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اللهـم صلـی علـی محمـد و آل محمد

چیزهایي که در مدرسه یاد نميگیریم
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ِ
سخت مشهور
جان
هنر گذر از طوفان
مردي میان ستارهها
معالجة دربازکن
ِ
درخت بخشنده
کنکور ازدواﺝ مادربزرگ
تکرار تلﺦ یﻚ اشتباه
بازیگري یعني مطالعه
میدان قصهگویي
ِ
وسیلة قطﻊ ارتباﻁ
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بﺤرطویﻞ
از دفترچه خاطرات یﻚ ربات
کرم عصارﺓ سنﮓ نمﻚ
روزنامهدیواری
نورسیدهها
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يادداشت سردبير
باورم نمیشــود دارم یادداشــت شمارة هشت را
مینویسم .به شــما عادت کرده بودیم ،ولی زمان
خداحافظی فرا رسیده اســت .با شما بودن ،برای
شما نوشتن لذت بسیاری داشت .خدا را شاکرم که
این دوره با مجلة «رشــد جوان» مهمان چشمها،
احساسها و فکرهایتان بودیم.
جا دارد از همة همکاران خوبم و نویســندگان و
تصویرگران عزیز که برای آمادهســازی و تولید این
دوره از مجله زحمت کشــیدند و مطلب نوشتند،
تشــکر کنم .اگر زحمات همگی آنها نبود ،تولید
مجله ممکن نمیشد و هر آنچه منتشر شده ،حاصل
تالش گروهی بود .امیدواریم که پسندیده باشید.
در این مدت فرصتــی مییابیم تا در خود تأملی
کنیم و کمکم آماده شــویم تا باز هم مهرماه آینده
از نو شروع کنیم و با شما دوستان جوان وارد دورة

تازهای شــویم .در این زمان شما هم اوقات فراغتی
خواهیــد داشــت .در دنیایی که همــه میگویند
تعطیالت زیاد اســت ،متأسفانه کمتر به این نکته
توجه میشــود که اص ً
ال از ابتدا چرا اوقات فراغت
الزم است و چطور باید از آن استفاده کرد.
فراغت آدمها جزئی از کل زندگی آنهاست .این
زمان وقت بیکاری نیســت ،بلکه وقت کاری است
متفاوت با آنچه همیشــه انجــام میدادیم؛ زمانی
مفید و تکمیلکننــدة کل جریان زندگی .فرصتی
برای چشیدن مزة زندگی به دور از درس و مدرسه.
اوقات فراغت زمان آن است که هرکس به جورچین
زندگی خود نگاه کند و به این بیندیشــد که جای
کدام قطعه خالی است.
به امید دیدار!
دكتر زهرا باقري
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