شماییکه دانشآموز باشید و
فرزند خانوادهتان و عضوی از
جامعه ،چه نسبتی با
انتخابات دارید؟

jonbesh.ir

حاال دیگه وقتشه!

ضمیمه بچه مثبتهای

شماره
378

بیاییدباهمدرست انتخابکردنراتمرینکنیم

4صفحه
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از من تا ما | مصاحبهای خواندنی با نگاره جان!

بخوانید

من ،نگاره ،بیستویک سال دارم!
در صفحه سوم

بخوانید

شرایط آب و هوایی بحث کردن با برو بچ

ببیــنچیمیگــم!...

مروری بر فیلم ماجرای نیمروز

در صفحه چهارم

فیلمیبا
چاشنیحقیقت!

اگر مدرسه شما حوزه انتخاباتی است ،سعی کنید با
تبلیغات محیطی ،اهمیت حضور در انتخابات و انتخاب
صحیح را به افرادی که برای رأی دادن به آنجا
مراجعه میکنند ،یادآوری کنید.

در صفحه دوم

بخوانید

یک آرمان ،یک هدف ،یک باور مشترک

از من تا ما

حسین پور
خودمـان بگذریـم .یـا صبـر الزم میشـود ،چـون میدانیـم
نمیشـود بـه سـاز هرکسـی رقصید ،بلکـه بایـد دربرابـر نگاههای
داسـتان پیرمـردی کـه میخواهـد اهمیت وحـدت را به پسـرش
متفـاوت صبـر کنیـم .همینجاهاسـت که «مـا بـودن» را تمرین
آمـوزش دهـد را بارهـا شـنیدهایم کـه یکدسـت صـدا نـدارد و با
میکنیـم .یـادآوری سـخن شـهید دکتـر بهشـتی کـه از ابتـدای
اینکـه ایـن مطلـب را میدانیـم ،امـا هنـوز کوشـش فراگیـری در
انقلاب معتقـد به انجـام کار تشـکیالتی بود ،تأکید خوبـی بر این
جهـت آمـوزش زندگـی جمعـی نکردهایم.
امر اسـت« :تشـکل باید سـازنده ما ،آسـانکننده خودسـازی برای
ً
وجود
حساسـیت
این
ال
در آمـوزش و پـرورش و خانوادههـا معمـو
مـا و کمکـی به سـیرالیاهلل برای شـرکتکنندگان در این تشـکل
دارد کـه در امـر تربیـت ،حتمـاً بـه بچههـا یکسـری ویژگیهای
باشـد( ».شـهید بهشـتی رحمتاهلل علیه)
مثبـت و سـازنده بـرای زندگـی بهتـر آمـوزش داده شـود؛ مثـل
درکنـار همـه اینهـا ،مـا نوجوانـان احتیـاج داریـم بـه فضایی که
مهربانی
اخلاق ،اهمیت تحصیل ،احتـرام به یکدیگر ،صبـر ،ایثار،
در آن اعتمـاد بـه نفـس ،عـزت نفـس و ...پیـدا کنیم .بـا توجه به
تیمی
کار
و ...ضمـن اینکـه از آمـوزش عضـو گروه شـدن و اصـول
اثرگـذاری کار جمعـی که جمـع همه تواناییهاسـت ،ما میتوانیم
غافـل هسـتیم ،متوجـه ایـن هـم نیسـتیم کـه یادگیـری خیلی
اینهـا را درکنـار دیگـران بهدسـت بیاوریم.
از ویژگیهـای اخلاق حسـنه ،جـز بـا عضویـت در یـک گـروه
دوران دانشآمـوزی بهتریـن فرصتـی اسـت کـه میتـوان عضـو
اجتماعـی محقـق نمیشـود .باید بـاور کنیم که قسـمت مهمی از
یـک تشـکل شـد و زندگـی جمعـی را تمریـن کـرد؛ تشـکلی که
رشـد افـراد در گـرو همین زندگـی اجتماعی اسـت.
بسـتر کشـف و ارتقاء اسـتعدادهایمان را فراهم کند و از اینجهت
در گـروه اسـت کـه افـراد استعدادهایشـان را بـرای هـم خـرج
کـه دانشآمـوزان بهطور جـدی درگیر مشـکالت روزمـره زندگی
میکننـد و ازطرفـی نقشهایـی کـه افـراد در آینـده میخواهنـد
ً
عملا مشـغول بـه تحصیـل هسـتند ،فرصـت
نشـدهاند و فقـط
برعهـده بگیرنـد ،بهتریـن فرصـت بـرای تمریـن آنهـا ،همیـن
مناسـبی اسـت کـه داوطلبانـه عضویت در یـک تشـکل را تجربه
تشـکلها هسـتند تا با عضویـت در آنها ،ویژگیهایـی مثل صبر،
کنند .
والیتپذیـری ،وحـدت ،تقسـیم کار و ...را
ً
مثلا شـــبیه همــین انجمـن اسلامی
موفـق
کـه الزمـه یـک زندگـی اجتماعـی
دانشآمـوزان کـه تاریخچـهاش گویـای
اسـت ،تمریـن کنند.
همیـن مطلـب اسـت کـه هرجـا افـراد
ازطرفی مسئله دوسـتی و رفاقت در دوران
خودشـان را درگیـر زندگـی جمعـی
دوران دانشآموزی بهترین فرصتی
نوجوانـی اهمیت و تأثیرگـذاری همهجانبه
کردهانـد« ،یـداهلل معالجماعـه» را متوجـه
است که میتوان عضو یک تشلک شد
و زیـادی دارد و همـه ما بهدنبال دوسـتانی
و زندگی جمعی را تمرین کرد؛ تشلکی
شـدند ،مخصوصاً بـا توجه به آنکـه در این
که بستر کشف و ارتقاء استعدادهایمان را
هسـتیم کـه بتوانیـم با هـم همراه باشـیم
تشـکل معتقدیم تشـکیالت بایـد پایین به
فراهم کند
و لحظههایمـان را باهـم سـپری کنیـم ،یا
بـاال باشـد؛ یعنـی فرصـت تصمیمسـازی
راجـع بـه مسـائل روزمـره صحبـت کنیم،
را بـه دانشآمـوزان میدهیـم و هویـت
یـا کتـاب بخوانیـم ،یـا سـینما برویـم و...
فعالیـت را هـم در همیـن «دانشآمـوزی
باشـد.
باالخـره درکنـار هـم حالمان خوب
بـودن کار» میدانیـم.
بـا
تـا
کننـد
ی
م
فراهـم
مطلـوب
تشـکلها ایـن فرصـت را بهنحـو
تشـکل وسـیلهای بـرای بهتـر انجـام دادن مسئولیتهاسـت.
دوسـتان زیادی آشـنا شـویم.
در اتاقهـای مشـاوره ،پـدر و مـادران زیـادی را میبینیـم کـه از
مـا وقتـی عضـو یک تشـکل میشـویم ،درحقیقـت فرصتی پیش
«تـکرو و خودمختـار بودن و عدم مسـئولیتپذیری» نسـل امروز
میآیـد تـا هـم خودمان را بسـازیم و اسـتعدادهایمان را به عرصه
مینالنـد .شـاید یـک دلیلش همین باشـد که فرصـت کار جمعی
ظهـور بنشـانیم و هـم دگرسـازی را رقم بزنیـم و از اسـتعدادهای
را بـه آنهـا ندادهایـم.
دیگران اسـتفاده کنیم.
در مـواردی مختصـات جامعه امـروز ،فردگرایی را منتج میشـود،
کند
ی
م
پیـدا
مصداقـی
معنـای
هـدف
کـه
در یـک تشـکل اسـت
بـرای همیـن باید عوامـل بازدارنده آن را شناسـایی کرد.
یگیـرد.
و تلاش جمعـی بـرای رسـیدن بـه آن هـدف صـورت م 
البتـه کـه «خواهـی نشـوی رسـوا ،همرنـگ جماعـت شـو» هیچ
آنجاسـت کـه معنـی ایثـار تحقق پیـدا میکنـد ،چـون میدانیم
سـنخیتی با کار تشـکیالتی نـدارد؛ چون تشـکیالت را یک آرمان
که برای رسـیدن به یک هدف ،گاهی الزم اسـت از خواسـتههای
و هـدف و بـاور مشـترک میسـازد.

کمیک

مجیدخسرانجم

ضمــیمه
بســیج
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سخن نخست
یکنگارهنو؛باکلیحرفتازه

فروزان نیا

چیزیکـه اینروزهـا زیـاد اسـت« ،حرف» اسـت! تـوی تلگرام ،تـوی وبسـایتها ،در
دل روزنامههـا و مجلات و کتابهـا بیشـتر از آنچـه تصورش را بکنیـد ،حرف ریخته.
چیـزی هـم کـه اینروزهـا کـم اسـت ،بـاز «حـرف» اسـت! منتهـا نـه هـر مدلـش ،چون
تـا دلتـان بخواهـد« ،مفـت» و «صـد مـن یهغـاز» و «روی هوایـش» دور و برمـان هسـت.
منظـورم «حـرف حسـاب» اسـت؛ حرفـی کـه ارزش وقـت و فکـر آدم را داشـته باشـد،
حرفـی کـه سـرش بـه تنـش بیـرزد .نـگاره هم قـرار اسـت از همیـن حرفهای حسـاب
بزنـد؛ از مشـکالت و مسـائل فرهنگـی کـه درگیـر آن هسـتیم ،تـا اخبـار و تحلیلهـای
سیاسـی کـه بـر زندگیمـان تأثیرگـذار اسـت .از فیلـم و کتـاب و سـرگرمی تـا بـازی و
نرمافـزار و تکنولـوژی کـه زندگیمـان بـه آن گـره خـورده اسـت.
از تشـکیالت و انجمنهـای اسلامی تا مدیریـت و آنچیزهاییکه باید بدانیـم تا بتوانیم
فـردا گلیـم خودمـان و مملکتمـان را از آب بیـرون بکشـیم .خالصه از تمـام چیزهایی
کـه بـرای شـما مهـم اسـت و دغدغـهاش را داریـد .تمـام سـعی و تالشمـان هـم ایـن
اسـت کـه از زدن حرفهـای تکراری پرهیز کنیم ،بهقول سـعدی شـیرازی «چو یکبار
گفتـی مگـو بـاز پـس /کـه حلوا چـو یکبـار خوردنـد ،بـس» و ما هـم خـوب میدانیم
کـه هیچچیـز خسـتهکنندهتر از شـنیدن حرفهـای تکـراری نیسـت ،مخصوصـاً بـرای
دانشآمـوزی کـه اهـل حرکـت اسـت و از اینکـه پـا بـه انجمـن اسلامی مدرسـهاش
یـا تشـکلهای دیگـر -گذاشـته ،میشـود فهمید که قصد دارد بهسـمت تغییـر و بهبوداوضـاع خـود و اطرافش حرکـت کند.
نـگاره بـا بیستویکسـال سـابقه و اولیـن نشـریه دانشآمـوزی اسـتان بـودن ،در سـال
جدیـد تغییـر و تحولهـای اساسـی در ظاهـر و فـر م کـرده و از ایـن بهبعـد بـا یـک قیافه
جدیـد و حرفهـای جدیدتـر بهصـورت ضمیمـه در روزنامـه قـدس همـرا ه شماسـت،
ت و دل بـه دلمـان بدهیـد و ایدههـا و مطالـب و نظراتتان را بـرای ما
پـس دسـت بـه دسـ 
بفرسـتید .خالصـه یار نـگارهای ما باشـید.

مصاحبهایخواندنیبانگارهجان!

من ،نگاره ،بیستویک سال دارم!

نویدی
راستش را بخواهید ،به من گله کرد .آمد و با لحن اعتراضیاش به من گفت ،در گوش من گفت که من اینهمه هوای تو را داشتم ،کنارت بودم ،هر
دوهفته نامت را در خودم جای دادم و گذاشتم به اینجا برسی و برای خودت خبرنگاری بشوی! حاال خودت بگو! حق من نیست که از من مصاحبهای
بگیری؟ مگر من از بازیگر فالن سریال یا فالن خواننده چه کم دارم؟ هم هنریام ،هم اجتماعی ،هم طنز و ورزشی و علمی! با خودم کلنجار رفتم و
گفتم که راست میگوید ،روا نیست چنان بیمهری بنماییم .قرار شد در طی یک جلسه ،ظاهری کام ً
ال آراسته و مجلسی پیدا کند و سوژه مصاحبه ما
شود .ببینید و بخوانید :این شما و این نگاره جان!

خودت را برای ما معرفی کن.

قرارگاه

به نام خدا ،من نگاره ،بیستویکسال دارم.

بیایید با هم درست انتخاب کردن را تمرین کنیم
گواهی

حاال دیگه وقتشه!

هرچـه بزرگتـر میشـویم ،انتخابهایمـان هـم بزرگتـر میشـود .از همیـن چندسـال پیـش
کـه نمیدانسـتیم از بقالـی محلهمـان پفـک بخریـم یا چیپس ،تـا امروز کـه درگیر انتخاب رشـته
تحصیلیمـان هسـتیم و آینده که درگیـر انتخابهای بزرگتری میشـویم؛ همه نشـان میدهند
کـه ایـن ماییـم و انتخابهایمـان .انتخابـات هـم اتفاقـی اسـت شـبیه همینهـا ،امـا در گسـترهای
بزرگتـر .حـاال هـم کـه بـا پررنگ شـدن اخبـار و حواشـی ،تنـور انتخابـات درحال گرم شـدن
اسـت و همهجـا از اتوبـوس و تاکسـی ،تلویزیـون و فضای مجـازی تا مهمانیهـا و دورهمیهای
خانوادگـی ،صحبـت از ایـن جریـان اسـت .حاال یک پرسـش! شـمایی کـه دانشآموز باشـید و
فرزنـد خانوادهتـان و عضـوی از جامعـه ،چـه نسـبتی بـا انتخابـات داریـد؟ اینکـه از در بیخیالـی
درآییـد و بگوییـد کـه اص ً
ال انتخابـات به من چهربطـی دارد و من که حق رأی نـدارم را بگذارید
ً
اصلا توجیه خوبی نیسـت .پس آسـتینها را باال بزنید تا شـما هم بخشـی از این جریان
کنـار کـه
باشـید .حـاال که عزمتـان را جـزم کردید ،چند پیشـنهاد بـرای مدرسـهتان داریم:

همین؟ لطف ًا اندکی بیشتر
خودتان را معرفی کنید؟

ً
کاملا نوجوانانه
 چشـم .مـن یک نشـریههسـتم؛ نشـریهای که هـم دوهفتهنامه ،هم
ماهنامـه و هـم فصلنامـه بـودهام .سـروکار
مـن هـم بـا دانشآمـوزان اسـت ،یعنـی تـا
ایـن سـن همیشـه و مسـتقیم میرفتـم
سـراغ اهلـش در مـدارس؛ یعنـی اعضـای
انجمنهـای اسلامی مـدارس.

ِ
دوستان جان در سن
همین
بیستسالگی برایم تولدی گرفتند
بسیار دیدنی! همه دورهم جمع شدند...
دوستان قدیمی و جدیدم ...جای
تمام دوستانی که نبودند ،خالی بود.

منظورت از انجمن اسالمی
همان تشکلهای بسیج و ...است؟

 انجمـن اسلامی هم یکی از تشـکلهایمدرسـه اسـت ،با این تفاوت که مسـئولش

به احترام موی سفیدت!

جمعـی کـه در آن بحثـی بهوجـود آمـده اسـت را درنظـر بگیریـد .اگـر در این جمـع فردی
بزرگتـر از شـما هسـت ،حواسـتان باشـد .بزرگتـری دوسـال و دهسـال نمیشناسـد! بحث
کنیـد و حرفتـان را راحـت بگوییـد ،اما مواظـب کلماتتان باشـید .اگر در خانواده نشسـتهاید
و چهارنفـر بزرگتـر در جمـع نشسـتهاند ،کمتـر از الفـاظ باحـال امـروزی اسـتفاده کنیـد و
بهجـای آن ،بـه کلمات جاافتـاده در جامعه روی آورید .خالصه کالم اینکه حواسـتان به موی
سـفید طـرف مقابـل باشـد و خفنبازیهایتـان را بگذارید بـرای همکالسـیهایتان!
باجنبه باشید!

حـاال کـه مـورد بـاال را خواندید ،احسـاس غرور نکنیـد و اگر کوچکتـری با شـما وارد بحث
شـد ،او را بـا خـاک یکسـان نکنیـد و به او نگوییـد که به من احتـرام بگـذار .میتیکمان که
نیسـتید! شـما یـک نوجـوان فرهیخته و باشـخصیت هسـتید که چندسـال از آن بنـده خدا
بزرگتریـد .جـوری بـا او وارد بحـث شـوید و نظراتـش را تأییـد یـا نقـد کنید که او از شـما
یـاد بگیـرد و هرجاکـه رفـت ،دعـای خیـرش بدرقـه راهتان باشـد .جنبه داشـته باشـید و با
جنبـه رفتـار کنیـد تا با شـما با جنبـه رفتار کننـد .از هر دسـت بدهی ،از همان دسـت پس
میگیـری! ایـن قانون روزگار اسـت.

با کمک دوسـتانتان نشریه انتخاباتی بزنید :در نشـریهتان مطالبی درمورد اهمیت حضور
پرشـور مـردم در انتخابـات ،اخلاق انتخاباتـی ،ویژگیهای انتخـاب صحیح و چیزهایـی از این قبیل
بگذاریـد .بـا مدیـر مدرسـه یا معلم محبوبتان مصاحبه کنیـد و گفتوگو را در نشـریهتان قـرار دهید.
همچنین از مخاطبانتان بخواهید این نشـریه را در اختیار والدینشـان یا هرکسـیکه حق رأی دارد قرار
بدهند تا پیام شـما به افراد بیشـتری برسـد.
کمپین انتخاباتی برگزار کنید :نتایج کمپینتان را برای کاندیداها و مسـئوالن ارسـال کنید،
برای اسـم کمپین و مدل انتشـار آن برنامهریزی کنید.

حسابکتاب کنید!

نمایشـگاه برگزار کنیـد و روال انتخابات را برای بچههـا توضیح بدهید :نهادهای
مرتبـط بـا انتخابـات و وظایفشـان را شـرح دهیـد .رسـانههای معتبـر کـه اخبار صحیـح را منعکس
میکننـد ،معرفی کنید.

صبـحگاه برگـزار کنیـد :اگـر هـم دسـتتان در اجـرای هـرکاری بسـته اسـت ،از صبحـگاه
مدرسـهتان غفلـت نکنید
نکتـه مهـم :قبـل از اجـرای هـر طرحـی ،ابتـدا موضـوع را بـا کادر مدرسـهتان در میـان بگذاریـد و
درصـورت صالحدیـد ایشـان ،اقـدام بـه برگـزاری کنیـد.

 سرپرسـتان و بهنوعـی والدیـن مـن،در طـی جلسـهای فهمیدند کـه من دیگر
بـزرگ شـدهام و خـودم هـم بایـد از پس
کارهایـم بربیایـم .بـرای همیـن بـه مـن
گفتنـد کـه بایـد اندکی مسـتقل شـوی و

 چرا که نه! من همیشـه با دوسـتانم رابطهتنگاتنگی داشـتم و آنهـا را میدیدم .حتی
گاهی بـرای من مطلب هم میفرسـتادند و
پـدر و مادرم بابت داشـتن چنین دوسـتانی
مـرا تشـویق میکردنـد .والدیـن گرامی من
از همـان ابتدای تولد ،رایانامـهای برای بنده
گشـودند تـا بتوانـم بـرای خـودم حسـاب

ببیــنچیمیگــم!...

تئاتر بسـازید :حتماً در بین دوسـتانتان کسانی هستند که عشـق بازیگری و نمایش دارند ،آنها
را جمع کنید و تئاتر انتخاباتی اجرا کنید .میتوانید با درنظر گرفتن شـرایط ،تئاتری جدی و رسـمی
یـا تئاتـری طنز و کمدی برگزار کنید که البته قالب دوم تأثیرگذارتر اسـتً .
مثلا درمورد یک رقابت
انتخاباتـی صحبـت کنید که در ناکجاآبـادی رخ میدهد و با اسـتفاده از آن ،شـرایط انتخابات را نقد
کنیـد یـا بـرای بهبود آن پیشـنهاد بدهید .والدیـن را دعوت کنید تا نمایش شـما را تماشـا کنند .یک
توصیـه! بیهیـچ جبههگیـری سیاسـی ،شـخصیتهایی ناشـناخته خلق کنید تـا در مظـان اتهـام قرار
نگیرید.

اگـر مدرسـه شـما حـوزه انتخاباتـی اسـت ،سـعی کنید با تبلیغـات محیطـی ،اهمیت حضـور در
انتخابـات و انتخـاب صحیح را به افـرادی که برای رأی دادن به آنجا مراجعه میکنند ،یادآوری کنید.

نگاره جان ،با این تفاصیل
حاال اینجا چهکنی؟

مگر تو با خوانندههایت ارتباط هم داری؟

شرایط آب و هوایی بحث کردن با برو بچ

انتخاباتـی نمادیـن برگـزار کنید :بـرای تصدی یکـی از مسـئولیتهای مهم مدرسـهتان،
مثـل مدیریـت مدرسـه یا معاونـت اجرایی یا حتی مسـئولیت خطیر دکه مدرسـهتان ،بهطـور موقت،
انتخابـات برگزار کنید .از میان داوطلبان اسمنویسـی کنید .شـرایط ثبتنام را مشـخص کنیـد .بعد از
ثبتنـام هـم با کمک کادر مدرسـهتان بعضـی را ر ّدصالحیت و بعضـی را تأیید کنید .هیئت ناظر بر
انتخابـات را مشـخص کنیـد .زمان تبلیغات را تعیین کنیـد و از نامزدها بخواهید با کمک دوستانشـان
سـتاد انتخاباتی تشـکیل بدهنـد .والدین دانشآمـوزان را بـرای بازدید دعوت کنید .برای شـرکت در
انتخابـات ،جریانسـازی کنیـد و در روز معینـی ایـن انتخابـات را برگـزار کنید .یادتان باشـد فـارغ از
اینکه چهکسـی رأی میآورد ،مهمترین نکته این اسـت که این انتخابات پرشـور برگزار شـود ،چون
حضـور پررنـگ دانشآمـوزان بهمعنای حمایـت از طرح و ایده شماسـت.

جشـن تکلیـف سیاسـی یـا جشـن رأی اولیهـا بـرای دانشآمـوزان پیش دانشـگاهی
برگـزار کنید.

از خود دانشآمــــوزان مدرســــه اسـت؛
دانشآمـوزی زرنـگ و درسـخوان بـا
مدیریتـی عالـی در همه زمینههـا ،که البته
مـا بـه او میگوییـم مسـئول انجمـن .مـن
همیشـه اول به دسـت او میرسـیدم و بعد
او مـرا بیـن اعضایـش پخـش میکـرد.

بـرای خـودت مخاطب پیدا کنـی .من هم
کـه فقـط بـا نوجوانهـا و دانشآمـوزان
سـروکار دارم ،بـر آن شـدم کـه دوسـتان
بیشـتری پیـدا کـرده و رسـم و طریقـت
زندگـی را از آنهـا بیامـوزم.

نویدی
تا به حال شده است که در یک جمع نشسته و درحال بحث کردن باشید؟
بحثی که در آن هم موافق وجود داشته باشد و هم مخالف .بحثی جنجالی
و هیجانی مثل طرفداری تیمهای فوتبال دوست داشتنیتان ،یا مث ً
ال بحث
انتخاب رشته تحصیلی و صحبت کردن با چند دانشآموز سال باالیی
همزمان ...از این نوع موقعیتها مطمئن ًا برای همه ما زیاد پیش آمده ،اما مهم
اینجاست که چقدر از این بحثها نتیجه گرفتهاید و چند درصدشان بدون
دعوا و کلکلهای بیجا تمام شده است؟ در پرونده این شماره میخواهیم
ببینیم یک بحث خوب چگونه پیش میرود و آخرش به کجا میرسد؟

یـک بحثکننـده خـوب ،حتمـاً بـا همهچیز مخالـف نیسـت! گاهی هـم موافق اسـت .برای
هـر حـرف و نکتـهای خـوب فکـر کنیـد ،امـا این دلیـل نمیشـود که شـما هم مثـل همان
شـخصیت معـروف کارتونهـای کودکیتان یعنی گوجا! بـا همه مخالف باشـید .برای حرفی
که میخواهید بزنید ،در ذهنتان دالیل بسـیار بسـیار منطقی داشـته باشـید تا اگر فردی در
جمع از شـما دلیل خواسـت ،خیلی واضح و روشـن ،تفکرات ذهنتان را برایش توضیح دهید
و الکـی اذهـان عمومـی را بـا حرفهـای بیربـط مغشـوش نکنید تـا از حرفهایتـان چیزی
سـر درنیاورند و بگویند صحیح اسـت ،صحیح اسـت! درسـت ،واضح و روشـن صحبت کنید.
گوش کنید!

ً
اصلا آنقدر مهم اسـت که شـاید باید
ایـن مـورد دیگـر از اصولیتریـن اصـول مباحثـه اسـت!
همـان اول از همـه بـه یادش میافتادیم .خب آخر تا نشـنوید که نمیتوانیـد حرف بزنید! پس
لطفـاً بـا دقـت گوش کنید که طـرف مقابل چه میگوید .بـا خودتان نگویید «مـن که میدانم
میخواهـد چـه بگویـد!» حاال بنـده خدا چندینبار حـرف تکراری زده ،ولی شـاید اینبـار واقعاً
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و از ایـن دفتـر بـه آن دفتر پاسـکاری شـدند،
اما در آخر جواب شـنیدند که :سـوژه محترم
وقـت نـدارد .باتشـکر! فکر کردیـد همه مثل
مـن اینقدر خوشخلق هسـتند کـه اینقدر
آراسـته بیاینـد و لـم بدهند تـا با فراغ بـال از
آنهـا مصاحبـه بگیریـد؟ خیـر! سـخت در
اشتباهید!
آیا آرزویی داری که به آن نرسیده باشی؟
شما نمیدانید روزی که من درحال
چاپ هستم ،چندنفر تا صبح چشم
رویهم نمیگذارند و هی جوش مرا
میزنند که سالم و سالمت باشم!

تـا صبح چشـم رویهـم نمیگذارنـد و هی
جـوش مـرا میزننـد کـه سـالم و سلامت
باشـم! و یـا تلختر از آن ،زمانـی هم بوده که
نویسـندههایم ،یکی از عزیزانش را از دسـت
داده و مـن بـرای جبـران محبتهایشـان،
در یکـی از سـتونهایم بـه آنهـا تسـلیت
گفتهام...
پس میشود گفت تا این سن
یکدنیا تجربه داری!

 شـما فکـر کـن که یک نشـریه هسـتی!یـک نشـریه بـا دنیـای مطالـب و آدمهـای
مختلـف! میتوانـی تجربه نداشـته باشـی؟
نمیتوانـی! بهقـول شـاعر :چـو دانـی و
پرسـی ،سـؤالت خطاسـت!
خاطره طنز هم داری؟

شـخصی داشـته باشـم و در آینده که امروز
باشـد ،بتوانم سری در سـرها دربیاورم.
در طی این بیستویکسال ،خاطره
شیرینی هم داری که برای ما تعریف کنی؟

خاطـره شـیرین کـه خیلـی زیـاد دارم.
همینکـه هر سـال دوسـتان جدیـدی پیدا
میکنـم ،همینکه دوسـتانم همه بانشـاط
و فعال هسـتند و همیشه چشـمانتظار من،
دوستان
برایم خیلی شـیرین اسـت! همین
ِ
جـان در سـن بیستسـالگی برایـم تولدی
گرفتنـد بسـیار دیدنـی! همـه دورهم جمع
شـدند ...دوسـتان قدیمی و جدیـدم ...جای
تمـام دوسـتانی کـه نبودند ،خالـی بود.

مطمئناً تمام آرزوی یک نشریه این
است که بهدست افراد زیادی برسد و
چندینبار خوانده شود ،آنقدر خوانده
شود تا برگبرگ و زرد شده و صفحاتش از
هم بپاشند.

خاطره تلخ چطور؟

مگر میشـود بیستویکسـال عمر کنی و
خاطره تلخ نداشـته باشـی؟ شـما نمیدانید
روزی کـه من درحال چاپ هسـتم ،چندنفر

بـا حـرف جدیـدی بـه میـدان آمده باشـد .بگذارید طـرف مقابلتان بـا آسـودگی و خیال جمع
حرفـش را بزنـد و تمـام کنـد .در میـان حرفـش پابرهنـه وارد نشـوید و خیلـی صبورانه گوش
کنیـد .بازهـم تکرار میکنیـم! گ و ش ک ن ی د ! یعنـی ذهنخوانی طرف مقابلتان را نکنید،
وقتـی او حـرف میزنـد بهجای شـنیدن حرفهایـش در ذهنتان دنبـال جواب نباشـید ،الکی
با سـرتان تأییدش نکنید و در فکرتان ،اتفاقات قسـمت آخر سـریال دیشـب باشـد و در دلتان
برای شـخصیت اصلی داسـتان اشـک بریزید و اینجـور چیزها...
نیازهای اضطراری!

اگر گرسـنه هسـتید ،اگر تشنه هستید ،اگر یک سـاعت دیگر امتحان
داریـد ،اگر سـخت سـرما خوردهاید و تـب امانتان را بریده اسـت و اگر
و اگـر و اگـر ...لطفـاً بازهـم با کسـی راجـع به موضوعی بحـث نکنید!
یعنـی البتـه طرف مقابلتـان باید شـرایط بحرانی و اضطراری شـما را
درک کنـد و بیخیـال صحبـت شـود ،امـا اگـر از شـرایطتان بیخبر
بـود ،لطفـاً بنده خـدا را قبل از جوش آوردن از رفتار شـما ،از شـرایط
خاصتـان مطلـع کنید تـا بیخود و بیجهت خودش را اسـیر شـرایط
شـما نکنـد و به زندگـی آرامـش ادامه دهد!

 زیـاد! ًمثلا یکبـار هنـگام چـاپ ،اوضـاع
خیلـی شـلوغ شـد و همـه بـرای چـاپ من
بـدو بـدو میکردنـد .چشـمتان روز بد نبیند!
تـا جاییکـه دلتـان بخواهـد در آن نشـریه
غلـط تایپی وجـود داشـت! طوریکه هرکس
سـردبیر و دبیر تحریریـ ه را میدیـد ،به آنها
نگاه عاقل اندر سـفیهی انداخته و میخندید!
یـا ً
مثلا بـرای صفحـه مصاحبههایـم ،یعنی
چیزی مثل همین صفحهای کـه االن دارم در
آن حـرف میزنم ،همیشـه اتفاقات گوناگونی
میافتـاد و ایـن خبرنگارهـای جانـم بهدنبال
ایـن سـوژهها تا کجاهـا که نمیدویدنـد! یادم
هسـت بـرای یـک مصاحبـه سـهماه دویدند

مطمئنـاً تمـام آرزوی یـک نشـریه ایـن
اسـت کـه بهدسـت افـراد زیـادی برسـد و
چندینبـار خوانـده شـود ،آنقـدر خوانـده
شـود تا برگبـرگ و زرد شـده و صفحاتش
از هـم بپاشـند .آرزوی مـن ایـن اسـت که
در ایـام جوانـی این اتفاق را ببینـم و آرزو به
دل از ایـن دنیـا نروم( .اشـکهایش را پاک
کـرده و تقاضـای دسـتمال میکنـد).
بهعنوان یک نشریه فرهیخته
نصیحتی برای دوستانت داری؟

آقـا مـا کـی باشـیم کـه نصیحـت کنیـم!
نپرس! این سـؤالهای زرد و کلیشـهای را از
مـن نپرس! بگـذار همانطور جـذاب بمانم!
الکـی هندوانـه زیـر بغلم نده! چهارتا سـؤال
درسـت بپـرس کـه ملت بـا خواندنش سـر
ذوق بیاینـد! مـن االن نصیحـت کنـم ،خود
شـما ،شـخص شـخیص خبرنـگار گـوش
میدهـی؟ سـؤال بعـدی لطفاً!
ببخشـید دوسـت عزیز! چرا ناراحت شـدی!
گفتیـم یـک سـؤال اینتیپـی بپرسـیم،
مصاحبـه بـاکالس شـود .دوسـت نـداری،
نمیپرسـیم .سـؤال آخـر اینکـه اگر حرفی
و یـا نکتـهای داری ،برای مخاطبانـت بگو...
 ممنـون از اینکـه مرا سـوژه این مصاحبهخـود قـرار داده و بالخـره بـرای اولینبـار،
یکـی هـم با خـود مـن مصاحبـه کرد.
لطفـاً مسـئولین لطـف کننـد و وقـت
بیشـتری در اختیـار مـن قـرار دهنـد تـا
بتوانـم زیـاد حـرف بزنـم .چـون اصـوالً من
یـا حـرف نمیزنم ،یا زیـاد حـرف میزنم و
خواهـش میکنـم که همـان گزینـه دوم را
انتخـاب کرده و بنده را خوشـحال کنند .در
ضمـن لطفـاً دوسـتان هم با من حـرف زده
و ارتبـاط برقـرار کننـد .منتظـر خوانندگان
جدیـد در شـمارههای بعـدی هسـتم.

دو کالمحرفحساب!

دوستان عزیز ،مخاطبا ِن جان ،سالم علیکم...

باالخـره نوبـت بـه خـودم رسـید و ایـن افتخـار نصیبـم شـد کـه بتوانـم دو کالم حـرف
حسـاب بدون حضور هیچ خبرنگاری بزنم! راسـتش را بخواهید ،آمدم خیلی خودمانی
و بـدون هیـچ راه و رسـمی بـا شـما صحبـت کنـم ،بـدون تکلفهـای سـخت بزرگانه،
صـاف و سـاده ،نوجوانانه...
شـما آدمهـا بـرای زنـده بـودن نیـاز بـه نفـس داریـد و مـنِ نـگاره بـرای زنـده بـودن نیاز
بـه شـما؛ بـه شـمایی که مـرا بخوانیـد ،نهتنهـا بخوانید ،بلکـه با من حـرف هم بزنیـد ...ما
کاغذهـا هـم روح داریـم ،زندهایـم ،حـرف میزنیـم و میشـنویم .ارتباط با مـا هم اص ً
ال
کار سـختی نیسـت ،کافی اسـت اراده کنید! با من حرف بزنید و بگویید چه میخواهید
و چـه دوسـت داریـد بخوانیـد .حتی برایم بنویسـید! خالصه کـه خودتان را به من نشـان
بدهیـد .یـک نـگارهای ،همیشـه فعـال اسـت! کنـج خانـه نمینشـیند بخوانـد و بخوابـد!
وقتیکـه خوانـد ،بـا ذوق و شـوق بهطرف یک وسـیله ارتباطی میدود .حاال این وسـیله
میتوانـد کاغـذ باشـد یا تلفـن همراه و یـا رایانه .پس بیکار نباشـید و تیـک حاضر بودن
و حمایتتـان از مـن را سـریع بزنیـد! بـرای حرف زدن با مـن هم میتوانید دسـت به دامان
اینترنـت شـوید و بـا رایانامـه و یـا پیامک به نشـانی زیـر با مـن همراهی کنید.
منتظرتانهستم...
راه های ارتباط با ما :
نشانی رایانامه negare.mag@gmail.com
شماره پیامک 3000186263
تلفن  32226263-051داخلی 216

هم کالسی آسمانی

یـک فرشـته را مأمـور میکـرد کـه هنـگام اظهارنظرهـای بیمـورد ،آن بنـده خدا بـا چوبی،
چیـزی بـه مـا تذکر مـیداد و ما متوجـه نظـرات گرانبهایمان میشـدیم.
یک سوزن به خودت!

ضربالمثـل معروفـی داریـم کـه میگویـد یـک سـوزن بـه خـودت بـزن ،یـک جوالـدوز به
دیگـران .بـه زبان سـاده خودمان یعنی وقتی شـما نظـرات مخالف خـودت را قبول نمیکنی
ً
اصلا انسـان نقدپذیـری نیسـتی ،توقـع نداشـته بـاش اطرافیـان با
و
آغـوش بـاز پذیـرای نقدهای متفاوت شـما باشـند و همـه را پذیرفته
و اجـرا کننـد .نـه! اینطـور نیسـت! اول از همه باید خودتـان را تکانی
بدهیـد و گـرد و غبـار را از خودتان دور کنید! گوش سـر را باز کرده و
با جان و دل بشـنوید .البته لطفاً در مورد شـنیدن هم جوگیر نشـوید
و درسـت بشـنوید .یعنـی اجـازه ندهیـد که الکـی نقدتان کننـد و به
اگر میخواهید نظرات طرف مقابلتان را
سـخره بگیرندتـان! هرچیز بهجای خویش نیکوسـت! انتقادپذیر بودن
مورد نقد قرار دهید ،به رابطه شخصیای
هـم باید عاقالنه باشـد!
که با او دارید ،بیتفاوت باشید .یعنی مهم
نیست فرد پیش روی شما خواهرتان
است یا دوستی که با او دعوا دارید

مهدیزاده

شـهید محمدرضـا مانـدگاری ،مسـئول انجمـن اسلامی دبیرسـتان دکتـر شـریعتی در
تاریـخ 20آذر  1347در مشـهد بـه دنیـا آمـد.
در سال  1362وارد دبیرستان شریعتی شد .بعد از مدتی مسئول انجمن اسالمی دبیرستان
دکتـر شـریعتی شـد و در همـان ایام چندینبـار به جبهه اعزام شـد و به عضویـت گردان
نـوح کـه از گردانهـای ویـژه غواصی بـود درآمـد .سـرانجام در تاریخ  19دیماه سـال
 65در  18سـالگی به خیل همکالسـیهای آسـمانیاش پیوست.

عادالنه بگویید!

اگـر میخواهیـد نظـرات طـرف مقابلتـان را مـورد نقد قـرار دهید ،به
رابطـه شـخصیای کـه بـا او دارید ،بیتفاوت باشـید .یعنی مهم نیسـت فرد پیش روی شـما
خواهرتـان اسـت یـا دوسـتی کـه بـا او دعـوا دارید ،خوشـگل اسـت یا زشـت ،کت پوشـیده
یـا پیراهـن ،روسـری دارد یـا مقنعه ،چشـمهایش سـبز اسـت یـا مشـکی ،قدبلند اسـت یا
قـد کوتـاه! ...مهـم حـرف و نظری اسـت کـه او در آن لحظـه درحال
بیانـش اسـت .حمایـت از طـرف ناحق بهخاطـر رابطهها و شـکلها و
قیافههـا ،نهتنهـا بیانصافی ،که ناعادالنه هم هسـت و وجدان شـما را
سـخت به چالش میکشـد! بترسـید از روزی که بهخاطر درد وجدان
خوابتـان نبرد!

ما و شما

آچار فرانسه

نقد بدون عواقب بعدی!

اگـر در بحثـی شـرکت کردیـد و کار و نظرتان را بهشـدت نقد کردند،
بلد باشید!
بـر اعصابتـان مسـلط باشـید .همانجـا بـا چشـمانتان بـرای طـرف
اگر گرسنه هستید ،اگر تشنه هستید ،اگر یک
از قدیـم گفتهانـد راجـع بـه چیزیکـه در آن تخصصـی نداریـد ،نظر
خـط و نشـان نکشـید کـه بعد از جلسـه سـرکوچه منتظرتـم! خیلی
ساعت دیگر امتحان دارید ،اگر سخت سرما
ندهیـد! ایـن جملـه گرانبهـا را باید با آب طال نوشـت و به دیـوار قاب
متشـخصانه در پایـان بحث تشـکر کنیـد و بگویید« :سپاسـگزارم که
خوردهاید و تب امانتان را بریده است و اگر
کـرد .آخـر یکـی نیسـت بگوید ،دوسـت عزیـز! مگر شـما تا بـه حال
دیـد مـرا به ایـن دنیـا بازتـر کردید!».
و اگر و اگر ...لطفاً بازهم با کسی راجع به
نکنید!
بحث
موضوعی
چندبـار مدیـر مدرسـه بودهایـد و چقدر تجربـه و مطالعـات مدیریتی
حـاال گاهـی هـم پیـش میآیـد طـرف شـما زورش زیـاد اسـت و به
داشـتهاید کـه االن راجـع بـه مدیریت مدرسـه نظر میدهیـد؟ وقتی
ناحـق دارد حرفتـان را زیـر سـؤال میبـرد .در اینجـا نفـس عمیقـی
شـما از اوضاع اقتصادی کشـور ،فقط نخریدن دوچرخه توسـط پدر را
بکشـید و آرامشـتان را حفـظ کنید .نگذارید صورتتان سـرخ شـود تا
درک کردهایـد ،چـرا راجـع به تحـوالت نفت خاورمیانـه نظر میدهیـد؟! اگر اصـرار دارید در
همـه بفهمنـد عصبانـی شـدید! بـا کالم و صـدای آرام و خیلـی مؤدبانه بـه دفـاع از حرفتان
بحثـی شـرکت کنیـد تا دیگـران از نظرات مفید و باارزش شـما مسـتفیض شـوند ،میتوانید
بپردازیـد و زیـر بـار زور نرویـد .بازهـم تکـرار میکنیـم بـا کالم و صـدای آرام و خیلیخیلی
قبـل از شـرکت در آن جمـع و شـروع بحـث ،چهارتـا کتـاب راجع بـه آن موضـوع بخوانید و
مؤدبانـه! خشـم و اضطـراب هیـچگاه نبایـد مانع موفقیت شـما شـود.
چندتا
اخبـارش را حداقـل برای چندوقت دنبال کنید تا رشـته کار دسـتتان بیایـد و بتوانید
خودتـان هـم همینطـور! جـوری حـرف بزنیـد و نقد کنیـد که آتش خشـم طـرف مقابل را
ً
اصلا خدا باید
نظـر کارشناسـی آن وسـط بدهیـد .این مـورد کوچک و بزرگ نمیشناسـد و
روشـن نکنید .با تشـکر!

کارهایـش را بـه گـردن دیگـران نمیانداخـت ،همیشـه لباسهایـش را خـودش
میشسـت ،اتـو میکـرد و حتـی میدوخـت! کار کردن با چـرخ خیاطی را بلـد نبود ،اما
آنقـدر خـودش را بـا آن سـرگرم میکرد کـه بتواند لباسهایـش را هم خـودش بدوزد.
البتـه فرزنـد آخـر بودن خیلـی روی او تأثیر گذاشـته بـود ،آنهم بـا دو بـرادر بزرگتر!
مسـئولیت خریـد ،مسـئولیت شسـتن ظـروف ،مسـئولیت جمـع کـردن رختخوابهـا،
مسـئولیت جـارو کـردن خانـه و ...از محمدرضـا یـک همهفنحریف سـاخته بـود .یک
آچار فرانسـه...
به یک چشم به آنها نگاه میکنیم
بچههـای برادرانـش حبیب و مهـدی ،همزمان به دنیا آمده بودند .خانم حبیب میپرسـد:
کدام را بیشتر دوست داری؟
محمدرضـا یـک چشـمش را میگیـرد و میگویـد :مـن هـردو را بـه یکچشـم نـگاه
میکنـم.
یادداشتی از شهید
«از خـدا میخواهـم توفیـق دهـد کـه در نیـات اعمالـم خللـی ایجـاد نشـود و بتوانـم در
هرکجـا کـه هسـتم ،بـرای خـدا کار کنم».

ضمــیمه
بســیج

این شـماره محصول مشـترکی اسـت از اتحادیـه انجمنهای
اسلامی دانش آموزان و روزنامه هشـت
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تماشــاگران را در کارنامــه ی خــود دارد .ســادگی و صمیمیــت و خلــوص آن دوره
یادداشت های
از دست ندهید
ایــن فیلــم واقعــا تماشــایی ،بــه شــرح بــه خوبــی در فیلــم مشــاهده شــده و بــه
روزانه یک
جملــه
بازیگــران
وســیله
روزهایـیوقایـ
ایـندر طــی آن
ـردازددرکــه
چـهـتانی می
از شـما داسـ
اسـتازو دنیا را
خــوبکـرده
بــازیرا خم
کمرمـان
کـهـعگرانـی
پنهـانپـکـه
انجمنی
اسـتو
امریخــوب
متــن
آنقــدر در
مهرانفــر
احمــد
ماهیــت
شــصت و
سـینما،
جمله
سـالم و از
تفریحات
افشــاء برای
همچنیــن کردن
سـیاه ،هزینـه
دهــهممان
جلـوی چشـ
فیلمی با چاشنی حقیقت!
ضدانســانی منافقیــن را را بازگــو میکنــد .قــوی فیلــم نامــه همــراه شــده اســت کــه
مشـکل و در مـواردی هـم نامعقـول ،آن هـم اکرانهـای نوروزی(اکرانهـای بهـاری) کـه با
تماشــاگر اغلــب خــود را در دهــه شــصت
مروری بر فیلم ماجرای نیمروز
فیلــم در
بــرداری
قیمتفیلــم
افزایـشنــوع
خود
هـم و
راسـتا،
همین
روایــتبوده
هموهمراه
چشـمگیر
کــه ّ
تمامکنــد ّ
غمشــاهد
نگاره می
فرامــوش
بینــد و
اسـت .در می
سـعیاســت ب
کننــده
ـادگی ،خیــره
ـت سـ
را بر روینهایـ
ریحانه صبوری
ماجرای
کمک
انتخاب
این
کردهـتا
گذاشـته و
مسـئله
این
ـت.
کند.ـود اسـ
دهــه نـ
ـده در
ـاخته شـ
درسـ
شـماــی
ـه به فیلم
طــوری کــه التهــاب آن دوره و آن روزهــا
جشـنواره،
نیمـروز ،فیلم پرسـروصدای جشـنواره فجر امسـال بود کـه عناوین بهترین فیلم
منازلنوشــتن
تکالیــف
وقــت
*تــا
طــوری بیــان میکنــد کــه در طــول فیلــم این فیلم ارزش چند بار دیدن را دارد...
شهیدان دانوشآموز و تقدیر از مادران آسمانی
حضور در
آسمانی؛
طرح مادران
ـتاننـگاه تماشـاگران را در کارنامه خـود دارد .این
فیلمـاز
بهتریـن
لحظازــهنـگاه
فیلـم
مشهد مــادرش در مــورد
ســفارشهای
ـراز داس
ملـیآنواوج و فـ
لحظــه
بهتریـنکــه
های
ی
توسطانجمن
از شــما چــه پنهــان کــه در ایــن روزهایــی
دست ندهید...
طـی آن،آن را از
درسهایــش میرســد ،خســته اســت و
شـصت و همچنین افشـای
وقایع دهه
کــوبکه در
پـردازد
داسـتانی می
فیلـم ،بـه
صندلــی
میــخ
شـرحتماشــاگر
اســت
کــه گرانــی کمرمــان را خــم کــرده اســت
هــزار و یــک جــور بهانههــای مختلــف!
ماهیـتمی شــود.
ضدانسـانی منافقیـن را بازگو میکند.
و دنیــا را جلــوی چشــممان ســیاه ،هزینــه
امــا فقــط کافیــه مــادر پیشــنهاد دهــد:
سـادگی ،خیرهکننده اسـت ،بهطوریکـه التهاب
فیلـم
روایـت
بـرداری و
کــردن بــرای تفریحــات ســالم و از جملــه
نهایت قابــل
در بســیار
فیلــم
ـه در
نکاتــی کـ
نـوع فیلازم جملــه
دختــرم! میــای بریــم بــازار؟ بــا ســر
کـه درطـول فیلم ،تماشـاگر میخکوب صندلی
بیـان م
تحسـرا
روزهـا
ســینما امــری اســت مشــکل و در مـ آن
کنـدــت
ـت،یاین اس
طـوریــز اسـ
ـین برانگی
آنـه و
ـواردیدوره وتوجـ
مــیدود...
فیلـمــابه
ظاهــر مش
ـای بـ
فیلمهـ
ـاف
شـود.ــهاز بــر خـ
ـوروزی ک
بسـیار قابلتوجه و تحسـینبرانگیز اسـت ،این
درـهایـن
کـه
نکاتـی
جملـه
هــم نامعقــول .آن هــم اکرانهــای نـ می
کــه بــا اندکــی افزایــش قیمــت چشــمگیر
* ازش دلگیــر و ناراحــت شــدم .بهــش
ظاهـراحســاس
ـرزهبیــن
ـوع ،مـ
کـهــا همیــن
اسـت و ب
مشـابهوو بـا همیـن موضـوع ،مـرز بیـن احسـاس و
هـای ب
موضـم
برخلاف فیل
همــراه بــوده اســت.
میگــم چــرا خــب اشــتباهم رو متذکــر
منطــق ،فیلــم و واقعیــت بــه خوبــی رعایــت
واقعیتــیو تماشـاگر شـاهد واقعیتی تمامعیـار و بدون
رعایت شـده
واقعیت به
خیـال و
نشــدی؟ ســرش رو مینــدازه پاییــن و بــا
خوبیشــاهد
تماشــاگر
اســت و
منطـق،شــده
ـم
ـم و غـ ّ
در همیــن راســتا نــگاره تمــام هـ ّ
یــه تامــل کوچیــک بهــم نــگاه میکنــه
ای شـدید نشـان داده شـده که تماشـاگر طنز
ه
گون
ه
ب
واقعیت
اسـت.
همیشـگی
های
ـام عیــار و بــدون کلیشــههای همیشــگی
کلیشـه تمـ
خــود را بــر روی ایــن مســئله گذاشــته و
و میگــه :چــون دیــروز خــودم همیــن
ـت.
ـ
اس
لطیـف موجـود در کاراکتر یکی از شـخصیتها را کـه غیرمنتظره با آن روبهرو شـده ،با تمام
ســعی کــرده تــا بــه شــما در ایــن انتخــاب
اشــتباه رو کــردم!
دادهوجـود جا میخـورد .سـادگی و صمیمیت و
نشــانتمام
تـرور بـا
صحنـه
کنـد و از
وجـود درک م
کمــک کنــد.
شــدید
گونــهای
ی بــه
واقعیــت
شـده و بهوسـیله بازی خوب بازیگـران از جمله
مشـاهده
خوبـی در فیلم
شــدهدوره به
خلـوص آن
* چقــدر مــا بچههــای دهــه هفتــادی
لطیــف
تماشــاگر طنــز
اســت کــه
ماجــرای نیمــروز ،فیلــم پــر ســر و صــدای
ســختی میکشــیم تــو درس خونــدن!
را
ـخصیتها
ـ
ش
از
ـی
ـ
یک
ـر
ـ
کاراکت
در
ـود
ـ
موج
«احمـد مهرانفـر» آنقـدر خوب بـا متن قوی فیلمنامه همراه شـده که تماشـاگر ،اغلب خود
جشــنواره فجــر امســال بــود کــه عناویــن
دو خــط درس و دو لیــوان نوشــیدنی و
ـت،
ـ
اس
ـده
ـ
ش
روبرو
آن
ـا
ـ
ب
ـره
ـ
منتظ
ـر
ـ
غی
ـه
ـ
ک
در دهـه شـصت میبینـد و فرامـوش میکند که شـاهد فیلمی سـاخته شـده در دهه نود
بهتریــن فیلــم جشــنواره ،بهتریــن را
بازدید انجمنیهای فریمان از موزه علو م طبیعی
فیلــم
دو بســته پــاپ کــورن و ...
بــا تمــام وجــود درک میکنــد و از صحنــه
دانشگاهفرهنگیانمشهد
دارد  ...آن را از دسـت ندهید...
را
دیـدن
چندبار
ارزش
فیلـم
ایـن
اسـت.
از نــگاه ملــی و بهتریــن فیلــم از نــگاه
تــرور بــا تمــام وجــود جــا میخــورد.
* ولــی واقعــا داوری اون بــازی اشــکال
داشــتها! فردوســی پــور راســت
میگفــت .تداعــی شــدن ایــن خاطــرات
کمیک
در ذهنــم از برنامــهی نــود دیشــب تنهــا
پاســخی بــود بــرای خــودم در قبــال
مواخــذهی ناظــم از تاخیرهــای هــرروز
محمدمهدیرنجبر
ایــن هفتــه!
باغــی بســیار زیبــا بـ ه شــکل خورشــید طراحــی شــده اســت .قســمتهای دایــرهای در
مامان هی گفتن زود بخواب بچه...
ایــن بــاغ درخــت دارنــد کــه در فصــل پاییــز بــه رنگهــای نارنجــی و قرمــز نمایــش
داده شــده اســت .مســیری ماشــینرو کــه بــرای بازدیــد از ایــن بــاغ تعییــن شــده
* هــر روز بــا یکــی صمیمــی میشــه .یه
اســت ،بــه رنــگ ســفید در تصویــر دیــده میشــود و دیوارههــای مســیر بــا خطــوط
روز بــا ایــن همکاســی روز بعــدی بــا
نصیریان
ســیاه مشــخص اســت .بازدیدکننــدهای در محــل پیــکان ســبزرنگ قــرار گرفتــه .او
اون همکاســی و ...همــه مونــدن بــه
میخواهــد تمــام ایــن مســیرهای ســفید را ســوار بــر ماشــینش طــی کنــد و از هیــچ
ایــن میگــن روابــط اجتماعــی خیلــی
قــوی یــا رنــگ و وارنگــی ؟!
تکـهای از مســیر ،دوبــار عبــور نکنــد و در آخــر بــه همیــن محــل آغــاز برگــردد! ضمنـ ًا
تـا وقـت تکالیـف نوشـتن و سـفارشهای مـادرش در مـورد درسهایـش میرسـد،
ایــن ماشــین ،تــوان پیچیــدن در پیچهــای تُنــد را نــدارد .پــس همیشــه بایــد مســیری را
اما حـ
مختلـف!ــه
کاسهاســت ک
ک ســر
هزارویــط
خسـته اسـت و * فق
ـسکافیه مادر پیشـنهاد بـده :دخترم!
فقط
جـور بهان ه
انتخــاب کنــد کــه پیچوخمهــای نــرم داشــته باشــد.
روزنامــه خوانیــم اوج میگیــره! درســت

سرگرمی باغخورشیدی

یادداشت روزانه یک انجمنی

یکنگارهنو
باکلیحرفتازه

اونسـر
میـای بریـم بازار؟ با
دود...دبی.ــر داره ســختترین
مــهیکــه
لحظـ
جــای مبحــث رو درس میــده! امــان از
ازش دلگیـر وشــب
ـان ....بهـش میگـم خـب چرا اشـتباهم رو متذکر نشـدی؟
امتحـشـدم.
ناراحـت

دســت نیایــد .طعــم عصرهایــش هیــچ
رود! عصره
هشـتادیــم نمـ
دههزیــر دندان
ـت از
چقـدر ما بچه وقـ
کشـیمــاتـو درس خونـدن! دو خط درس
ـیمی
سـختی
های
بــا آب پاشــی حیــاط و انداختــن زیــر
و دو لیوان نوشـیدنی و دو بسـته پاپکورن و. ...
انــداز گوشــهی حیــاط و گذاشــتن
ســماور بــرای دم کــردن چنــد اســتکان
ـویفردوسـیپور راسـت میگفـت.
ها!
داشـ
اون
داوری
ت بـ
ـادن
اشـکالافتـ
بـازیــم و راه
ـوش طع
ـای خـ
ولـی واقعـاً چـ
...
باغچــه
نرگــس
هــای
گل
تداعیشـدن این خاطرات در ذهنم از برنام ه نود دیشـب ،تنها پاسـخ بود برای خودم در

ســام .باغی بســیار زیبا به شــکل خورشید
طراحی شــده است .قسمت های دایره ای در
این باغ درخت دارند که در فصل پاییز به رنگ
های نارنجی و قرمز نمایش داده شــده است.
مســیری ماشین رو که برای بازدید از این باغ
تعیین شــده است ،به رنگ ســفید در تصویر
دیده می شــود و دیواره های مسیر با خطوط
سیاه مشخص است.
بازدیدکننــده ای در محل پیکان ســبزرنگ
قرارگرفته .او می خواهد تمام این مســیرهای
ســفید را سوار بر ماشینش طی کند و از هیچ
تکه ای از مسیر ،دوبار عبور نکند و در آخر به
همین محل آغاز برگردد! ضمنا این ماشــین
توان پیچیــدن در پیچ های تُند را ندارد .پس
همیشه باید مسیری را انتخاب کند که پیچ و
خم های نرم داشته باشد.
پاســخ صحیح و کوتاهتان را با ایمیل ،برای ما
بفرستید.

پاسخ این معما را در شماره بعدی می بینید و
اسم برندگان آن هم همین جا درج می شود.

آخرین مهلت ارسال پاسخها بیستم دی ماه
شماره پیامک3000186263 :

و آدرس پست الکترونیکیnegare.mag@gmail.com:

نیازمندیها

سادات حسینی

گمشده
گمشده
مقداری حال و حوصله و

فروش فوری
فوری
فروش

تحرک جهت اتمام سال
تعدادی
کودکاز
گمشده است.
تحصیلی
شدههرچه
گمیشود
تقاضا م
یابنده
اند.
درون
سریعتر موارد ذکرشده را
به اشخاص یادشده تحویل
دهند تا از
یابنده خدا از
این بندگان
درآیند.آنها
خمودگیشود،
تقاضا می
را هرچه سریعتر به
«با تشکر ،جمعی از
بازگرداند.
صاحبانشان
آموزان کسل
دانش
کالس»...

جمعی از افسردههای محل

فوری
فروش
فروشی

قرصهای کنکور ُکش!
آجیل و میو
مقداری
موردهنیاز
اطاعات
تمام
یمانده از
درتخورده
دس
مصرف
کنکور راباق با
خریدهای عید به فروش
این قرصها کسب کنید.
میرسد .صد در صد
مرجوعی!
با ضمانت
استریل...

خریداریم
توجه
توجه

یــک غرولنــد باالخــره اتاقــش را مرتــب
میکنــد .دو روز بعــد دوبــاره از البــای
خونیـم واوج میگیـره! درسـت اون لحظه
حـس
فقـط سـر کالس
روزنامهماژیــک
هــا و
هاسـت وکهکتاب
لباسهــا
ده! امان از شـب امتحـان. ...
درسدوبمـی
جـای
کـه دبیـر داره سـخخـت
ـاره
مبحـثردروشــد.
ـف بایــد
ترینو کیـ
ـودکار
همــان آش و همــان کاســه...

تبلیغات
اول خردادماه

تبلیغات

یک ،دو ،سـه ،چهار ...رکعات بهسـر میرسـد و به سلام نماز میرسـد و نماز تمام!
آیـا واقعاً نمازم تمام اسـت؟!

پاسخ صحیح و کوتاهتان را با ایمیل ،فکس ،نامه یا هر روش دیگری که صالح میدانید،
برایمابفرستید.

از شـدت شـلوغپلوغی نمیشـود پـا داخـل اتـاق گذاشـت .بـا هزارویـک غرولنـد،
باالخـره اتاقـش را مرتـب میکنـد .دو روز بعـد دوبـاره از البهالی لباسهـا و کتابها و
ماژیـک و خـودکار و کیـف بایـد رد شـد .دوبـاره همـان آش و همان کاسـه. ...

پاسخ این معما را در شماره بعدی میبینید و اسم برندگان آن هم همینجا درج
میشود.

.
.

.
.
.

.

.

مقداری شعور و منطق برای
پایان
تعطیالت عید به
رسیدهو
«»5+1
کشورهای
ارسال به
گرامی
مهمانان
است .از
نشد ،چهارتا استخوان
اگر پیدا
خواهشمند است دید و
طرف
کوبیدنیدر
جهت
دهانبه سال
مانده را
بازدیدهای باق
دست
مذاکراتو دیگر
موکول کنند
هستهای
آیندهمقابل
نیازمندیمبردارند.
از سر کچل ما

تبلیغات

کاریکاتور

آخرب
ارسا ن مهلت
ل آثار پاس 
خها

صفـای مادربـزرگ و خانـهاش تـوی دنیـای مدرنیتـه االن ،شـاید دیگر بهدسـت نیاد.
احسـاس عصرهایـش هیچوقـت از حافظـهام نمـیرود! عصرهـا بـا آبپاشـی حیـاط و
انداختـن زیرانـداز گوشـ ه حیـاط و گذاشـتن سـماور برای دمکـردن چند اسـتکان چای
خوشطعـم و راه افتـادن بـوی گلهـای نرگـس باغچـه. ...

:

سرگرمی

برای
سالم
مقداری
ارسال به
خوراکی برای
قرص آرامبخش
مقداری
خریداریم.
جمهوری آمریکا
نیازمندیم.
ریاستمدرسه
کاخبوفه

اجتماعـی خیلی قـوی ،یـا رنگ و
روابـط
ایـن میگـن
شــدت بـه
همـهازمونـدن
شــود
پلوغــی ،نمی
شــلوغ
همکالسـی و* ...
پــا داخــل اتــاق گذاشــت .بــا هــزار و
وارنگـی؟!

. ...

فیلمی با چاشنیحقیقت!

نیازمندیم
خریداریم

هفته!
هـرروز
تأخیرهـای
ـات بــه
ـار...اینرکعـ
ـه ،چهـ
ناظـمیـازـک ،دو ،سـ
قبـال مؤاخـذ ه *
.
بچه...
بخواب
زود
مامان هی گفتن ســر میرســد و بــه ســام نمــاز مــی
رســد و نمــاز تمــام! آیــا واقعــا نمــازم
تمــام
اســت؟!میشـه .یـهروز بـا ایـن همکالسـی ،روز بعـدی بـا اون
صمیمـی
هـرروز بـا یکـی

.

مروری بر فیلم ماجرای نیمروز

اسباب و
اثاثیهش!
کنکور ُک
مقداریهای
قرص
منزل که جهت
درآمدننیاز
اطاعات مورد
تمام
هایبافامیل
چشم خانم
مصرف
کنکور را
در
کسبدلیل
شده بود ،به
خریداری
کنید.
قرصها
این
مرجوعی!به
خوردن چکها،
برگشباتضمانت
فروش میرسد.

بهـم نـگاه میکنـه و میگـه :چـون
صفــایو بـا یـه
نـدازه پاییـن
کوچیـک تــو
تأمـلو خانــهاش
مادربــزرگ
سـرش رو می *
کردم!
اشـتباه رو
دیـروز خـودم همیـن
االن شــاید دیگــر بــه
مدرنیتــه
دنیــای
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