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میثاق نامه دانشآموزان عضو قرارگاه استانی اتحادیه انجمنهای اسالمی
دانشآموزان خراسان رضوی ،خطاب به نماینده ولیفقیه
در استان ،حضرت حجتاالسالموالمسلمین علم الهدی :

با سالم و احترام
ضمن عرض تبریک به مناســبت آغاز ســال  1395که رهبر معظم انقالب آن را
ســال « اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل» نامگذاری فرمودهاند؛ ما دانشآموزان عضو
انجمنهای اسالمی مدارس استان در حالیکه با دلی آکنده از غم و اندوه رحلت یار
دیرین انقالب حضرت آیت ا ...واعظ طبسی سال جدید را آغاز کردهایم ،از خداوند
متعال مســئلت داریم که روح مط ّهر ایشان را در سای ه الطاف ثامن االئمه و شمس
الرضا (علیه آالف التحیه و الثناء) قرار داده و از رحمت و
الشموس حضرت ابالحسن ّ
مغفرت خود بهره مند نماید.
همچنین با عرض تســلیت خدمــت جنابعالی بابت از دســت دادن این بزرگوار،
مسئولیت جدید و خطیر شــما را به عنوان نماینده رهبر معظم انقالب در استان
خراســان رضوی ارج نهاده و تجدید عهد و میثاقی با حضرتعالی به منظور پیروی
و اطاعــت از راه والیت مطلقه فقیه و حضور در صحنههای فرهنگی و اجتماعی ،به
عمل میآوریم؛ چنانکه این تشکل انقالبی از ابتدا با تقدیم شهیدانی بلند مرتبه پای
انقالب ایستاده است ،باشد که از این پس نیز مقاومت خود را در دفاع از اصل انقالب
شکوهمند اسالمی و نظام مقدس جمهوری اسالمی با فعالیتهای فرهنگی و تربیتی
خود نشان دهد .امید است که با دعای خیر رهبر معظم انقالب و حضرتعالی توفیق
ادامه دادن راه امام عزیز و شهدای سربلند انقالب از فرزندان انقالبیتان سلب نشده
و آنچنان که شایسته است در عرصههای فرهنگی به خوبی نقش آفرینی کنیم.
با آرزوی توفیق و سعادت روز افزون شما از درگاه خداوند متعال
جنبش دانش آموزان خراسان رضوی

بررسیاجمالی
عملکرد
تلویزیون
در نوروز 95
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اهداف صداوسیما،
تولید برنامههای
سرگرمکننده برای
جذب و ارتباط بیشتر
با بینندگان تلویزیون
است .شبکه نسیم ،یا
همان شبکه نشاط و
سرگرمی ،با شروع به
کار خود ،توانست این
دغدغه صداوسیما را به
خوبی برطرف کند
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نگاره بهار و آغاز سال را باهم میخواهد و
میپسندد .بهار را بهانهی بهتر شدن و آغاز سال را
فرصتبرنامهریزیبرایاینمسیرمیداند

محضاطالع

آنچهخواهیددید...

پساپیکنوروزی

ق علیه السالم :
امام صاد 

هیچ نوروزینیست مگر آنکه ما در آن روز منتظر فرج
محمدصلی اهلل علیه وآله] هستیم ؛ چرا که
[ظهور قائم آل ّ
نوروز از روزهای ما و شیعیان ما است
مستدرک الوسائل  ،ج  ، 6ص 352

سا ِل«لطفاًشعارندهیم»
مبارکباد!

سید قاسم حوائجیhavaejy@jonbesh.ir /

سخن نخست

جمعیــت ،مقابــل منــزل متوفی جمع شــده
و بــا چشــمان گریان ،منتظر شــروع مراســم
آمبوالنس حمل میت میرسد و
تشییعجنازهاند.
ِ
خانواده مرحوم ،بیتابی میکنند.
ما هم کناری ایستادهایم که بهرسم ادب ،با همکار
عزیزمــان که در ســوگ پدر نشســته همدردی
کنیم .اما این وسط ،یک وصله ناجور ،بدجور توی
ذوق میزند؛ پشت درب آمبوالنس با خط درشت
نوشتهاند:
«اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل»!

نگـــــاره
دوهفتهنامــه
دانشآموزی
فـرهــنگی
و اجتماعــی

در حال پیدا کردن ارتباط میان این دو هســتم که
موتور دژبانی ارتش عبور میکند درحالیکه همین
جمله روی شیشــه موتور هم نصبشده است .حاال
معادله سه مجهولی شــد! .آمبوالنس بهشت رضا،
موتور دژبانی و شعار اقتصاد مقاومتی .شعاری با یک
قی ِد تأکیدی بر اقدام و عمل ،دارد فریاد میزند که
دادن خالی و بازی با کلمات بس است
دیگر ،شعار ِ
و مســئولین محترم! خواهشا دست از شعارزدگی،
بردارید که دیگر ،امــام و امت ،تحمل حرف بدون
عمل را ندارند و وقت ،وقت اقدامات کاربردی و مؤثر
برای مقاومسازی اقتصاد کشور است.
اگر مروری بر اســامی ســالهای گذشته داشته
باشــیم مشــاهده میکنیم که در  9سال اخیر،
 8ســال با عناویــن اقتصادی نامگذاری شــده
ِ
مختلف یک دهه
اســت لیکن از بس مســئولین
اخیــر در قوای ســهگانه و ســایر نهادهای مؤثر
درحرکت اقتصادی کشــور ،با نگاهی شعارزده به
اسامی سالها نگریســته و در حوزه اقدام و عمل،
قدمهایی کوتاه و ناکافی در این مسیر برداشتهاند،
«راهب ِر» معنوی ،سیاســی و نظامی کشور را ناچار
کردهاند که این بار صراحتاً در انتخاب نام سال ،به
اهمیت عملگرایی و عملیاتی کردن بحث اقتصاد
مقاومتی بر روی زمین و نشان دادن محصول کار
به مردم تأکید نمایند.
امید که در سال پیش رو ،جامعه نوجوان کشور،
خصوصاً جنبش دانشآموزی اســتان ،در راستای
فرهنگســازی بحث اقتصــاد مقاومتی ،همچون
گذشــته ،پرچمدار تحقق اهداف «ملی» و لبیک
گویِ بهفرمان «ولی» ظاهر شود.

آدم ها دو دســته اند ،دســته اول کسانی که
اهمیت نوروز برای آنهــا به خاطر همراهی با
فصل بهار اســت .فرقی نمیکند که سال هم
نو میشــود یا خیر! .این آدم ها اگر بهار فصل
دوم سال هم بود برای آمدنش جشن گرفته و
احتماال ســیزدهبهدر هم میرفتند .البته این
دسته را دســت کم نگیرید .آنها افراد فکوری
هســتند و بهار را به این چشم مینگرند که
نشانگان طراوت ،تازگی و زندگی مجدد است.
آن را سرآغاز تغییر میدانند و آن را به زندگی
های شان هم تعمیم میدهند .نگاه این دسته
به این معنی است که هنوز جای امیدی هست
و انســان میتواند به سمت بهتر شدن تغییر
کند.
دســته دوم افرادی هســتند که نوروز را به
خاطر اینکه شــروع ســال اســت ،گرامی
میدارند .ســال که یک مقطع زمانی وسیع
اســت ،فرصت برنامه ریزیهــای دوباره را
فراهم میکند .لذا برای این دســته ،شروع
سال مهم تر از بهار است ،احتماال اگر سال با
زمستان یا پاییز هم شروع میشد ،برایشان

تـــب

ما ِمن َیو ِم ن ٍ
َحن نَ َتو َّق ُع
َیروز إ ّال و ن ُ
ِ
ِ
ِ
ِف ِ
یه ال َف َر َج ِألن َُّه ِمن أیّامنا و أیّا ِم ی َعتنا

دره کیdoraki@jonbesh.ir /

فرق چندانی نداشــت .این دســته شباهت
زیادی به آن افرادی دارند که برای شــروع
هر کاری منتظر شنبه هستند.
و امــا نگاره .نگاره موجودی فرا دســتهای!!!
است .درعینحال که هر دو نگاه برایش خیلی
مهم است ،در هیچ کدامشان نمیگنجد .بهار
و آغاز ســال را باهم میخواهد و میپسندد.
بهار را بهانهی بهتر شــدن و آغاز ســال را
فرصت برنامهریزی برای این مسیر میداند.
سال  95با همهی فکرهایی که در سر دارد
آغازشــده و بنا داریم این شــماره را چیزی
شبیه «پسا پیک نوروزی» قرار دهیم .به این
معنی که بعد از نوروز به دست دانش آموزان
میرسد و بهتر از آن اینکه نیاز به حل کردن
هم ندارد .این شــماره مروریست بر اندک
روزهایی که از سال جدید گذشته و طراحی
روزهایی بیشــتری است که پیش رو داریم.
ازآنجاکه نگاره ازجمله موجودات « به تغییر
اهمیت دهنده» است ،این شماره را متفاوت
از گذشته به دیدار شما میفرستیم و منتظر
واکنشهای مخاطبانه تان می نشینیم.

شما
مــاووشما
سالم رفیق نگارهای عزیز .چه خبر؟ خوبی؟ چی؟ تعجب کردی!!!!؟ از چی.....؟...آهان فک کردی هشت صفحه
از نگاره برای تو ارسال نشده ....؟....خخخ....نه بابا .....این شماره چون در حال ایجاد تغییرات خیلی جدیدی
در نگاره هســتیم ،هشتصفحهای چاپشده و جای بعضی از مطالب هم اســتثنأ فقط در این شماره تغییر
پیداکرده .منتظر تحوالت اساسی نگاره در شماره بعد باشید .فقط برای اینکه نگاره روز به روز پیشرفت کنه
و مطالبش همونطوری باشه که شما میخواین ،لطفا نظراتتون رو از طریق سامانه های زیر برای ما ارسال کنید.

هاشمی فرhashemifar@jonbesh.ir /

?  0937***0834ســام .ببخشید از طرف کجا
پیامتون رو دریافت کردم؟

ســام ما ناسا هستیم .احتماال پیام رو هم بچه
های روابط عمومی واست فرستادن .باید بگم یکم تو
جامعه آماریشون دقت کنن.
?  0936***5069نــگاره روز به
روز بی کیفیت تر میشه .متاسفم.

بله...متاســفانه جنس کاغذ
روز به روز بی کیفیت تر میشــه
ولی خب شما به مطالب توجه
کنیــن ،کیفیــت کاغــذ مهم
نیســت .در هــر صــورت اگر
انتقــادی در رابطه با هر یک از
بخش هــای نگاره دارین ،لطفا از
طریق همین سامانه برامون ارسال
کنین تا ان شــاءا ..کیفیتمون ،به فول
اچ دی برسه.
?  0937***9903سالم عذر میخوام .برای دریافت
نگاره باید چکار کنم؟

باید آغوشتون رو باز کنین تا نگاره خودش بیاد
تــو بغلتون .آها باز ،باز تر ...یکــم دیگه ...نه دیگه در

این حد...خوبه ،همینجور واســتین االن میاد .اگر هم
این مورد جواب نداد ،میتونین به ســایت jonbesh.ir
مراجعه کنین.
?  0915***1853با ســام دو هفتــه نامه خوبی
دارید  .مطالب مفیدی دارد .تشــکر .در قســمت
اندرباب کتابخوانی شماره  183اگر مبانی فلسفه را
نمی آوردید یا تصویر کودکی را جایگزین می کردید
بهتر بود.

منم بهشــون گفتم ما رو قاطــی این بازی ها
فلسفیشــون نکنــن ولی کــو گوش شــنوا .همش
دم از اگزیستانسالیســم وجــود و و امانیســم غربی
بــا رویکــرد زندگی بشــر در وانهادگی شــخصیتی
می زدن ...واال...

?  0936***8510من خیلی خوشــحالم که نگاره
دست من میرسه ما همیشه در دفتر انجمنمون نگاره
رو تحلیل میکنیم! اینجا دفتر انجمن مدرســمون
و ! I love you negare

تا اونجا که من میدونم موگرینی و اشتون هم به
اندازه شما واسه برجام جلسه تحلیلی نگذاشته بودن.
این نشون میده چقدر خوبیم ما..... .خیلیییی!!!!
(حالت خندوانهای خوانده شود!!!)

گویاشکستطرحهایتحریمیآمریکا
علیهکوبا،سببشدهتاسیاستتغییرنگرش
با این کشور را دنبال کند

کوبا،پاشنهآشیل آمریکا
بررسی سفر باراک اوباما به کوبا
اسحاقی eshaghy@jonbesh.ir /

تابلواعالنات
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دستچین
دستچین

گزارش تصویری اردو های رسم پرواز94

برادرانانجمنی(هفتهاولاسفند)وخواهرانانجمنی(هفتهآخربهمنماه)

خبر
بیشترازازخبر
یادمان شهدای هویزه و مقتل شهید واال مقام سید حسین
علمالهدی،بنیانگذاراتحادیهانجمنهایاسالمیخوزستان

کوبا کشوری در غرب جهان ،جزیرهای کوچک
اما مهم میباشــد ،که در چند دهه گذشــته،
باعث ایجاد التهــاب برای امریکا بهخصوص در
منطقهی امریکای جنوبی شــده است .کشوری
که بین ســالهای  1953تا  1959به رهبری
فیدل کاســترو انقالب کرده و باعث سرنگونی
حکومت دیکتاتوری باتیستا شد.
بر طبــق اخبار ،قطــع رابطه کوبا بــا آمریکا
برمیگردد به ســال  1961و درســت اندکی
پس از انقالب کوبــا ،که به خاطر مقاومتهای
این کشــور درزمینههــای مختلف بهخصوص
زمینه نظامی ،آمریکا روابط خود را قطع کرده
و تحریمهای فلجکنندهای را علیه این کشــور
بهخصوص پایتخت آن یعنی هاناوا وضع کرد.
امــا در پس این روایت ،روایــت دیگری نهفته
است که تأکید میکند ،دشمنی آمریکا با کوبا
به سالهای بسیار دور گذشــته بازمیگردد و
ریشه در نگرش استعماری آمریکاییها دارد .
بااینحــال ،خبری که در ایام نوروز بازتابهای
زیادی در رسانهها داشــت ،مربوط میشود به
سفر باراک اوباما رئیسجمهور آمریکا به هاوانا
پایتخــت کوبا .این ســفر در حالی اتفاق افتاد،
کــه حدود نیمقرن از تحریم بودن این کشــور
توســط آمریکا میگذرد .اوباما در این ســفر با
رائول کاســترو ،رئیسجمهــوری کنونی این
کشــور دیدار کرد و با فیدل کاســترو دیداری
نداشت .نکتهای که وجود دارد ،چرایی تصمیم
اوباما برای ســفر به این کشــور و ایجاد روابط
تازه بعد از ســالیان دراز میباشد .گویا شکست
طرحهای تحریمی آمریکا علیه کوبا ،سبب شده
تا سیاســت تغییر نگرش با این کشور را دنبال
کند و گویا آمریکا به این نکته پی برده است که
با توجه به تقابل آمریکا و روسیه طی این چند
ســال ،کوبا در نزدیکترین نقطه به او میتواند
پاشنه آشیل ضربه روسیه در مقابل ضربههای
آمریکا در اوکراین و ســایر مناقشات باشد .لذا
برای این تغییر نگــرش در کوبا ،باید تغییراتی
در جامعه مدنی آن ایجاد شــود .شــاید بتوان
گفــت ،ارتباط با جامعه مدنی کوبا از مهمترین
مجراهای نفوذ به این کشــور بهحساب میآید.
اما باید به این نکته نیز توجه شــود که کاسترو
رهبر کوبا همان کاســتروی چنــد دهه پیش
اســت ،با همان سیاستهای ضد امپریالیستی،
و مردمی که با آرمان های ضد ســرمایهداری
زندگی میکنند.

برگزاری هیئت انصارالمهدی(عج)
در شب شهادت حضرت زهرا (س)
در مسیر حرکت به سمت سرزمین نور

منطقه مرزی شلمچه ،یادمان شهدای
عملیات کربالی چهار و پنج

یادمان شهدای کربالی چهار و پنج؛ شلمچه بوی چادر خاکی مادر را می دهد

یادمان شهدای کربالی  ،4نزدیکترین
منطقه مرزی با کشور عراق ،نهر خین

یادمان دهالویه ،محل جراحت منجر به
شهادت شهید دکتر مصطفی چمران

شـمـــاره
1 8 5
نــیـمه دوم
فروردین ماه
1 3 9 5
پادگان ثامن االئمه،
محل اسکان زائران شهدا

منطقه مرزی شلمچه ،یادمان شهدای
عملیات کربالی چهار و پنج
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گـــپ

گفت و گو با محمد جواد میری ،مدیر هنری شهرداری مشهد

المانهای فیروزه ای
بهوندیbeheshti@jonbesh.ir /

حدود پنج ســال پیش ،مشهد به عنوان پیشرو در میان شهرهای کشور حرکتی را در ساخت
المانهای شــهری در ایام نوروز آغاز کرد ،که تاثیرگذاری آن بر شهروندان ،مسافران و زائران
مشهدالرضا(ع) خیلی زود موجب جلب توجه همگانی و زبانزد خاص و عام شد.
اســتفاده از طرح های نوســتالژیک و خاطــره انگیز در کنار اجــرای ایده های
خالقانه هنرمندان سراســر کشــور ،از جمله نکاتی بود که ســبب شد ،مردم
به خوبی با این ســازه ها ارتباط برقرار کنند و ســایر کالن شــهرهای کشور
نیز به تبع مشــهد ،طراحی المــان های نوروزی را پیگیری کنند و مشــهد
را نیز ،الگــوی خود در این زمینه قــرار دهند .اما بر خــاف انتظار مردم،
طی  4ســال اخیر،رفته رفته از تعداد و کیفیت المان ها کاســته شد و دیگر
نه خبــری از آن المان های بهــار  1390بود و نه اســتقبالی از جانب مردم
دیده می شد.
نوروز  ،1395زمانی که شــهرداری تصمیم گرفت ،دوباره حال و هوای شهر را
با المان های نوروزی ،بهاری کند و طراوتی دیگر به مشــهدالرضا(ع) ببخشــد.
خوشــبختانه امسال المان های نوروزی استفاده شده در سطح شهر ،از لحاظ کمی و
کیفی رشد زیادی نبست به  3-2سال اخیر داشته است و توانسته لحظاتی به یادماندنی
را برای مردم رقم بزند.
به همین جهت ،گفتگویی داریم با ســید محمد جواد میری ،مدیرهنری شهرداری مشهد تا با
سازو کار تولید این طرح های خالقانه در مشهد آشنا شویم.

نگـــــاره
دوهفتهنامــه
دانشآموزی
فـرهــنگی
و اجتماعــی

ایدههای اولیه این المانها توسط چه کسانی
مطرح میشود؟
در ایــن حــوزه ،بهصــورت معمــول بــرای ایده
پــردازی ،توســط شــهرداری مشــهد فراخــوان
زده میشــود و همزمــان بــا این فراخــوان ،در
خصــوص مضامیــن و موضوعــات موردنظــر نیز
تصمیمگیــری صورت میگیرد و ســپس ،با توجه
به ایــن مضامین ،هنرمندان در فراخوان شــرکت
میکنند.

معموالً کار ســاخت المانها چقدر زمان
میبرد ؟
زمان موردنیاز برای ساخت کامل یک طرح
بستگی به حجم و سنگینی آن دارد ،ولی
مرحله ســاخت طرحها از حدود  2تا 3
ماه قبل از عید آغاز میشود.

از بین ایدههایی که به دست شما میرسند،
با چه ســازوکاری طرحهای قطعی ،انتخاب
میشوند؟
طرحهای ارائهشده توسط داوران و کارشناسان این
حوزه ،اولویتبندی میشوند و بعد از بررسی کامل
ایدهها ،با طراح آنها جهت پختهتر کردن ایدهشان
تمــاس گرفتــه میشــود و درنهایت با مشــورت

آیا درزمینهی ماندگاری
و پایــداری این نمادها،
کاری انجامشده است ؟
هرساله ســعی ما این بوده
اســت که طرحها به ســمت ماندگاری
بیشــتر حرکت کنند .بهعنوانمثال ،امسال در
کنار  60المان کارشده در سطح شهر ،حداقل 30

المان از ســالهای گذشــته وجود دارد  ،که بعد از
بازســازی و ترمیم در نقاط مختلف مشهد استفاده
میشوند .
توزیع این نمادها در ســطح شــهر به چه
صورت بوده است؟
عالوه برقرار گیری المانها در مناطق و بوستانهای
پرتردد شهر ،تصمیم بر این شد ،در نقاطی از سطح
شــهر مشهد که قب ً
ال اقدامی صورت نگرفته بود و از
جهت وجود المانها محروم بودند ،از این ســازهها
استفاده شود.
آیا مشهد ،امســال نیز ،در این زمینه الگو
سایر شهرها بوده است ؟
ایــن عنوان که کارهای حجمی بهصورت منظم و با
این گستردگی در سطح شهر انجام بگیرد ،ابتکاری
بــوده ،که برای اولین بار در مشــهد مقدس صورت
گرفته اســت و در سالیان بعد سایر شهرها بهتدریج
به سمت این هنر ،گرایش پیدا کردند.
اســتقبال مردم و زائران به چه صورت بوده
است؟
درمجمــوع ،بازخوردهای خوبــی را از جانب مردم
داشــتهایم و اســتقبال مردم از طرحها بیشازحد
انتظار بوده است.
همینکه هنرمندان بتوانند با استفاده از شیوههای
متنوع ،هنر خود را به مردم نشان دهند و مردم نیز
با آنها ارتباط برقرار کنند ،نکته مثبتی اســت که
در حال حاضر ،در جهت رشد آن تالش میکنیم.

کارشناسان ،طرح موردنظر انتخاب و اجازه ساخت
داده میشود.

این عنوان که
کارهای حجمی
بهصورت منظم و با
این گستردگی در
سطح شهر انجام بگیرد،
ابتکاری بوده ،که برای
اولین بار در مشهد مقدس
صورت گرفته است

خندههای
دورهـمی

حوضنقاشی

برر
تل سیاجمالیعملکرد
ویزیون در نوروز 95
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یک سر سوزن خالقیت

رضایی -حسینپور

تولید برنامههای سرگرمکننده باهدف جذب مخاطب
و ارتباطگیری بیشــتر مخاطبان با تلویزیون ،یکی
اصلیترین بخشهای فعالیت صداوسیما میباشد که
میتوان مهمترین اقدام در مسیر این هدف را شروع
به کار “شبکه نسیم” با محوریت سرگرمی و شادی
عنوان کرد .فراهم کردن بستر مناسب برای ساخت
برنامههایی با شــکل متفاوت ،مهمترین سیاست
این شبکه بود که نتیجهی آن نیز تولید برنامههای
گفتوگومحور مثل “خندوانه” و “دورهمی” بهجای
سریالهای تکراری دیگر شبکههای سیما بود.
این برنامههای پربیننــده گویا به مذاق مخاطبین
چنان خوش نشست که حتی بعض ًا تکرار آنها را هم
از دست نمیدادند.

خندوانه

همیشــه ایدههای نو نگاههای زیادی را به ســمت
خودشان میکشند .ایدهی خندوانه هم بهخوبی برای
جای خالی زندگی مردم طراحی شد؛ “خنده”ی بدون
سادگی این ایده ،جذابترین
بهانه ،برای “خندیدن”.
ِ
نکتهی آن بود که با بازخوردهای مثبت اکثر مخاطبان
همراه شــد .فصل اول خندوانــه با مخاطبان کمتری
تولید شــد و پله به پله رشــد کرد و در فصل دوم با
چاشــنی “اســتندآپ کمدی” به بلوغ خود رســید.
خندوانــه دهانبهدهــان بین مــردم پیچید تا حس
مثبتش بین همه منتقل شــود و نظــرات زیادی در
قبال آن مطرح شــود .از معدود برنامههایی است که
بهصورت علمی بحث خنده را مطرح میکند .بخشی
از موضوع این برنامه ســبک زندگی است که موضوع
اساسی کشور ماست« .خندوانه » زمان و مسائل زمان
را خوب میشناسد .بهسختی میتوانید برنامهای را پیدا
کنید که در ماه اول پربیننده شود؛ آنهم در شبکهای

که تازه تأسیسشــده است .همچنین عنصر خالقیت
و مشــارکت مردمــی در این برنامه ،بدون شــوهای
نمایشی،یک امتیاز مثبت ویژه را برایش لحاظ میکند.

دورهمی

در وصف شــب کــوک و دورهمی بهتریــن واژه ای
که میتوان گفت همین «تقلید مو به مو» اســت .از
دورهمی شــروع میکنیم که با توجه به انتظار بعضی
از اصحــاب هنر به ورود مجریاش به رســانهی ملی،
خیلیها منتظر بودند حاصل کار را مالحظه کنند .از
تقلید موبهموی دکور از یکی از برنامههای طنز هندی
که کام ً
ال نقل محافل شــده بود بگذریم ،میرسیم به
ً
آیتمهای نمایشی که مثال حول محور خانواده در سه
نسل میگذشت تا شوخیهای مجری ،دعوت مهمانان،

نوع حضور شرکتکنندگان و حتی صحبتهای مجری
که گاهی به ســرزنش مستقیم بیشــباهت نیست.
دورهمــی بابیان برخی از رفتارهــا و عادات مردم در
قالب اجرا یا نمایــش ،طنز انتقادی خود را به بیننده
القا میکند .منتقدین حرفهای دورهمی را تکراری و
لحن آن را بیادبانه میدانند و انتقادات زیادی نسبت به
رفتار مهران مدیری در این مجموعه دارند.

شب کوک

از قدیم گفتهاند تا زمانی که قطاری حرکت نکرده به آن
سنگ پرتاب نمیکنند ،اما آیا اصراری به حرکت قطاری
است که نه مشخص است به کجا خواهد رفت و نه لوازم
یدکی دارد و نه استقبال خاصی از حرکت آن میشود و
بیشتر مایه طنز دارد تا آموزش و فرهنگسازی!

ِ
حرف مهمی که باید دید
آرامaram@jonbesh.ir /

از بازیگران بادیگارد اســامی آشــنایی چون ؛مریال
زارعی ،امیر آقایی ،بابک حمیدیان ،پرویز پرستویی
و شیال خداداد به چشــم میخورد که البته حضور
کامران نجــف زاده در نقش کامران نجف زاده برای
خودش داستانی جدا دارد!
چرا انقدر دير اومدی؟ مأموریت بودم
شغلت چیه؟ تو حفاظتم
نگهبانی؟محافظم

ازدستندهید

ازآنجاییکــه ایــن روزها بــرای دیــدن یک فیلم
درستوحسابی که ارزش دیدن و وقت صرف کردن
و مهمتر از همه هزینه کردن داشــته باشــد ،نگاره
بهجای شــما زحمتکشیده و این گزینهها را بعد از
کلی تحقیق و تفحص گشته و یافته است!
کفــهی تــرازوی اکرانهــای نوروزی به ســمت
«بادیگارد» ســنگینتر بود .فیلمی کــه این روزها
سروصدای بلندتری داشــته و خیلیها از محتوای
جذاب و صحنههای اکشــن آن صحبت میکنند.
هجدهمين اثر یک کارگردان نامآشــنا که 5سال را
صرف مطالعه و تحقیق و نگارش در مورد همین فیلم
کرده ؛ «بادیگارد» ی که ایده اولیه آن به اواخر دهه
80برمیگردد ساخته ابراهیم حاتمی کیا است.
دو شخصیت اصلی داستان؛ حاج حیدر ،شخصیتی
یکند.
انقالبی و متعهد است که نقش بادیگارد را ایفا م 
ی آن با بازی پرویز پرستویی،
و نوع شــخصیتپرداز 

این نقش را برای مخاطب فراتر از قهرمان روی پرده
و در قامت سردار قاسم سلیمانی مجسم میکند .و
شاید این دیالوگ این نقش ،آرمان خیلیهای ما برای
بصیرت اجتماعی و سیاسی باشد « :من با پوست و
گوشتم میدونم نظام چیه ،شخصیت کیه؟ کجاش
مقدسه و کجاش نا مقدسه؟»
نقش میثم با بازی بابک حمیدیان جذابیت خاصی
به فیلم بخشیده است چراکه میثم جوانی ست نابغه
که شیطنتهای جوانی خودش را دارد و درعینحال
مانند پدر شهیدش متعهد به انقالب و اسالم است.
بابک حمیدیان بهدرستی توانسته تکههای پازل این
شخصیت را کنار هم قرار دهد.
یکــی از ســکانسهای جذاب فیلم کــه بیننده را
شــگفتزده میکند آخرین ســکانس آن است که
بازیگران حرفهای فیلم بهخوبــی از پس اجرای آن
برآمدهاند.

آهان پس بادیگاردی

هجدهميناثریککارگرداننامآشناکه
5سال را صرف مطالعه و تحقیق و نگارش
در مورد همین فیلم کرده است

شـمـــاره
1 8 5
نــیـمه دوم
فروردین ماه
1 3 9 5

ذره بین
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تــوییکه
حواستهست
روایتی از بهار و بعضی ها!

عمرانی  -کیوان فرد omrani@jonbesh.ir / kyvanfard@jonbesh.ir /

بعضی ها هستند .نوروز که میآید ،وسایلشان را جمع میکننند .میروند شمال .شلوارک میپوشند و جوجه
کبابی باد میزنند! بعضیها هم هستند که آخ ِر عید ،به التهاب انگشت شست مبتال شدهاند .از شدت فعال
بودن توی تلگرام یا جا به جا کردن کانالهای تلویزیون از روی کاناپه!
و نهایت ًا بعضیها هم هســتند که بین این همه شلوغی و شور عید دیدنی و مسافرت ،رفته اند...باقیش را
خودتان بخوانید! این شما و این هم حکایت آنهایی که توی عید هم دست از سر کتاب بر نداشتهاند!

ِ
پشت کوه!

پرنــده پر نمیزند .به جز یک چندتایی گنجشــک
که توی حیاط بزرگ مدرســه قدم میزنند .میروم
داخل .از راهرو که رد بشوی و چندتایی پله را بروی
باال ،بقیهاش فرش اســت .جا کفشــی و کمدهای
فلزی که قرار اســت جــای وســایل و کتابهای
بچهها باشد.
آن جلوتر هم دو تا میز گذاشــتهاند برای مراقبها.
که حواسشان هســت همه درس بخوانند حتماً! از
اینجا به بعد ،چیزی به جز سکوت نمیشود شنید.
شــاید صدای ورق خوردن کتابی یا تراشیدن مداد!
بله .درســت آمدهاید .اینجا ،اعتکاف علمی اســت.
درست وسطِ نوروز!
ِ
پشــت کوه! دبیرســتان استعدادهای
موقعیت ما:
درخشان .شهید هاشمی نژاد .2
صبح ها بفرمایید اعتکاف!

نگـــــاره
دوهفتهنامــه
دانشآموزی
فـرهــنگی
و اجتماعــی

عقربهی ســاعت به دو که میرســد ،صدای زنگ
مدرسه با ســر و صدای بچهها قاطی میشودِ .
وقت
ناهار است .کتابخانهی توی حیاطِ پشتی ،حاال شده
محل نماز و ناهار .صحبت کردن شــصت و
اســت
ِ
خــردهای آدم را که بگذاری کنا ِر شــلیک درهای
نوشــابه ،صدا به صدا نمیرســد! جوجــه کباب را
زدهاند بر بدن .یک نیم ساعتی هم وقت مانده برای
استراحت.
امیرحسین میگوید :توی خانه اصال نمیشود درس
عوامل تحریک
خواند .اسم دلیلش را هم میگذارد؛
ِ
کننده .مث ً
ال تلویزیون .به نظ ِر مرتضیَ ،جو هم مهم
اســت .میگوید اینجا زمانبندیها دقیق اســت.
ج ِو درســی .وقتی میپرسم چی شــد که آمدی؟
میگویــد« :د ِم در نوشــته بود :صبحهــا بفرمایید
اعتکاف!»
فضایی نباشیم!

انجمن
سابق
جمال مسئول
این بین ،چشــممان به
ِ
ِ
ِ

یک نگاهی انداختم باالی سرم .آسمان.
ابرهای سفید .شبیه پنبه .پرندهای که
روی درخت کنارم آواز می-خواند .بهار.
و یک دنیای قشنگ .که از همین حاال
شروع میشود
مدرسه هم روشن میشود :کمیل مخدراتی.
چه اتفاقی افتاده که مسئول انجمن مدرسه آمده
است اعتکاف علمی؟!
دری به تختــه خورده و آمده ایــم دیگر! اینجا
راحتتر میتوانم درس بخوانم.
میگوید :آدم هر جایی که باشد ،توی هر زمانی ،عید
و غی ِر عید ،باالخره باید یک برنامهای برای خودش
داشــته باشد .ســعی هم باید بکند که برنامهاش را
درست انجام بدهد« .آدم هر چقدر هم مصمم باشد،
زمان به آن اندازه مصمم نیست ».از انعطافپذیری
برنامــه صحبت میکند .برنامه یک جوری نباشــد
کــه هم ک ً
ال بیخیالش شــویم .و هم عــزا بگیریم
که یک ســاعت از برنامه عقب ماندهایم .حواسمان
باشــد .یک وقــت برنامهای کــه میریزیم ،فضایی
نباشد!
آخه چرا؟!

زنــگ تفریح هنوز تمام نشــده .آن گوشــه ،کنار
زمیــن بســکتبال ،چنــد نفــری دو ِر هــم جمع
شــدهاند .وقتــی رفتــم سراغشــان ،احســاس
کــردم چیــزی روی ســرم درآمده .یــک چیزی
شبی ِه شاخ!
علی ،ا ّولین نفری است که شروع میکند .میگوید:
همهمان تجربی هســتیم .دوم .بــرای المپیاد می-
خوانند .زیســت و شــیمی .همهشــان موافقند که
اینجا یک فضایی ایجاد شــده برای درس خواندن:
«زمان مطالعهمان زیاد میشــود .عادت میکنیم».

محمد میگوید :توی
ّ
خانــه ،زمانبندی ممکن
اســت از دســتمان در برود.
اگر برای استراحت بنشینیم پایِ
تلویزیــون که دیگر تمام اســت! ا ّما
اینجا ،همهمان مجبوریم در یک زمان
مشخّ صی سر درسمان باشیم ( .اینجا جا
ناظم محترم!)
دارد یک تشکری هم بکنیم از ِ
وسطِ عید؟ نوروز؟ چرا آخه؟!
ســال گذشته همهاش تفریح بود .امسال باید
ِ
درس بخوانیم.
وقتی هدف داشــته باشــی ،باید از بعضی چیزها
بگذری(...البته در این قسمت ،مریدان نعره زدندی،
جامهها دریدندی و به سوی کوه روانه شدندی!)
از همین حاال!

از مدرســه که میآمدم بیرون ،داشــتم به بچهها
فکر میکردم .اینکه چه خوب بهارشــان را ســبز
کردهانــد .یک برنامه دقیق .اعتــکاف علمی .فکرم
رفــت پیش خودم :توی این نوروزی که گذشــت،
بــه خــودت از یک تا بیســت ،چنــد میدهی؟و
بهــارت را قرار اســت با چــه هــدف و برنامهای
سبز کنی؟
جوابــش را نگه داریم تویِ دلمان .یک نفس عمیق
بکشــیم .از همان هوایی که بویِ بهار میدهد .الزم
نیســت برویم اعتکاف علمی .یا در روز 12 ،ساعت
درس بخوانیــم .نه .اص ً
ال .فقط بایــد یک جایی را
جلوی چشم داشــته باشیم .که وقتی یکی پرسید:
هدفت کو؟ بتوانیم با انگشت نشانش بدهیم .نقشه
هم الزم داریم .راه .که از کجا برویم جلو .یک وقت
نیافتیــم توی دره .زودتر برســیم بــاالی قله .یک
برنامه .اراده.
یک نگاهی انداختم باالی ســرم .آســمان .ابرهای
سفید .شبیه پنبه .پرندهای که روی درخت کنارم
آواز می-خوانــد .بهار .و یک دنیای قشــنگ.
که از همین حاال شروع میشود.

ایســتگاه
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تفریح
زنگتفریح
زنگ

درخت شماره ها
محمدمهدیرنجبر

سالم رفقا.
شــکلی شبیه یه درخت براتون رســم کردیم که 10تا دایرهی خالی توش
میبینیم .رقمهای  1تا  10باید توی این دایرهها طوری نوشــته بشن که از
هر رقم فقط یکبار استفاده بشه و عددی که در نوک فلشها دیده میشه ،از
جمع عددهای انتهای فلشها به دست اومده باشه.
فلشها و دایرهها توی این معما رنگی کشــیده شــدن تا راحتتر متوجه
منظورمون بشــین .مث ً
ال در شاخه وسطی این درخت ،باید عددی در دایره
قرمز بنویســین که حاصل جمعش با عدد دایرهی آبی ،در دایرهی ســبز
پایینش نوشته بشه.
جمع سه دایرهی آخری هم باید  26بشه که ریشهی این درخت رو تشکیل
داده .وقتی جواب این معما رو پیدا کردین کافیه عددهای 4دایرهی باالیی
رو از چپ به راست(مثل یه عدد 4رقمی) برامون پیامک کنین.
پاسخ این معما رو در شماره بعدی می بینین و اسم برندگانش هم همینجا
درج میشه.
اگه حل کردن این معما براتون خیلی ســخت بود از این راهنمایی استفاده
کنین :در دایره قرمزرنگ عدد  1باید نوشته بشه.
فعال!
برندگان مسابقه قبلی :آقایان ایلیا قدوسی از مشهد و مرتضی والیتی از
قوچان هستن که برای دریافت جایزه شون باهاشون تماس می گیریم.

آخرین مهلت ارسال پاسخها 5:اردیبهشت ماه1395

(پاسخ معما قبلی :آ-ج  /ب-خ /پ-چ/ث-د /ت-ر /ح-ذ)

شماره پیامک3000186263 :

و آدرس پست الکترونیکیNegare@jonbesh.ir :

سادات حسینی

روزانه یک دانشآموز
دانشآموزی
یادداشت های

کیوان فردkeyvanfard@jonbesh.ir /

مامانم اومدن توی اتاق و گفتن «:اگه این طرح اذان تا اذانت هم
تموم شد  ،میتونی پاشی»
اذان مغرب تا اذان صبح  :گوشی  ،فضای مجازی  ،لپ تاپ
اذان صبح تا اذان ظهر  :خواب  ،خواب  ،خواب
اذان ظهر تا اذان مغرب  :صبحانه  ،خواب  ،ناهار
می گفت :بنظرم ساعت رو نباید دایره ای میساختن!احساس
میکنی همیشــه فرصت تکرار هســت !...زمــان دور یک دایره
نمیچرخه!زمان روی یک خط مســتقیم میــدود و هیچ وقت بر
نمیگرده ...این رو غروب 13بدر می گفت!
فقط نوشتن اسم گل باقی مانده بود که صدای استپ استپ بلند
شــد!دورهمی خانوادگی و بازی دسته جمعی اسم و فامیل،جای
گوشی و اینترنت را این روزها برایش پر کرده بود.
معلممون:خِ نگ کالس بلند بشه
ِ
ســمت ســعید اشــاره رفت به نشانهی بی
نگاه من و بقیه همه
ُعرضگی.
اما امین :با اجازه..
ِ
سمت زمین اشاره رفت به نشانهی شرمندگی.
نگاه من و بقیه همه
بدجوری تحویل گرفته بودیم خودمون رو

نیازمندیم
به یک دستگاه روده شور
جهت نابودسازی آثار
عیدنیازمندیم.

نیازمندیم

به مقداری حال
و حوصله جهت
به پایان رساندن
سال تحصیلی
نیازمندیم.

توجهتوجه

ضدعفونی کننده قوی
جهت سم زدایی جو
جامعه.فقطکافیست
یک بار امتحان کنید.
100درصد
تضمینی

خریداریم

مقداری حال معنوی
و یک دل پاک برای
استقبال از ماه رجب
خریداریم.

نقدا ً
خریداریم

دفترحسابرسیجهت
رسیدگی به حساب
نفس در سالی که
گذشتخریداریم.

شـمـــاره
1 8 5
نــیـمه دوم
فروردین ماه
1 3 9 5
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دوهفتهنامهدانشآموزی
فرهنگیواجتماعینگارهتوس

زنـگآخر

شماره
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شهیدمحسنشادکامتربتی

صاحبامتیاز :اتحادیهانجمنهایاسالمی
دانشآموزانخراسانرضوی
مدیرمسئول:سیدقاسمحوائجی
دبیر تحریریه برادران  :پیمان صادق زاده
دبیر تحریریه خواهران  :تکتم دره کی
مدیرهنری:امینکوثری
مدیر اجرایی :سجاد شیخ روحانی

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

صندوقپستی91375-3344:
نمابر3 2218767 :
تلفن / 051-32226263 :داخلی 205
شمارهپیامک3000186263:
نشانی:مشهد/خیابانامامخمینی(ره)
امامخمینی(ره) 7سجادییک /اتحادیه
انجمنهایاسالمیدانشآموزانخراسانرضوی
Negare@jonbesh.ir

negare.mag@gmail.com

مسئلهیاقتصاد راجدیبگیرید

مهدی زادهmahdizade@jonbesh.ir /

همـکالسی

شهید محسن شادکام تربتی در سال  1346و در شهر
مقدس مشــهد متولد شد .ایشان در تاریخ  8فروردین
 1365یعنی مصادف با ایام نوروز و آغاز سال جدید و در
منطقه عملیاتی فاو به درجه رفیع شهادت نایل شدند.
قسمتی از مصاحبه با شهید محسن شادکام تربتی :
قبل از اعزام به جبهه محصل بودم و درس میخواندم،
حقیقتاً نمیدانســتم چرا درس میخوانم و اوج کمال
فکریام این بود که آیندهام ( آینده مادیام) را روشــن
کنم .بعدازاینکه به جبهه آمدم ،اولین ضربهای که به من
وارد شد و باعث تغییر حاالت روحیام شد ،این بود که
فکر کردم .این شد که هدف گذاشتم و آن هدف برایم
بسیار واال است و حاال درس را باعقیده میخوانم و در
همان راستا به جبهه میآیم و در جنگ شرکت میکنم
و در همان راســتا درس میخوانم و سعی میکنم که
خوب هم بخوانم نه اینکه فقط مدرک بگیرم و بهجایی
برسم !
به پدرش گفته بود :میخواهم داماد شــوم .پدرش هم
گفته بود ،برای دامادیت  50هزار تومان کنار میگذارم.
در وصیتنامهاش نوشــته بود « :فرموده بودید كه 50
هــزار تومان براى ازدواجت مىدهم  ،آن را برای ازدواج
فالنی خرج کنید و او را داماد کنید».
ابتدای سال  ، 65محسن به پدر و مادرش دو عیدی داد:
یکــی دامادی خــودش در جبهه و دیگــری دامادی
دوستش در مشهد

کمیک

یکی از موضوعاتی که روزهای ابتدائی سال بسیار به گوش میخورد ،بحث اسم سال و نامی ست که برای سال جدید انتخاب
میشود .در اصل رهبر معظم انقالب ،هرسال بانام گذاری ،این مطالبه را از ما دارند و البته این تقلب را هم میرسانند که باید
چه مسئلهای را بیشازپیش در سبک زندگیهایمان موردتوجه قرار بدهیم .در ادامه به بررسی برخی از این نامگذاری ها در
طی سالیان اخیر می پردازیم ،تا ببینم در دهه چهارم انقالب ،زوم زندگی ما باید روی کدام بخش باشد؟
1390؛سالجهاداقتصادی

در ســال  1390رهبر معظم انقالب با توضیح مجدد
شرایط تحریمها ،از مسئوالن کشور و مردم میخواهند
که با اقدامات جهادی در حوزهی اقتصاد ،برای بهبود
اوضاع این حوزه تالش کنند.
1391؛تولیدملیحمایتازکاروسرمایهیایرانی

 1393؛سالاقتصادوفرهنگباعزمملیومدیریتجهادی

اینجاســت که باید گفت آنها که میگویند دولت و
مســئولین باید کار را انجام دهند و ما نتیجهاش را
ببینم؛ نباید حرفی برای گفتن داشته باشند! عزم ملی،
همان همراهی و همــکاری فعال مردم با برنامههای
جهادی مدیران و برنامه ریزان است.

با توجه به بیانات رهبر انقالب ،اگر ما توانستیم تولید
داخلی را رونق ببخشــیم ،مسئلهی تورم حل خواهد
شد؛ مسئلهی اشــتغال حل خواهد شــد و اقتصاد
داخلی به معنای حقیقی کلمه استحکام پیدا خواهد
کرد .اینجاست که دشمن با مشاهدهی این وضعیت،
مأیوس و ناامید خواهد شد.

با توجه به اینکه ،دولت یکــی از ارکان مهم اجرایی
اقتصاد مقاومتی ،و مردم تنها رکن تأثیرپذیر مستقیم
از شــرایط مدیریت اقتصادی؛ تأکیــد بر همدلی و
همزبانی بین این دو رکن ،هموار کننده راهی ست که
باید در مسیر پیشرفت کشور طی بکنند.

با توجه اینکه در این سال انتخابات ریاست جمهوری
راهم داشــتیم ،این نام نشــان میدهــد که تعیین
سرنوشت چهارســالهی نظام هم ،نیازمند مشارکت
جهاد گونهی مردم اســت ،همچنین این نام ،تأکید
مجددی بر لزوم اقدامات جدی در حوزهی اقتصادی
محسوب میشد.

آنچه الزم اســت ادامه پیدا کند ،عبارت اســت از اقدام
کردن و عمل کــردن و روی زمین ،محصول کار را به
مردم نشــان دادن؛ این آن چیزی است که وظیفهی ما
است و مطمئنیم که اگر چنانچه اقدام و عمل بهصورت
برنامهریزیشــده و درست انجام بگیرد ،ما در پایان این
سال آثار و نشانههای آن را مشاهده خواهیم کرد.

 1392؛سالحماسهیسیاسیوحماسهیاقتصادی

1394؛دولتوم ّلت،همدلیوهمزبانی

 1395؛اقتصادمقاومتی اقداموعمل

مجید خسرو انجم

سالم .سال نو مبارک! چی؟ بله؟؟ چه سالمی؟ چه علیکی؟؟ چی شده؟ چرا عصبانی هستید؟ چی؟
وقتی مسافرت بودید ،دزد اومده خونتون؟ این که غصه نداره! اصال َ ناراحت نباشید.
برای شما کمیک استریپ ویژه ای داریم...
خونسردی خودتون رو حفظ کنید و به خانواده تسلی خاطر بدهید ...

از همسایه ها پرس جو کنید .شاید آنها متوجه مورد
مشکوکی شده باشند...

چی شده؟

تسلیت می گم!
بقای عمر شما باشه!!

فهرستی از اموال مسروقه تهیه کنید و به پلیس بدهید.
مطمئن باشید که همه را پیدا می کنند...

نگـــــاره
دوهفتهنامــه
دانشآموزی
فـرهــنگی
و اجتماعــی

شما مطمئنید که تو خونه
یه بنز الگانس هم
داشتین؟؟

سریعا پلیس را با خبر کنید...
الو صد و ده؟؟!
خبرداشتین
استقاللپرسپولیس،
یک یک مساوی شدن؟؟

شما متوجه
مورد مشکوکی
نشدین؟؟

دنبال سرنخ باشید .چیزهایی مثل
اثر انگشت ،یا ردپا...

شاید یکی از اهالی محل ،دزد رو دیده باشد.
بنابر این نا امید نشوید...

آره دیدمش .یه آقایی بود،
کچل بود ،سیبیل داشت،
یه زیگیل رو دماغش داشت،
لباسش قرمز بود ،کت تنش
بود،
ابروهاش هم کلفت بود
پدر سوخته!!

پنهان
پیدا وپنهان

بررسی نامهای اقتصادی سالهای اخیر

