
يادداشت مهمان

شاید از دید بسیاری از ما بزرگ ترها، تکالیف درسی و انجام آن 
موضوعی چنان پیش پا افتاده است که نیازی به گفت وگو ندارد. 
تکلیف را کودک باید انجام دهد و جای بحثی وجود ندارد، اما 

سوال اصلی اینجاست که چگونه می توان تکالیف درسی را بدون 
دردسر و حرص و جوش انجام داد؟ ... )صفحه 15(

چگونه به کودکان کمک کنیم
 تکالیف درسی خود را به راحتی انجام دهند؟

مشق بدون مشقت

امام رضا)ع(، عشق و اعتقاد

مهم  مذهبی  مناسبت  یک  حوالی  روزها  این 
این  من  که  )ع(  رضا  امام  شهادت  هستیم؛ 
عشق«  »والیت  سریال  در  داشته ام  را  توفیق 
آن  زندگی  از  بخشی  تصویری  روایت  به 
کار،  این  در  است  یادم  بزرگواربپردازم.  امام 
هجرت امام از مدینه به مرو برایم یک نقطه 
عطف بود و همین طور پرداخت شخصیتی به 
نام هشام بن ابراهیم که شخصیت خیلی خوبی 
برای وجه دراماتیک کار بود؛ شخصیتی که وقتی 
به دربار مامون رسید، جاه و جالل دربار چشمش 
را گرفت و دگرگون شد؛ آدمی که می گفت هم 
امام رضا)ع( را دوست دارم، هم صدای سکه 
را می شنوم... شاید مهم ترین مساله ای که بتوانم 
درباره این سریال عنوان کنم، وجه مذهبی کار 
باشد. یادم است همان زمانی که سعی می کردم 
از زیر بار مسوولیت سنگین  ساخت سریال 
»والیت عشق« شانه خالی کنم، برای تحقیق به 
مشهد رفتم و با یک واکمن دم حرم ایستادم و 
از بعضی زائران که مرا می شناختند و سالم و 
احوالپرسی می کردند، می پرسیدم امام رضا)ع( 
چرا اینجا دفن است؟ جواب آنها معموال این 
بود که: »پس کجا دفن باشد؟!« می گفتم خب 
امام عرب بودند و قبل از این در مدینه سکونت 
داشتند، پس چرا در خراسان دفن شدند؟ بعضی ها 
ناباورانه می گفتند: »مگر امام عرب است؟!« شاید 
از 20 نفری که پرسیدم، فقط یکی دو نفر گفتند 
که: »امام داشته از اینجا رد می شده...« یعنی حتی 
آنها هم نمی دانستند امام از کجا  آمده اند ولی 
همگی مردم، حتی آدم های کم اطالع و بی اطالع، 
به  اعتقاد  و  عشق  داشتند؛  اشتراک  وجه  یک 
بیشترمان  که  اعتقادی  و  عشق  رضا)ع(.  امام 

طعم شیرینش را در زندگی خود چشیده ایم.

مهدیفخیمزاده
بازیگر و کارگردان

9 نکته 
درباره آلزايمر
)13(

فوتبال همه چیز به 
من داد،  سیگار همه 

چیز را گرفت )10(

کار و بار، 
کارد و پنیرند؟
)11(

توصیه هايی 
در آستانه جدايی
)12(

صفحات 9 تا 16

سالمت و  چهره 

بـــــا ر د ا ر ی

سـا لـمـنــد ا ن

فر ز نـد پــر و ر ی

کــــو د کـــا ن

بچه های سالمت

خانواده
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بیشتر بخوانید

»برای بازی در »والیت عشق« دلهره 
عجيبی داشتم« را در صفحه 17 بخوانيد.


