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چرخ اولتعطيلی تلف كردن وقت نيست
  طوبا ويسه

مي داني دلم چه مي خواهد زمستان؟ من دلم برف 
مي خواهد؛ از آن برف هايي كه هميشــه در آســتينت 
پنهان داري، از همان هايي كه بر سر و صورت دشت ها 
و خانه ها و روســتاها مي ريــزي... مي دانــي دلم چه 
مي خواهد... دلم مي خواهد كه يك دل سير برف براي 
ما بفرستي. حتماً مي گويي برف بفرستم كه چه؟ مگر 
شما  مي توانيد در اين حال و هواي 
كرونا برويد در خيابان و برف 
بازي كنيد. مگــر مي توانيد 
آدم برفي درســت 
كنيد؟ نــه؛ ما 
پنجره  پشــت 
و  مي نشينيم 

به برف هاي شما نگاه مي كنيم. به رد پاي گنجشك ها و 
كالغ ها در ايوان خانه... يك ليوان چاي هم مي نوشيم 
و خوشــحاليم كه شــما براي ما برف  زيبــا آورده اي. 
اين روزها در سراســر دنيا جشن سال نوي ميالدي هم  
برپاســت...  تو زمســتان، زيبايي هاي خودت را داري.  
پس به ما نشان بده به همه ي ما كه اين روزها در خانه 
مانده ايم و چشم به راه يك هيجان زيبا هستيم و ببار... 
ســال هاي پيش وقتي تو مي آمدي خوشحالي ما چند 
برابر مي شد. مي داني چرا؟ مدرسه ها تعطيل مي شدند 
و ما خيلي كيف مي كرديم. اآلن با اين وضعيت آموزش 
از راه دور، فكر كنم سنگ هم از آسمان ببارد ما بايد در 
خانه بنشينيم و درس بخوانيم و تعطيلي شگفت انگيز 
برفي نداشته باشيم. حاال نمي دانم چرا وقتي كه اعالم 
شد به خاطر يلدا  يك شــنبه و دوشنبه اي كه گذشت 
تعطيل اســت پدر و مادرها ناراحت شــدند... مادرم با 
عصبانيت گفت: »نه اين كه خيلي شما مي رويد مدرسه... 

حاال بايد دو روز هــم وقت تلف كنيد.« مــا اين روزها 
بيش تر تكاليف انجام مي دهيــم و هيچ كس هواي ما 
را ندارد. معلم ها و مدير مدرســه فكر مي كند كه نبايد 
ديگر پنج شــنبه و جمعه اي وجود داشته باشد! اگر به 
آن ها باشد پنج شنبه و جمعه را از تقويم حذف و خيال 
خودشــان را راحت مي كنند...  كاًل كرونا باعث شــده 
كه ديگر  نه درس درست و حســابي داشته باشيم و نه 
تعطيلي درست و حسابي... زمستان عزيزم چرا هيچ كس 
متوجه نيست كه تعطيلي تلف كردن وقت نيست. نياز 
يك دانش آموِز خسته است كه چشم هايش هر روز به 
مانيتور است و گوش هايش با قطع و وصل شدن صداي 
معلم و اينترنتي كه هر روز يك بازي در مي آورد... حاال 
شما به اين چيزها كار ي نداشته باش... بزرگواري بفرما  
و براي ما برف بفرست تا حال ما بهتر شود. كه همه جا 
سفيد شود و ما در خيالمان بياييم و برف بازي كنيم و 

آدم برفي بسازيم. تو هواي ما را داشته باش...

كو
چن

ينا
ر ا

گو
: اي

ري
رگ

وي
ص

ت

من در
 سایه بودم

پنالتى هاى 
بى مزه!

6

3

جوش  
نزن!

5



گروه ضمائم همشهري ناشر نشريات: 
دوچرخه، استان ها، محله 

نشاني: تهران، خيابان ولي عصرعج
 نرسيده به پارك وي، كوچه ي تورج
 شماره ي14، روزنامه ي همشهري

 )طبقه ي پنجم: دوچرخه(
تلفن :23023100    

سردبير: فريبا خاني
تحريريه: شيوا حريري )چشمه ها(، نفيسه  مجيدي زاده 
)دماســنج(، سيدســروش طباطبايي پــور )مديــر 
 داخلي نشــريه(، علي مولوي )شــهر فرنگ و چرخ فلك(،

پگاه شــفتي )لوح نقره اي(،ياســمن رضائيان )خانه ي 
فيروزه اي(، حسين تواليي )شــعر(، نيلوفر نيك بنياد و 

محمود اعتمادي )عكس(
آتليه: علي مولوي)مدير هنري(، عليرضا صفري )صفحه آرا(، 

ابراهيم رستمي عزيزي )مســئول هماهنگي( و با سپاس از 
بخش هاي مختلف روزنامه ي همشهري

صندوق پستي دوچرخه: 19395-5446
تلفن : 23023534   /   نمابر: 23023591

docharkheh@hamshahri.org :پست الكترونيكي
دوچرخه را آنالين بخوانيد:
  @docharkheh_weekly

newspaper.hamshahrionline.ir
hamshahrionline.ir/service/Children

ضميمه ي هفتگي روزنامه ي  همشهري
وي  ژه ي  نوجوانان

سال بيستم، شماره ي  1020  
پنج شنبه 4 دي ماه 1399 

صاحب امتياز: مؤسسه ي  همشهري

پنج شنبه، 4 دي ماه 1399، سال بيستم، شماره ي 1020، ضميمه ي روزنامه ي شماره ي 8119 همشهري 2

دنياي زيباي من، دنيايي خالي از هرگونه بدي 
 است؛ دنيايي كه مي توانم آن را روي كاغذ بكشم

و بعــد دنياي زيبايي را كه نقاشــي كــرده ام به 
قضاوت داوران بگذارم و شايد جايزه بگيريم.

بــه گــزارش روابــط عمومــی مديريــت 
فرهنگی هنری منطقه ي 20، محسن دستمالچی، 
رييس فرهنگ ســرای وال گفت: »اين مسابقه با 
هدف تصويرسازی كودكان و نوجوانان از دنيای 
خالی از هر گونه بدی به عنــوان نمادی از زمان 

ظهور حضرت صاحب الزمانعج اجرا می شود.«
به گفته ي او كودكان و نوجوانان گروه ســني 
تا 15ســال تا نيمه ي اســفند فرصــت دارند با 
موضوع »جهــان خالی از بدی ها« نقاشــی های 
خود را كشــيده و عكس اثر خود را در پيام رسان 
واتساپ به شــماره ي 09035۷94063 ارسال 
 كنند يــا در فرهنگ ســرای مجازی به نشــانی

majazi.farhangsara.ir و صفحــه ي 
 velafarhangsara اينســتاگرام به نشــانی

بارگذاری كنند.

 دنیای خالی
  از بدی ها 

 در مسابقه ی
یبای من«    »دنیای ز

زلزله حضــوري مي آيد ولي كرونا باعث شــده 
آموزش هــاي مرتبــط با زلزلــه و اجــراي مانور، 

غيرحضوري باشد.
ســازمان جمعيت جوانان هالل احمر به منظور 
ادامه ي روند آموزشــي ايمني زلزله، در روز پنجم 
دي، سالروز زلزله ي بم، مسابقه ي مانور زلزله برگزار 

مي كند.
اميرالديــن روح نواز، معاون پيش دبســتاني و 
دانش آموزي سازمان جوانان جمعيت هالل احمر به 
دوچرخه مي گويد: »امسال با توجه به شرايط شيوع 
ويروس كرونا امكان برگزاري حضوري مانور وجود 

ندارد؛ بنابراين اجرا به صورت غيرحضوري است. 
امسال بيست و دومين دوره ي اين مانور را در آذر 
برگزار كرديم و حــاال در پنجم دي هم اين مانور را 
خواهيم داشت.  به بهانه ي تقارن پنجم دي با سالروز 

زلزله ي بم، دبيرخانه ي برگزاري اين مانور در كرمان 
خواهد بود.«

به گفته ي او امســال از فضاهاي مختلفي براي 
آموزش و اجراي مانور اســتفاده شــده؛ از جمله 
كانال ســازمان جوانان جمعيت هــالل احمر در 
 شــبكه ي شــاد وزارت آمــوزش و پــرورش.

هم چنيــن از فيلــم هاي آموزشــي، پوســترها 
و انيميش هاي آموزشــي مناســب براي آموزش 

نوجوانان استفاده شده است.
معاون ســازمان جمعيت جوانــان هالل احمر 
مي گويد: »اميدواريم اين آموزش ها تداوم داشــته 
باشــد كه در بحث زلزله، آمادگــي كل جامعه از 
اهميت ويژه اي برخوردار اســت و ما در زلزله هاي 
كم خســارت، ديديم افرادي كــه آمادگي ندارند 
نمي تواننــد خونسردي شــان را حفــظ كننــد و 

 غيرحضورى مانور زلزله بدهيد
اين جا خود زلزله به افراد آســيب نمي رساند بلكه 
دستپاچگي و نداشتن آمادگي، آگاهي و اطالعات به 

آن ها آسيب مي رساند.«
او در خصــوص آموزش هاي ايمنــي زلزله در 
ســال هاي گذشــته و ضرورت تداوم آن ها اظهار 
مي دارد: »آمــوزش و اجــراي مانــور زلزله براي 
دانش آموزان اهميت ويژه اي دارد؛ به جهت اين كه 
آموزش و مانور باعــث آمادگي آن ها مي شــود و 
آمادگي يكــي از گام هاي مهــم چرخه ي مديريت 

بحران است. 
به همين جهت هرســاله مانور ايمني زلزله در 
مدارس با همكاري جمعيت هالل احمر، ســازمان 
صداوسيما، وزارت آموزش و پرورش،  وزارت علوم 
و ســازمان مديريت بحران برگزار مي شــود و طي 
آن دانش آموزان و خانواده هايشــان آموزش الزم را 

مي بينند.
در روز مانور با زدن زنگ مانور در سراسر كشور، 
بچه ها در فضاي واقعي، آن چه را آموزش ديدند، اجرا 
مي كنند. در چندسال اخير رويكرد مانور به سمت 
محله محوري رفته؛ بــه اين معنا كه مردم مناطقي 
كه در آن مانور برگزار مي شود هم تحت آموزش قرار 
بگيرند و آن محله هم ايمن بشود و محوريتش هم 
با مدرسه اي است كه در آن مانور اجرا مي شود كه 
اميدواريم در سال هاي بعد با قطع زنجيره ي شيوع 
كرونا باز هم آموزش ها و مانورهاي ايمني زلزله را به 

صورت حضوري داشته باشيم.«
عالقه مندان براي كســب اطالعــات بيش تر به 
كانال ســازمان جوانان جمعيت هــالل احمر در 
شبكه ي شاد و يا اينســتاگرام اين سازمان مراجعه 

كنند.

دســتمالچی از جايزه هاي هيجان انگيز خبر 
داد و  اظهار كــرد: »مصطفی رحماندوســت، 
محمدرضا سرشــار و كميل كريمی داوران اين 

مسابقه خواهند بود.«
رييس فرهنگ سرای وال در پايان ضمن دعوت 
از كودكان و نوجوانان گفت: »در كنار مسابقه ي 
نقاشی، افراد عالقه مند می توانند قصه ي نقاشی 
كشيده شــده را با صدای خود ضبط كنند و به 
 نشانی های مجازی اعالم شــده ارسال كنند.«

عالقه مندان برای دريافــت اطالعات بيش تر با 
شماره 333۸0303 تماس بگيرند.
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شــاید پارســال همین موقع ها بود. 
ماجرایی که بارها برایمان تکرار شــده 
است. این که در کالس، پشت نیمکت ها، 
بنشینیم و بعد حواسمان از درس پرت 
شــود. حواســمان برود پی بارانی که 
حیاط مدرســه را خیس کرده اســت، 
برود پــی برفی که ســنگین می بارد و 
ما دعا می کردیم کــه کاش ادامه پیدا 
کند تا شــاید فردا تعطیل شود. یا حتی 
حواســمان پی بچه هایــی می رفت که 
توی حیــاط بازی می کردنــد و دلمان 
برای زنگ ورزش خودمان تنگ می شد. 
بعد به خودمــان می آمدیم و می دیدیم 
چند دقیقه  اســت که انگار توی کالس 

نیستیم.
با خودم فکر می کردم امسال که توی 
خانه درس می خوانیــم دیگر خبری از 
این حواس پرتی ها نیســت. احتماالً در 
اتاقمان چیــز تازه ای وجــود ندارد که 
حواســمان را پرت کند. البته فکر کردم 
کالس ها با همه ی حواس پرتی هایشان 

دوست داشتنی بودند.
صبح چهارشنبه بود. کالس ریاضی و 
خواب آلودگی ساعت هشت. خورشید، 
خواب آلــود می تابید و اتــاق گرم بود. 
خواب مثــل توفان هجــوم آورده بود. 
نگاهم به گوشــه ی اتاق بود؛ به شوفاژ. 
به گرما و خواب که بیش تر از مشــتق 
به آن نیاز داشتم. موج هایی روی دیوار 
تکان می خوردند. آن ها چــه بودند؟ از 
کجا می آمدند؟ هیچ وقت آن موج ها را 
ندیده بودم. حواسم از مشتق پرت شد 
و پی موج های رقصان رفت. روی دیوار، 
درست باالی شوفاژ، حرکت می کردند. 
آن ها از خود شوفاژ بیرون می آمدند. یاد 
مبحث موج ها افتادم. آن ها رد پای گرما 
بودند. حاال آفتاب بــر دیوار اتاق تابیده 
بود و من توانســته بودم موج های گرما 

را ببینم.
از این کشــف شــگفت زده شــدم. 

دیگر کجا می خواهی بــروی؟ هنوز 
حرف های بســیاری هســت که به هم 
نگفته ایــم. فکرهای بســیاری که آن ها 
را رو نکرده ایم و شــاید لحظه هایی که 
دوست داشتیم همیشگی باشند اما حاال 

از این که جاودانه نشده اند ناراحتیم.
کجا می خواهی بروی وقتی هنوز وقت 
داریم و تو قرار نیست از رفتن خودت جا 
بمانی. رفتن تنها فعلی است که هیچ وقت 
جا نمی ماند و وقتی هم که اتفاق می افتد 
می تواند به سرعت همه چیز را با خودش 

بردارد و ببرد.
من فکر می کنم که همیشــه داریم 
عجله می کنیم. این همه دست و پازدن 
در کشتی آرامی که دارد مسیر خودش 
را می رود خنده دار اســت. بــه این فکر 
کن کسانی که دارند غرق می شوند و از 
دوردســت ها ما را می بینند چه حسرت 
تلخی می خورند. آن ها حتماً به خودشان 
خواهند گفت که این ها در آســایش اند 
و آرامــش ندارنــد، اما ما کــه در ورطه 
افتاده ایم مجبوریم با آرامش تا ســاحل  

شنا کنیم.
می دانم کــه بارهــا نشســته ایم و 
به همــه ی اتفاق هــای ریز و درشــت 
فکر کرده ایم. شــاید بــه نتیجه ای هم 

نرســیده ایم، یا حتی ناامید شده ایم. اما 
کاش این بار با هم بنشینیم و به این فکر 

کنیم که اصاًل چگونه باید فکر کرد؟
اگر پنجره ی خانه مــان هر روز صبح 
دارد یــک منظره ی تکراری نشــانمان 
می دهد تقصیر پنجره  نیست. حتی اگر 

خانه مــان را روی دوشــمان بگذاریم و 
پنجره اش را به منظره های تازه تر ببریم 
باز هم، از شــدت خســتگی، زیبایی را 
نخواهیم دید. شاید باید رو به رویمان را 
نگاه کنیم. راستش من مطمئنم همیشه 
یک نگاه متفاوت وجود دارد که هنوز با 

آن دنیا را ندیده ایم.
هیچ وقت هیچ آدمی مجبور نیســت 
چیزی را که دوســت ندارد تحمل کند. 
باألخــره راهی وجــود دارد کــه او را از 
مخمصه نجات بدهد. می پرســی اما اگر 
همه ی راه ها را رفتیم، همه ی منظره ها 

را دیدیم و همــه ی جمله ها را گفتیم اما 
باز هم زیبایی را لمــس نکردیم، بازهم 
از این مخمصه ی روزهــای تکراری رها 

نشدیم، چه؟
شاید نتوانی حرف هایت را با کلمه ها 
بگویی. شــاید نتوانم آن ها را بــا آواها 
بشنوم. اما مطمئن باش روزی که صداها 
و کلمه ها تمام  شوند این چشم ها هستند 

که تازه با هم گفت وگو خواهند کرد.
همیشه راهی هست، همیشه حرفی 
و نگاهی هست. همیشــه اتفاقی پشت 
پنجره منتظرمان اســت تــا برویم و آن 
را کشــف کنیم و ببینیــم زندگی هنوز 
زیبایی هــای خــودش را دارد. تقصیر 
پنجره نیســت اگر نمی توانــد آن اتفاق 
خوب را نشــانمان بدهد. تقصیر ماست 
که با چشــم های بســته همه جا را نگاه 
می کنیم. تقصیر ماست که با گوش هایی 
گرفته می خواهیم زیباتریــن صداها را 
بشــنویم. اما هیچ وقت دیر نیست. نباید 
عجله کنیم. باید ســر فرصت بنشینیم 
و به پنجره نــگاه کنیم تا زیبایی محضی 
را که تکرارنشدنی اســت ببینیم. جهان 
هنوز هم پر از حرف های نگفته است، پر 
از قصه های نشنیده است، پر از رازهای او؛ 

اگر ما حقیقتاً به آن دل بدهیم.

نیست دیر  هیچ وقت 
  الهه صابر

من در ســایه بودم
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 یاسمن رضائيان

هیچ وقت آن ها را ندیده بودم. می دانستم 
گرما وجــود دارد، اما گرما را به چشــم 
ندیده بودم؛ تا همین امــروز که نور به 

آن ها تابید و به چشمم آمدند.
حسی درون قلبم فرو ریخت. کسی از 
من  پرسید: »چه چیزهای دیگری هست 

که تو هیچ وقت ندیده ای؟«  
پرسید: »چه چیزهای دیگری هست 
که تا وقتی نــور به آن ها تابیده نشــود 

نمی بینی؟« 
به من گفت: »از کجا می دانی بیرون 
از تاریکی های ذهن تو چه خلقتی وجود 

دارد که تو به خاطر تاریکی ها و سایه ها 
نتوانسته ای آن ها را ببینی؟« و پرسید: 
»آیا تو می توانی یک روز باألخره همه ی 
نادیدنی ها را ببینی؟ می توانی بگویی من 
همه ی نادیدنی ها را دیده ام؟ آیا ممکن 
نیســت که نادیدنی های بسیاری باشد؛ 
اما هیچ وقت نوری بــر آن ها نتابد که تو 

بتوانی آن ها را ببینی؟«
صدای درون ذهنم بی وقفه ســؤال 
می کرد. انگار که چشمم روی حقیقتی 
بزرگ باز شده بود. از فرط تماشای این 
حقیقت، دلش بند نمی شد. انگار دریافته 

بود دنیا بســیار بزرگ تر و خلقت بسیار 
شگفت انگیزتر از آن اســت که تا امروز 

درک کرده بود.
من هم چنــان به موج هــای رقصان 
گرما نــگاه می کردم. بــه آن ها که روی 
دیوار باال می رفتند و در فضای اتاق محو 
می شدند. چشمم به باریکه ی نوری بود 
که خورشید روی دیوار انداخته بود. بعد 
به خودم نگاه کردم که این جا، پشت میز، 

در سایه و دور از آفتاب نشسته بودم.
فکر کردم درست است که می گویی 
در دنیا چیزهایی وجــود دارند که دیده 

نمی شوند؛ اما از نشانه هایشان می توان 
به وجودشــان آگاه شــد. و شاید روزی 
حتی نوری بر آن ها بتابانی و به چشم هم 
بیایند. اما نور چه بتابد و چه نتابد، آن ها 

وجود دارند . 
راستش یک باره گریه ام گرفت. فکر 
کردم همیشه بوده ای. همیشه همین قدر 
نزدیک بوده ای. اما من در سایه نشسته 
بودم. به نور نیاز داشــتم تا تو را ببینم. و 
بعد صدای درونم گفت: »آگاهی بخواه. 
آگاهی همان نور است. نوری که چشم تو 

را روی نادیدنی ها باز می کند.«
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پس از اين كــه كرونا جهاني شــد، 
ديده بان حقوق بشر ، گفت و گوهايي را از 
راه دور با دانش آموزان، والدين، معلم ها 
و مسئوالن آموزشــي برخي كشورهاي 
آفريقايي انجام داد تا تأثیر اين پاندمی را 

بر تحصیالت بچه ها بررسی كند. 
تحقیقات نشــان داد بســته شدن 
مدرسه ها به دلیل پاندمی، نابرابری های 
قبلی را شديدتر كرده است. كودكانی كه 
قباًل در خطر حذف از چرخه ي آموزش 
با كیفیت بودند، حاال بیش تر تحت تأثیر 

قرار گرفتند. 
لوزانژ، ۱۶ ساله از كنگو گفت: »بعد 
از تعطیلی مدرســه ها هیچ آموزشــی 
دريافت نکردم و نگرانــم كه نتوانم وارد 

سال آخر مدرسه بشوم.«
مديــر ســازمانی غیرانتفاعــی در 
ماداگاســکار كه برای بچه هايی كه قباًل 
بی خانمان و يتیم بودند يا نمی توانستند 
بــا والدينشــان زندگی كننــد فرصت 
تحصیل و خدمــات مراقبتــی فراهم 
می كنــد، می گويــد: »بچه هايي كه در 
خانواده هــاي  میزبان) خانــواده ای كه 
فردی غريبــه را در خانه خــود بدون 
دريافت هیچ هزينــه ای می پذيرد و فرد 
با آن هــا زندگی می كند( اســکان داده 
شده اند هیچ آموزشی در مدت تعطیلی 

مدرسه نداشته اند.« 

از كوويد19 سرنوشت نوجوانان آفريقايي  بعد 
به مــا می گويد: »فقط به ما گفته شــد 
يادداشــت هايمان را مرتــب بخوانیم 
درحالی كه منتظر دستورالعمل جديد 
از مقامات هســتیم. در ابتــدا من فکر 
می كردم مدرســه خیلــی زود دوباره 
شروع می شــود بنابراين يادداشت هايم 
را نخواندم و لي وقتی ديدم قرار اســت 
اين وضع ادامــه پیدا كند، شــروع به 
خواندنشــان كردم. چیزهای زيادی را 

فراموش كرده بودم.« 
خیلی از بچه هــا هیــچ راهنمايی، 
بازخورد يا عکس العملي از معلمشــان 

دريافت نکرده اند. 
به چکینا ۱۳ ســاله در كینشاســا 
)پايتخت جمهوری دموكراتیك كنگو(  
زمانی كه مدرســه بسته شــد، كتاب 
مطالعه داده شده است. اما بعد از آن هیچ 
ارتباطی ما معلمش نداشته. او می گويد: 
»من درس های قديمــی ام را خواندم و 

متوجه شدم خواندن رياضی، در خانه و 
تنها خیلی سخت است.«

ناتالی، ۱۵ ساله از زامبیا می گويد: 
»مدير مدرسه درست قبل از بسته شدن 
مدرســه به كالس ها آمــد و به ما گفت 

خودمان درس بخوانیم.«
ناتالی از كتاب هايی استفاده می كند 
كه تا كنون در اختیار داشــته اســت: 
»بیش تــر موضوعات ســخت تر از آن 
هستند كه بدون كمك معلم بشود ياد 

گرفت.«
دخــا ۱۴ ســاله در كنیــا گفت 
مدرسه شــان دو بار در ماه برای والدين 
در واتســاپ برگه های مرور درس ها را 
می فرستد: »طرح عالمت گذاری وقتی 
ارسال می شــود كه دانش آموزان تالش 
كننــد و والديــن برگه هــا را بنابر آن 
عالمت گذاری كنند، معلم ها مستقیماً 

با ما در ارتباط نیستند.«

 طاهره نمرودي

دماسنج

كرونا آن ها را 
از مدرسه به بازار  كار فرستاد

يکی از مســئوالن آموزش در كنگو، 
صداي تجربیات بســیاری از بچه های 
سراسر قاره شــده و می گويد: »در اين 
مدت، بچه ها آموزش نمی بینند؛اگرچه 

برخی از دانش آموزان تکالیف چاپ شده 
دريافت می كنند، اما نمی توانیم بگويیم 

اين آموزش، عادی است.« 
يکــی از دانش آمــوزان كنگويــی 

روايت اول

اين جا روبروي خانه ي ما يك مجتمع بزرگ قد كشیده 

است؛ از پنجره كه نگاه مي كنم كارگرهاي ساختماني را 

مي بینم كه روي داربست ها راه مي روند و يا در گوشه اي 

از ساختمان مشغول فعالیت اند.

مدتي است مي بینم كه بعضي از اين كارگرها همراهاني 

نوجوان دارند؛ فرزندانشان با لباس هاي خاك آلود همراه با 

پدرها كار ساختماني مي كنند.

مگر اين نوجوان هــا اآلن نبايد در كالس هاي مجازي 

مدرســه حاضر باشــند يا حداقل از برنامه هاي آموزشي 
تلويزيون استفاده كنند؟ 

به نظر مي آيد اين گروه از تحصیل جامانده اند؛ شــايد 

امکانات و ابزار استفاده از فضاي مجازي و شبکه ي شاد را 

ندارند يا دلیل ديگري دارد؟ نمي دانم ولي هرچه هست 
تقصیر كروناست.

روايت دوم
بعد از تعطیلي جهاني مدرسه ها بر 
اثر پاندمي كرونا، روش هاي آموزش 
ديجیتــال بــه ســرعت، جايگزين 
آموزش حضوري شد؛ روش هايي كه 

زياد هم همگاني نبودند.
مثــاًل در كشــورمان، ۳ و نیــم 
میلیون دانش آموز دسترسی به ابزار  
هوشمند و اينترنت برای  بهره مندی 

از شبکه شاد ندارند.
به گفته ي حســن الحســیني، 
مسئول شبکه ي شاد، بر اين اساس 
۲۱ درصــد كل دانش آمــوزان از 
شبکه ي شــاد محروم هستند كه از 
اين تعداد ۳۰۰ هزار نفر با گوشی های 
قرضی در شبکه ي شاد حضور دارند. 

روايت سوم
يك از تحصیل جا مي مانند و سرنوشت و مسیر زندگي شان تغییر مي كند! اين وسط، خبرهايي هم هستند كه جايي درج نمي شود؛  خبر دانش آموزاني كه يك به 
مثاًل مائده در يك اســتان دور از پايتخت زندگي مي كند. شهر محل زندگي او از مركز 
حاال اجازه ي داشتن گوشي تلفن همراه را ندارد؛ به همین سادگي!استان هم خیلي دور است. البته او تا يك سال قبل مدرسه مي رفت و درس مي خواند؛ اما 

روايت آخر
 بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسي، دولت موظف است وسايل آموزش و پروش رايگان را 
خود كفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد.براي همه ي ملت تا پايان دوره ي متوسطه فراهم كند و وسايل تحصیالت عالي را تا سرحد 
مي گويند آموزش مجازی فرصتی برای دسترســی به برابری آموزشــی است، آيا اين 

فرصت برابر است؟

روايت چهارم
اگرچه آموزش های تلويزيونی قرار اســت به كمك دانش آموزانی بیايد كه به آموزش مجازی 
افراد حاضر در اين نظرسنجی از شیوه ي آموزش تلويزيونی استفاده می كنند. دسترسی ندارند؛ اما طبق نظرسنجی مركز بررسی های استراتژيك رياست جمهوری، فقط ۹ درصد 
در اين نظرسنجی كه درباره ي دسترسی دانش آموزان به كامپیوتر و تلفن همراه انجام شده، اين 
نتیجه به دست آمده است كه ۴ درصد دانش آموزان به تلفن همراه هوشمند و كامپیوتر دسترسی 

ندارند، ۲۶ درصد دسترسی به سختی و ۷۰ درصد دسترسی شان به راحتی است.
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به هوای برداشتن شــانه، دستش را 
حرکت داد و از درز میــان پلک هایش 
نگاه کرد. یک هو ابروهایش یک متر باال 
پریدند و چشم هایش کاماًل باز شدند! یک 
جوش قرمز برجسته، روی قوز دماغش 
سبز شده بود. ســرش را به آیینه، دور و 
نزدیک کرد. نه، اشتباه نکرده بود! خواب 

نبود! چه جوش بدترکیبی!
ِچندشش شــد. جوش قرمز گنده با 
کالهک سفید، پهن شده بود روی دماغ 
نازنینش. با عصبانیت فکــر کرد:»این 
دیگه از کجا پیداش شــد؟« و شکلکی 
درآورد. دوروبرش را نگاه کرد. کســی 
توی اتاق نبود. بی ســروصدا به  طرف در 
رفت و دست گیره را به پایین فشار داد. 
نگاه سریعی به بیرون انداخت. خواست 
برگردد که از پایین صــدای مادرش را 

شنید.
»آتوسا... آتوسا... بیداری؟«

محکم در را بست و دوباره دوید طرف 
آیینه. انگشت شســت و نشانه اش را به 
هم نزدیک کرد و کله ی سفید جوش را 
میان گیره ی انگشتانش گرفت. برآمدگی 
جوش را با پوســتش حس کرد. نفسش 
را در ســینه حبس کرد، چشم هایش را 
بست و سر سفید جوش را فشار داد. پلق! 

سر جوش ترکید و پوستش نوچ شد. 
اَه! چشــم هایش را باز کرد و دستش 
را اول به جوش و بعد به لباسش کشید.

جوش قرمزه، آخ و واخ کنان از خواب پرید 
و دندان قروچه رفت و با چشم های خون 

گرفته  به آتوسا زل زد. 
کار، کار خودش اســت! آتوسا فریاد 
کشــید: »به حسابت می رســم... حاال 
می بینی...« و سر جایش باال پایین پرید.

جوش قرمــزه گفت: »مــن این جا 
روی صــورت تو جــام کامــاًل راحته... 
لنگــر انداختم و کنگر می خــورم... نه، 
لنگر می خورم و کنگر می انــدازم... نه، 

جوش  نزن!
بازم اشــتباه کردم... حاال هرچی، اصاًل 
ولش...!« و با نگاهی به سرش شروع کرد 
به دست وپا زدن: »سر بیچاره ی من چه 
هیزم تری به تو فروخته بود که نفله اش 

کردی؟!«
یک دفعه در باز شد و مادر آتوسا داد 
کشید: »چه قدر فس فس می کنی دختر، 
یک ساعته که ســفره پهنه.« و ناگهان 
دهانش ازتعجب باز ماند: »این چیه که 
رو دماغته؟« و دست انداخت به چانه اش 

و صورتش را با فشار چپ و راست کرد.
»هر چی می گم ازاین هله هوله های 
بی خاصیــت و غذاهای چــرب وچیلی 
نخور، برات ضــرر داره که حرف گوش 
نمی کنی. بیا، اینــم نتیجه ش. صورتت 

جوش باال آورده!« 
آتوســا ســرش را عقب کشــید و با 
ابروهای درهــم، دل خورگفت: »وا! چه 
ربطی به تغذیه ی من داره؟ یه جوشه که 

به حسابش رسیدم.«
جوش قرمزه چشم هایش را ریز کرد 
و به تقلید صدای آتوســا زیر لب غرید: 
»به حســابش رســیدم، به حســابش 
رسیدم! با همین خیال ها خوش باش!« 
و پوزخندزنان ادامــه داد: »نوک من رو 
می چینی؟ چنان نوک نوکت کنم که از 

ریخت و قیافه بیفتی.«
جوش قرمــزه ایــن را گفــت و آخ و 
واخ کنان به پســرعمو و دخترخاله اش، 
جوش گلی و جوش گندمی خبر داد که 
چه نشســته اید که یک صورت تروتازه 
وگرم و نرم پیدا کــرده ام، جان می دهد 

برای چاق و چله شدن!
روز بعد، وقتی آتوســا بیدارشــد دو 
جوش بدترکیب زشت، یکی روی چانه 
و دیگری روی پیشانی اش سبز شده بود. 
هرسه جوش دســت به کمر ایستاده و 
پیروزمندانه نگاهش می کردند. جوش ها 
وقتی دیدند آتوسا بیدارشده، سرهایشان 

را با هم فرود آوردند: »اوووم!«
آتوسا از شدت ناراحتی داشت دیوانه 
می شد. معطل نکرد، مثل برق و باد سر 
دو جوش نوظهور را هم به باد فنا داد تا 
کمی دلش خنک بشــود. بعد با خودش 
تصمیم گرفت ریشه شــان را از ته بزند، 
اما جوش های سمج، چنان به پوستش 
چسبیده بودند که دادش به هوا بلند شد.

مادرش سراسیمه خودش را رساند به 

  رفيع افتخار

روز بعد، وضع از آن چه که بود باز هم 
بدتر شد، چون آتوســا مجبورشده بود 
ناخواسته به پنج شش جوش دیگر هم 
خیرمقدم بگوید. ازحرصش سر میهمانان 

ناخوانده را، پلقی می ترکاند...
روز سوم بود که  مدیر زنگ زد تا علت 
غیبتش را بداند. حاال صورت آتوســا پر 
از جوش شــده بود. آتوسا ازپشت تلفن 
با بغض گفت: »خیلی بدریخت شــدم، 
صورتم مثل تپه ي  ماهور پر از پســتي و 
بلندي شــده. نمی دونم از کجا یه دفعه 
سروکله شون پیدا شــد. از شکل و قیافه 

افتاده م.«
خانــم مدیــر گفــت: »احتمــاالً 
جوش های چرکــی ان. نباید بهشــان 

دست بزنی.«
آتوســا میان گریه اش گفت: »زدم!« 
و ادامه داد: »دوست دارم سر به تنشون 

نباشه!«
»اشــتباه کردی، عزیــزم. نباید به 
جوش هــا دســت مــی زدی. اون ها رو 

دستکاری کردی که زیاد شدن.«
»دوست دارم خفه شون کنم!

»آتوساجان، مطمئن باش نه زور من 
به جوش ها می رسه نه زور تو. بهتره بري 
پیش یه دکتر و جوش هات رو نشونش 
بدی. دست دستشــون هم نکن، همه ی 
صورتت جوش می زنه و لکه لکه  می شه. 
اوضاع رو از اینی که هســت بدتر نکن. 

متوجه شدی؟«
آتوســا با بغض زیر لبی گفت: »بله، 

چشم.«
جوش قرمزه کــه با اخــم و تخم به 
حرف های خانم مدیر گوش می داد، از ته  
دل آهی کشید و سری تکان داد. دوباره 

آوارگی و دربه دری شروع شده بود!
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او و زد پشت دســتش: »دختر با صورت 
خودت چی کار کردی؟«

آتوســا به حالت گریــه گفت: »حاال 
من چه طوری برم مدرســه؟ بچه ها بهم 
می خنــدن... جوش های زشــت!« و به 
مدرسه نرفت. نشست توی خانه و زانوی 

غم به بغل گرفت.

من 
چای می ریزم

تو 
کلوچه بیاور

قرارمان
همین حوالی روزهای بی بهار،

کنار دل تنگی ،
پشت پنجره ی انتظار

قـــــرار
  ميترا يگانه
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پنالتىهاىبىمزه!
سيدسروشطباطباييپور

نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف هاي اول اسم هايمان 
متين روپايي، احمدپسته، فرزادكرگدن، ياورنردبون و اردالن خان، 

يعني خودم ساخته شده است.
اين يادداشت ها، روزنگاري هاي من است از ماجراهاي گروه مافيا 
و من در روزهاي قرنطينه كه در دفتر خاطراتم مي نويسم؛ باشد كه 

بماند به يادگار براي آيندگان!

پنجشنبه،4ديماه1399،سالبيستم،شمارهي1020،ضميمهيروزنامهيشمارهي8119همشهري6

هميشه از ضربه هاي پنالتي متنفر بودم؛ اين كه صاف، يكي توپ را 
جلوي دروازه بكارد، بعد كمي باال و پايين بپرد، آنگاه به طرف توپ بدود 
و صاف يا كج،  توپ را به طرف دروازه شليك كند و... گل! بي مزه! انگار 
كه شاخ غول را شكانده اي!؟ اگر مردي، توپ را وسط زمين بكار؛ بعد با 

طرح و برنامه، كلي چپ و راست بشو و خط حمله و مياني و دفاع ما را درو كن 
و كروپ.... و حاال اگر گل زدي، باال و پايين بپر و دور افتخار بزن و دستت را 

مشت كن!
تحفه ها!  تازه نه يكي، هر دو تا گل را هم از روي نقطه ي پنالتي زدند. ولي شايد 
حقشان هم بود. بدك بازي نمي كردند. همان طور كه نگاه ميليون ها ايراني به 

ساق پاي قرمزها بود،  خب... نگاه ميليون ها كره اي هم به ساق پاي آبي ها دوخته 
شده بود! تازه، آن بيچاره ها چه تقصيري داشتند كه خط دفاع ما، براي يك لحظه، 
پاي چپش را با دست راستش اشتباه گرفت و به جاي اين كه توپ را با آن دور 

كند، با اين دور كرد و سوت داور!
اما از يحيي خوشم آمد. در پايان بازي عين يك مرد، شكست را پذيرفت و 

گفت: »بايد از هواداران پرسپوليس عذرخواهي كنم؛ بايد خود را تقويت كنيم و 
براي دوره هاي بعد بيش تر تالش كنيم تا بتوانيم به قهرماني ليگ قهرمانان 
برسيم. به تيم اولسان هم تبريك مي گويم، زيرا تيم شايسته اي بود...« 

يحيي... عشقمي... دمت گرم!

شنبه ، 29 آذر

هديه  ي سيب!

قرمزته!
دفترم! باألخره مدرسه ي ما هم با ناز و ادا اين دو روز را تعطيل 

كرد. اول كه قبول نمي كردند. مشاور پايه در گروه پيام گذاشته بود 
اداره ي آموزش و پرورش خبر تعطيلي يلدايي را دير ابالغ كرده و ما براي 

اين دو روز، كلي برنامه ي درسي تدارك ديده ايم و قرار بود در همين دور روز، 
كيلو كيلو آب انار غني شده ي خالص به مغز شما تزريق كنيم تا همه تان با هم 

دانشمند اناري شويد و مملكت را بتركانيد و آن را پر از ياقوت كنيد... 
و حاال اگر اين دو روز را تعطيل كنيم، آسمان به زمين مي رسد و مريخ 

سوراخ مي شود و انارها به جاي اين كه از روي درخت، به زمين بيفتند، به هوا 
مي روند و...! اما خدا را شكر، مدرسه  ي مجازي برخالف ميل مدرسه تعطيل 

شد و اناري از انار هم تكان نخورد. نه زميني، به آسمان ساييد و نه مريخي 
نشت كرد و نه اناري به هوا پريد!

به پاس اين تعطيلي ميمون، به خودم قول دادم كه عين اين دو روز را تا 
لنگ ظهر بخوابم  و صبحانه ام را سر ظهر، ناهارم را سر شب و شامم را دم 
سحر بخورم، و قول دادم كه عين اين دو روز را جلوي هيچ صفحه ي تخت و 

پرنوري حاضر نشوم و به خودم قول دادم... 
ديلينگ ديلينگ! واي دفترم، شرمنده! انگار صداي زنگ گروه مافيا از 

توي اين تبلت لعنتي باز دوباره به هوا بلند شد! 
به خدا قول مي دهم بعد از اين يك بار...

براي  ما كه خاندانمان يك خروار فك و فاميل دارد، يلداي سه نفره ي امسال خيلي اُفت داشت. همه ي فاميل 
هرسال در خانه ي پدربزرگ، دور هم جمع مي شديم و از اين سر تا آن سر خانه، سفره پهن مي كرديم و طي 
مراسمي هميشگي، اول عدس پلو با كشمش را توي رگ مي زديم، سپس برعكس همه ي مناسبت هاي 
سال،  پسران فاميل، سفره را جمع مي كردند و ظرف ها را مي شستند و ظرف هاي ميوه را پهن مي كردند و 
حافظ خواني و مسابقه و ... و دختران هم آن باالي مجلس مي نشستند و تخمه مي شكستند و دست به سياه 
و سفيد نمي زدند؛ حاال چرا؟ چون اگر قرار بود پسرها كار نكنند، اسم بلندترين شب سال را به جاي يلدا،  مثاًل 

كامران يا سياوش مي گذاشتند! اما امسال با وجود كرونا...
دفترم! دلم براي يلداي شلوغ و پلوغ هر سال تنگ شده بود، اما امسال، يلداي خلوت سه نفره هم 

چسبيد. انگار گاهي دستاورهايي در خلوتي هست كه در شلوغي نمي توان آن را پيدا كرد. مثاًل بعد از شام قرار 
شد مثل عادت خانوادگي، براي مامان و بابا هم من ميوه پوست بگيرم. نمي دانم چرا... اما يكهو هوس كردم كه 

ميوه ها را برخالف عادت، يك جور  ديگر برش بزنم و به مامان و بابا تعارف كنم. واي دفترم؛ سيب كوالك كرد! وقتي او را 
بر خالف هميشه، از عرض بريدم، در ميانه اش، به جاي هسته و زائده هاي هميشگي، يك دسته گل پنج پر زيبا به من هديه داد.

 بابا كه خيلي كيف كرده بود. تندي ديوان حافظ را برداشت و غزلي را خواند 
كه تنها همين مصرع آن را در خاطر دارم: 

»در خالف آمد عادت، بطلب كام كه من...«
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یک پر از پرتقاِل خوش عطر و طعم
جای هزاران قاچ از هندوانه ي سرِخ 

شیرین را 
خواهد گرفت

کافی است بخواهی
و فراموش کنی 

زهرا وطن دوست
از رشت

خواستن
به کوچه ای از باران قدم می گذارم

بر شانه های ابر خواب می روم
و از خیالت می افتم

وقتی آسمان
 از نردبانش پایین می آید

تا زیر پای تو قرار گیرد
مينوفر رئوف
16ساله از قم

وقتی باران گرفت
فرار کن
به کوچه

به خیابان
کسی که زیر باران راه می رود

خیس می شود
کسی که پشت پنجره می ایستد

غرق!
بهنام عبداللهی
از تبریز

قرار

ه�نگام 
باران
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باز هم حرف هــای تکراری... دخالت 
بیــش از حــد خواهــرم در درس هــا 
کالفه کننده بود. گوشم از حرف هایش 
پر بود، اما دســت بردار نبــود که نبود. 
بی حوصله نشســتم پای حرف هایش... 
هرچه می گفت با ســر تأیید می کردم تا 
زودتر ولم کند. کمی بعد باألخره دست از 
سرم برداشت و من هم به سه شماره رفتم 

سمت باغ؛ تنها جایی که آرام می شدم. 
ســیب ها روی درخت ها خودنمایی 
می کردند. لپ هایشــان ســرخ بود، اما 
خودشان هنوز کاماًل قرمز نشده بودند. 
سیبی را که جلویم بود کندم و گاز زدم. 
رودخانه کمــی پایین تر بود. نشســتم 
روی ســنگ کنار رودخانه. صدای آب 
آرامش بخش بود. چشم هایم را بستم و 

کمی بعد باز کردم.
داشــتم خودم را در آب می دیدم که 
متوجه سایه ی بزرگی کنارم شدم. ترس 
با تمام بدنم بازی می کرد. آرام برگشتم. 
کســی نبود. نفس هایم تند شد. دوباره 
توی آب را نگاه کردم. سایه اش هنوز توی 

آب بود. سریع از جا پریدم و فرار کردم. 
داشــتم می دویدم که چیز محکمی 
خورد توی صورتم. افتادم زمین. چیزی 
جلویم نبود. بغضم شکست. برگ ها زیر 
دســتم صدا می دادند. گرمای چیزی را 
روی دســتم حس کردم. در این هوای 
ســرد، گرما کجا بود؟ ســریع دستم را 

غریبه ی آشنا
کشــیدم و بلند شــدم. دوروبرم را نگاه 

کردم. کسی را ندیدم. 
چند ثانیه صدای پاهای کسی را پشت 
سرم حس کردم. بعد صداهای عجیبی به 
گوشم خورد. انگار یکی زوزه می کشید و 

اسمم را صدا می زد. صدایش یک جوری 
بود، انگار گرفته بود.

- دنبال چیزی هستی؟
- تو کی هستی؟ با من چی کار داری؟

دیگر صدایی نیامد.

- آهای بــا توام! مگه نمی شــنوی؟ 
جواب ...

هنوز حرفم تمام نشده بود که طوفان 
شدیدی شروع شــدوبرگ درخت ها با 
هم آهنگ وحشتناکی را می ساختند. از 

اتفاقات فراطبیعی متنفر بودم، اما حاال... 
چشــم هایم را بســتم و آرام اشک هایم 
روی گونه هایم ســر خورد. دست های 
گــرم کســی را روی گونه  ام احســاس 
کردم. دستش خیلی داغ بود. خواستم 
چشم هایم را باز کنم که سریع دستش را 

گذاشت روی چشم هایم.
- التماس می کنــم ولم کن! من با تو 
هیچ کاری نــدارم، تو هــم باهام کاری 

نداشته باش!
گریه نکن دختر قشــنگم! نمی خوام 
گریه هات رو ببینم... باشه، من می رم و 
هیچ وقت بر نمی گردم... خداحافظ دختر 

کوچولوی من!
ســرجایم میخکوب شــدم. دختر 
کوچولــو؟ یعنی بابایم بــود؟ اما بابا که 
خیلی وقت بود مرده! گرمای دســتش 
را دیگر حس نمی کردم. می ترســیدم 
چشم هایم را باز کنم. زیر چشمی نگاهی 
انداختم. کسی آن جا نبود. با سرعت نور 
دویدم سمت خانه. یک سؤال لحظه ای 
هم ولم نمی کرد: او که بود؟ چرا این قدر 
صدایش آشنا بود؟ واقعاً بابام بود؟ بابای 

عزیزم؟ 
شاید این بزرگ ترین سؤال زندگی ام 
باشــد، اما مــن، هیچ وقــت هیچ وقت، 

نمی خواهم دوباره ببینمش!
زینب مهدوی
15 ساله از تهران
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جمعه
همه، چنان ساکن مانده ایم که گویی شنبه ای در کار نیست. جمعه است هرروز این 
هفته. روزهای هفته را می شمارم. اولین روز جمعه و دومین روز جمعه و... تا آخرین 

روز باز هم جمعه است. تاب و توان می خواهد تحمل غروب های این همه جمعه.
عسل رازی
14ساله از تهران

گوشه ی بهشت
رفیق، داستانش با همه ي آدم های زندگی ات فرق دارد. تو رفیقت را خودت انتخاب 
می کنی، بی هیچ اجباری. صدایش از هزار ُمســکن آرامش بخش تر است و آغوشش 

امن ترین جای جهان. 
رفیق، روحت را نوازش می دهد. در قلبت، خانه می کند و تو تا ابد محکوم به دوست 
داشتنش هستی. رفیق همدم لحظه هایت می شود و ثانیه ها در نبودش دیر می گذرند. 

رفیق را با کلمه ها نمی توان وصف کرد؛ او گوشه ی گمشده ای از بهشت است!
نازنين پيغان
16 ساله از تهران

خيال رنگي
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جدول

  طراح : شراره تهراني

اين جــدول، نــوع متفاوتي 
از جدول ســودوكو است. در اين 
جدول، خبري از بلوك هاي مربع 
9خانه اي نيست و همه ي خانه هاي 

بلوك ها به هم ريخته اند!
البته قانون سودوكو، هم چنان 
پابرجاست؛ بايد عددهاي 1 تا 9 را 
طوري داخل مربع 81 خانه اي )9×9( 
قرار دهيد كه در هر بلوك رنگي و 
ستون هاي افقي و عمودي، هر عدد 

فقط يك بار آمده باشد.

اين يك جدول 8×8 است و در واقع حكم يك نقشه ي لوله كشي 
را دارد. همان طور كه مي بينيد در برخي از خانه هاي 
اين جدول دايره هايي رنگي وجود دارد كه خانه هاي 
شروع و پايان هر لوله را مشخص مي كند. شما بايد با 
كشيدن لوله بين دايره هاي هم رنگ، آن ها را به هم 
متصل كنيد؛ اما توجه كنيد كه لوله ها نبايد هم ديگر 
را قطع كنند و مثل شكل، تمام خانه هاي سفيد نقشه 

هم با لوله ها پر شوند.

جدولراهياب
   آرش فّرخ زاد

تولد
اولي: تو چه روزي به دنيا اومدي؟

دومي:  جمعه.
اولي: خالي نبند! جمعه ها كه تعطيله!

مينا شهروند
 از تهران

فايده
اولي: اين چندماه تمرين آواز، برام خيلي 

فايده داشت.
دومي:  چه طور؟

اولي: همســايه ي بغلي ام آپارتمانش رو  
نصف قيمت بهم فروخت!

زهره صحرايي
 از اصفهان

چتربازي
چتربــازي در مانور هوايــي از هواپيما 
مي پرد و هرچه تالش مي كند، چترش 
باز نمي شــود. با خودش مي گويد: خدا 

رحم كرد كه مانور است!
علي صدرايي
 از همدان

كارنامه
پدر: تو خجالت نمي كشــي پســر؟ اين 
چه كارنامه ايه؟ اين چــه نمره هاييه كه 

گرفتي؟
پســر: عصبانــي نشــو پدرجــان. اين 
كارنامه ي خود شماســت كــه امروز از 

زيرزمين خونه پيدا كردم!
مهسا ابراهيمي
از تهران

ُپست
مربي فوتبــال: چه پُســتي رو بيش تر 

مي پسندي؟
بازيكن: پست پيشتاز!

پريا صمدي امين
 از سنندج

تقويم
پسر: آقا تقويم سال جديد رو داريد؟

كتاب فروش: بله داريم. چه جور تقويمي 
مي خواي؟

پســر: تقويمي كه تعطيلي زياد داشته 
باشه!

حميد موسويان
 از كرج

مجسمه
در يك مغازه عتيقه فروشــي، مشــتري از 
فروشنده پرسيد: آقا، اون مجسمه ي كثيفي 

كه اون گوشه گذاشتين، قيمتش چنده؟
عتيقه فروش: كمى آروم تر...! اون كه مجسمه 

نيست، يكي از مشتري هاي ماست!
فريبا رستمي
 از شهريار

ها !
 ها 

ها

معماي 24

بازي با اعداد

اعداد زير را طوري در اين دانه ي برف بچينيد كه مجموع اعداد 
در هر يك از پنج ضلع اين ستاره، 24 باشد.
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تساوي عددي
با توجه به نظم عددها در تســاوي هاي زير، چه عددهايي به 

جاي عالمت سؤال بايد نوشته شوند؟

جدولرمزياب
  مهرزاد مهاجر

در اين جدول 81 خانه اي، 20  كلمه ي زير پنهان شده اند. ممكن است كلمه ها، 
در هر جهتي )باال به پايين، پايين به باال، راست به  چپ، چپ به راست يا به شكل 
مورب( پنهان شده  باشند. كلمه هاي پنهان شده را پيدا كنيد و خط بزنيد تا حروف 
باقي مانده، آشكار شوند. حروف باقي مانده، رمز پنج  حرفي اين جدول را مي سازند.
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كلمه هاي پنهان شده:
دوچرخه، چاي، زرد، فوتبال، شمال، موش، سرسره، خارك، داوود، برج، نوجوان، 

موز، تنهايي، روز، سالمتي، شعر، هويج، جيغ، برش، دروازه. 
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