندههایش عوض میشــوند ،هست ســاختمانهای
قدیمی و جدیدی که ریز نقش و کوچکاند ،شاید اصال به
چشم آن بازدیدکنندههایی که نگاره را میخوانند نیایند،
ولی همیشه حرفهایی برای گفتن داشتهاند...

نیازمندیهاینگاره در خدمت شماست!

نیازمندیهای نگاره البته مثل روزنامه خراسان و قدس و
اینها نیست که داخلش بشود داربست فلزی و تعمیرات
لوله و ســیفون پیدا کرد ،بلکه از آن نیازمندیهای من
و تــوی دانش آموز تویش پیدا میشــود که در روزهای
مدرســه و سه ماه تعطیلی بهشان نیاز داریم و پیدایشان
نمیکنیم! در این ستون میتوانید راههایی برای ترکاندن
مدرسه هم بیابید!

در گوشی با کارشناسان نگاره!

گاهی پیش میآید که ســوالی را نتوانیم از کسی رودررو
بپرسیم یا شاید هم متخصص پاسخ دادن به سوالهایمان
در دسترس نباشد این میشود که در به در دنبال پاسخ
میگردیــم و پیدایش نمیکنیم .اینجا متخصصان گرد
هم نشســتهاند تا سواالت شما را از مسائل علمی و حتی
مشــاورهای تا روشهای ماهیگیری در سواحل نیلگون
خلیج فارس پاسخ گویند! خالصه منتظر سواالت شماست
ستون «سواالت شما»!

آقا حساب ما چقدر شد؟

و این هم بخش حســاب و کتاب نگاره! اینجاست که
اقتصاددانان نگارهای دســت به قلم میشوند تا درس
ِ
حســاب و کتاب بدهند به ما .ســتونی کــه گاهی در
صفحهی  12پیدایش میشود .در این ستون همانطور

قصد جســارت ندارم اما
چهرهتان بیشتر از بیست سال نشان
میدهد!؟ علت چیست؟
جوهــری که در فنجان خود ریخته بود را ابتدا تکانی
داد و کمی از آن نوشــید و به من هــم تعارف کرد که
من با گفتن «صرف شده» از خوردن آن اجتناب کردم!
ســپس ادامه داد ،ببین پسر جان واحد سنی ما با شما
انسانها تفاوت دارد ،اصال بذار یک جوری بگویم که در
فهم شما آدمها بگنجد ،یک فیل را تصور کن! یک فیل
وقتی به  6-5سالگی میرسد دیگر میتواند ازدواج کند
و به قول شما برای خود مردی شدهاست! اما فرزند شما
انسانها وقتی به این ســن میرسد تازه میتواند بدون
کمک پدر و مادرش راه برود! ما نشریات نیز همینگونه
هستیم و وقتی سن یک نشریه دو رقمی میشود یعنی
اینکه خیلی معتبر و باســابقه اســت .حاال دیگر شما
حســاب کنید که من  10سالی میشــود که سنم دو
رقمی شده است!
از اینکه فهم و شعور خود را از ما بیشتر میدانست کمی
حرصم گرفت اما بعد که مقداری با خود فکرکردم دیدم
که واقعا حق با اوست ،به هرحال او جزو نشریات مطرح
کشــور و یا حداقل استان محسوبشده و هر صفحهاش
حاوی محتوای باالی علمی ،سیاســی ،اقتصادی و غیره
اســت و به عبارتی دیگر چندین صفحه بیشتر از ما پاره
کرده است!
برای همین ســعی کردم محتوای سواالتم را باالتر ببرم
و از او پرسیدم:

در دوران فعالیــت خــود آیا تاکنون
توقیف و یا تعلیق نیز شده اید؟

بعــد از پرســیدن این ســوال کمی برافروختهشــد و
عکــس جلد خود را عــوض کرد و گفــت« :من که تا
به حال تعلیق نشــدم اما به تازگی خبر رســیده است
کــه یکــی از اقواممــان را تعلیــق کردنــد و یک آدم
دغدغهمنــد نیز یک نامه سرگشــاده بــه همین دلیل
نوشتهاست.
اصال به نظر من تعلیق ما نشــریات کار درستی نیست
زیرا ما از خود هیچ اختیاری نداریم و هر کسی میتواند

کــه گفتم اقتصادی حرف میزنیم ،از اینکه چه بخریم
و چــرا بخریم تا اینکه پول تــوی جیبی و درآمدها را
چطور خــرج کنیم که آخر هفته مجبور نشــویم یک
وقت به جای اتوبوس با کفشهایمان مدرســه تا خانه
را متر کنیم!
ستون «چرتکه» هم از آن پیشنهاداتی است که نمیشود
ردش کرد.

کتاب بخر جایزه ببر

ای یار مهربانم مگــر اینکه جایزه بدهند که بخریمت و
اال که اصال کو کسی که کتاب بخواند .همین درسهای
مدرسه از سرمان هم اضافی است!
اینهــا ،حرفهــای نگارهایها نیســتها! و اال که ما
میدانیم اصال نگارهای ها را نمیشود از کتاب جدا کرد،
از شــام و ناهار افتادهاند از بــس که کتاب میخوانند!

هر چیزی که دوست داشــته باشد در ما بنویسد!
بنده معتقدم که نباید مســئولین مــا را تعلیق کنند و
اجازه دهند تــا ما بهکار خود ادامه دهیم!» داشــتم از
بین ســواالتی که آماده کــرده بودم یکــی را انتخاب
میکردم که به عنوان ســوال بعدی بپرســم ،تا سرم را
باال آوردم دیدم که شــخصی که روبرویم نشســته بود
به کلی تغییر چهره داده اســت! تا تعجب را در چهرهام
دید خنده کنان گفت« ،نترس نویسنده جوان ،یکباره
مســئولینم تصمیم گرفتنــد تا قالبــم را عوض کنند
و بــه کلی مرا تغییــر دهند! این اتفاق بــرای من زیاد
رخ داده است!»

شما ماهنامه هستید یا دو هفته نامه؟

بعــد از این ســوال بلند بلند میخندیــد به طوری که
نیمتــای آن بر هم ریخــت! با کمک دوســتان دوباره
تــای وســط آن را مرتب کردیم و همــه چیز به حالت
اول برگشــت .بــه خاطر ایــن اتفاق پــوزش طلبید و
گفت :ببخشــید من نتوانســتم جلوی خندهام را بگیرم
آخر من همه چیز بودهام! گاهی فصلنامه شــدم گاهی
ماهنامــه گاهی روزنامــه  .اما در ایــن اواخر به کمک
نویســندگان و ســردبیر تبدیل به یــک دو هفتهنامه
شــدهبودم که ســردبیرم تغییر کرد و فکــر نمیکنم
بتوانم مانند دو ســال پیش مرتب هــر دو هفته یکبار
چاپ شوم!

چرا ابتدا اسم شما نگاره بود اما از چند
ســال پیش پسوند به اسمتان اضافه شد و به
«نگاره توس» تبدیل شدید؟

آهی عمیق از ته صفحات خود کشــید و گفت« :بسوزد
پدر عاشقی! داســتان از این قرار اســت ،سالها پیش
قصدداشــتند تا مجوز دوهفتهنامه شــدن من را بگیرند
اما یک مشکلی پیش آمد ،به ما گفتند یک نشریه دیگر
نیز به نام نگاره ثبت شده و به همین دلیل شما باید نام
خود را تغییر دهید.
خیلی ناراحت شــدم و پس از پیگیریهای زیاد آدرس
آن نشــریه همنام با خودم را پیدا کــردم ،اما وقتی او
را دیدم فهمیدم یک خانم نشــریه تخصصی پزشــکی
اســت .برای همین قید دلم را زده و آن پسوند را برای
خــود انتخاب کردم تــا روند مجوز گرفتنم با مشــکل
مواجه نشود.

برای همین هم که اینقدر کتاب دوســت دارید دیگر
برای کتاب خریدن جایزه نمیدهیم ،بلکه برگه تخفیف
میدهیم که ارزانتر بخرید و حالش را ببرید .در یکی
از ســتونهای نگاره به نام «کتابانه» کتابهای خوبی
معرفی میشــوند که میتوانید با تخفیف آنها را تهیه
کنید ولی باالغیرتا کاری نکنید حرفهای آن باال دروغ
از آب در بیاید!

«نوبت شما»ست!

بله نوبت خود خودتان است که در پی تماس نگاره مورد
ســؤالهای مصاحب ه واقع شوید! این یک ستون را حتما
ســال قبل توی نگاره دیدهاید که مسئول و اعضای فعال
انجمنها مهمان نگاره شــدهاند و عکسشان چسبیده به
یکی از صفحههای نگاره! بخوانید این صفحه را تا شــاید
روزی قرعه به نامتان در بیاید و شما هم مهمان ما شوید!

ویژه تولد بیست سالگی نـــگاره

درباره نویسندگانی
که در شما قلم می زدند
و اکنون در سایر نشریات
هستند نیز توضیح بدید.

دقیقا دست آنجایی گذاشتی که دلم پر و
تعداد کلماتم دارد سرریز میشود! چه گویم
که ناگفتنش بهتر است .من برای خیلیها سکوی
پرش بودم اما تا پریدند دیگر یادی از من نمیکنند.
خیلیها امروز در بهترین روزنامهها و نشریات کشوری
قلم میزنند اما حاضر نیستند تا گوشهای از وقت خود
را به من دهند و برای ارتقای محتوایی و کیفی من تالش
کنند .اصال گویا به طور کل فراموش کردند که تیتر نوشتن
و قلم زدن را بر روی همین صفحات کچل بنده فراگرفتند!
من واقعا انتظاری ندارم پسر جان ،اما به قول شما انسانها
آدم کم توقعیاش میشود!
به هر حال شــما چند وقت دیگر باید چاپ و به دست
مخاطبانتان برسید و من نمیتوانم بیشتر از این وقتتان
را بگیرم .اگر نکته باقی مانده است بفرمایید.
همانطور که گفتم من دیگر ســابقهام بســیار زیاد شده
پــس پیش من از ایــن حرفها نزن! مــن که میدانم
ســواالتت تمام شــده و دیگر حرفی برای گفتن نداری
پس بهانه گرفتن وقت بنده را نیاور! من هم دیگر حرفی
نــدارم اما میخواهم به مخاطبینــم بگویم که واقعا در
این  20ســال خون دلها برای من خورده شدهاســت،
خود شما حتما تاکنون تجربه چاپ یک نشریه هر چند
کوچک را داشته و زحمت آن را به چشم خود دیدهاید،
حال تصور کنید من  20سال است که به طور مسمتر
چاپ و توزیع میشــوم .از مخاطبینم تقاضا دارم تا
من را ازخود دانسته و نظرات گرانبهای خود را به
گوشم برسانند تا از این به بعد بهتر و با محتوای
باالتر خدمتشان برسم.
مصاحبه تمام شد و قصد داشتم خداحافظی
کنم که ناگهان با یک چهره جدید از نشریه
مواجه شدم...

ویژگی خوبی که این مصاحبه دارد ،این اســت که راحت
میتوانید تجربههای همدیگر را بخوانید و به زخم زندگی
انجمنیتان بزنید...

همکالسی! دست ما را هم بگیر...

شــهید انجمنی کم نداریم ،تا دلتان بخواهد در و دیوار
انجمنهای اســامی شــاهد حضور این همکالسیها
بودهاند ،همکالسیهایی که گرچه بین ما نیستند ولی
بین ما هستند .چشــمتان را ببندید و آنها را ببینید.
رفقایی که کافیســت بخواهیم ازشان تا در کارهایمان
کمکمان کنند  ،چه کارهای انجمن باشد چه مسائلی
کــه فقط بین رفیقها میماند و نمیشــود به دیگری
گفت .ســتون «همکالســی» هم از آن شهداســت،
حرفهایشــان را بــا ما میزننــد .اصال خود شــهدا
مینویسند این ستون را.
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سفرهای علمی و بهیادماندنی!سفر به نگاره در

اینقسم 
تنگــاره!

همینطورکه محو
تماشا بودم ،نوری
طالیی چشمم را
نوازش کرد .تازه
یادم افتاد که
در اطراف مشهد
فرود آمدهایم .و
نورطالیی چیزی
نیست جز درخشش
خورشید هشتم .از
همان باال سالمی به
حضرت عرض کردم.
بیسیم را برداشتم و
دوباره تماس گرفتم.
چند بوق ممتد و
سپس سکوت
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عمرانی
چشــمانم را باز کردم .کمی طول کشید تا
به تاریکی چادر عادت کنند .آرام از کیســه
خــواب درآمدم .به بیرون رفتــم .در میان
حلقهای از چادرهای آبی و ســفید ،آتشی
سرخ رنگ میدرخشــد .صدای تلق تولوق
چوبهای آتش گرفته ،ســکوت ســحر را
میشکنند .شــبحی از درختان تا کنار آب
امتداد یافته است .موجهای کوچک دریاچه
آرام به سوی ســاحل گام برمیدارند و در
میان ماسههای رنگارنگ محو میشوند.
انگار همین چند روز پیش بود .وقتی پدر از
سرکار برگشت .خندان تر از همیشه بود .من
را بوسید و به مادر گفت که خبرهای خوبی
در راه است.
همان شــب بود که از تلویزیون شــنیدیم
روباتهای هوشــمند ،وجود اکسیژن کافی
و حیات را در ســیارهای دوردســت تأیید
کردهاند .ســیارهای که در ســالهای دور
ردپای انســان را برخود احساس کرده بود:
زمین.
پدر در سازمان فضایی کار میکرد .قرار بود
ناو فضایی را به سوی زمین هدایت کند .از
خوشــحالی در پوست خودم نمیگنجیدم:

آخر گفته بود که قرار است من هم با او بروم.
در راه با باران شهاب سنگ برخورد کردیم.
هر چند سفینه نجات یافت ا ّما تکه سنگی
کوچک با ســرعتی برابر صــوت به یکی از
مخزنهای ســوخت برخورد کرده و آن را
سوراخ کرده بود.
تا اینجا مشــکل مهمی وجود نداشت .ا ّما
هنگام ورود به جو زمین متوجه شدیم یکی
از بالها هم آسیب دیدهاست.
ناو به دور خودش میچرخید و به ســمت
زمین ســرعت میگرفت .راهی جز خارج
شدن از سفینه وجود نداشت.
کمی نگذشــت کــه آســمان از چترهای
رنگارنگ پر شد .سفینه در میانه راه ،دو تکه
شد .قسمتی از آن منفجر شد و نیمهی دوم
در میان جنگلهــای انبوه ،از نظرها پنهان
شد.
از روی نقشــههای قدیمــی و جی پی اس
کهکشانی ،به سختی فهمیدیم که اینجا باید
جایی اطراف مشهد باشد.
حدود  20سال از مهاجرت بزرگ میگذرد.
چیز زیادی از آن زمان نمیدانم .ا ّما در کتاب
تاریخ ســوم راهنمایی نوشــته بود به علت
انفجارات آتشفشــانی و گرمایش جهانی،

دمای هوا به طور غیر عادی باال رفتهاســت
و غبارهای آتش فشانی همراه با طوفانهای
سخت ،به شــهرها آسیب رساندهاند .همان
زمان بوده است که ملّتها تصمیم گرفتند
به سیارهای دیگر مهاجرت کنند.
هوا کمی روشنتر شده بود .خرگوش سفید
و کوچکی از چند متریام دوید .کمی جلوتر
گیاهی را از زمین بیرون کشید و ریشهاش
را جوید .بــی صدا دنبالش بــه راه افتادم.
خرگوش از میان بیشهها میگذشت و پیش
میرفت .در جایی از جنگل ،میان دیوارهای
خــزه گرفتــه و خانههایی که به اشــغال
سرخسها درآمده بودند ،ایستاد .و سپس از
میان دروازهای گذشت .به دنبال او رفتم ،هر
از چند گاهی آواز بلبلی به گوش میرسید.
انگار اینجا قبال حیاط یک خانه بوده است.
کمی که جلوتر رفتم ،به در چوبی پوسیدهای
رســیدم .روی در نشانی حک شده بود که
گذشــت زمان و گرد و غبــار ،خواندنش را
سخت میکرد.
با آســتین بلوزم تمیزش کردم .برایم آشنا
بود .انــگار قبال جایی دیــده بودمش .یاد
روزنامههای هوشــمندی افتادم که کبوتر
کوچکم هر روز برایم میآورد.

ویژه تولد بیست سالگی نـــگاره
این روزنامههــا را روی کاغذهای الکترونیک چاپ
میکردند .از عکسهای متحرک و اخبار گویا گرفته
تا مستندهای زیبا را میتوانستی در روزنامه ببینی.
اسم جالبی داشت :نگاره!
انــگار جدی جدی خــودش بــود! در را هل دادم.
نالهای کرد و باز شد .پیچکها از ستونها باال رفته
بودند .و گلهای وحشی در گوشه و کنار از البهالی
موزاییکها به تازهواردها سالم میکردند.
در گوشــهای از تــاالر ،وایت برد بزرگــی بود که
سوژههای شــمارههای بعد را رویش نوشته
بودند.
از میان میزها و قسمتهای مختلف گذشتم.
میزی بــزرگ توجهم را به خــود جلب کرد.
کنارش تابلویی بود که رویش نوشت ه بودند:
سردبیر.
لپتاپی خاک گرفته را میشــد روی میز دید.
کمیآنطرفتر یک کمد شیشهای بزرگ بود
که معلوم بود آرشیو نگارههای قدیمی است.
چندتایش را نگاه کردم .انگار نگاره قبال دوهفته
نامه بوده! چقدر خنده دار! قبل از ســفر از دوستم
شنیدم در اخبار گفتهاند قرار است نیم روزنامه نگاره
به زودی منتشر بشود.
چند بار باز و بستهاش کردم .از صدای کامپیوتری،
همیشگی خبری نبود .همان که هر وقت نگاره را باز
میکردم ،میگفت :سالم .این بود که خودم به خودم
سالم کردم! و علیکم السالم .در کل چیز جالبی بود.
چند تا از کمیکهایش را در همان وقت کم خواندم.
هر چند به پای فیلمهای طنز صفحهی آخر نگارهی
ما نمیرسید .ا ّما از هیچی بهتر بود.
رو به روی میز ســردبیر قاب عکسهایی را به دیوار
زده بودند :ســردبیران تاریخ نــگاره .کمی که دقت
کردم ،عکس پدربزرگ را هم میانشان دیدم! آخرین
عکس بود :دکترسینا واحدی!
چقدر دلم برایش تنگ شــده اســت .یک هفتهای
میشــود که ندیدمش .روی صندلــی نرم و راحت
سردبیر مینشینم .چه حس مدیریتی به آدم دست
میدهد!
برای لحظــهای فضا عوض شــد .آدمها میرفتند
و میآمدنــد .خبرنگارهــا با عجله مطالبشــان را
تایــپ میکردند .و من در حیــن میل کردن چای
عصرانه ،هر از چندگاهی سرشــان فریاد میزدم که
مطالبتان دیر شد! از سرکنجکاوی ،شروع کردم به
گشتن کشــوهای میز پدربزرگ گرامی! محتویات
یکی از کشــوها این بود :یک آدامــس موزی ازآن
خارجیهایــش که معلوم بود بارهــا و بارها جویده
شــده .یک عدد خرمگس مرده .یک کتاب با عنوان
چگونه رئیس خوبی باشیم .یک خودکار لیزری .توپ
پینگ پنگ .یک تکه ســنگ .و دفترچهای با جلد
چرمی .برش داشــتم .همانطور که حدس میزدم،
دفترچه خاطراتش بود .عجب کارهایی که نکردهای،
پدربــزرگ! این دفترچه جان میدهد برای نشــان
دادن به مادربزرگ عزیز!!

فلســفهی آن تکه ســنگ را هم فهمیدم .از همان
جا کســانی را که از زیر کار در میرفتهاند را نشانه
میگرفته اســت .در کشــوی آخر یک بیسیم پیدا
کردم .خدا شانس بدهد .احتماال کمی دیگر بگردم،
شــیر مرغ و جان آدمیزاد را هم در یکی از کشوها
پیدا خواهم کرد .از آن مدل جدیدهاســت .آخرین
تکنولوژی قبل از مهاجرت .فکر کنم بشودباهایش
تماس بین سیارهای هم گرفت .به حیاط برمیگردم
و کد سیارهمان را میگیرم .خش خش میکند .در
میان جنگل انبوه ،آنتندهی کم شده است .از یکی
از درختهــای بلند میروم باال .درختنوردی را در
اردوهای اتحادیه یاد گرفتهام.
از بس که با بچهها از در و دیوار اتحادیه باال رفتهایم!
به تاج درخت که رسیدم ،برق مرا گرفت .دریاچهی
نقرهای میدرخشید و جنگل تا دوردستها امتداد
یافتهبود .از اینجا میشد صدای جیغهای گاه و بیگاه
بچه میمونها را شنید.
همینطورکه محو تماشا بودم ،نوری طالیی چشمم را
نوازش کرد .تازه یادم افتاد که در اطراف مشهد فرود
آمدهایم .و نورطالیی چیزی نیســت جز درخشش
خورشــید هشــتم .از همان باال سالمی به حضرت
عرض کردم .بیســیم را برداشــتم و دوباره تماس
گرفتم .چند بوق ممتد و سپس سکوت.
صدایی از آن طرف خط گفــت :الو! منزل واحدی.
بفرمایید .خودش بود .پدربــزرگ .ماجرا را برایش
تعریــف کردم .گفت از ا ّول هم میدانســتم پدرت
داماد سربههوایی است .آخر برای چه باید با طوفان
شهاب سنگی برخورد کنید؟
کافی بود به جای انتخاب مســیر کوتاه و خطرناک

 ،32مســیر  24را انتخاب میکردیــد .امنتر بود.
فوقش یازده ســاعت دیرتر میرسیدید .گفتم حاال
میگویی چکار کنیم پدربزرگ؟
گفت به دفتر نگاره برگرد .کتابخانهای در ســمت
راســت میزم خواهی دید .کتــاب قرمزی با عنوان
« نگاره و تحول جهان» را پیدا کن .در جلدش یک
کلید جاسازی شده اســت .در فلزی زیرزمین را با
آن باز کن...
از پلههای ســرد و تاریک پایین رفتم .کبریتی که
از کشــو برداشته بود را روشن کردم .در زیر نور کم
رمق کبریت ،فیوز را یافتــم .موتور برق اضطراری
روشــن شد .زیرزمین بیشتر به آزمایشگاهی مجهز
میمانست.اســتوانهای فلزی و بزرگ در آخر سالن
دیده میشد .به سمتش رفتم .رویش نوشته بود:
« ماشین زمان
به یاد مرحوم جاویداالثر جاویدی ،دبیر ســرویس
علمی نگاره ،که از آخرین سفر علمی خود به عصر
دایناسورها بازنگشت ،افتادم!
جهت ورود رمز را وارد کنید».
به هر زحمتــی بود راهش انداختم .تنها چیزی که
یادم میآید این است که به سرعت در تونلی پوشیده
شده ازنورهای رنگارنگ حرکت میکردم.
چیزی کف پایم را قلقلک داد .چشمانم را باز کردم.
کبوتر کوچکم ،حنایی بود .نگاره جدید را آورده بود.
لحظات سفر مثل فیلمی ســینمایی با دور تند از
جلوی چشمانم گذشت.
بــا عجلــه به ســمت تلفــن دویــدم تا بــه پدر
بگویــم که برای ســفر به زمین از مســیر دیگری
استفاده کنند...
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اندر باب مصاحبههای نگاره در چندسال اخیر

محرمانهمستقیم؟!
محرمانهمسقیمچیهدیگه؟!
حسینی

از اولین روزی که ایدهی یک نشــریه به سبک و سیاق نگاره به ذهن یکی از
بچههای انجمن اسالمی رسید حدود بیست سال میگذرد .شاید عمر خیلی
از ما حتی به زمان تولد نگاره هم قد ندهد ولی هرچه باشد یک اتحادیه انجمن
اسالمی دانشآموزان خراسان رضوی است و یک نگاره! نمیدانم تا به امروز
که نگاره به اینجا رسیده چند نفر برایش زحمت کشیده و حرص خوردند؛ اما
معلوم است کارشان درست بوده که االن این نشریه هنوز سرپاست و در میان
نشریات دانش آموزی حرفی برای گفتن دارد .به دنبال یافتن نویسندههای
گذشته سری به آرشیوهای قدیمی زدم و آنجا بود که یکی از مشکلترین
ستون ها توجهم را جلب کرد .ستون محرمانه مستقیم یا مصاحبه خودمان!
نگاره سراغ چه کسانی که نرفته است.
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درصالگرد بیثط صالگی نگاره

از رصم الخت نگارهای
رونمایی شد
نباتیان

از مادر شهید تا کارگردان معروف
در یکــی از شــمارهها بــه مصاحبهای از
رضــا رویگری برخــوردم کــه در زمان
پخش ســریال مختارنامه و بهخاطر نقش
کیان ســراغش رفته بودند .جالب بود که
رویگری قبل از بــازی این نقش درمورد
کیان هیچ نمیدانســته و به واســطهی
توضیحات آقــای میرباقری از رشــادت
های کیان ایرانی باخبر شــده و توانسته
ایــن نقش را بــه بهترین شــکل به اجرا
درآورد .باز هــم ورق میزنم .انگار جنس

اصــل قضیــه این اســت کــه از آخرین
شــمارهی نگارهای که باحرص دادنهای
سردبیرســابق(رحمه ا..علیه) به دستتان
رســید ،وخبرش هم رســانهای شــدکه
رییــس ماعــوض میشــود ،ما(جمیــع
تحریریه نگاره) همینطور انگشت به دهان
وحیران همچون کودکان یتیم ســومالی،
لپتاب به دســت کنار اتاق تحریریه افتاده
بودیــم و بــا نگاههای مظلــوم رهگذران
را نــگاه میکردیم بلکه دلشــان به حال
ما بســوزد و صــد کلمــه مطلبی چیزی
ســفارش بدهند ،بنویســیم !!...که یکهو!
حضرت سردبیرجدید(دامت برکاته) پرده
ز رخسار بیفکند و افتان و خیزان آمد که
چه نشســته اید که بیســت ساله شدیم،

مصاحبههای نگاره فرق می کند .به حال
و هــوای دانش آموزی نزدیکتر اســت.
نمونــه اش مصاحبه با عموهای فیتیلهای
است .آنها در ضمن مصاحبه به این نکته
اشــاره کردند که مانند ما دغدغهشان از
جنس فرهنگی است .حمید گلی ،محمد
مسلمی و علی فروتن هرکدام جداگانه به
سواالت نگاره پاسخ دادند و این مصاحبه
در واقع یک تیر و سه نشان بودهاست.
میرســم به شــماره ای که بیشــتر حول
محــور روز مادر کار کرده اســت .ســریع
صفحهی مصاحبه را می آورم .چه انتخاب
درســتی!گفتگو با مادر شــهید مصطفی
احمدی روشــن به مناسبت روز مادر انجام
شده اســت .مادری نمونه که در گفتگو با
نگاره یادآور میشود ســخت ترین و مهم
ترین کار دنیا مادری اســت و من فعالیت
بیــرون از منزل را فدای تربیــت فرزندانم
کــردم.کاش خوانندگان آن شــماره فقط
درحد یک مطالعهی سرســری از سخنان
پرمغز ایشان نگذشته باشند.

بلند شــوید و تکانی به خودتان بدهید و
مغزهــا و قلم هایتان را گردگیری و ایضا
گرم کنید که بایــد از خودمان ویژه نامه
درکنیم!!
آقاااا مارا می گویید ،چهره هایمان شبیه
جناب خان شد که «تولد بیست سالگی»!
تولد بیست ســالگی دیگر چیست؟ یعنی
ما االن بیست سال است که سبب شادی
ملت هســتیم؟(الزم اســت گاهی برای
تقویت نیرویمان چنــد هندوانه زیر بغل
خودمــان بگذاریم) یعنــی االن بگویند
نشــریات بیســت ساله دســتها باال ،ما
بایددســتمان را باال ببریم؟ یعنی باید به
حالمان گریســت ؟(نگاره که رســید به
بیست باید به حالش گریست؟) حاال همه

ویژه تولد بیست سالگی نـــگاره

از نجف تا استودیو خندوانه!
رامبد جوان را اینروزها کمتر کســی پیدا
میشود که نشناسد ،ماههاست که برنامهی
جذاب خندوانهاش مخاطبی میلیونی برای
شبکه نســیم فراهم آوردهاست .چندسال
پیش که رامبد جــوان پای مصاحبه نگاره
مینشیند ،از اشــتقیاقش به زیارت صحن
و ایوان امیرالمومنین در نجف میگوید!(بر
اســاس اطالع یک منبع آگاه!)آرزویی که
تاکنون به واقعیت نپیوستهاست.
تــورق ادامه داشــت تا اینکــه عکس رضا
کیانیان توجهــم را جلب کرد .برایم خیلی
جالب بود که ایشان در مشهد درس خوانده
و همزمان در حــوزه هم مقداری تحصیل
داشته است .جالبتر آن که هیچ وقت فکر
نمیکــردم بزرگتریــن آرزوی این بازیگر
توانای کشورمان این باشد که مرگ راحتی
داشته باشد.
بهروز شعیبی که این روزها با سریال تنهایی
لیال مهمــان خانههای ماســت ،روزی به
بهانهی بازی در طال ومس و میهمان داریم

و کارگردانی سریال پرده نشین به گفتگو با
نگاره پرداخته است.
نقــاش ،بازیگر و مجــری توانایی که الحق
و االنصاف یکی از شــخصیتهای دوست
داشــتنی نوجوانان است و همه او را بیشتر
با نقش ف ف میشناســند یکــی دیگر از
ســوژههای نگاره بوده است .حسین رفیعی
انســانی پرانرژی اســت که علت این همه
انرژی را باید از کودک درونش جویا شد.
معصومه آباد ،نویســنده و راوی کتاب"من
زنده ام" ،بعد از کلی ســروصدا به واسطهی
نوشتههای تاثیرگذارش طرف گفتگوی نگاره
میشود و خیلیها از دیدن عکس او در یکی
از صفحات نگاره به وجد میآیند.
چندی پس از اکران فیلم زیبا و پرطرفدار
شیار  143نویســنده و کارگردان این اثر
بــه یادماندنی ،نرگس آبیار پای صحبتش
به نــگاره باز میشــود و از عالقه اش به
خواندن کتــاب میگوید .این عالقه باعث
میشود اولین کتاب وی در  28سالگیاش
به چاپ برسد.

ی اینهــا به کنار؛ مانــده بودیم چه کار
کنیم ازاین که عجب سردبیر خفنی آمده
است و هنوز نیامده می خواهد تولد به پا
کند و بترکاند و بین خودمان بماند شاید
حــق التحریرهایمان را هم دوبرابرکند ....
خالصه جگرکیف و خرســند و خوشحال
رفتیم سراغ آرشیو چندسال گذشته نگاره
تا چند سوژه آبرومند برای ویژه نامه پیدا
کنیم  ...ولی دیدن آرشــیو همانا و پرده
برداری از یک راز بزرگ همان !
این راز بزرگ چیزی نیســت جز رســم
الخط جدید و منحصر به فرد نگاره !!

جامعه دانش آموزی !(الکی مثال) باعث شده
است که ما به حدی از شناخت از مخاطب و
مخاطب به حدی از معرفت نسبت به نگاره
برسد که حتی اگر ما جمله ای را کامل هم
ننویســیم یا از پنج حرف یک کلمه شش
حرفش را ننویســیم هم ،میگیرید ما چه
میخواهیم بگوییم! باور نمیکنید؟ همین
متنی که االن خواندید هم شــامل چنین
مواردی میشــود ...حاال تــا آخر مطلب را
بخوانید بعد بروید دنبال نشانههای شناخت
ما و معرفت خودتان بگردید !!
برای مشــق امروز فعال سعی کنیدبا این
ها معرفتتان را باال ببرید ؛ حوص ،نجمن
سالمی ،ســاعتمی ،ناکها ،ســول استانا،
انمنی ،نشاندنداش ،خودن ها.

جا انداختنی طور !

گویا پشتوانه بیست سال خدمت صادقانه به

مویمان سپید شد!
بعضی از این مصاحبهها مصداق واقعی کفش
آهنین پوشیدن است .بعضی از افرادی که
ما به راحتی گفتگــوی آنها را میخوانیم
خیلی سخت تن به مصاحبه دادهاند و پدر
بزرگوار مصاحبه گیرنده را درآوردهاند .یکی
از این افراد حامد زمانی ،خوانندهی محبوب
کشورمان است که نویسنده ،آنقدر دل پری
از ایشــان دارد که در ابتدای مطلب یادآور
میشود که چندین بار تماس ناموفق و چند
قرار کنسل شــده از جانب ایشان داشته تا
باالخره موفق به گفتگو با وی شده است.
یکی دیگر از مصاحبه گیرندگان عزیز نقل
می کردند روزی بــرای گرفتن مصاحبه از
پرویز پرســتویی با ایشان تماس گرفته اند
و پس از اینکه ایشــان گوشــی را برداشته
نویســندهی نگاره می گوید":ببخشید که
مزاحمتان شدم".و پرســتویی بدون هیچ
درنگی می گوید ،پس مزاحم نشــو!باالخره
هرکاری ســختی خــود را دارد.این هم از
سختی های مصاحبه گرفتن است!

غلط امالیی طور!
از اتاق فرمان اشــاره می کنند نویســنده
هــای ما به قدری فرهیخته هســتند که
که میدانند سپاســگزار درست است نه
سپاسگذار و میدانند که  ...از اتاق فرمان
اشــارههای باالی چهارده سال میکنند،
میرویــم بخش بعدی ...امــان از مافیای
نویسندگان!

روح عزیز صفحه آرا طور!

گاهی وقتها هم پیش میآید که...
پی نوشــت  :قسمت آخر راهم وتو کردند
! ما نفهمیدیم باالخره از کی انتقاد کنیم
! یک وقت دیــدی خودمان هم پس فردا
حذف کردند  ...حاللمان کنید !

چندسال پیش که
رامبد جوان پای
مصاحبه نگاره
مینشیند ،از
اشتقیاقش به زیارت
صحن و ایوان
امیرالمومنین در
نجف میگوید!
(بر اساس اطالع
یک منبع آگاه!)
آرزویی که
تاکنون به واقعیت
نپیوستهاست
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همراه با نگارهای ها در جشن بیست سالگی نگاره

تــــولـــــد
جشــــن
پرسابقهتریننشریهدانشآموزیخاورمیانه
ی شروع شد ،که ما (جمیع تحریریه نگاره) ،یکدفعه یادمان آمدکه؛ ا ِ ! بیست ساله شدهایم !! ا ِ ! بیست
ح یک روز گرم و آفتاب 
ی ماجرا از صب 
هم ه 
سال است که داریم منتشر میشویم!! و زین رو برآن شدیم تا ازآفتاب دلنشین سواحل جزایر قناری وآب و هوای مطبوع کانادا (الکی مثال ما
خیلی مایهداریم ،یارانه هم نمیگیریم) بگذریم وخودمان را درجشن بیست سالگیمان خفهکنیم.
در راستای همین فعل «خفهکردن» ،کل همدانیها(دخترانی انجمنی نگارهای) رادعوت نمودیم تا درسرخوشیمان ،شریکشان کنیم .ضمن آنکه
دوفقر ه انجمنی نگارهای سابق واستادپروازی فعلی را هم روی هوا شکارکردیم و به جشنمان آوردیم.
حاال ازجهت مرورخاطرات با حاضران جشن واصل جی َّزکدادن غایبانش ،مروری میکنیم برآنچه دراین جشن گذشت ...

1

طبق قانون نانوشتهی «یا کار به دقیقه نود میرسد
یــا خودمان کارمان را دردقیقه نود انجام میدهیم»،
دقایقی قبل از زمان شــروع جشــن هنوز آرم نگاره
روی کیک درج نشــده بود ،بادکنکهای سن باد
نشــدهبود ،لوگوی نگاره که بنا بود روی ســن
نصب شــود آماده نبود وجای شماخالی
دراصل ما مانده بودیم و استرچ
کارهای ناتمام !
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2

کمک م اولین گروههایی کهمیآمدند،
ما همانطور هی خوشحالتر میشدیم
و ازآنجایــی که نــگاره کال خیلی خفن
اســت همان بدو ورود بــرای پذیرایی به
مهمانهایمان شربت ســنکنجبین و شیرینی
شــکالتی مخصوص ( شما بخوانیدکیک
یزدی وشربت آناناس!) میدادیم.

3

مجری شــروع کرده وخیلی با کالس رسما
ازدبیر تحریریه خواهران درخواســت میکند تا
جهت ذکر نکاتی بر روی ســن برود! این دبیر ما هم
کم نیاورد وشروع کرد به کالس گذاشتن که مانگارهایم
و با کمتر از نیم قرن تجربه درخدمت شما هستیم وحاال
بناست باشگاه مخاطبین راه بیندازیم وفصلی یکبار
دورهم جمع بشویم و بگذاریم شما هرقدر دلتان
میخواهد ازنگاره انتقادکنید و پیشــنهاد
بدهید(باز بگویید نگاره بد است!)

5

قسمت اصلی برنامه حضور دو استاد
خاص بود .یک آقای ملکی مســئول سابق
اتحادیه انجمنهای اسالمی دانش آموزان خراسان رضوی
و مدیر مسئول ســابق نگاره و دیگری جناب آقای اسالمی
یکی از سردبیران سابق نگاره! جذابیت این گفتگوی دونفره و
هندوانههایی که بغل نگاره و ایضا ما که الکی مثال نگارندگان
نگارهایــم ،میدادند؛ نه تنها بچهها را ،بلکه تیم تحریریه را
چنان گرفتهبود که در انتهای برنامه از آقای اســامی
درخواســت داشــتند نگاره را به دست ظریف
برساند! یعنی کال یه ایطور چیزایی تو
خودمان داریم!

از خدمت اســاتید که مرخص شــدیم ،رفتیم ســراغ
شیرینترین قسمت برنامه ،آن هم فوت کردن شمع وبریدن
کیک تولد! هرچند که عوامل اســتکبار جهانی که در جشن
ماهم حضور داشــتند ،در تمام مدت سعی در تشویش اذهان
عمومــی و القای این فکر که « این کیک خوردنی نیســت و
الکیســت» داشتند اما همانها ...در کل بدانید که سرعت
خوردهشــدن کیک تولد نگاره با سرعت صوت برابری
کرد! به حدی که حتی ســردبیر نتوانست کیک
بیست سالگی نگاره را بخورد! (عکس قبل
و بعدش را بگذاریم !)

6

4

ویژه تولد بیست سالگی نـــگاره

و در آخر برای ما افتخار بود که ســه ســاعت
به بهانهی جشــن تولد بیست ســالگی نگاره و در
اصل به دلیل رویت روی ماه مخاطبانمان ،در خدمت
شــماها بودیم .و افتخار باالتر برای مــا این بود که
بعضیها جشــن را زودتر تــرک کردند و یا بعدش
بدون خداحافظی یا حتی خوردن کیک ،رفتند
 ...رفتنــد تا به قرار بیقراران ،به تشــییع
شهدا ،برسند  ...آن هم با قلمهای
یادگاری ما!

وقتی از آقای اســامی خواســتیم
که برای نــگاره و نگارهایها آرزو کنند،
گفتنــد :آرزو میکنم همیشــه در نگاره
به شــما خوش بگذرد ... .سردبیر محترم
توجه بنمایند!
بازدیــد نگارهایهــای ســابق از
نمایشــگاه آرشــیو نگاره که در حاشیه
جشن برپا بود ،حس و حالی نوستالژیک
را منتقل میکرد ،در حدحلقه زدن اشک
در چشم! ماهم که حساس...
به نمایندگی از تمام دوســتانی که
با اعمال شــاقه بادکنکهای ســن را باد
کردند ،از تمام کســانی کــه در انتهای
برنامه بادکنکها را تا آخرینشان ترکاندند،
متنفرم!!
اگر تابهحال نمیدانستید سادیسم
چه نوع بیماری اســت ،باید در جشن ما
حضور میداشتید! رجوع کنید به قسمت
کوباندن ســر یکی از اعضــای تحریریه
درون کیک!
فکرکن که بشــوی مخاطب خاص
خودِخــو ِد خودمان! خــودت را کنترل
کن! و حتما پیگیر اخبار بعدی باشــگاه
مخاطبین نگاره از طریق ســرگروهت یا
صفحه ما در اینستاگرام باش!
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حوضنقاشی

به بهانهی اکران فیلم بهترین برگزیدهی خدا

همــهبـــراییـــکی!
واحدیفرد

قسمت اول سهگانه
سینمایی محمد رسول
ا(..ص) كه حاصل
فعاليت هنرمندان
مختلف سينماي
ايران و جهان است،
حكايت سينمايي
دوران جاهليت
و سپس عام الفيل
و والدت حضرت
پيامبر اعظم تا
سن نوجواني
حدود ّ
ايشان است
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سول َّ
" ُم َح َّم ٌد َر ُ
ذين َم َع ُه أَشِ ّدا ُء َعلَى ُ
الكفّا ِر ُر َحما ُء بَي َن ُهم"
الل َوال َّ َ
کمتریــن کاری که میتوان برای برترین و پاکترین مخلوق خدا،
پیامبر همهی خوبیها و رحمــت جهانیان ،انجام داد ،معرفی بی
آالیش و حقیقی زندگی رحمانی اوست.
تصویر کوتاه و اندکی از معصومیت کودکی و همنشــینی دایمی
بهتریــن خلق خدا با فرشــتگان ،تــا چند روز دیگــر بر پردهی
سینماهای ایران و جهان قرار میگیرد.
بزرگترین شــهرک ســینمایی ایران این افتخار را دارد که با نام
پیامبر اعظم افتتاح شــده و برای ساخت فیلم محمد kرسول ا..
بهرهبرداری شده است.
از ابتدای شهریور ماه اکران آخرین اثر مجید مجیدی در سینماهای
ایران آغاز شده تا همهی مردم بتوانند زحمات 7سالهی تیم عظیم
سازندهی فیلم محمد رسول ا ...را به نظاره بنشینند.

محمد رسولاهلل تنها يك فيلم نيست

بهترین کارگردان ایران به واســطهی انتخاب جشــنوارهی فجر
انقالب اسالمی ،به همراه تیم مجرب و حرفهای چند ملیتی خود،
پس از هفت سال تالش بیوقفه بزرگترین پروژه سینمایی ایران
را به اکران رساندهاند.
فیلمی که بهترین پاسخ برای عطش شناخت دین مبین اسالم و
پیامبر بزرگوار آن در سراسر جهان خواهد بود.
با بروز برداشــتهای متمایز و بعضا غلط از دین مقدس اسالم در

عصر امروز ،ضرورت تبیین ارزشها و ســیرهی صاحبان حقیقی
این دیــن رحمانی بر همه آشــکار و واجب می گــردد .دومین
اثر ســینمایی مختص پيامبر اکرم ،تــاش میکند تا قرائتهاي
مختلفي که نســبتي با اســام ندارد ،را از اذهــان پاک نموده و
تصویری حقیقی و درست بر پایهی وحدت اسالمی نمایش دهد.

همهفنحریف

قســمت اول سهگانه ســینمایی محمد رســول ا k..كه حاصل
فعاليت هنرمندان مختلف ســينماي ايران و جهان است ،حكايت
ســينمايي دوران جاهليت و ســپس عام الفيل و والدت حضرت
ســن نوجواني ايشان است كه البته با نگاه
پيامبر اعظم تا حدود
ّ
حضرت ابوطالب ،عموي پيامبر و با روايت شــعب ابي طالب آغاز
مي شود.
در كنار هم قرار گرفتن نام هايي مانند مجيد مجيدي(نويســنده
و كارگردان) ،ســيدرضا ميركريمي(مشــاوره كارگردان) ،ويتوريو
اســتورارو و حميــد خضوعــي ابيانه(فيلمبــردار) ،اســكات اي.
اندرسون و مرحوم جواد شــريفي راد (جلوه هاي ويژه) و اي .آر.
رحمان(موسيقي) ،هر عالقه مند به سينما را مجاب به ديدن اين
اثر ميكند ،به ويژه آنكه نامهاي خارجي اشــاره شــده ،همگي
سرشــناس و دارای جايزه اسكار هســتند و در فيلم هايي مانند
اينك ترميناتور 2و ميليونر زاغه نشين حضور داشتهاند.
اميدواریم فيلم "محمد رســول ا " k ..شــروع جريان نهضت
سينماي اسالمی  -ایرانی باشد.

نــگاره نشریه دانش آموزی ،فرهنگی و اجتماعی

نگاهی دان 
شآمو
زی بر پیام رهبری برای انجمنیون خراسانی!

سبقتآزاد

رر ههنـــــمود
بـــــر!
حلیمی،نمایندهقرارگاهاستانی

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اســامی
در پیامی به بچه های انجمنی جمله ای را خطاب کردند
که در این یادداشت مروری مختصر بر دلیل صدور این
پیام میکنیم.
حزباللهــی بمانید...این پیامی بود کــه مقام معظم
رهبری به بچههــای انجمنی صــادر کردند .پیامی
کــه میتوان درباره آن فکر و تامل کرد .حزب الهی
ماندن از نگاه افراد مختلف معانی متفاوت دارد.
در بیــن این دیــدگاه ها؛ نگاه بچههــای انجمنی
باید ویژهتر باشــد .اول باید وارد این بحث شــد
که چــرا حضرت آقا این جملــه را بیان کردند؟
ایشــان شــخصی نیســتند که بخواهند از روی
رفع مســؤلیت حرفی بزنند .ایشان برای پررنگ
کردن روحیهی حزب اللهی و تاکید بر روحیهی
انقالبی ســابق انجمنیون این پیــام را برایمان
فرستادهاند.

اصالّحزب اهلل
کیستوچیست؟

حزب اللهی به معنی فــرد انقالبی ،کار انقالبی،
جهاد در راه خدا ،کار جریان ساز ،زبده یابی و زبده
پروری است ولی من حیث المجموع یعنی سرباز امام
زمان بودن .سربازی که از جان و مال خود بگذرد و برای
انقالبــی که ظهور منجی عالم بشــریت را تضمین کرده
است بجنگد.
من و تو که انجمنی هستیم باید چه کار کنیم؟!!! آیا جواب
در چسباندن پوستر مذهبی و سیاسی در مدرسه است؟ آیا
جواب در برگزاری هیئت است؟ نه جواب فقط اینها نیست.
حزبا ...دنبال کسیاســت که برای ســرباز حیدر زمان شدن
لحظهشــماری کند .حزب اهلل و حزب اللهی باید نمونه باشد .از
همه نظر .یک انجمنی باید حزب اللهی باشــد .اگر نباشد تمامی
کارهایش نقش بر آب اســت .حزب اللهی باید کار کند و همیشــه
توی گود باشد .ولی میدانیم که باید روز به روز در گود میدان باشیم.
میدان کار جریان ســازی که به همه نشــان دهد حزب اللهی کیست.
کاری که همهی مردم بدانند که ما حزب اللهیها هدفی جز سربازی امام
زمان را نداریم .رهبر من و شــما این را گفته است که وارد گود شویم .پس
ای همسنگری ،حزب اللهی باش و بمان!!!

حزب اللهی به
معنی فرد انقالبی،
کار انقالبی ،جهاد
در راه خدا ،کار
جریان ساز ،زبده
یابی و زبده پروری
است ولی من حیث
المجموع یعنی سرباز
امام زمان بودن.
سربازی که از جان
و مال خود بگذرد
و برای انقالبی که
ظهور منجی عالم
بشریت را تضمین
کرده است بجنگد
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بایدهـــای یک مســــوول انجــمن!

دلیری

مسئولانجـــمنکاردرست!
در همین ابتدای کالم عرض کنم که هیچ باید و نبایدی برای شــما
وجود ندارد! میپرســید چرا؟ به این دلیل که اگر مسوول انجمن
شدید حتما صالحیت وتوانایی الزم را داشتید و اگر در صالحیت خود
شک دارید کافی است اندکی در خود تامل کنید .شما میتوانید یک
مسوول انجمن خوب و نمونه باشید اگر ...اگر چند شاخصهی مهم را
رهنمون انجمن خود بسازید.
حال تصمیم دارم چند نکته نسبتا جدید که زیبندهی یک
مسوول انجمن نمونه اســت را قید کنم :ازین پس بهجای
استفاده از کلمهی مسوول انجمن از کلمه اختصاری( ما)
استفاده میکنم.

 1جذابیت شخصیتی:

تنظیم دقیق اهداف
و وظایف اعضای
اصلی و سایرین
یکی از مهمترین
وظایف یک ما است.
چراکه انجمن را
از سردرگمی در
میآورد و باعث
منظم شدن کارها
ورسیدن راحتتر
به اهداف انجمن
میباشد

یک ما باید تمام افــرادی را که با
آنها سر و کار دارد دوست داشته
باشــد .نه به این دلیل که به
آنها نیــاز دارد! نه! بهخاطر
اینکه انســانها الیق دوست
داشتن هســتند .یک ما باید
محبت خویش را در مدرســه
فراگیر ســازد .و آن را شــامل
همهی دانش آمــوزان و عوامل
مدرســه بداند .البته این قاعده که
کمی پیامبرگونه است نیاز به تمرین
دارد ولی یقینا شما ازپس آن برخواهید
آمد این مهمترین گام برای تاثیرگذاری است.

 2مطالعات گسترده:

خواندن و انس داشــتن با کتاب ،درک و شــناخت آدمی را ،نسبت
به افراد ،محیط وشــرایط اجتماعی بسیار افزایش میدهد؛ و قدرت
تصمیمگیری و تحلیل امور را رشــد میدهد .یقینا یک ما به علت
حضوردر مدرسه و ارتباط داشتن باهمهی افراد مدرسه حتی آبدارچی
نیازمند این ابزار قدرتمند است .اکنون میخواهم بریکی از قویترین
نوع این مقوله اشارهکنم آنهم خواندن رمان است .در ارتباط بودن با
رمان ،خواندن و همذات پنداری با شخصیتهای داستانی درک شما
را از انسان و رفتارهای انسانی بسیار باال میبرد .این سبب میشود که
افراد ،اعضا انجمن و انسانهای اطرافتان را درککنید و پذیرای آنها
باشید .باتوجه به متنوع بودن این مقوله یقینا میتوانید جایی برای
خود در کتابهای داستانی پیداکنید.

 3کشف و شکوفایی استعدادهای خود و دیگران:

شــما باید نقاط قوت خود و ســایر دانش آموزان را بدانید و بستری
را برای شــکوفایی اســتعدادهای خود و دیگران فراهم آورید .به یاد
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داشته باشید هرکسی با هر استعدادی در مدرسه(موسیقی ،عکاسی،
نویسندگی ،مســایل رایانهای و نرم افزاری ،ورزشــی و )...میتواند
جریانساز و دارای یک امتیاز برای شما باشد .کافی است استعدادها را
شناسایی کنید و آنها را به حرکت دراورید! این وظیفه یک ما است!

 4مدیریت زمان:

یک ما دارای ابعاد مختلف است! دقت کنید میگویم ابعاد نه
بعد! یعنی او در بعدهای گوناگون(علمی ،ورزشی ،نویسندگی
و )..رشد پیدا میکند .اما چگونه؟کلیدیترین نکته برای
دستیابی به این مقوله توانایی مدیریت زمان و
بهرهبردن از امکانات است( .توضیح بیش
از این گزافهگویی است).

 5چارت تشکیالتی:

تنظیم دقیق اهداف و وظایف
اعضای اصلی و سایرین یکی از
مهمترین وظایف یک ما است.
چراکه انجمن را از سردرگمی
در مــیآورد و باعــث منظم
شدن کارها ورسیدن راحتتر
به اهــداف انجمن میباشــد!
زمانی کار موثر رخ میدهد که
بستر انجمن فضایی کامال متحدانه
و تشکیالتی داشته باشد .زمانی که
هر شخص به مسئولیت خود آگاه است،
بازدهی انجمن چند برابر میشود.

 6آگاهی از مسایل روز:

اگاهی از مسایل روز شامل تمامی مسایلی که اطراف ما را احاطهکرده
از قبیل فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی و ...میباشد .با یک برنامهربزی
درســت درروز میتوان رصد خوبی در مورد این مسایل داشت .یک
ما کاردرست به علت مراجعهی دانشآموزان به وی ،باید در مسایل
عمومی روز آگاهی کافی داشته باشد.

 7خلوت معنوی:

ســرانجام بعد از کلی تالش و کوشش ،شکســت و پیروزی ،شادی
و ناراحتی و خســتگی ،یک ما نمونه ،نیــاز به خلوت با خدای خود
برای تجدید قوا دارد .در نظر داشــته باشــید زندگی مجموعهای از
مهارتهاست و مهارتها یادگرفتنی هستند و باید آنها را آموخت و
برای آموختن باید آنها را دانست و تمرین و ممارست داشت.
ونکته ی اخر
یک مسوول انجمن نمونه پیش از هرچیز مسوول دلهاست .مراقب
دل خود و دیگران باشید.

دوستان را کجا کنی محروم  /توکه بادشمنان نظر داری

دوســـتانیکه
فرامــوشکـــردهایم
رضازاده

شرایطی که ما در اطرافمان داریم دربردارنده دوستان
و دشمنانی است که فرصتها وتهدیدهای زندگی ما
را میسازند و باید مراقب باشیم تا در شناخت آنها
متعادل رفتارکنیم تا فرصتها را غنیمت بشماریم
و تهدیدها را از بین ببریــم ،حتما تا به حال تجربه
کردهاید که نســبت به یک اتفاق ساده در اطرافتان
نگاه مثبتی داشــته و یکباره از دگرگونی شــرایط
شگفت زده شــدهاید که چرا اینگونه شد! اکنون
میخواهیم بعضی از فرصتهایی را که به هر دلیلی
فراموش شده و یا تهدیدهایی را که ناخواسته بزرگ
کردهایم ،با هم مرور کنیم.

دریافتهایی که همه روزه وارد ذهن وفکر ما میشوند،
بســیار مهم و کاربردی به نظر میرسند اما نسبت به
وقت و انرژی زیادی که صرف دریافتشــان کردهایم
تاثیر کمی در ما و اطرافیانمان خواهندداشت و چه بسا
که غالب فکر و ذهن ما خالی از اطالعات ،موضوعات یا
مباحثی باشد که در همه جای زندگیمان تاثیرات بسیار
مهمی دارند.
اگــر آنچه راکــه در ذهنمان میگــذرد مرور کنیم
دربــاره موضوعاتــی از قبیــل بهائیــت ،وهابیت،
صهیونیزم ،فراماسونری ،ساختههای جدید هالیوود،
شیطانپرســتی وجدیدترین نمادهای آن اطالعات
ریز و درشــت زیادی داریم .حتــی مرتبط با همین
موضوعات چندین کلیپ و مســتند و صوت و عکس
از اساتید ،موسسات یا مراکز فرهنگی مختلف دیدهایم
و شنیدهایم.
مدتهاســت که به مســجد محلهمان سری نزدیم
و در جریــان برنامههــای معنــوی و معرفتی مثل
نمازجماعتهــا و دعــای کمیلها وجلســات قرآن
هفتگی که بدون شــک بهترین منبــع تغدیه برای
روحمان است ،نیستیم.
مدتهاســت کــه به مســتندهایی که بــه معرفی
مناطــق مختلف کشــورمان میپردازد و مســائل،
مشکالت ،فرهنگها ،آداب ورسوم ،صنایع دستی و...
سرزمینمان را به تصویر میکشد ،اهمیتی نمیدهیم.
اینکــه چگونه با فکر جوان خود مشــکالت را حل
کنیم و از فرصتهــای بومی هر منطقه بهرهبرداری
کنیم ،بخشــی از بزرگترین وموثرترین تکلیفهای
ماست که با دیدن این آثار برایمان یادآوری میشود.
مدتهاست که اثرهای هالیوودی در ذهن ما پررنگتر
از آثار فرهنگی هنری کشور خودمان است .توجهمان

به ســبک زندگی امام و شهدای دفاع مقدس بسیار
کم است و حتی اســم بعضی از شهدای فتنه را هم
نشنیدهایم! توجهمان به فیلمهای مختلف هالیوودی
جلب شــده ،امــا از فیلمهــای خوب و بــد وطنی
غافل شدهایم.
مدتهاســت کــه بــا ادبیــات امــام بیگانهایم و
صحیفه نــور ،چهل حدیث ،آداب نمــاز و ...برایمان
غریبهاند و فقــط نیم نگاهی کمرنــگ به بعضی از
کتب کــم قطر شــهیدمطهری داشــتهایم .آن هم
از ســر اجبار و کمی حرف داشــتن برای جلســات
مختلفمان است.
وهمیــن هاســت ظرفیتهــای عظیــم و بــه
قولــی ،دوســتانی کــه شــناخته نشــدهاند .در
عــوض یــک بــه یــک تهدیدهــا را شــمردیم
وبزرگ کردیم.
ما آمادهشــدهایم تــا از وضعیت موجــود پاسداری
کنیم ولی بایــد حرکت میکردیم و میســاختیم.
فرصتهــا ،توانهــا وظرفیتهایی را که داشــتیم،
میشــمردیم .متاســفانه بــه همیــن وســیله در
جهت تضعیف خــود و الجرم تقویت دشــمن گام
برداشتیم.
مگــر نــه اینکه تکلیــف اصلی ما شــناخت کامل،
عمیق و دقیق فرصتهایمان ،برای تبدیل شــدن به
یک جوان مومن انقالبی اســت و پایههای ایمانی و
انقالبی ما جز در این منابــع اصیل که نباید مهمل
و معطل بمانند ،بنا شدهاســت .اینگونه است که در
شــناخت تهدیدها انرژی بیشــتری صرفکردهایم و
همچنان فرصتها و دوســتانی داریم که کمتر مورد
توجهمان قرار گرفتهاند.

نــگاره نشریه دانش آموزی ،فرهنگی و اجتماعی

مروری بر روح تشکیالت در انجمن

تشکیالتیباش
تارستگارشوی!

مرتضویفر

همهی اعضای تشــکلها از انجــام کارهای مفید و
تاثیرگذار ســخن میگویند ،و انجــام بهترین کار ها
دغدغهی اکثر فعالین حوزهی فرهنگ اســت .اما به
راستی چگونه میشود که تشکلهای فرهنگی همهی
کارهایشان را به نحو احسن انجام دهند و به بهترین
شکل ممکن در کارزار فرهنگی با رخنههای دشمنان
مبارزه کنند؟
همهی ما انســانها به اصولی در زندگی خود پاببند
هستیم ،همهی ما در دوران زندگی خود اطاعت پذیری
را تجربه کردهایم همهی ما اهمیت حضور سرپرست
را در آغوش گرم خانواده حس کردهایم .اگر  50سال
هم از سنمان بگذرد و حتی صاحب فرزند شده باشیم
باز هم برای پدر و مادر خود هنوز بچهایم و در مسائل
زندگــی هنوز هم به مشــورتها و هدایتهای آنها
نیازمندیم .حال همین نظــام را در فعالیت فرهنگی
در نظر بگیرید ،با وجــود این همه رخنهی فرهنگی
در فضای عملیاتی جنگ نرم تشــکلهای فرهنگی و
گروهی فقط میتوانند با برنامهریزی هدفمند در این
جنگ پیروز شوند.
پیروزی هدفمند هم در گروی پیروی از فرماندهی
عملیات میباشــد زیــرا این فرمانده اســت که با
هوشــیاری و کنتــرل اوضاع عملیــات را راهبری
میکنــد .فرض کنید که در یــک جمعی که قصد
دارند یک فعالیت هدفمند مثل اردو را اجرا کنند
چقدر عقیده و سلیقه و نظرات متفاوت وجود دارد
؟ هر کسی تالش میکند تا در این جمع حرف خود
را به کرسی بنشاند و به همه اثبات کند که سلیقه
و ایــدهی او از همه بهتر اســت حال بین این همه
ادم بــا کلی نظرات متفاوت چارهی کار چیســت؟
احتماال دعوایی پیش امده ،و یا هرکســی ساز خود
را زده و اخــر هم به هیچ نتیجهای نمیرســند! با
این تفاسیر بهتر نیست که یک نفر که از همه یک
ســر و گردن باالتر بوده یا به قول قدیمی ها چندتا
پیراهن بیشــتر از بقیه پاره کرده به عنوان مسئول
این گروه یا تشکل انتخاب شود و تمام اظهار نظرها
و ســلیقهها را کنار هم بچینــد و مدیریت کند و
بهترین شــیوه را برای اجرای یــک برنامه خوب
برنامهریزی نماید؟ طبییعتا وجود یک سرپرســت
یا همان رهبــر برای ادارهی یک تشــکل یا گروه
الزم اســت که پاییندی به این اصل را  ،تشکیالت
نامگــذاری میکنیم و پایبندی به این اصل مهم را
در تمام مراحل زندگی خود تمرین خواهیم کرد!.
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آستانمهربانی

آثار رحمت و برکت امام رضا  gدر ایران

همســایه! ســـــایهات
برســـرممســـــتدامباد
رضازاده دلم که میگیــرد ،هر جایی که باشــم،
ناخودآگاه به سمت حرم برمیگردم...
چشمانم را بر روی هم میگذارم ،ضربان
قلبم امام رضایی میتپد...
انگار که در لحظه دست پدری مهربان را
بر روی سرم احساس میکنم ،قطرههای
اشک بر روی صورتم میبارند..
«آقاجــان ...دوباره منم! همان همســایه
مشهدیتان»...
این عادت همیشگی ما مجاورهاست ،مایی
این شهر ما حال
که هرروزه مسیرهایمان را جوری انتخاب
همه
و هوایش با
میکنیــم که حداقل یکبــار نگاهمان به
فرق
جای دنیا
گنبد طالیی آقا بیفتد...
دارد،رنگش،
اصال انگار همین یک نگاه مســکن همه
بویش ،هوایش...
درد هاست...

اصال خودش برای
خودش دنیایی
است...

همینحوالی...

این شــهر ما حال و هوایش با همه جای
دنیا فرق دارد،رنگــش ،بویش ،هوایش...
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مروری بر روابط خواهری و برادری
بین امام رضا gو حضرت معصومهh

خواهریوبرادری

مسالهایناست!
سعیدی

اصال خودش برای خودش دنیایی است...
از همــان بعد شــهادت امام رضــا ،بقعه
مبارکشــان در وســط باغی قرار گرفته و
خادمی داشــته که مسئول آن بوده است...
کــم کم در کنــار این بــاغ بــرای زائران
مکانهایی برای استراحت ساخته میشود و
کسبه در اینجا ساکن میشوند .یعنی اولین
اهالی شهر بهشت ســه گروه بوده اند :اول
خادمان این بارگاه ،دوم کســبه و اصناف و
سوم زائران...
اینگونه است که میشود :مشهد مقدس!

برکترضوی...

اگر دقت کنید اکثر زائران آقا شیعه اثنی
عشری هستند و مابقی به خاطر رحمت و
کرامات امام رضا  gبه زیارت میآیند...
این یعنی مهمترین برکت آقا ...
در زمــان حضــور حضرت در مشــهد به
شبهه ها و سواالت زیادی پاسخ داده شد.

بعضــی از خواهرهــا فکــر میکنند که
برادرشان آفریدهشده تا آنها را اذیت کند
و به نوعی آقا باالسرشــان باشد و به هیچ
وجه اجازه ندهد آبــی بهراحتی از گلوی
آنها پاییــن رود؛ بعضی از برادرها نیز فکر
میکنند که فلسفه وجود خواهرشان این
اســت که سوم شخصی برای کنجکاوی و
موشکافی در زندگی آنها موجود باشد و
تا میتواند مو را از ماست ماجراهای روزانه
آنها بیرون بکشــد ،اگر شما هم جزو این
دسته از خواهر و برادرها هستید کمی در
افکارتان تجدید نظر کنید .حیف نیســت
که شما با این افکار ،یک پشتیبان محکم
و اســتوار را تبدیل به یــک هیوالی غیر
قابل تحمل کنید و پس از ســپری شدن
روزگار پر تالطم نوجوانی و مواجه شــدن
با جوامعی غیر از خانواده در محیطهایی
مثل دانشــگاه و محل کار  ،تازه دریابید

بنابرایــن هیچ شــبهه ای پس از حضرت
باقــی نماند بطوریکــه بــرای پذیرفتن
حضرت جواد gبا ســن و سال کمشان
در آن زمــان به مقام امامت در بین مردم
اختالفی بــه وجود نیامد و ایشــان را به
عنوان امام نهم پذیرفتند.

مهرتایید...

از بهترین رحمت هایی که امام رضا به ما
ایرانیان هدیه دادند ،دینمان بود...
از بصره تا خرمشهر ،از خرمشهر تا اراک ،از
اراک تا نیشــابور و از نیشابور تا مشهد قدم
به قدم امام را دیدند ،حرفش را شــنیدند و
قلبشان را سپردند به حرفهای امام .شاید
و یا قطعا دلیل زیاد بودن تعداد شیعیان در
ایران و خوردن مهر تایید بر مذهب تشیع به
عنوان مذهب رسمی ایران نیز همین بود...

امامزاده ها...

حتما مسأله زیاد بودن حضور امامزادهها
و ســادات بزرگ در ایران و بــه ویژه در
مناطق و روستاهای شمالی کشور عالمت
سوال بزرگی در ذهن شماست...
پاســخ این ســوال را از زبان ظهيرالدين
مرعشی نویســنده کتاب تاريخ طبرستان
و رويان و مازندران بخوانید:
« پــس از اقــدام مأمون در به شــهادت
رساندن حضرت امام رضا ،gسادات به
ديلمستان و طبرستان پناه بردند .مرعشي
در اين باره مينويسد ... :چون سادات خبر
غدر مأمون كه با حضرت رضا كرد شنيدند،
پناه به كوهســتان ديلمستان و طبرستان

که چه بود آن برادر و چه شد آن خواهر!
شــاید امروز تغییر باورهــای خواهرانه و
برادرانه مان ســخت باشــد اما نشــدنی
نیست .اگر اهل دیار خراسان هستید و به
زیارت بارگاه حضرت معصومه  hبروید،
ناخودآگاه وقتی در حرم بانو قدم میزنید
امواج محبتی که بیــن حضرت معصومه
 hو امام رضا  gرد و بدل می شــود را
با وجود کیلومترها فاصله به راحتی حس
میکنید ،مهربانی و وابســتگی که جز در
مورد امام حســین  gو حضرت زینب
 hسابقه ندارد.
دهه کرامت فرصت خوبی است تا خودمان
را در معرض چشــیدن لذت و شــیرینی
رابطه خواهری و برادری قرار دهیم.

بیان امام به زبان خواهر!

یکــی از دالیل «معصومــه» نامیدن این

نــگاره نشریه دانش آموزی ،فرهنگی و اجتماعی

بردند و بعضي بدانجا شــهيد گشــتند و
مزار و مرقدشان مشهور و معروف است و
بعضي در همان جا توطن نمودند و اوالد
و اتباع ايشان باقيست و چون اصفهبدان
مازندران در اوايل كه
اسالم قبول كردند،
شــيعه بودنــد و با
اوالد رســولاهلل(ص)
حســن اعتقاد داشتند،
ســادات را در اين ملك
مقام آسانتر بود»...
به این صورت در اکثر نقاط
ایــران بخصــوص مناطق مذکــور مردم
میتوانستند از معرفت و محبت این افراد
برخوردار شــوند و به خوبی با اسالم آشنا
شوند...

باز هم ...
رو به روی گنبد میایستم...
دست بر روی سینه...نگاهم فقط یک گنبد طالیی میبیند
و یک آسمان سرشار از بوی خدا
فکر نمیکنم که اگر آقا نبود چه میشد! نه! نمیشود!
مشهد هست و حرم آقا ...
دلم را میسپارم به همان آسمان با خورشید طالیی اش ..
سالم امام مهربانی ها ...سالم پدر...
السالم علیک یا شمس الضحی...
یا بدرالدجی ...
یا علی بن موسی الرضا ...
و رحمه اهلل و برکاته...

بانو ،تجلــی عصمت مادرش حضرت زهرا
 hدر ایشــان است و بر اساس پارهای از
روایات ،این لقب از ســوی امام رضا g
به این بانوی واالمقام اســام داده شــده
است .چنان که امامرضا gفرموده است
« :هرکــس معصومه را در قم زیارت کند،
مانند کســی اســت که مرا زیارت کرده
است».
پس از شــهادت امام موســی کاظم g
 ،امام رضــا  gعهده دار امــر تعلیم و
تربیت خواهران و برادران خود شــد .در
اثر توجهات زیــاد آن حضرت هر یک از
آنان بــه مقامی واال دســت یافتند و نزد
همگان زبانزد شــدند .بــدون تردید در
میان فرزندان امــام کاظم  ، gحضرت
معصومــه  gبعد از حضرت رضا  gاز
نظر علمی و اخالقی واالترین فرزند ایشان
است.

در یکی از معجــزات امام کاظم  gکه
حضــرت معصومه  gنیــز درآن نقش
بســزایی دارد ،هنگامی کــه مرد نصرانی
از ایشــان میپرســد :شــما که هستید؟
میفرماید :مــن معصومه ،خواهر علی بن
موسیالرضا هســتم که این تعبیرسرشار
از محبت ایشــان به برادر بزرگوارش امام
رضا  ،gاز مباهات ایشان به این خواهر-
برادری سرچشمه میگیرد.

خواهری -برادری

از آنجا که برای فهم و درک رابطه صحیح
بین خواهر برادر دیر نیست براى آشنايى
با حــق خواهران و بــرادران به رســالة
الحقــوق امام زيــن العابدين  gرجوع
مىكنيم.
و اما حق برادر تو اين اســت كه بدانى كه
او برايت چون دستى است كه مىگشايى

و پشــتوانهاى است كه به آن پناه مىبرى
و عزتى اســت كه به آن تكيه مىكنى و
نيرويى اســت كه به وســيله آن چيرگى
مىيابى .پس او را وسيلهاى براى معصيت
خدا و كمكى براى ســتم به حق خداوند
مگير و در يــارى او كوتاهى مكن و او را
در برابر دشــمنش يارى كن و ميان او و
شــياطينش فاصله انــداز و او را نصيحت
كــن و در راه خدا به او روى آور .پس اگر
مطيع فرمانبر پروردگارش بود با او باش و
گرنه بايد كه خداوند در نزد تو محبوبتر
و بزرگتر از او باشد.
راز طالیــی بهبود این رابطه ســخن امام
علی  gاســت کــه فرمــود « :برادرت
در دوستی اش نســبت به تو از تو قویتر
نباشد ».
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