دوهــفتــهنـامـــه
دانــشآمـــــوزي
فرهنگ يواجتماعي
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نیمه اول اسفند ماه 1394
قيمت  800تومان

ســـال
بیسـتم
شـماره
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یادداشتاختصاصیپیراموناثرگذاریحضورحداکثریدرانتخاباتمجلس

بنای انقالب آدم انقالبی میخواهد...

7

به بهانه سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر

چگونهحرفهاینقدکنیم؟

معضلهمهگیرشدنبازیکلش

10
به بهانه درخششهای مکرر تیم ملی فوتبال ساحلی ایران

باجاذبه دوستباش!

12
ریشه علمی هاله شناسی

هاله ای که اطراف ماست
13
یک دانش آموز خوب و نمونه در هیچ کجا و پیش هیچ کسی

خودشو نمیگیره!

2

شاید اگر یک خارجی به اینجا بیاید این همه
ناراحتیبرایشتعجببرانگیزباشد.اینپویشها
همشایدبرایهمینشکلگرفتهاند

محضاطالع

این قسمت :تب خشم

اسبآنی

پیامبر(ص)فرمودهاست:

سرنی
سرها فقد ّ
فاطمة بضعة م ّنی من ّ
علی
و من سأها فقد سأنی ،فاطمه ّ
اعز البریّة ّ
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«نگارهتکانی»

سید قاسم حوائجیhavaejy@jonbesh.ir /

سخن نخست
نگـــــاره
دوهفتهنامــه
دانشآموزی
فـرهــنگی
و اجتماعــی

چشم که به هم میزنیم ،چه زود اسفند میشود
و به خود میآییم که ای دل غافل! .امســال هم
به انتها رســید و به قول خواجه « :ای دل شباب
برفت و نچیدی گلی ز عمر»...
بلــی ،یک ســال دیگر هــم از عمر گذشــت و
باز مشــابه هرســال ،این دل نگرانی ســراغ آدم
می آید که نکند نرســیده باشــیم به آن رشد و
صعودی که نوروز امســال در مغزمان پرورانده و
برای خود طراحی کرده بودیم .نکند ســالی که
ســپری شد ،به روزمرگی گذشت و فقط تفریحی
کردیم ودرســی خواندیم و مدرســه ای رفتیم و
نمــره ای گرفتیم و در انجمــن دورهم بودیم و
خوش گذشت!
از شــما چه پنهان ،دقیقــأ همین حس و همین
دلنگرانــی ،ســراغ نگارندگان جنبــش دانش
آموزی هم آمــده و تیم تحریریه نگاره این روزها
بــه صرافت افتادهاند کــه ای دل غافل!؛ نکند به
همه آنچــه بهار امســال در جلســات اتاق فکر
نگاره طراحی کرده بودیم ،نرســیده باشیم؟ نکند
نگاره هم مشــابه خیلی از مطبوعات دیگر ،به دام
روزمرگــی افتاده و خودش را درگیر کلیشــه ها
کرده باشد؟
از خدا که پنهان نیست ،از شما چه پنهان ،همین
استرس منجر شــد به اینکه سردبیرمحترم ،سر
از بیمارســتان درآ ُورد و دبیر تحریریه خواهران
در افــق محو گردید و دبیرتحریریه برادران دوبار
دست به خودکشی نافرجام زد و مدیر اجرایی هم
همزمان دچار افسردگی حاد و شادی مزمن! شد.
مدیرمســئول محترم نیز هماکنون از پشت میله
های زندان! ،مشغول نگارش این «سخن نخست»
است.
خوانندگان جان میرساند ،با هدف
لذا به اطالع شما
ِ
تکانی نوروزی ،تعمیرات اساســی ،انفجارات
خانه
ِ
ساختاریِ هسته ای و غنی سازی محتوایی  ،تا نیمه
دوم فروردین از حضور شــما مرخص و انشاءاهلل
با دستی پر و نشــریه ای متفاوت ،بالفاصله پس
از تعطیالت نــوروزی ،از نگاره مدل  95رونمایی
خواهیم کرد.
سربلند و پیروز و انجمنی! باشید

چهارشنبه پیش مثل همیشه بعد از مدرسه
با دوستانم ســوار اتوبوس شدیم تا به خانه
برگردیم .کامال معلوم بود که مسافران دیگر
از این که یک گروه بچه مدرســهای شوخ و
شــنگ و پر سر و صدا،
سوار اتوبوس شدهاند،
راضــی نیســتند .این
موضــوع را از اخمهــا
و چــپ چــپ نــگاه
کردنهایشان میشد
فهمیــد .در همیــن
گیــرودار مســافری
ســوار اتوبوس شــد
کــه مرد میانســالی
به نظر میرســید .انگار
منکارتش شــارژ نداشت.
مشــغول صحبت با راننده بود
که صدایشــان باال گرفــت و همه را
متوجه خود کــرد« .برو پایین آقا...هر وقت
شارژ داشــتی سوار شــو«».مرتیکه ،گفتم
ایســتگاه بعد شارژ میکنم دیگه »...خالصه
کم مانده بود دعوا شــود که با میانجیگری
مردم قائله ختم به خیر شد .قضیه سادهای
که هر کدام از طرفین ماجرا میتوانستند به
راحتی آن را حل کنند.
چند وقت گذشــت اما قضیــه در ذهن من
هنوز تمام نشده بود .چند روزی درگیر این
موضوع بودم و به دنبال نتیجه .در این مدت
بیشــتر روی رفتارهــای اجتماعیمان زوم
کرده بودم .نمونههای جالبی وجود داشت.
تصادف ســادهای که به زد و خوردی خشن
میانجامید؛ اصــراری بیخود برای ورود زود
تر ماشــینمان به کوچه از فالن ماشین ،که
به بوقی ممتد و ناسزایی آبدار ختم میشد؛
دوســتیای که به وسیله یک سوء تفاهم با

تـــب

فاطمه پاره تن من است .هر که او را شاد سازد ،مرا شاد
ساخته و هر که او را اندوهناک کند ،مرا اندوهناک کرده
است .فاطمه از همه مردم پیش من عزیزتر است.

هاشمیفرHashemifar@jonbesh.ir /

کهـننامهمه

حادثــهای تلخ پایان مییافت؛ بازی فوتبالی
که در پایان به خاطر یک سوتِ سهوا ً اشتباه،
به رینگ بوکس بدل میشد؛...
شاید اتفاقات باال برایم قابل هضم باشد ،چرا
که هر کــدام دلیلی دارد ،هر چند
پوچ و بــی ارزش .ولی بعضی
برخوردهــا هیچ توجیهی
برایشــان وجود ندارد.
مثال ابروهــای درهم
کشیده راننده تاکسی
وقتــی با مســافران
روبــرو میشــود ،یا
برخــورد طلبکارانــه
ساعتساز سر کوچه،
یا متلکهــای بیدلیل
معلم ســر کالس به فالن
دانشآموز یا بعضی برخوردهای
غضبناک ما با دوستانمان در مدرسه
و یا هر محیط دیگر و یا حتی همان ناراحتی
ناشی از سوار شدن یک گروه دانشآموز به
اتوبوس.
شــاید اگر یک خارجی بــه اینجا بیاید این
همه ناراحتی برایش تعجب برانگیز باشــد.
این پویشها هم شــاید برای همین شکل
گرفتهاند .مثــ ً
ا همین کمپین« ممنون که
مهربونــی» را میگویم .بــرای اینکه کمی
مهربانتر باشــیم .حتما به این دلیل است
که به تب نامهربانی دچار شــدهایم .به تب
ناراحتی .به تب خشم.
ب َو الْحِ دَّ ُة تُؤ َِّج ُج
امــام علی (ع) :الْحِ لْ ُم يُ ْطف ُِئ ن ََار الْغَضَ ِ
إ ِ ْح َرا َقه

بردبارى آتش خشم را فرو مىنشاند و تندى
آن را شعله ورتر مىكند.
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص  ، 287ح 6450

اندر احواالت نگاره

نامش بگذارید نگاره
ثانیهSaanie@jonbesh.ir /

در آن روزگارانــی که نــان اتحادیه در
روغــن بــودی ،و اموال سرشــار از
آسمان وزمین براو باریدندی.
آقایــی کــه بعدهــا اورا بابای
نــگاره خواندنــد ،مریــدان را
جمع نمــودی ،آنان را خطاب
کرد کــه ای غافــان چرا ما
برای انجمنیون نشــریه نشــر
نمی کنیم.و این شــد که ملت
از مزایــای آن جمــع بهره مند
گردیدنــد و نشــریه ای درآمد که
حال آن را مشــاهده می نمویید .سال
های دهه 70نشــریه فراوان بود ولی همگی

نامشان کلفت و سنگین بودی لذا بابای
نگاره مریــدان را به دور خود جمع
نمودندی کــه نامــی برگزینند
خوشــگل و ظریــف و مامانی!
نامی که ملت از آن فرار نکنندو
خوشــمزه باشد و این شد که
فرمان شــد نامــش بگذارید
نگار!! جلســاتی برای بررسی
این نام کهن برگزار گشــت و
دیدند نامیاست دخترانه و بسی
سوسول گونه! یک عدد «ه» از نوع
هندوانهای آن به انتهایش افزودندی! و
نامش نگاره شدندی!

سالم رفیق نگاره ای!!
خب! ما که به قولمون عمل کردیم و اینم نوشته منتخب این شماره نگاره
ازمخاطبینعزیزمون!حاالهمنوبتشماستکهاسمومطلبتونتونگارهدیده
بشه!منتظرمطلبتوندرشمارههایبعدیهستیم!
منتظردلنوشتههاتوندرشمارههایبعدیهستیم.

چه شیرینه زیارت اول و چه
تلخه روضه وداع
نویسنده دانش آموز :حمید رضا جوادی

اخـتصاصی

دم دمای صبح بود که رســیدیم کربال حدودا یه ساعت بود اذون
صبح رو گفته بودن.
وای چــی میبینم دو تا حرم ،دوتا گنبد ،لحظههایی که شــبا با
آرزوی دیدنشون تو خواب ،میخوابیدم رو داشتم با چشمای خودم
تو بیداری میدیدم؛ هنوز باورم نمیشــد! اشک تو چشمام جمع
شده بود ،نمیدونستم اشک شوقه یا اشک دوری.
با دوســتان رفتیم وضو گرفتیم و اول رفتیم حــرم اقا اباالفضل
العباس(ع)! وارد حرم شــدیم یاد و خاطرات سفر قبلی اومد جلو
چشــام -آخه ســفر قبلی تا دم در حرم رفتیم ولی نشــد بریم
زیــارت -نماز رو که خوندیم قدم به قدم که نزدیک میشــدم به
ضریح صدای قدمام تو ذهنم غوغا میکرد ،قلبم داشت میگرفت
جمعیت روبروم بودن ،تا ضریح خیلی فاصله داشــتم ،انگار راهی
برام باز شــد که برســم به ضریح! جانم! چه صحنه ای بود باورم
نمیشد شبکههای ضریح رو گرفتم تو دستم و داشتم زار زار گریه
میکردم! یاد شعری افتادم که همیشه گوش میدادم:
سالم آقا که االن روبرو تونم
من ایستادم زیارت نامه میخونم
قدمها رو به عقب شد نمیخواستم از ضریح دست بکشم.
روی سنگ فرش زیبای قطعهای از بهشت نشسته بودم؛ « -بین
الحرمین » -هنوز اقا اذن زیارت نداده بود ،دوستامون رفتن جایی
ببینن برای اســکانمون تا اون موقع ما هم یه استراحتی کردیم
اذون ظهر شد؛ دســتههای عزاداری از خیمگاه که سمت راست
حرم امام حسین(ع) میشه راه میافتادن و از اولین در ورودی حرم
حضرت عباس(ع) داخل میشدن و از بین الحرمین ورود به حرم
امام حســین(ع) پیدا میکردن و از در خروجی میرفتن بیرون.
دوســتامون اومدن ،اسکان جور شد رفتیم وسایل رو گذاشتیم و
لباسها روعوض کردیم .برا نماز رفتیم حرم امام حســین(ع) تا
ضریح رو دیدم زانوهام شکســتن و با زانو افتادم رو زمین ،اشک
از چشمام سرازیر شد .این دیگه اشک شوق بود ،آخه دفعه قبلی
فقط ضریح رو دیده بودم یادش بخیر .بعد از نماز و زیارت اومدیم
رو بروی ضریح نشستیم و یکی از بچه ها روضه میخوند ناگهان
دیدیم مراسم خدام رو میخوان اجرا کنن همه رو بردن کنار ،خدام
به ردیف وایســاده بودن شعر میخوندن همه یکصدا وهماهنگ،
تعریف مراسم رو شنیده بودم ولی تا حاال از نزدیک ندیده بودمش.
چه شــیرینه زیارت اول و چه تلخه روضه وداع هنوز هم با آرزوی
دیدن حرم حتی توی خواب سر روی بالشت میذارم.

محضاطالع

3

مــاووشما
شما
ضمن عرض سالم و خسته نباشــید خدمت تمام شما انجمنی ها و نگاره ای ها.
اوضاع احوالتــون بعد از لغو تحریم ها چطوره؟ اینجا که خیلی اتفافات
خوبی افتاده! مثال تمام صفحه کلید های دفتر نگاره خودشون شعور پیدا
کردند و می دونند چه زمانی باید فارسی باشن و چه موقع انگلیسی!.
درب تمام تاکســی ها هم آروم بسته میشــه! حتی بچه ها گزارش
دادند که تلگــرام هم دیگه به اینترنت احتیاجی نداره و با برق کار
می میکنه! جورابای پسرا هم دیگه بو نمیده و دخترا هم سرانجام
می دونن چی بپوشن!
به هرحال از بعد لغو تحریم ها اتفاقات بسیار خوبی افتاده .از جمله
این که قراره این شماره هم من به پیامکهاتون پاسخ بدم.
طاهریانtaheriyan@jonbesh.ir /

ل ِولَم  !80تــاون هال  .11امکان تغییر
نــام هم فعاله و اکانت تا حاال دیوایس
نشده! قیمت توافقی .خریداران واقعی
فقط زنگ بزنن!!

? ســام .اگه بخام عضو فعال نگاره
بشم باید چکار کنم؟ شوخی موخی
هم ندارم .جدی پرسیدم

برای عضویت در نــگاره مگاره،
کافی اســت با دفتــر مفدر نــگاره،
تمــاس مماس بگیرید ،تــا راهنمایی
ماهنماییتون کنیم .فقط بدون من از
تو بیاعصاب معصاب ترمهاااا!

? نگاره دلم برات خیلی تنگ شــده
بود که امروز به دستم رسیدی« .س
 .ج ا» یه انجمنی

حاال این که دلت تنگ شده بود
رو کار نــدارم! بگو بینــم ُجرمت چیه
که مجبوری با نام اختصاری اســمتو
بنویسی؟

? سالم نگاره .میخاســتم بگم اگه
میشه یک مقاله و مطلبی درباره بازی
معتاد کننده کلش آف کلنز ســاخت
شرکت سوپرســل تحت پشتیبانی
اسرائیل خدا لعنتشون کنه ،بنویسید
و چاپ کنید و درباره حقایق این بازی
و مضرات و اهداف سازندش بگید که،
یکم بچهها بفهمن تو چه دامی افتادن
و باید خودشون رو نجات بدن! نگاره
تا حاال بهترین بودی انشاا ...بهترین
میمونی! «نخود هر آش»

? سالم .نگاره خوب نیست بدم نیست.
لطفا اگــه توی تلگــرام کانال دارین
لینکشو برای اعضا بفرستین.....

سالم! معلومه حالت خوب نیست
بدم نیست! ما فقط یه کانال داریم اونم
کانال کولره دفترمون هست! که البته
اجازه روشــن کردنشو نداریم! اگه اگه
چی؟ جرئت داری بگو!

آها مخاطب عزیز خوب شد یادم
انداختی ،اکانت کلشــمو می فروشم!

راه هــای ارتباط بــا مــا :

وتلفن 051-32226263 :داخلی 231

شــماره پیامــک 3000186263

Negare@jonbesh.ir

حسینی

بشتابید

فروشی

پراید مدل 94
دوماه کار کرده
سه هزار تومن
جون ما بیاین بخرین

استخدام

تعدادی بچه پولدار
خوشتیپ
جهت جمع کردن
آلبوم موسیقی
ترجیحا اگه یه ته
صدایی هم داشته
باشین بد نیست.

به دنبال شایعه خصوصی
شدن دفاتر امانات حرم ،به
یکشرکتخصوصیجهت
ادن کفشداری های
اجارهد ِ
حرم برای رفع مشــکالت
مالی آستان قدس رضوی
نیازمندیم.

قبولیدررشتهو
دانشگاهدلخواه
بدون تالش و
خواندن دروس
کالس های کنکور
شتر در خواب بیند
پنبهدانه

صد در صد
تضمینی

قیافه چلغوز خود را به
مابسپارید.جدیدترین
متدهای مکش مرگ
ما شدن
در عرض سه سوت
پیرایشساسان
سوسول

شـمـــاره
1 8 4
نــیـمه اول
اسـفـنـد ماه
1 3 9 4
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پس از دستگیری نظامیان آمریکایی ،هواپیماهای آمریکایی
بلند شدند تا بچههای مارا بترسانند ولی نیروهای انقالبی با متانت
کامل این پیام را به ناو فرستادند که اگر دست از پا خطا کنید ما
شما را می زنیم

تابلواعالنات
یادداشتاختصاصیپیراموناثرگذاری
حضورحداکثریدرانتخاباتمجلس

بنایانقالب
آدم انقالبی میخواهد...

ساندویچ سیاسی
چندخبریواشکی

1

خبر
بیشترازازخبر

حاج رضا خوراکیان

2

بنیان گذار نگاره ،سرپرست اسبق اتحادیه انجمن های اسالمی
دانش آموزان استان و مدیر عامل موسسه فرهنگی قدس

همیــن چند روز پیش بود که بنای انقالب اســامی
به  38سالگی خود رســید .بنایی که برای ساختنش
خون دل هایی خورده شد ،بنایی که از ابتدا خود مردم
ایران با رهبری امام خمینی (ره) آن را ساختند و امروز
برای ما به ارث گذاشــتند تا باز هم ما ملت ایران ،خود
در سایه رهنمودهای جانشــین خلف معمار انقالب،
امام خامنه ای(مــد ظله العالی) ،از این بنا نگهداری و
مراقبت کنیم .مراقبتی که همانند ساختنش ،سخت
تر نباشد ،آسان تر نیست .چون امروز این بنا در جهان
الگوی استکبارستیزی ،استقالل ،خودباوری ،مقاومت،
پیشرفت ،عدالت و غیره شــده است و این الگو شدن
مخالف سیاست های سلطهطلبان و دشمنان اسالمی
میباشــد که سال هاست تیشه به دست ،با هر روشی
به دنبال ریشــه کنی این انقالب می باشــند .یکی از
مصادیقی که باعث شده دشمنان نتوانند به ریشه این
بنا ضربه بزنند همین حضور گســترده ملت ایران در
راهپیمایی ها و انتخابات است.
 7اسفند ماه امسال نیز برههی حساس دیگری است
که با توجه به شــرایط داخلــی و نیز جهانی ،کما فی
السابق مردم ایران نقش تعیین کننده و اصلی را در این
برهه دارند .حضور حداکثری ملت در انتخابات مجلس
خبرگان رهبــری و نیز مجلس شــورای
پس خیلی
اسالمی و نیز انتخاب افرادی اصلح می
مهم است که افرادی تواند ستون های بنای این انقالب را
متدیــن و انقالبی انتخاب بیش از پیش مستحک م کند .پس
شوند تا دلسوز این نظام بوده حضور حداکثری و انتخاب اصلح
و همواره برای رفع مشکالت و در اینجا بسیار مهم است .حضور
رشد آن تالشی جهادگونه حداکثری مهم است چرا که اساس
داشته باشند
و پایه این انقــاب و نظام مردمی
بودن آن اســت و حضــور حداکثری
و انســجام مردم که خود ریشــه انقالب
هستند یعنی استحکام انقالب و نظام .اما موضوع دیگر
همین انتخاب اصلح است .چون دشمن وقتی از همه
موضوعات ناامید است چشمش به این است که افرادی
ســرکار بیایند که ناکارآمد باشند و برایشان اهداف و
عزت انقالب مهم نبوده و کلید پیشــرفت این انقالب
را بیرون از مرزهای این کشور و در دستان مستکبرین
جهان بجویند .پس خیلی مهم است که افرادی متدین
و انقالبی انتخاب شوند تا دلسوز این نظام بوده و همواره
برای رفع مشکالت و رشد آن تالشی جهادگونه داشته
باشند و آگاهی بخشی به مردم وظیفهای بسیار مهم و
ضروری می باشد که حتی کسانی هم که واجد شرایط
نگـــــاره
ســنی رای دادن نیســتند باید خود را مکلف در این
دوهفتهنامــه
موضوع بدانند .باشــد که در سایهی عنایات امام زمان
دانشآموزی
ّ
(عج) و رهنمودهــای مقام معظم رهبری (دام ظله) و
فـرهــنگی
بصیرت همیشگی ملت ایران شاهد انتخاباتی پر شور
و اجتماعــی
در اسفند ماه باشیم تا تمام نقشه های دشمنان مان را
نقش برآب کند...
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 1ســید حسن نصر ا ،...پس از تماشای فیلم
پیامبر(ص) ،گفته اســت :حقــا که باید این
فیلم را ایرانیها میســاختند چون عربها
نمیتوانند رأفت و مهربانی پیامبر را نشــان
دهند.
 2در ارتبــاط بــا دســتگیری نظامیــان
آمریکایی کــه أخیرا در خلیج فارس صورت
گرفت ،شــنیده شده اســت که فقط شش
نفر از نیروهای ســپاه و بســیج ،این  10نفر
نظامی آمریکایی را دستگیر کرده و به آنها
چشــمبند زده بودنــد و آمریکاییها پس از
دستگیری گریه می کردند که این وضعیت
فیلمبرداری و ضبط شده است.
اما فقط اجازه داده شد ،صحنهای که دست
آنها روی سرشــان بود نمایش داده شــود.
نظامیان آمریکایی دو تا سه دقیقه بیشتر با
ناوشــان فاصله نداشته اند .بعد از دستگیری
متجاوزان ،آمریکاییها اول اخطار فرستادند
و این را گفتند که «ما در منطقه هســتیم و
برخورد میکنیم» .امــا در جواب پیام داده
شد که «ناو های شما در تیررس ما هستند
و در صورت کوچکترین تحرکی اگر خطایی
از شما ســر بزند ،ناوهایتان را به اعماق آب
خواهیم فرستاد» .پس از دستگیری نظامیان
آمریکایی ،هواپیماهای آمریکایی بلند شدند
تــا بچههای مارا بترســانند ولــی نیروهای
انقالبی بــا متانت کامل این پیــام را به ناو
فرستادند که اگر دســت از پا خطا کنید ما
شــما را می زنیم .جان کری هم با نظامیان
آمریکایــی تماس گرفت و به آنها گفت که
«چــرا هواپیماها را بلند کردید که ایرانی ها
را تحریک کنید؟».

3

آقای ابراهیمی ترکمان رئیس ســازمان

فرهنــگ و ارتباطــات اســامی در بعضی
جلســات که بــا علمــا و مراجــع صحبت
کرده ،نســبت به وضعیت شیعیان جمهوری
آذربایجان ابراز نگرانی کرده و خواســتار آن
شده که «به داد شیعیان آذربایجان برسید،
دارند آنها را میکشــند و کســی اعتراضی
نمیکند ،آنها از مــا توقع دارند که در این
حوزه فعال باشیم» .وی به دستگیری رئیس
یکی از تشــکلهای اسالمی تاجیکستان هم
اشــاره کرده که فردی حزب اللهی و نزدیک
به ایران است اما ایران موضع جدی نگرفته
اســت .وی گفته که بحران آینده در آسیای
میانه همین تکفیریها هستند.
 4اســماعیل شــجاعی شــهید اهل سنت
مدافع حرم یکی از جوانــان برومند و غیور
شهرســتان کردنشــین و اهل سنت بوکان
در جنــوب آذربایجان غربی در دفاع از حرم
حضرت زینب (س) به دســت تکفیری ها و
نیروهای داعش به شهادت رسید.
مادر شهید اهل سنت مدافع حرم میگوید:
پســرم عاشق شــهادت در راه خدا و پیامبر
بزرگوارش بود و همیشــه آرزو داشت که در
راه اسالم به شهادت برسد.
 5در روزهــای اوج تبلیغــاتِ نامزدها برای
انتخاباتِ مجلس شــورای اسالمی ،اتحادیه
انجمنهای اســامی دانش آموزان اســتان
شــاهد مراجعه نامزدهایی بــود که پس از
ســالها یاد اتحادیه کرده بودند و برنامهی
اســتفاده از ظرفیت اتحادیــه و انجمنهای
اســامی را برای تبلیغات انتخاباتی داشتند،
که همــه این تالشها بــا مخالفت اتحادیه
مواجه شد.

دستچینتصویریخبرهایانجمنی

خـــبردار

5

دستچین
دستچین
مشارکت دانش آموزان دختر انجمنی
در بافت البسه زمستانی برای مدافعان حرم

بازدید نماینده اندیشمند رهبر فرزانه انقالب اسالمی
از اولین انجمن اسالمی متوسطه اول مشهد

تودیع و معارفه مسئول اتحادیه انجمنهای
اسالمی دانش آموزان شهرستان بجستان

نمایشگاه های مدرسه
انقالب شهرستان قوچان

بازدید مدیرکل سازمان تبلیغات اسالمی
استان از نمایشگاه مدرسه انقالب انجمن
اسالمی دبیرستان فاطمیه

رسم پرواز  94خواهران(اردوی راهیان نور
اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان
استان)

حضورحماسی انجمنهای اسالمی مدارس
کاشمر درراهپیمایی  ۲۲بهمن

حضور حماسی انجمنهای اسالمی دانش
آموزی خواف در راهپیمایی  ۲۲بهمن

نمایشگاه مدرسه انقالب انجمن اسالمی دبیرستان
فرهنگ ناحیه  4مشهد

در حاشیه راهپیمایی  ۲۲بهمن کمپین « اجازه نفوذ نمی دهیم »
توسط انجمنهای اسالمی دانش آموزان مشهد

شـمـــاره
1 8 4
نــیـمه اول
اسـفـنـد ماه
1 3 9 4
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گـــپ

گفتگویاختصاصینگاره
با مهندس صادق حسین زاده ملکی:

شیخزکزاکی
نسـلیمـؤمنوانقالبی
تـربـیتکرده است
بهشتیbeheshti@jonbesh.ir /

اهمیــت مباحثــی که
به سراغ مسئول سابق اتحادیه انجمنهای اســامی دانشآموزان استان
خراسان رضوی و کارشناس مسائل نیجریه رفتیم .او از مطلعین اتفاقات
پیرامــون شــیخ زکزاکی
نیجریه و احواالت شــیخ زکزاکی به واسطه ارتباط نزدیک با خانواده
وجود دارد در منطقه آفریقا
ایشان است.
چیست؟
او چند بار به دیدار شیخ زکزاکی رفته و رابطه نزدیکی با
بهتر اســت بدانیم اهمیت ایشــان
به نظر شما ،ما دانش آموزان
ایشان پیدا کرده است .مهندس ملکی ،به تعدادی از
چگونه میتوانیــم در این جریان
فراتر از منطقه غرب آفریقاست ،چراکه
سؤاالت ما در مورد شخصیت شیخ و تفکرات
ایفای نقش کنیم؟
شیخ زکزاکی جریانی عظیم و انقالبی را
او پاسخگو بود.
در ابتــدا مهمترین مســئله ،شــناختن این
پیریزی کرد ،آن را گسترش و توسعه داد و
شخصیتهای انقالبی در سراسر جهان است ،که
عده زیادی را به این جریان انقالبی خود دعوت
دانشآموزان باید بکوشــند به تدریج با زندگی این
کرد .این جریان عظیم انقالبی درواقع نمایی روشن
شخصیتهای انقالبی و رفتار و عملکرد آنها آشنا
از اسالم ناب محمدی بود و مهمترین نکته در مورد
شوند .ازآنجاییکه حرکت شیخ ابراهیم زکزاکی در
ایشــان ،تأثیر شگرفی اســت که بر قلب میلیونها
غرب آفریقا ،نشان از عمق استراتژیک بودن انقالب
آفریقایی گذاشته است.
اسالمی ایران است ،دانشآموزان باید در حفظ این
البته با توجه به جنایاتــی که اخیرا ً ارتش نیجریه
دستاورد عظیم کوشا باشند و نمود انقالب اسالمی
انجام دادهاست ،قلب میلیونها انسان غیر آفریقایی
ایران در سایر کشورهای اسالمی جهان را بهخوبی
را نیز تسخیر کردهاست .شیخ زکزاکی و جریانی که
درک کنند.
ایجاد کردند ،توانســت نسلی بسیار مؤمن ،فداکار،
نکته دوم درواقع حفاظت از سرچشمه حرکتهای
قانونمنــد و منظم تربیت کنــد و درواقع یکی از
انقالبی و اســامی اســت ،چرا که دشمنان زیادی
مهمترین مســائل زندگی وی کــه در تاریخ جهان
برای سرکوبی این جنبشها خود را آماده کردهاند.
خواهد ماند ،تربیت نســلی نمونه برای بشــریت و
و درنهایت ســومین نکته بعد از حفاظت ،مسئلهی
برای جامعه جهانی است.
تقویــت جریانهای انقالبی در نقاط مختلف جهان
است .چراکه نهایتاً پیروزیهای بیشتری را به دنبال
خواهد داشت.
باتوجه به اکثریت مســلمان کشورنیجریه،
چه میزان ازمردم نیجریه عضوحرکت اسالمی
پس نقش دانش آموزان این اســت که با توجه به
نیجریه هستند؟
زمینههایفراهمشــده در دنیا ،با تغییرات جهانی و
جامعه نیجریــه حدود 200میلیــون نفرجمعیت
انقالبی آشنا شوند و خود را برای پیریزی انقالبی
داردکه حدود 10میلیون نفر ازآنها شیعیان عضو
جهانی و اســامی آماده کنند .دانش آموزان باید
این جنبش راتشــکیل میدهند .البته جریان شیخ
نســبت خود را به وقایع جهان اســام و شریعت
زکزاکی نه فقط درنیجریه بلکه درکشورهایهمسایه
فهمیده و بشناســند و باید تمام توان و انرژی خود
نیجریه ،همچون نیجر وکامــرون ،نیزطرفداردارد.
را برای حفظ انقالبهای جهانی بکار گیرند.
تاپیش ازســال  1985جمعیت شیعیان نیجریه به
 1000نفرنمیرسید ،ایندرحالیاست که اکنون به
 10میلیون رسیدهاست.
دشــمن اصلــی جریانهــای انقالبی در
کشورهای منطقه چه کســانی هستند و بر
البته دستهایپنهان صهیونیسم وکشورهاینظامی
چه اساســی و با چه نشــانههایی شناسایی
قدرتمندجهان ،ســدی دربرابرگســترش حرکت
میشوند؟
اسالمی نیجریه بودهاند.
دشــمن اصلی این جریانها بدون شــک آمریکا،
اســرائیل و صهیونیســم جهانی اســت .البته این
نقش دانش آموزان این است که با
جریان در بین مردم آفریقا و نیجریه قطعاً محبوب
چرا حرکت شــیخ زکزاکی را ادامه انقالب
و
شوند
تغییراتجهانیوانقالبیآشنا
اسالمی ایران میدانند؟
نیست ،ولی آمریکا و اســرائیل توانستند به مراکز
خود را برای پیریزی انقالبی جهانی و
درواقــع حرکت ایشــان نهتنهاادامهدهنده انقالب
قدرت نیجریه نفوذ کنند.
مث ً
اسالمیآمادهکنند
اســامی ،بلکه ادامهدهنده رســالت انبیا اســت.
ال جریان جمعه خونین سالیان گذشته که باعث
شــیخ زکزاکی با یاری از پیامبــر صلیاهلل علیه و
کشتار ســیوچند نفر از شیعیان نیجریه شده بود،
آل و ســلم و اهلبیت علیهمالســام و همچنین
درمــدت زمانی اتفــاق افتاد که تنهــا چند روز از
ِ
موجب موفقیت انقالب اســامی ایران شده بود ،را
علمای اســام ،توانســت اســام ناب محمدی را
بازدید رئیس پلیس نیجریه از اسرائیل گذشته بود.
به جامعه غرب آفریقا منتقل کرد.
گسترش دهد.
البته جریانهایی مثل اسالم سکوالر و جریانهای
چراکه انقالب اسالمی ایران ،هم از منظر ایدئولوژی
ایشــان با شــناختی که از امام خمینی و انقالب
ضد دیــن ،بازوان دیگر آمریکا و اســرائیل در این
و هم از منظر ســبکها و همآرمانها و  ....همیشه
اســامی ایران پیداکرده بود ،این طــرز تفکر که
اقدامات هستند.
پیروزی سعادت و تعالی بخشی
بودهاست.

نگـــــاره
دوهفتهنامــه
دانشآموزی
فـرهــنگی
و اجتماعــی

همه ما حداقل یک بار سینما رفتهایم و حداقل  70درصدمان
هم به فیلم و ســینما عالقهمندیــم .احتماال چیزی در
حدود نیمی از ما بــرای فیلمهایی که میبینیم نقد و
تحلیلی داریم که بر پایه ذوق خودمان است و از این
 50درصد شاید چیزی در حدود  20درصد به دنبال
این هستیم که تحلیل و نقد از روی ذوق خودمان
را به نقدی حرفهای و منظم تبدیل کنیم.
با عرض شــرمندگی باید بگوییــم این مطلب
مخصوص همین  20درصد است و شاید به درد
 80درصد بقیه نخورد.
در این نوشــته میخواهیم کمی با نقد فنی و
حرفهای بیشتر آشنا شــویم و خیلی خالصه
چند تا از مهمترین مبانی و اصول این فن را
توضیح دهیم.

حوضنقاشی
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به بهانه سی و چهارمین
جشنوارهفیلمفجر

چگونهحرفهای
نـقـدکنیم؟

هاشمیفرHashemifar@jonbesh.ir /
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یک نقد و تحلیل درســت و حســابی نقدی
اســت که به سه پرسش اساسی زیر در مورد
فیلــم پاســخ دهــد .اول اینکــه فیلم چه
میخواهد بگوید؟ دوم از چه راهی میخواهد
بگویــد؟ و در آخر هــم میزان موفقیــت فیلم در
رســاندن پیامش چقدر اســت؟ جواب ســوال اول
توصیف محتوای فیلم را شامل میشود .پاسخ سوال
دوم عناصــر تکنیکی و فرمی فیلم را در بر میگیرد
و سوال سوم نیز ارزیابی و قضاوت منتقد از فیلم را
نشــان میدهد که به نوعی جمعبندی محســوب
میشود.

بهتر اســت برای اینکه راحتتر فیلم را
تحلیل کنید ،ابتدا مقدمات آن را فراهم
کنید .برای مثال بخشبندی فیلم به فهم
آن کمــک بســیاری میکنــد و کار را
آســانتر میکند .این بخشبندی میتواند بســیار
جزئی باشد ،مث ً
ال بخشبندی صحنه به صحنه؛ و یا
ً
ً
یک بخش بندی کلی باشــد ،مثال فیلم را کال به دو
بخش تقسیم کنید .جزئینگری در کار نقد بسیار به
افزایش کیفیت کمک میکند ولی ممکن است این
کار در ابتدا مشکل به نظر برسد که کار نیکو کردن
از پر کردن است و باید تمرین کنید!

نکتهای کــه معموال من و شــمای آماتور و
تازهکار به آن دقت نمیکنیم این اســت که
نباید در اولین تجربه به سراغ فیلمهای خاص
و یا فیلمهای خارجی برویم .توجه به این نکته ضروری
اســت که نقد فیلم یک کار تخصصی است و نیاز به
اطالعات نســبتاً جامع و کاملی از شرایط اجتماعی،
فرهنگی و یا حتی سیاسی کشور تولید کننده دارد و
بدون آگاهــی از آنها نقدمان ســطحی خواهد بود.
شناخت فرهنگ آن کشور الزمه نقد منصفانه است که
طبیعتاً در مورد فیلمهای ایرانی شــما ناخودآگاه این
شناخت را دارید.

نباید از این نکته غافل شد که فیلمسازان
فیلم را برای چه کســی میسازند .فیلم
بایــد جذاب باشــد و بتواند بــه نحوی
داســتان را روایت کند که تماشاگران را
درگیر فضای داستانی فیلم کند.
اگر فیلمــی نتواند توجه مخاطبــان را جلب کند،
برای تماشاگر سرگرم کننده نیست .اغلب منتقدان
دستکم به ســرگرمکننده بودن فیلم توجه دارند
و میداننــد که هدف اصلی اغلب فیلمها ســرگرم
کردن مخاطب اســت و فیلم نباید از مخاطب خود
فاصله بگیرد.
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به عنوان یک تمرین پیشــنهاد میکنیم
یک یا چند تا از فیلمهای جشنواره فجر
سال گذشته را این بار به دید یک منتقد
ببینید و نکات خود را بنویسید .بعد نقد
سایر منتقدان نسبت به آن فیلم ها را مطالعه کنید.
این کار قطعاً چیزهای زیادی به شــما یاد میدهد
مثــا چگونگــی نوشــتن نقد کــه آن هــم جزء
مهارتهایی است که هر منتقد باید یاد بگیرد.

6

احتماالً خودتان هم متوجه شــدهاید که
نمیتــوان نقد و تحلیل فیلم را به عنوان
یک حرفه و حتی شــغل در یک نوشته
کوتــاه معرفی کرد ،چه برســد به اینکه
بخواهیم آن را آموزش هم بدهیم .یادداشت برداری
دقیق ،خوب دیدن ،شــناخت ســاختار ،موسیقی
شناسی ،شناخت دقیق عناصر نقد ،چگونگی ارزیابی
و  ...همه و همه شــما در تولیــد یک نقد اصولی و
نسبتاً حرفه ای یاری میکند که طبیعتاً عدم اطالع
از آنها نقدی ضعیف و بی پایه را به دنبال دارد .ولی
نگران نباشید مهم ایناست که شما جزء همان 20
درصد مخاطب خاص ســینما هستید واین از همه
چیز مهمتر است.

موبایلتونطاقچهداره!؟
ازدستندهید

اگر موبایلتون هنوز طاقچه نداره ،پیشنهاد نگاره اینه
که یک عدد طاقچــه براش نصب کنید وکتابها رو
بچینید روش!
به سرمون نزده ،میدونیم به موبایل طاقچه نمیشه
نصب کرد ولی این طاقچه یک نرم افزار ویژه ست
که توضیــح میدهیم به چه درد میخورد .نرم افزار
طاقچه که برای گوشی های اندروید میشود توی
بازار و اینترنت پیداش کرد یک کتابفروشی است
کــه البته کتاب های رایگان هــم دارد .داخل این
کتابفروشــی فضایی هم برای مطالعه کتابهای
مختلف فراهم شــده و برای آن کتابخوان هایی
که سختشــان است خیلی هزار تومن بدهند برای
کتاب های قطور یک فرصت ویژه اســت که کتاب
های محبوب گران قیمتشــان را خیلی ارزان تر و
حتی مجانی تهیه کنند...

شـمـــاره
1 8 4
نــیـمه اول
اسـفـنـد ماه
1 3 9 4
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پـــرونده
معضلهمهگیرشدنبازیکلش

برخورد قبایل یا Clash of Clans
خوشبختانه یا متاســفانه این بازی آنقدر شــناخته
شدههســت که نیازی به توضیــح مفصل و آنچنانی
نداشــته باشــد .اما خدمت آن دســته از دوســتان
خوشبختی که با این بازی آشنایی ندارند عرض شود
که برخورد قبایل یا کلش آو کلنز بازی است در سبک
استراتژیک که توسط شــرکت فنالندی سوپرسل در
سال  2012برای پلتفرم موبایل شرکت اپل عرضه شد
و کمی بعد نسخهی آندروید آن نیز به روی گوگلپلی
قرار گرفت .برخورد قبایل از داستان خاصی پیروی نمی
کند و تا هر زمان که بازیکن تمایل داشته باشد میتواند
به بازی ادامه بدهد.
برخورد قبایل بر اســاس ایجاد ،مدیریت و رشــد یک
قبیله در دنیــای قبایل داخل بازی اســت! پایههای
رشــد و پیشرفت بر اساس چهار عنصر خاص در بازی
محدود شدهاست؛ که عبارتاند از طال ،اکسیرمعمولی
(به رنگ بنفش) ،اکســیر سیاه و الماس (جم) .اکسیر
ســیاه و الماس دو عنصر کمیاب در بازی هســتند.
البته میتوانید الماسها را با پول واقعی خریداری
کنید ،اما سه عنصر باقیمانده را باید در روند انجام
بازی به دســت بیاورید .از طال و اکسیرها برای
ساخت ساختمانها و نیروها استفاده میشود و
پیشرفت شــما در بازی بر اساس این سه منبع
شکل میگیرد ،الماس تنها سرعت پیشرفت شما را در
بازی افزایش میدهد.

چرا کلش؟
دالیل بسیار زیادی به محبوبیت یک بازی کمک میکند .از جمله داستان پردازی ،جلوههای بصری ،تصویرسازی با
کیفیت و صداگذاری قوی ،و البته چند مورد دیگر! اما فرایند تبدیل شــدن یک بازی محبوب به یک بازی فراگیر
بهطوری که بیشتر افراد جامعه با آن آشنا بشوند تا حدودی پیچیدهتر است و البته سادهتر!!چرا سادهتر؟ زیرا به صورت
کلی دو فاکتور مهم در این امر دخالت دارند .سادگی داستان و روند اجرایی آن که البته شرکت سوپرسل
به خوبی این دو نکته را رعایت کردهاست« .مالک یک دهکده باش .صفحه رو لمس کن و ارتقا بده ».شاید
بشــود کل ماجرایی که در این بازی اتفاق میافتد را در جمله باال خالصهکرد ،ســادگی و روان بودن روند
اجرایی آن ،بدون وجود پیچیدگیهای اولیه و قرار دادن امکانات و جزئیات مختلف همزمان با پیشرفت کاربر
در بازی در جذب طیف گستردهی مخاطبان موثر بودهاست .همچنین اجرای این بازی به روی دستگاههایی که همیشه
همراه ما هستند عمومیتر شدن این بازی را به اوج رسانده است!

نگـــــاره
دوهفتهنامــه
دانشآموزی
فـرهــنگی
و اجتماعــی

اعترافات ذهن
خطرناک من
رضاییrezaii@jonbesh.ir /

/
اولین باری که ازش استفاده کردم را به خاطر ندارم
فقــط میدانم از روی کنجکاوی به ســمتش رفتم و
به محضی که همراهم شــد بخشــی از فکرم را مال
خودش کرد.

ســاعتهای زیــادی را بــا او بــودم و درسهــای
زیــادی ازآن گرفتــم؛ فهمیــدم حمــات بــه
ســمتم زیاد اســت و بــرای زنده بودنــم باید دفاع
کنم و بجنگم .دیگر مســئولیتی که برایم ســاخته
بــود را حس میکردم ،مســیولیتی فراتر از یک نفر
داشــتم و برای موفقیتم باید بیشتر تالش میکردم.
بیدار خوابی کشــیدم اما دســت از تالش بر نداشتم
خســته شــدم اما محکمتر ادامه دادم ،گاهی برای
نباختنم روی خیلی از خواســتههایم پا گذاشتم اما
طعم شیرینی پیروزیاش بود که تمام خستگیام را
برطرف میکرد.
خیلیها خواستند در این سالها فکرش را از سر من

بیرون کننــد ،مقاومت کردم ولی
دیگر کم آوردم .چند وقتی هســت آنهایی که مثل
من زیباییهایش را ندیدند ،به قول خودشــان دارند
ترکم میدهند .تو این مدت خیلی عذاب کشیدم؛ تو
کالس ،تو مترو ،صدایش فکر پریشــانم را پریشانتر
میکــرد .تو این روزها خیلی دربــارهاش فکر کردم.
ازش ممنونــم .ممنونم کلش جانم ،شــاید الزم بود
بخشــی از زندگیام باشی تا از تو یاد بگیرم اگر الزم
باشد میتوانم زیر بار مســئولیتم انقدر موفق باشم،
تــاش کنــم و آن را در باالترین حــد توانم انجام
دهم .شــاید الزم بود بخشــی از زندگیام باشی تا از
درسهای تو در بقیهی زندگیام استفاده کنم.

بهوندی behvandi@jonbesh.ir /

پـــرونده
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عزیزی میگفت در بین کاربران تلفنهای هوشــمند موجوداتی وجود دارند که عالقهی عجیبی به در
دســت گرفتن گوشیشان به صورت افقی دارند و بیشتر به صورت انفرادی و در بعضی از مواقع هم در
گروههای چند نفره در کنار مودمهای وای فای دیده میشــوند .شاید آیندگان از این موجودات به نام
کلشیان یاد کنند .شواهد نشان داده ،کلشیان قبال عضوی از جامعه بودند اما بعد از مشاهده و اعتیاد
به بازی آنالین عجیبی جامعه را ترککرده و به سمت دشت سیگنالهای قوی مودمهای اینترنت کوچ
کردند!با ما باشید تا نگاهی داشته باشیم به عامل اعتیاد این موجودات!

من و کلشم و زندگی همین االن یهویی !
طبق بررسیهایی که در ایران انجام شده کلشیان به طور میانگین در روز سه
ساعت و در هر ماه حدود  75تا  100ساعت از وقت خودشان راپای این بازی
میگذارند ،با یک حساب سرانگشــتی متوجه میشویم که در هر ماه نزدیک
به چهار روز کامل از ســی روز وقت کاربــران ایرانی به این بازی اختصاص
پیدا میکند.
در صورت وابســته شدن اســترس و نگرانی مربوط به آنچه که در
لحظات در جریان بودن بــازی ،به هنگام دور بودن کاربر از بازی باز
هم ذهــن بازیکنده را درگیر فضای بازی کــرده و عالوه بر افزایش
تمایل کاربر برای حضور بیشــتر ،بازی تبدیل به دغدغهی اول آن فرد
میشود.

آخرش که چی؟
همانطور که گفتیم این بازی پایانی ندارد .اما زمانی میرســد که
دهکدهی شما به باالترین سطح خودش رسیده ؛ وقتی شما بازی
را از ابتدا شــروع میکنید برای ارتقا و گســترش ساختمانهای
دهکده مقدار مشخصی زمان و منبع نیاز دارید که با پیشرفت در
بــازی منابع و زمان مورد نیاز به شــدت افزایش پیدا می کند .تا
زمانی که در دهکده شــما همه چیز به باالترین حد برسد و دیگر
چیزی برای ارتقا وجود نداشته باشد حدود دو سال زمان نیازاست.
البته راه ســادهتر و پرهزینهتری هم وجود دارد .شما میتوانید با
خرید الماس(جم) این فرایند را ســرعت ببخشید .نکتهی جالبی
که در این مورد وجود دارد ایناست که ،اگر بخواهید یک شبه راه
صد ساله را پیش ببرید باید حدود 80میلیون تومان برای خرید
جم کنار بگذارید.
از قدیــم گفتن که بازی برای زندگی ،نه زندگی برای بازی.
نتیجهگیری را میگذاریم به عهدهی خودتان!
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سخت و نفس گیر
حتما تا به حال ســفری به شــمال و یا جنوب کشور
داشتهاید و پا بر روی شنهای سواحل دریا گذاشتهاید
و لمس کردهاید که حتی راهرفتن بر روی شنها دشوار
است چه برســد بهاینکه بخواهید بدوید و یا فعالیت
فیزیکی داشتهباشــید .حال فرض کنید بخواهید در
ســه وقت مفید دوازده دقیقهای مقابل پرافتخارترین
تیمهــای جهــان ،پرفشــارترین بــازی ممکــن را
انجامدهید و افتخارآفرینی هم بکنید .این کاریاست
که تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان چند سالیاست
انجام میدهد.

درخششهای پی در پی
اولین تیم فوتبال ساحلی ایران 10سال پیش یعنی در
سال  2006با مربیگری فرشاد فالحت زاده تشکیل شد

که در اولین حضور برونمرزی خود توانست در مسابقات
کاپ آسیا سوم شود .ایران به سومیآسیا اکتفا نکرد و با
گذشــت زمان همانند تیم فوتبال و فوتسال ،خود را به
سطح اول آسیا رساند .طبق آخرین ردهبندی تیمهای
فوتبال ســاحلی جهان در ماه سپتامبر ایران در جایگاه
اول آسیا و هفتم جهان قرار دارد.

غول خوار
اولین باری که ایران در رقابتهای جهانی توانست خود
را نشان بدهد ،مســابقات بین قارهای امارات بود .بردن
برزیل پرافتخارترین تیم جهان ،روســیه قهرمان دوره
قبلی رقابتها و ایتالیا ،آن هم در دور گروهی رقابتها،
همه را متوجه تیم کشورمان کرد .در پایان آن مسابقات
ایران در فینال برای دومین بار روسیه را شکست داد و
قهرمان شد و شگفتی آفرید.

با جاذ به دوست باش!!!
باید اهل فوتسال باشی تا محمداحمدزاده را بشناسی.

تمام  71گل ملی محمد احمد زاده یک طرف ،ســه
گلــی که در بازی مقابل مکزیک در جام بین قاره ای
 2015به ثمر رســاند هم یک طرف .سه گل قیچی
برگردان که یکی از یکی زیباتر بود.
انگار در لحظــه زدن گل ،جاذبه وجود ندارد .طوری
از زمین جدا میشــود که انگار بــا جاذبه کنار آمده
است .با  3گل محمد احمد زاده به مکزیک ،ایران این
تیــم را برد و به دور بعدی رقابتها صعود کرد .با این
گلها احمدزاده به عنوان آقای قیچی برگردان جهان
معروف شد.

سالم جام جهانی
تیم ملی کشــورمان پس از پایان رقابتهای آسیایی
و حضور قدرتمند در این مســابقات توانست سهمیه
جام جهانی پرتغال را کســب کند که این اتفاق باعث
شــد رییس و دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا طی
پیامهایــی جداگانه صعود تیم ملی فوتبال ســاحلی
به جــام جهانــی  ۲۰۱۵پرتغال را تبریــک بگویند.
امیدواریم ما هــم بتوانیم بعد از جام جهانی موفقیت
تیم ملی را به هم تبریک بگوییم.

فوتوورزش

نگـــــاره
دوهفتهنامــه
دانشآموزی
فـرهــنگی
و اجتماعــی

بازیهای مقدماتی جام جهانی 1978
علی پروین (کاپیتان تیم ملی) ،عبدا ...فودا(کاپیتان عربستان) و تیم داوری
این بازی با نتیجه درخشان سه بر صفر به سود تیم ملی ایران پایان یافت.

غالم حسین مظلومی در کنار حسن روشن
و علیرضا
خورشیدی ،خط حمله پرتوان ایران در دیدار ریاض
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کیوان فردkeyvanfard@jonbesh.ir /

اخراج دانشآموز نوجوان از مدرسه

تیتر خبرگزاریها بود در حدود دو سال پیش .خبری تلخ که علت
خودکشــی دانشآموز را اخراج از مدرسه ودلیل اخراج از مدرسه را
همراه داشتن تلفن همراه در مدرسه اعالم میکند .از این حادثه تا به امروز
اظهار نظرهای مختلفی از ســوی مسئولین و کارشناسان امر صورت گرفت اما
دریغ از راهگشایی برای این معضل که گریبانگیر نظام آموزش و پرورش شده
است .همراه داشتن تلفن همراه در مدارس کشور دغدغه امروز مسئولین مدارس
و خانوادههاست .نگاره برای ایجاد تلنگری چندباره برای دست اندرکاران این
حوزه این معضل فرهنگی اجتماعی را زیر ذره بین خود قرار میدهد:

زمانی است که گشتهای نامحسوس امنیت اخالقی
مدرسه!!! براساس اخبار واصله از تعدادی دانش
آموز میز اولی!(شــما بخوانید آنتن کالس) وارد
عمل شــده تا منطقه پرواز ممنوع ایجاد کنند
در کالس! ببخشــید موبایل ممنوع؛ کــه البته اکثر
مواقع دســت خالی از کالس بیــرون میروند! چون
کارهرکس نیست گوشی یافتن...

همراه دانش آموز
یا دانش آموز همراه؟
این مســئله آنقدر مهم بود که من را به محل صحنه
جرم یعنی یکی از مدارس ســطح شهر بکشاند و در
آنجــا با تعدادی از دانش آموزان حرفهای و خبره در
زمینه اســتفاده از تلفن همراه در کالس و مدرســه
همراه شــوم .بعد از گپ و گفت کوتاه ســراغ اصل
موضوع میروم و ســوالم را مطرح میکنم «که اصال
چرا موبایل رو به مدرســه می بریــم؟» اولین نفری
کــه جوابم را میدهد اینقدر طرح این ســوال براش
بی معنی اســت که میگوید چرا اصال نباید
ببریــم! وادامه میدهد که گوشــی را
باید مدرســه برد همــان طور که
د ِر بســتنی را باید لیسید(امان
از منطــق ایــن دانشآمــوز!)
نفربعدی بدون معطلی جواب
میدهــد کــه «آخــه چون
همه میارن پــس ما هم باید
بیاریم و نباید کــه کم بیاریم
پیش بچه ها!» ازش میپرســم
که چنــد نفر در کالس گوشــی
میآورند و میگوید« :شــما بگو چند
هیجان
نفر نمیارن! بهخاطر ترس همراه با
ِ
آوردن گوشی به مدرســه است!» این پاسخ سومین
نفر به ســوال من بــود ،که میگویــد خیلی از بچه
ها دفعات اولی که گوشــی میآورند مدرسه بخاطر
همین هیجان و اســترس اولیه است که تقریبا برابر
بــا هیجان ســقوط آزاد یا تک چــرخ زدن با موتور
محســوب میشــود! و ادامه میدهد اما اوج ماجرا

درستی نیســت که مخاطبین خودم رو نگران بذارم
پس مجبورم که همیشــه آنالین باشم و پاسخگوی
مخاطبین گرامی!»

گوشی در اختیار توست
یا تو در اختیار گوشی؟!

حاال بریم سراغ زیان های همراه داشتن تلفن همراه
در مدارس؛ میخواســتم در این رابطه از این دانش
رفیق پایه و دو نیمکت آخر!
آموزان نخبهی گرامی بپرسم ،اما در حین بیان سوالم
در ادامهی همان ســوال من ،دانشآموز بعدی هم با
در مورد زیانهای موبایــل ناگهان چهرههای آنها از
بیان حق بــه جانبی میگوید« :خب ما چیکار کنیم
نخبه به تخمه تغییر حالت داد.
که هک کردن رمز وای فای مدرســه کاری نداره!؟
پس تصمیم گرفتم پرسشی در مورد ضرر و زیانهای
همیشــه هم که تعــدادی رفیق پایه وجــود داره،
موبایل از یک کارشناس علوم اجتماعی و روانشناسی
دوردیف اخر نیمکتها هم که نقطهی
رسانه بپرسم؛ کارشــناس محترم در
کور کالســه ،پــس چــه کاری بهتر
پاسخ سوال ما ،از ایجاد یک ناهنجاری
وسودمندتر از بازیهای آنالین گروهی!
به نام چشم و همچشمی میان دانش
اوج ماجرا زمانی
یــا اینکه مگر ما مســئول بازی کلش
آمــوزان و خانوادههــا میگوید و این
است که گشتهای
هستیم که زمان (warجنگ) هم زمان
را یکــی از دالیل اصلــی ازدیاد تلفن
نامحسوس امنیت
با کالس ومدرســه ماست؟! خب
همــراه بــرای نوجوانــان میداند و
خواهشا مسئولین زیربط و
میگوید متأسفانه بعضی از خانوادهها
اخالقی مدرسه!!!
بیربط رسیدگی کنند!»
بــرای رفع تکلیــف خود نســبت به
براساس اخبار واصله
یکی از دانش آموزان
فرزندشــان رو به تهیــه تلفن همراه
از تعدادی دانش
عبــوری را بــه من
میآورند.
آموز میز اولی!(شما
نشــان میدهنــد و
از عدم تمرکز دانش آموز در کالس و حین
بخوانید آنتن کالس)
خدای شــبکههای
فراگیری مطالب درسی میگوید و یادآور
وارد عمل میشوند
اجتماعی معرفیاش
میشود که طبق تحقیقات ،علت بسیاری
میکننــد ،چون که
از افتهــای ناگهانی تحصیلی به همین
چنــد هزارتــا فالوئر
جهت بوده است .از طرفی استفاده نادرست
دارد البتــه مــن که نفهمیــدم چیه!
از این وسیله و عکس و فیلمبرداری در کالس به خصوص
ولی به هر حال از اینا چند هزارتا داشــت
در مدارس دخترانه ،دانش آموزان وخانوادههایشــان را با
دیگر! پس ســوالم رو بــرای اون تکرار میکنم
چالشهای فراوانی مواجه میکند.
جوابــم رو با کمــی طمأنینه میدهــد« :چون که
در آخــر هــم کارشــناس مــا مهمتریــن خطر و
شــخصیت اجتماعی هستم!» من فکر کردم که داره
آســیب تلفن همراه را در میــان نوجوانان و جوانان
شناســی اجتماعی میکند و االن است که یک
آسیب
اعتیــاد و وابســتگی به آن دانســت و دانش آموزان
ِ
سری نکات به دردبخور بگوید تا من هم یک چیزی
را مخاطــب خــود قــرارداد کــه دوســت عزی ِزمن
کاســب شــوم! اما بدون درنگ ادامه داد که «چون
حواست باشد که گوشــی در اختیار توست یا تو در
همزمان در چند شبکه اجتماعی فعالیت میکنم کار
اختیار گوشی؟!؟
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دو دو تا

درست است که ما قادر به دیدن هاله نیستیم ولی میتوانیم آن را حس
کنیم؛ شاید برای شما اتفاق افتاده باشد که فقط با دیدن یک فرد از او
خوشتان نیاید و هر چه دیگران به شما بگویند که چراااا؟

هالهایکهاطرافماست
ریشه علمی هاله شناسی

کنویسی kenevisi@jonbesh.ir /

انرژی از ارکان اصلی دنیاســت و پیرامون ما
مملو از انرژی های گوناگون است ،یکی از این
انرژیها هاله یا انرژی اطراف بدن افراد است.
در گذشته خیلیها بر این باور بودند که این
علم خرافهای بیش نیست ولی با گذر زمان و
پیشرفت تکنولوژی دانشمندان توانستند این
انرژی را اثبات کنند در ادامهگریزی میزنیم به
بعضی از ابعاد این علم.

هالهچیست؟

واژهی آئورا برگرفته از واژه ی یونانی آورا()aura
به معنی نسیم است و به انرژی تخم مرغ شکلی
گفته میشــود که اطراف بــدن تمام موجودات
زنــده را فــرا گرفته امــا این انرژی با چشــم
قابل دیدن نیســت ولی بعضــی از دوربینهای
مخصوص و حیوانات قابل به دیدن آن هستند.
شاید همه به این جمله بر خورده باشید که (اگر
از ســگ بترسی ســگ میفهمد!) در واقع سگ
همان انرژی شــما را میبیند که به وسیله ترس
تغییر شکل داده است.
درست اســت که ما قادر به دیدن هاله نیستیم
ولی میتوانیم آن را حس کنیم؛ شاید برای شما
اتفاق افتاده باشد که فقط با دیدن یک فرد از او
خوشــتان نیاید و هر چه دیگران به شما بگویند
که چراااا؟ اما جوابی نداشته باشید .میتوان این
اتفاق را به هاله بد یا کدر فرد نسبت داد همین
اتفاق برای افرادی که چهــرهی نورانی و پاکی
دارند نیز صادق است.

هالهچگونهایجادمیشود؟
نگـــــاره
دوهفتهنامــه
دانشآموزی
فـرهــنگی
و اجتماعــی

برای اینکه منشــأ این انرژی را شناسایی کنیم
بایــد برویم ســراغ پروتئین کــه در تمام بدن
وجــود دارد پروتئیــن در بدن ایجــاد یون یا
همان ذرهی بــاردار میکند و چــون پروتئین
ها در خون نیــز وجود دارند در جریان خون به
گــردش در میایند و حرکت این ذرات باردار در
بدن باعث ایجاد یک میدان الکترومغناطیســی
در اطــراف بــدن میشــود کــه همــان هاله
یا آئورا میباشد.

هاله به چه دردی میخورد؟

قدرتهاله

قدرت هاله به چند پارامتر بستگی دارد:

 1هرچقدر قدرت دســتگاه گردش خون شــما
بیشــتر باشــد میزان حرکت یون بیشتر بوده و
انرژی تولیدی بیشتر میشود برای بهبود گردش
خون میتوان آب مصرف کرد چون جریان خون
را رقیق و سرعت حرکت خون را افزایش میدهد.
 2فهمیدیم که یــون را پروتئین تولید میکند
پس هر چه پروتئین خالص تر باشد یون تولیدی
آن قوی تر است.
حال شاید این ســوال در ذهنتان پیش آید که
خالص کردن پروتین که دســت ما نیست؟ در
پاســخ به این ســوال میتوان گفت که چرا شما
میتوانیــد پروتئین خونتان را با اعمالتان خالص
کنید .دانشــمندان اثبات کرده اند که دعا و راز
و نیــاز های عبادی میتواند روی این عمل تاثیر
بگذارد حتــی زمانی که شــما صدقه میدهید
حس رضایتی که در شــما ایجاد میشود باعث
خالص شدن پروتئین شما میشود .پس به این
نتیجه میرســیم که قلب پــاک هاله را قوی تر
میکند.

ثابت شــده کســانی که هالهی قویتری دارند
افراد بیشتری را میتوانند تحت تاثیر قرار دهند
و در یــک کالم رهبر خوبی هســتند ،به همین
منظور در بعضی از کشورهای توسعهیافته یکی
میزان
ســنجش
از پارامترهــای انتخاب مدیر،
ِ
ِ
هالهی آن فرد اســت و حتی در بعضی از کشور
هــا هنــگام ازدواج دو زوج آزمایشــی از آن ها
گرفته میشــود تا بررسی کنند که هاله زوج به
هم میخورد یا نه و گفته شده که میتوان بعضی
از بیماریهــا را هم با هاله درمان کرد و حتی از
روی بررســی هاله افراد میتوان به روان و افکار
آن ها پی برد و ....

چگونههالهشناسشویم؟

اگر به این بحث عالقهمند شدید و عزمتان را جزم
کردهاید که یک هالهشناس شوید این اطالعات
را میتوانید در رشــتهی بیوفیزیک پیدا کنید.
بیوفیزیک یکی از شــاخه های زیستشناســی
است که از روش ها و تئوریهای فیزیک جهت
مطالعه سیستمهای زیســتی استفاده میکند.
دانشــمندان در اين رشته با به كارگيري قوانين
حاكم بر علم فیزیک به مطالعه چگونگي كاركرد
موجودات زنده ميپردازند.
بــه زبــان دیگــر میتــوان چنیــن گفت که
بیوفیزیــک از اصــول ،نظریههــا و روشهای
ت شناســی بهــره میبرد.
فیزیکی برای زیســ 
البته رشــته بیوفیزیک فقــط در رابطه با هاله
نیســت و بحث های سخت محاســباتی را نیز
شامل میشود.

خودشو
نمیگیره!
یک دانش آموز خوب و نمونه
در هیچ کجا و پیش هیچ کسی

کشیدن مدرک ،منصب ،معاشرت با ثروتمندان و سرمایه
داران .تمسخر و تحقیر دیگران :نیش و کنایه در سخنان
و رفتار ،عالیم دیگری از عدم تواضع و فروتنی به شمار
میآینــد .تعریف از خود :تعریف و تفصیل موفقیتهای
مادی و غیرمادی خود و اعضای خانواده ،نیز از نشانههای
دیگر غرور اســت .راههای درمان غرور :خشوع و خضوع
در برابر خالق هستی مهمترین پیش نیاز تواضع در برابر
مخلوق خدا میباشــد .تواضع نه تنها موجب احساس
حقارت و خود کمبینی نمیشود ،بلکه باعث سربلندی،
اعتماد به نفس ،آرامش و عزت و کرامت میگردد.

لبیب labib@jonbesh.ir /

تواضع و فروتنی یکی از مهمترین مســایل ،در اصول اخالقی است تا آن جا که شهید بهشتی این صفت
تواضع را در کنار ایثار یکی از ویژگیهای مترقی جامعه اخالقی میداند .دلیلی که باعث شــد شیطان از
درگاه خداوند متعال رانده شود همین صفت تکبر و غرور بود .حضرت علی (علیه السالم) نیز در حکمت
 252نهجالبالغه دلیل و تاثیر اقامه نماز را که بارزترین واجب عبادی است ،دور کردن صفت غرور و تکبر
بیان میکنند .حال در این ترفند سعی داریم که بفهمیم غرور و خود پسندی چیست و چگونه میتوان آن
را از خود دور کنیم و چگونه یک آدم متواضع باشیم.

غرور و تواضع

غرور به حالت و احساسی گفته میشود که در آن شخص
برای خود ارزش بســیار زیادی قائل است .آدم مغرور از
همه کس و همه چیز خود را باالتر میداند .غرور در برابر
تواضع و نیستی بکار میرود .تواضع مفهومش این است
که انســان خود را پایین تر از آنچه موقعیت اجتماعی
اوست قرار می دهد.
ریشههای غرور
 1جهل و نادانی

انسان سراسر ضعف و عجز وناتوانی است ،هزاران نقص
و نیــاز وجودش را فراگرفته و در اثر ناآگاهی از حقیقت
خویش ،امتیازات و کماالتــی را در خود توهم کرده به
غرور مبتال میگردد و به سبب عالقه شدید به خویشتن،
دیگران را پایینتر و فاقد کماالت به حساب میآورد و به
خاطر غرور ،دیگر نمیتواند حقیقت را تشخیص دهد و
پیوسته در مسیر گمراهی گام برمیدارد.
 2کمبود ظرفیت

انســانها از نظر اســتعدادهای درونی یکسان نبوده و
دارای قابلیتها و ظرفیتهای متفاوت میباشند .برخی
با مشاهده کمترین امتیاز مادی یا مقام و مرتبه معنوی
خود را گمکرده،که گویی قلّههای کمال و مدارج بلند علم
و معرفت را فتح کردهاند ولی اگر به دید انصاف نظر شود
معلوم نیست که برتریها و فضیلتهای شخص مغرور

سالم دانشآموزی 15ســاله هستم که خیلی از
آیندهی خود میترسم؛ نمیدانم بعد از این همه
درس خواندن آیندهام چه میشود و این ترس کم
کم دارد درمن اثر میگذارد ،باید چه کنم؟؟؟

دکترعلیاکبرعصارنیا

(پزشک عمومی و دکترای روانشناسی بالینی)

برای آنکه تمــام نوجوانان عزیــز بتوانند آینده
خوبی را برای خودشــان رقم بزنند توجه به دو
نکتهی مهم الزم است:
اول اینکه رشــته تحصیلی و یا شغلی خود را بر

 3عقده حقارت

یکی دیگر از ریشههای غرور ،عقده حقارت و نوعی پستی
و ذلت است که شخص مغرور در باطن خویش احساس
میکنــد و با ابزار بزرگی و دســت زدن به کارهایی که
شایسته او نیست میکوشد تا حقارت درونی خویش را از
مردم پنهان کرده و شکست و واماندگی خود را از قافله
رهپویان طریق کمال و سعادت جبران نماید.
امام صادق(ع) میفرمایند :هیچ کس الف بزرگی نمیزند
مگر به خاطر ذلّتی که درخود احساس مینماید.
روانشناسان بر این نکته تأکید دارند که هر نوع انگیزه
برتری خواهی و کبر و غرور ریشــه در احســاس عدم
امنیت روحی داشته و از عقده حقارت نشأت میگیرد.
عدم تحســین و تکریم دیگران :مغرورها بر خالف افراد
متواضع ،هیچگاه موفقیت ،فضیلت ،دانش و تواناییهای
علمی ،هنری ،اجتماعی و ورزشــی و ...دیگران را مورد
تشویق قرار نمیدهند.
توقع داشــتن از دیگران :اینکه کار و خدمتی را در حق
دیگران انجام دهیم و انتظار داشــته باشــیم ما را مورد
تحســین و ســتایش قرار دهنــد .فخر فروشی :به رخ

اســاس عالقه و آگاهی انتخاب کنند و صرفا به
خاطر عناوین مهندســی و دکتر شــدن موضوع
خودشــان را انتخاب نکنند و بروند با دانشجوها
و فارغ التحصیالن رشــتههایی که فکر میکنند
به آنها عالقه دارند مشــورت کنند و ببینند که
واقعیت آن رشــته با آن چیزی که فکر میکنند
منطبق هســت یا نه .بعــد از آن که واقعیت آن
رشــته را شناختند ،ببینند که آینده آن رشته را
دوست دارند یا نه.
بعد ازآنکه بــا آگاهی و عالقه (بنده روی این دو
کلمه تاکید دارم) رشــته خود را انتخاب کردند،
نکتهی دوم تالش است.
مــن در جایگاه مشــاور کســی را ندیده ام که
با رشــته ی خوبی که انتخاب کرده و تالشــی
کافــی که صرف آن کــرده ،به جایی نرســیده
باشــد .یعنی کســانی که به این دو شرط عمل

یادآوری اصل و پایان خویش

اگر انسانی به نوع آفرینش خویش دقت کند در مییابد
کــه از آب نجس بدبو به وجود آمده و در آخر تبدیل به
مرداری میشــود که اگر چند روز در بیرون بماند بوی
متعفن او همهجا را فرا میگیرد و بهترین عزیزان نیز از
او فرار میکند .امام صادق(ع) از پدران بزرگوار خود نقل
میکنند که امیرمؤمنان(ع) فرمودند:
«در شــگفتم از آدمی که آغازش نطفه ،پایانش مردار و
در این بین حامل کثافات است چگونه تکبر میورزد»
تقویــت مصدایق تواضع در خود :باید گونههای مختلف
تواضع را در ایــن زمینه مراعات کنیم مث ً
ال یکی از آنها
سالم دادن به دیگران است و یا متواضعانه و نرم با مردم
ســخن بگوییم و ســعی کنیم دیگران را برخود مقدم
بداریم و بیشــتر با فقیران نشست و برخاست کنیم .در
حدیثی از رســول اکرم(ص) آمده است« :هرکس برای
خدا تواضع کند خداوند او را از مقام رفیع بهرهمند سازد
و هرکس تکبر و غرور ورزد خداوند خوارش میکند».
تفكر در آفرينش هستي:

اگر انسان نظارهگر عالم هستي باشد عجز و ناتواني خود را
در مييابد و اگر تمام انسانها گرد هم آيند تا بال پشهاي
را به وجود آورند از انجام چنين كاري ناتوان خواهند بود
وحتي اگر انسان در خودش تأمل نمايد مشاهده ميكند
خداوند چه کارخانه عظيمي را در وجود او نهادینه كرده و
همه آنان با نظم و ترتیب حيرتآوري به كار خود مشغول
هستند؛ در این هنگام است که انسان خود به خود عظمت
خدا را اذعان میکند و از کبر و غرور در امان میماند.

کردهانــد حتمــا بــه موقعیت خوب شــغلی و
تحصیلــی رســیده اند،البته در مباحــث صرفاً
درسی .مباحث اجتماعی و ارتقایی متفاوت است
اما از زاویه تحصیلی و شــغلی مطمئنا به جایگاه
خوبی میرسند.
اگــر کســانی علیرغم ایــن دو نکتــه باز هم
اضطــراب دارند ،اینهــا وســواس دارند یعنی
به صــورت وســواسگونه فکــر میکنند .پس
نوجوانان هم نباید بدون توجه و مشــورت وقت
خــود را تلف کنند و از آن طرف هم اگر کســی
با آگاهــی و عالقه رشــتهای را انتخاب و برای
آن تالش داشتهباشــد ولی دغدغــه و اضطراب
هم داشتهباشــد این دغدغه و اســترس بیهوده
و وســواسگونه اســت لذا اگر دو این شــرط را
رعایت کنــد بداند که با ضریب باالی  90درصد
مؤفق میشود.

سئواالتشما

آینده ام چه میشود؟

دارای ارزشی حقیقی باشد .حتی اگر ارزشی داشته باشد،
ارزش برای ما نیست ،بلکه در حقیقت ،امانت و عاریهای
اســت که در اختیار ما قرار گرفتــه و صاحب اصلی آن
آفریننده آسمانها و زمین است.

نشانه های غرور:

ترفند
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شـمـــاره
1 8 4
نــیـمه اول
اسـفـنـد ماه
1 3 9 4

با بریدن این قسمت و مراجعه به فروشگاه «کتاب آفتاب»
از تخفیف بیست درصدی در خرید این کتاب بهره مند شوید.
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کتابانه

شهیدمجتبیحسینزادهملکی

نگاهی به رابطه عبد و موال
مرتضوی فرmortazavifar@jonbesh.ir /

همـکالسی

مهدی زادهmahdizade@jonbesh.ir /

در شماره قبل گفتیم درباره همکالسی عزیز آقا مجتبی
ملکی ،اینکه کجا پــرواز کرد و قبلش چطور درس پرواز
آموخته بــود در زمین ،در ســیاره رنج .این شــماره از
حرفهایش برایتان مینویســیم ،شــاید بشود گفت آقا
مجتبی مینویسد برایمان:
« اما سخنی چند با همسنگرانم در سنگرانجمن اسالمی
دبیرســتان :برادران ! در پیشــبرد اهداف عالیه انقالب
اســامی پیش از پیش کوشا باشــید و هرگز در کارها و
برنامه ریزیهایتان سهل انگاری و سستی نکنید .در کنار
فعایتهای اسالمی به مسئله درس نیز اهمیت بدهید.
همواره در کارهایتان خدا را به یاد داشته باشید و فراموش
نکنید نام تشکیالتتان را چه گذاشتهاید!
اگر بخواهید دچار انحراف ،تزلزل و پوچی نشوید و در خط
امام بمانید (ان شــاا )..واگر بخواهید راه شــهیدان را ادامه
دهید ،باید در تشکلهای با محتوای اسالمی که در خط
والیت فقیه است ،باقی بمانید .حال این تشکل میخواهد
در مدرسه با عنوان انجمن اسالمی باشد یا در مسجد به
عنوان پایگاه بسیج! معیار اصلی رضایت خداست.
امروز امید امام و اســام همیــن نیروهای حزباللهی و
متعهد و جوانان هستند».

این ســتون که در خدمت شماست ،شاید ظاهرش تنها یک ستون باشد ولی باطنش کتاب فروشی است و
تخفیف و قرعه کشی و جایزه و دست و جیغ و هورا!! ما در این ستون فقط کتاب معرفی نمیکنیم ،بلکه به شما
برای خرید کتابی که معرفی کردهایم ،تخفیف هم میدهیم .لذا دوستانی که تصمیم به خرید کتابهای این
ستون دارند ،کافی است مستقیم به فروشگاه «کتاب آفتاب» مراجعه کرده و کتاب را بخرند .اما نکته کنکوری
ماجرا این است که در این صورت از بیست درصد تخفیف برای این خرید برخوردار شده و حالش را میبرند.

حتما شــنیدهاید که میگویند
دانشآموزان انجمنی فرهیخته
هســتند چرا که بــرای همه
زندگی خود برنامه دارند،
امورات
ِ
کتابخوانی هم از امورات مهم
زندگی انجمنیهای فرهیخته
است که میدانیم الاقل هفتهای
یک کتــاب غیــر درســی را
می جوند ،و اینگونه اســت که
نگاره نشان افتخار فرهیختگی را به خوانندگان
این ستون اهدا مینماید.
همه مــا در زندگی روابــط مختلفی را تجربه
میکنیــم چشــمهایمان را که بــاز میکنیم
رابطــه با پدر و مادر را حــس میکنیم بعد از
مدتی برادر یــا خواهر را میشناســیم و کم
کــم اعضای فامیــل را چه دور و چه آشــنا،
درهرصورت با اعضای خانــواده ارتباط برقرار
میکنیم و رفتهرفته وارد جامعه میشــویم و
ارتباط گســتردهتری را در مدرسه ،دانشگاه و

وصدایویالونسلفضاراپرم یکند...
نویسنده دانش آموز:ن.جاویدی

داستانک
نگـــــاره
دوهفتهنامــه
دانشآموزی
فـرهــنگی
و اجتماعــی

روژان
دختــرک تکیه داده بر کنج تخت صورتی رنگ ،صدای هق
هقش خفه میشــود در میان پوشــال های شکم عروسک.
میآید نزدیک ،ثانیهای همراه میشــود با سرخوردن قطره
اشــکی و میآید پاییــن ،میچکد (صدای قطــره ی آب).
میرود باال زوم میشود روی دستها،
دســتهای کیپ شــده دخترک روی
گوشها .کیپ شــدنی برای نشنیدن،
نشــنیدن صدای زیر جیــغ مادر و بم
هوار پدر .صــدای تپش قلبش نزدیک
اســت ،آنقدر نزدیک که به گمانش از
شکم عروسک است که شنیده میشود.
(تــاپ تاپ تاپ تاپ) صدای تپش قلب
پخش میشود.
طبق معمول بیســت دقیقه یا حداکثر
نیم ساعت ،صداها قطع میشود (حرکت
تند عقربه ها روی ساعت دیواری)
دانیار
در محکم بســته میشود (،لرزش شیشــه ها و ریختن کمی از
سیمان پشت در) بدون هیچ لباس مناسبی ...هوای آذر و اینقدر
ســرد! انگار پاییز هم زیادی جدی گرفته است .نیشخندی کج
بر کنج لبانش نمایان میشــود و زمزمه میکند:مگر زندگی هم
ارزش جدی گرفتن دارد؟!
کالفه ،دســتی در موهای پرپشــت نامرتبش فرو میکند ،چند

در زندگی با همسر و فرزندان تجربه
میکنیم .برای بهتر شدن ارتباطات
تــاش میکنیــم و ارتباطهایمان
را گســتردهتر میکنیــم ،از همهی
این رابطهها کــه بگذریم ،در عالم
هســتی یک ارتباط هست که اگر
بخواهی به صورت طبیعی سرت را
پایین بینــدازی و زندگیت را بکنی
آن رابطه به صورت تصادفی شــکل
نمیگیرد باید برایش زحمت کشــید همانطور
کــه برای برقرار ارتباط با خانواده و دوســتان
تالش میکنیم برای رابطه با خداوند هم باید
تالش کنیم .این دســت ســواالت در کتابی
بــه نام «نگاهی به رابطــه عبد و موال» به قلم
حجت االسالم و المســلمین علیرضا پناهیان
پاسخ داده شده است .در این کتاب تالش شده
تا با بررسی و نگاهی عمیق ،با کیفیت بهتری
به رابطه عبد ومعبود پی برد و برای دستیابی
به رابطهی بهتر با پروردگار متعال تالش کرد.

ســرفه ...حرفهای ناگفتهاش را انــرژی میکند در پاها ...مردها
کالفگی شــان را قدم میزنند دیگر ،نه؟! فکرت که مشغول باشد
عقربه ها ماراتــون میدهند انگار ...میچرخنــد و میچرخند...
قدم به قدم تا اتوبان ...کنار پل فلزی گذر عابر ،مینشــیند روی
گاردریل کنار جاده ...نگاهش به گذر ماشین ها و فکرش...
***
دســتهایش را به هــم میمالد و فرو میکند در جیب شــلوار
کتانش ،هنذفری اش را بیرون میکشد کالفه از گرهها پلیلیست
را باال پایین میکند ،انگشــت ســردش ثابت میشود و پلی( .و
صدای ویالونســل فضا را پر میکند ).صــدای بوق ممتد ،خط
ترمز باقی مانده روی آســفالت ،بوی
لنت ترمز...جمع شدن مردم ...تماس
اضطــراری ...خــورده شیشــه های
پخش شده کف خیابان ...صدای آژیر
آمبوالنس ،پلیس ...گوشی جدا شده
از هدفون ...صدای ویالونسل...
دانیار
صدای ویبره گوشــی موزیک را قطع و
وصل میکند ،با آرامش گوش میدهد
به لرزش ها ...یک بار ،دو و ســه ..و این
یعنــی آرامش ...اعــام وضعیت صلح
در خانه .واین قــراردادی بین او بود و
خواهرش ،روژان .روی گاردریــل میچرخد با قصد عزم به خانه.
این همه جمعیت؟!فکر میکند(چطور متوجه نشده ام؟)
به طرف جمعیت میدود ...ماشــین،خون  ،صدای ویالونســل،
پسری با شلوار کتان درازکش روی زمین.
برمیگردد ،تعجب چشمانش را به خنده وامیدارد شخص پشت
دوربین را و لبخندی از ســر رضایــت میزند میگوید«:کاااات»
(پایان پالن اول).

ایســتگاه

کمیک
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اندرباب رویاهای زمستانی
بیاد اون روزهاییکه برف میومد!!
مجید خسرو انجم

آدم برفی بسازید...

در مصرف سوخت صرفه جویی کنید ...

اگر زکام شده اید ،دائما بینی خود را بگیرید...

فرشاد بیا
مجسمه تو ساختم !!

یخ کردم!
کی آبگرمکن رو خاموش کرد؟؟

هنگام عطسه از دستمال استفاده کنید

سر خوردن روی یخبندان لذت ببرید...
از ُ

البته منظورم این بود که از سر خوردن خودتان
لذت ببرید نه دیگران . . .

اقال ً دستتو می گرفتی
جلوی دهنت

تفریح
زنگتفریح
زنگ

حجم های دو به دو
محمدمهدیرنجبر

سالم رفقا.
12حجم رنگی می بینین که شــش تای اون ها تکراری هســتن و فقط
رنگ شون تغییر کرده!
اگه به این حجم ها با دقت نگاه کنین متوجه می شــین که لنگه ی هر
حجم با چه حرفی از الفبا معرفی شده .دقت داشته باشین که عکاس از
حجم هایی که رنگشــون تغییر کرده ،از زاویه ی جدیدی عکس گرفته
و بعضی از عکس ها رو هم عمدا کمی شــیطنت آمیز گرفته تا شما در
شمارش تعداد مکعب های تشکیل دهنده ی حجم اشتباه کنین.
کافیه در پیامکی که برامون می فرستین بگین حجم کنار هر حرف الفبا،
کنار چه حرف دیگه ای تکرار شده.
پاســخ این معما رو در شــماره بعدی می بینین و اســم برندگانش هم
همین جا درج میشه.
برندگان مســابقه قبلی فاطمه رحیمی و حامد سلیمیان هستن
که برای دریافت جایزه شون باهاشون تماس می گیریم.
فعال!

آخرین مهلت ارسال پاسخها 15:فروردین ماه1395
شماره پیامک3000186263 :
و آدرس پست الکترونیکیNegare@jonbesh.ir :

شـمـــاره
1 8 4
نــیـمه اول
اسـفـنـد ماه
1 3 9 4
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زنـگآخر

دوهفتهنامهدانشآموزی
فرهنگیواجتماعینگارهتوس

شماره

184

صاحبامتیاز :اتحادیهانجمنهایاسالمی
دانشآموزانخراسانرضوی
مدیرمسئول:سیدقاسمحوائجی
دبیرتحریریه :محمدجاویدی
مدیرهنری:امینکوثری
مدیراجرایی :شاهینرستمیان
صندوقپستی91375-3344:

w w w . J o n b e s h . i r

نمابر3 2218767 :
تلفن / 051-32226263 :داخلی 231
شمارهپیامک3000186263:
نشانی:مشهد/خیابانامامخمینی(ره)
امامخمینی(ره) 7سجادییک /اتحادیه
انجمنهایاسالمیدانشآموزانخراسانرضوی
Negare@jonbesh.ir

negare.mag@gmail.com

فرشتهپورfereshtepor@jonbesh.ir /

روزانه یک دانشآموز
دانشآموزی
یادداشت های

کیوان فردkeyvanfard@jonbesh.ir /

چقدر چشم نواز شده اند سنگ فرش های شهر
حاال متوجه شــده ام که چشــمانم چقــدر الکی
میچریده اند..
در نمازم یک دور رصد خبری داشتم!اخبار هم
با صدای جناب حیاتی جلب میکند حواســم را در
هنگام قرار.
بدجور نمازهایم بوی نم میدهد!..
غروب آدینه،هوای پاییز،نم نم بارون،خش خش
برگ ،تکبیرگلدســته ،کامال هوا دونفرست..تو که
همیشه هستی اما من به پایه بودنم تردید دارم!...
اللهم العجل الولیک الفرج
برای دانلود شــبانه قید خواب رو میزنم اما برای
مناجات شبانه بسیار مقید بر رعایت هفت ساعت
خواب هستم!امان از بعضی بهونه های بی بهونه!
باید بیش تر حواســم جمع باشــد ،ده یا پانزده
دقیقــه تاخیر در قــرار هم بدقولیســت!بدقول ها
مسلموننیستند!!
دین ندارد کسی که وفای به عهد ندارد (پیامبر اکرم)
به اشک های خودم مشکوکم!گاهی اوقات انگار
اشــکام و ناله هــام صرفا جهت همرنگ شــدن با
جماعت جاری میشود.اشکایم هم دیگر شوری قدیم
را ندارند ولی من با شور خاصی گریه میکنم!!

نگـــــاره
دوهفتهنامــه
دانشآموزی
فـرهــنگی
و اجتماعــی

مجلس شــورای اسالمی تاکنون  47شهید تقدیم انقالب اســامی کردهاست ،که از این تعداد  42نفر
نماینده و  5نفر از کارکنان و مســئولین اداری میباشند .از بین شهدای نماینده  27تن در انفجار دفتر
مرکزی حزب جمهوری اســامی در هفتم تیر ماه  1360توسط منافقین 5 ،نفر در ترور 2 ،تن در دفاع
مقدس و  8نماینده نیز در فاجعه سقوط هواپیمای مسافربری توسط بعثیان عراق به درجه رفیع شهادت
نائل آمدند .از شهدای کارمند یک نفر در جمعه خونین مکه 2 ،نفر در انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری
اسالمی و  2نفر نیز در جبهههای دفاع به شهادت رسیدهاند.

شهید آیت ا ..مدرس
سیدحسن طباطبایی قمشه ملقب به آیت
ا ..مدرس در ســال  1249در روستای
سرابه شهرستان اردستان از توابع استان
اصفهان متولد شد .با تشکیل دوره دوم
مجلس شورای ملی از طرف چندی از
مجتهدان طراز اول به مجلس شورای ملی
معرفی گردید و از سوی مجلس نیز پذیرفته شد .وی
در دوره ســوم نیز از طرف مردم تهران به نمایندگی
انتخاب شــد؛ ولی این مجلس به علت فشار خارجی
و آغاز جنگ جهانی اول یک سال بیشتر دوام نیاورد.
ایشان که یکی از مخالفان سرسخت رژیم پهلوی بود
تا دورهی ششم در مجلس حضوری بسیار فعال داشت
و بارها نیز تبعید گردیــد .رضاخان در طی برگزاری
انتخابات مجلس هفتم ،با مداخله آشکار در انتخابات و
حذف آرای وی ،اجازه نداد مدرس به مجلس راه یابد
.او در  ۱۶مهر  ۱۳۰۷دستگیر و به دامغان و مشهد و
سپس به خواف تبعید شد.
شهید دكتر مصطفی چمران
دكتر چمران یکی از شخصیتهای برجسته
انقالب و یکی از فرماندهان بزرگ هشت
ســال دفاع مقدس اســت درحالی که
کمتر کســی از نمایندگی ایشــان در
مجلس شورای اسالمی اطالع دارد .شهید
چمــران در اولیــن دوره انتخابات مجلس
شورای اسالمی ،از ســوی مردم تهران به نمایندگی
انتخاب شد و تصمیم داشت در تدوین قوانین و نظام

جدید انقالبی ،بخصوص در ارتش ،حداكثر ســعی و
تالش خود را بكند تا ساختار گذشته ارتش را تغییر
دهــد .وی در یكی از نیایشهای خود بعد از انتخاب
نمایندگی مردم در مجلس شورای اسالمی ،اینگونه
خدا را شــكر می گوید « :خدایا ،مردم آنقدر به من
محبت كردهاند و آنچنان مرا از باران لطف و محبت
خود سرشار كردهاند كه به راستی خجلم و آنقدر خود
را كوچك میبینم كه نمیتوانــم از عهده آن به در
آیم .تو به من فرصت ده ،توانایی ده تا بتوانم از عهده
برایم و شایسته این همه مهر و محبت باشم ».چمران
سپس به نمایندگی حضرت امام (ره) در شورای عالی
دفاع منصوب شــد و مأموریت یافت تا به طور مرتب
گزارش كار ارتش را ارائه نماید.
شهید سید عبدالحمید دیالمه
عبدالحميد ديالمه در چهارم ارديبهشت
 1333در تهران و خانوادهاي مذهبي
چشم به جهان گشود .وي درسال 52
وارد دانشگاه مشهد شد .شش سال
بعد در رشــتهی دكتراي دارو سازي
فارغ التحصيل شد .او در دوران دبيرستان
سه سال از مكتب حوزه علميه قم استفاده كرد .وی در
دوره اول مجلس پس از انقالب از طرف مردم مشهد
کاندیدا شد که مورد حمایت علمای برجسته قم واقع
شــد و به عنوان نماینده مردم مشهد انتخاب گردید.
در شروع مجلس نیز عضو هیئت رئیسه سِ نی مجلس
بود .پس از آن به عنوان ریاست کمیسیون شوراها در
مجلس به ایفای مسئولیت پرداخت.

پنهان
پیدا وپنهان

کاندیداهابخوانند!

