ISSN 1735-5745

ميالد حضرت
ع
عيسيمسيح
پيامآور صلح
و دوستي
مبارك

ويژهي نوجوانان ،سال بيستم ،شمارهي  ،1020پنجشنبه  4دي  9 ،1399جمادياالول  24 ،1442دسامبر  ،2020ضميمهي شمارهي  8119همشهري

تصويرگري :ايگور ايناچنكو

تعطيلی تلفكردن وقتنيست

چرخ اول

طوبا ويسه

ميداني دلم چه ميخواهد زمستان؟ من دلم برف
ميخواهد؛ از آن برفهايي كه هميشــه در آســتينت
پنهان داري ،از همانهايي كه بر سر و صورت دشتها
و خانهها و روســتاها ميريــزي ...ميدانــي دلم چه
ميخواهد ...دلم ميخواهد كه يك دل سير برف براي
ما بفرستي .حتماً ميگويي برف بفرستم كه چه؟ مگر
شما ميتوانيد در اين حال و هواي
كرونا برويد در خيابان و برف
بازي كنيد .مگــر ميتوانيد
آدمبرفي درســت
كنيد؟ نــه؛ ما
پشــت پنجره
مينشينيم و

به برفهاي شما نگاه ميكنيم .به رد پاي گنجشكها و
كالغها در ايوان خانه ...يك ليوان چاي هم مينوشيم
و خوشــحاليم كه شــما براي ما برف زيبــا آوردهاي.
اينروزها در سراســر دنيا جشن سال نوي ميالدي هم
برپاســت ...تو زمســتان ،زيباييهاي خودت را داري.
پس به ما نشان بده به همهي ما كه اين روزها در خانه
ماندهايم و چشم به راه يك هيجان زيبا هستيم و ببار...
ســالهاي پيش وقتي تو ميآمدي خوشحالي ما چند
برابر ميشد .ميداني چرا؟ مدرسهها تعطيل ميشدند
و ما خيلي كيف ميكرديم .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 شگفتانگيز
برفي نداشتهباشيم .حاال نميدانم چرا وقتي كه اعالم
شد به خاطر يلدا يكشــنبه و دوشنبهاي كه گذشت
تعطيل اســت پدر و مادرها ناراحت شــدند ...مادرم با
عصبانيت گفت« :نه اينكه خيلي شما ميرويد مدرسه...

حاال بايد دو روز هــم وقت تلف كنيد ».مــا اينروزها
بيشتر تكاليف انجام ميدهيــم و هيچكس هواي ما
را ندارد .معلمها و مدير مدرســه فكر ميكند كه نبايد
ديگر پنجشــنبه و جمعهاي وجود داشته باشد! اگر به
آنها باشد پنجشنبه و جمعه را از تقويم حذف و خيال
ال كرونا باعث شــده
خودشــان را راحت ميكنند ...ك ً
كه ديگر نه درس درست و حســابي داشته باشيم و نه
تعطيلي درست و حسابي ...زمستان عزيزم چرا هيچكس
متوجه نيست كه تعطيلي تلفكردن وقت نيست .نياز
يك دانشآمو ِز خسته است كه چشمهايش هر روز به
مانيتور است و گوشهايش با قطع و وصل شدن صداي
معلم و اينترنتي كه هرروز يك بازي در ميآورد ...حاال
شما به اين چيزها كار ي نداشته باش ...بزرگواري بفرما
و براي ما برف بفرست تا حال ما بهتر شود .كه همهجا
سفيد شود و ما در خيالمان بياييم و برفبازي كنيم و
آدمبرفي بسازيم .تو هواي ما را داشته باش...
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دنیای خالی
از بدیها
در مسابقهى
«دنیای ز یبای من»

به خاطر كرونا

غيرحضورى مانور زلزله بدهيد

زلزله حضــوري ميآيد ولي كرونا باعث شــده
آموزشهــاي مرتبــط با زلزلــه و اجــراي مانور،
غيرحضوري باشد.
ســازمان جمعيت جوانان هاللاحمر به منظور
ادامهي روند آموزشــي ايمني زلزله ،در روز پنجم
دي ،سالروز زلزلهي بم ،مسابقهي مانور زلزله برگزار
ميكند.
اميرالديــن روح نواز ،معاون پيشدبســتاني و
دانشآموزي سازمان جوانان جمعيت هالل احمر به
دوچرخه ميگويد« :امسال با توجه به شرايط شيوع
ويروس كرونا امكان برگزاري حضوري مانور وجود
ندارد؛ بنابراين اجرا به صورت غيرحضوري است.
امسال بيست و دومين دورهي اين مانور را در آذر
برگزار كرديم و حــاال در پنجم دي هم اين مانور را
خواهيم داشت .به بهانهي تقارن پنجم دي با سالروز

زلزلهي بم ،دبيرخانهي برگزاري اين مانور در كرمان
خواهد بود».
به گفتهي او امســال از فضاهاي مختلفي براي
آموزش و اجراي مانور اســتفاده شــده؛ از جمله
كانال ســازمان جوانان جمعيت هــال احمر در
شــبكهي شــاد وزارت آمــوزش و پــرورش.
همچنيــن از فيلــم هاي آموزشــي ،پوســترها
و انيميشهاي آموزشــي مناســب براي آموزش
نوجوانان استفاده شده است.
معاون ســازمان جمعيت جوانــان هالل احمر
ميگويد« :اميدواريم اين آموزشها تداوم داشــته
باشــد كه در بحث زلزله ،آمادگــي كل جامعه از
اهميت ويژه اي برخوردار اســت و ما در زلزلههاي
كم خســارت ،ديديم افرادي كــه آمادگي ندارند
نميتواننــد خونسرديشــان را حفــظ كننــد و
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اينجا خود زلزله به افراد آســيب نميرساند بلكه
دستپاچگي و نداشتن آمادگي ،آگاهي و اطالعات به
آنها آسيب ميرساند».
او در خصــوص آموزشهاي ايمنــي زلزله در
ســالهاي گذشــته و ضرورت تداوم آنها اظهار
ميدارد« :آمــوزش و اجــراي مانــور زلزله براي
دانشآموزان اهميت ويژه اي دارد؛ به جهت اينكه
آموزش و مانور باعــث آمادگي آنها مي شــود و
آمادگي يكــي از گامهاي مهــم چرخهي 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 ميشــود و طي
آن دانشآموزان و خانوادههايشــان آموزش الزم را
ميبينند.
در روز مانور با زدن زنگ مانور در سراسر كشور،
بچهها در فضاي واقعي ،آنچه را آموزش ديدند ،اجرا
ميكنند .در چندسال اخير رويكرد مانور به سمت
محله محوري رفته؛ بــه اين معنا كه مردم مناطقي
كه در آن مانور برگزار ميشود هم تحت آموزش قرار
بگيرند و آن محله هم ايمن بشود و محوريتش هم
با مدرسهاي است كه در آن مانور اجرا ميشود كه
اميدواريم در سالهاي بعد با قطع زنجيرهي شيوع
كرونا باز هم آموزشها و مانورهاي ايمني زلزله را به
صورت حضوري داشته باشيم».
عالقهمندان براي كســب اطالعــات بيشتر به
كانال ســازمان جوانان جمعيت هــال احمر در
شبكهي شاد و يا اينســتاگرام اين سازمان مراجعه
كنند.

داخلي نشــريه) ،علي مولوي (شــهرفرنگ و چرخفلك)،

پگاهشــفتي (لوحنقرهاي)،ياســمن رضائيان (خانهي
فيروزهاي) ،حسين تواليي (شــعر) ،نيلوفر نيكبنياد و

دنياي زيباي من ،دنيايي خالي از هرگونه بدي
است؛ دنيايي كه ميتوانم آن را روي كاغذ بكشم
و بعــد دنياي زيبايي را كه نقاشــي كــردهام به
قضاوت داوران بگذارم و شايد جايزه بگيريم.
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت
فرهنگیهنری منطقهي  ،20محسن دستمالچی،
رییس فرهنگســرای وال گفت« :این مسابقه با
هدف تصویرسازی کودکان و نوجوانان از دنیای
خالی از هر گونه بدی به عنــوان نمادی از زمان
ظهور حضرت صاحبالزمانعج اجرا میشود».
به گفتهي او کودکان و نوجوانان گروه ســني
تا ۱۵ســال تا نيمهي اســفند فرصــت دارند با
موضوع «جهــان خالی از بدیها» نقاشــیهای
خود را کشــیده و عکس اثر خود را در پيامرسان
واتساپ به شــمارهي  ۰۹۰۳۵۷۹۴۰۶۳ارسال
کنند یــا در فرهنگســرای مجازی به نشــانی
 majazi.farhangsara.irو صفحــهي
اینســتاگرام به نشــانی velafarhangsara
بارگذاری کنند.

دســتمالچی از جايزههاي هيجانانگيز خبر
داد و اظهار کــرد« :مصطفی رحماندوســت،
محمدرضا سرشــار و کمیل کریمی داوران این
مسابقه خواهند بود».
رییس فرهنگسرای وال در پایان ضمن دعوت
از کودکان و نوجوانان گفت« :در کنار مسابقهي
نقاشی ،افراد عالقهمند میتوانند قصهي نقاشی
کشیده شــده را با صدای خود ضبط کنند و به
نشانیهای مجازی اعالم شــده ارسال کنند».
عالقهمندان برای دریافــت اطالعات بیشتر با
شماره  ۳۳۳۸۰۳۰۳تماس بگیرند.

گروه ضمائم همشهري ناشر نشريات:
دوچرخه ،استانها ،محله
عج
نشاني :تهران ،خيابان وليعصر
نرسيده به پاركوي ،كوچهي تورج
شمارهي ،14روزنامهي همشهري
(طبقهي پنجم :دوچرخه)
تلفن 23023100:
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ياسمن رضائيان

هیچوقت آنها را ندیده بودم .میدانستم
گرما وجــود دارد ،اما گرما را به چشــم
ندیده بودم؛ تا همین امــروز که نور به
آنها تابید و به چشمم آمدند.
حسی درون قلبم فرو ریخت .کسی از
منپرسید« :چه چیزهای دیگری هست
که تو هیچوقت ندیدهای؟»
پرسید« :چه چیزهای دیگری هست
که تا وقتی نــور به آنها تابیده نشــود
نمیبینی؟»
به من گفت« :از کجا میدانی بیرون
از تاریکیهای ذهن تو چه خلقتی وجود

دارد که تو بهخاطر تاریکیها و سایهها
نتوانستهای آنها را ببینی؟» و پرسید:
«آیا تو میتوانی یک روز باألخره همهی
نادیدنیها را ببینی؟ میتوانی بگویی من
همهی نادیدنیها را دیدهام؟ آیا ممکن
نیســت که نادیدنیهای بسیاری باشد؛
اما هیچوقت نوری بــر آنها نتابد که تو
بتوانی آنها را ببینی؟»
صدای درون ذهنم بیوقفه ســؤال
میکرد .انگار که چشمم روی حقیقتی
بزرگ باز شده بود .از فرط تماشای این
حقیقت ،دلش بند نمیشد .انگار دریافته

بود دنیا بســیار بزرگتر و خلقت بسیار
شگفتانگيزتر از آن اســت که تا امروز
درک کرده بود.
من همچنــان به موجهــای رقصان
گرما نــگاه میکردم .بــه آنها که روی
دیوار باال میرفتند و در فضای اتاق محو
میشدند .چشمم به باریکهی نوری بود
که خورشید روی دیوار انداخته بود .بعد
به خودم نگاه کردم که اینجا ،پشت میز،
در سایه و دور از آفتاب نشسته بودم.
فکر کردم درست است که میگویی
در دنیا چیزهایی وجــود دارند که دیده

هیچ وقت دیر نیست
نرســیدهایم ،یا حتی ناامید شدهایم .اما
کاش اینبار با هم بنشینیم و به این فکر
ال چگونه باید فکر کرد؟
کنیم که اص ً
اگر پنجرهی خانهمــان هر روز صبح
دارد یــک منظرهی تکراری نشــانمان
میدهد تقصیر پنجر ه نیست .حتی اگر

خانهمــان را روی دوشــمان بگذاریم و
پنجرهاش را به منظرههای تازهتر ببریم
باز هم ،از شــدت خســتگی ،زیبایی را
نخواهیم دید .شاید باید رو بهرویمان را
نگاه کنیم .راستش من مطمئنم همیشه
یک نگاه متفاوت وجود دارد که هنوز با

تصویرگری :دنیس ال.کالرک

دیگر کجا میخواهی بــروی؟ هنوز
حرفهای بســیاری هســت که به هم
نگفتهایــم .فکرهای بســیاری که آنها
را رو نکردهایم و شــاید لحظههایی که
دوست داشتیم همیشگی باشند اما حاال
از اینکه جاودانه نشدهاند ناراحتیم.
کجا میخواهی بروی وقتی هنوز وقت
داریم و تو قرار نیست از رفتن خودت جا
بمانی .رفتن تنها فعلی است که هیچوقت
جا نمیماند و وقتی هم که اتفاق میافتد
میتواند به سرعت همهچیز را با خودش
بردارد و ببرد.
من فکر میکنم که همیشــه داریم
عجله میکنیم .اینهمه دست و پازدن
در کشتی آرامی که دارد مسیر خودش
را میرود خندهدار اســت .بــه این فکر
کن کسانی که دارند غرق میشوند و از
دوردســتها ما را میبینند چه حسرت
تلخی میخورند .آنها حتماً به خودشان
خواهند گفت که اینها در آســایشاند
و آرامــش ندارنــد ،اما ما کــه در ورطه
افتادهایم مجبوریم با آرامش تا ســاحل
شنا کنیم.
میدانم کــه بارهــا نشســتهایم و
به همــهی اتفاقهــای ریز و درشــت
فکر کردهایم .شــاید بــه نتیجهای هم

من در ســایه بودم

تصویرگری :عُ مَر عُ بَید

شــاید پارســال همین موقعها بود.
ماجرایی که بارها برایمان تکرار شــده
است .اینکه در کالس ،پشت نیمکتها،
بنشینیم و بعد حواسمان از درس پرت
شــود .حواســمان برود پی بارانی که
حیاط مدرســه را خیس کرده اســت،
برود پــی برفی که ســنگین میبارد و
ما دعا میکردیم کــه کاش ادامه پیدا
کند تا شــاید فردا تعطیل شود .یا حتی
حواســمان پی بچههایــی میرفت که
توی حیــاط بازی میکردنــد و دلمان
برای زنگ ورزش خودمان تنگ میشد.
بعد به خودمــان میآمدیم و میدیدیم
چند دقیقه اســت که انگار توی کالس
نیستیم.
با خودم فکر میکردم امسال که توی
خانه درس میخوانیــم دیگر خبری از
این حواسپرتیها نیســت .احتماالً در
اتاقمان چیــز تازهای وجــود ندارد که
حواســمان را پرت کند .البته فکر کردم
کالسها با همهی حواسپرتیهایشان
دوستداشتنی بودند.
صبح چهارشنبه بود .کالس ریاضی و
خوابآلودگی ساعت هشت .خورشید،
خوابآلــود میتابید و اتــاق گرم بود.
خواب مثــل توفان هجــوم آورده بود.
نگاهم به گوشــهی اتاق بود؛ به شوفاژ.
به گرما و خواب که بیشتر از مشــتق
به آن نیاز داشتم .موجهایی روی دیوار
تکان میخوردند .آنها چــه بودند؟ از
کجا میآمدند؟ هیچوقت آن موجها را
ندیده بودم .حواسم از مشتق پرت شد
و پی موجهای رقصان رفت .روی دیوار،
درست باالی شوفاژ ،حرکت میکردند.
آنها از خود شوفاژ بیرون میآمدند .یاد
مبحث موجها افتادم .آنها رد پای گرما
بودند .حاال آفتاب بــر دیوار اتاق تابیده
بود و من توانســته بودم موجهای گرما
را ببینم.
از این کشــف شــگفتزده شــدم.

الهه صابر

آن دنیا را ندیدهایم.
هیچوقت هیچ آدمی مجبور نیســت
چیزی را که دوســت ندارد تحمل کند.
باألخــره راهی وجــود دارد کــه او را از
مخمصه نجات بدهد .میپرســی اما اگر
همهی راهها را رفتیم ،همهی منظرهها

نمیشوند؛ اما از نشانههایشان میتوان
به وجودشــان آگاه شــد .و شاید روزی
حتی نوری بر آنها بتابانی و به چشم هم
بیایند .اما نور چه بتابد و چه نتابد ،آنها
وجود دارند.
راستش یکباره گریهام گرفت .فکر
کردم همیشه بودهای .همیشه همینقدر
نزدیک بودهای .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 نادیدنیها باز میکند».

را دیدیم و همــهی جملهها را گفتیم اما
باز هم زیبایی را لمــس نکردیم ،بازهم
از این مخمصهی روزهــای تکراری رها
نشدیم ،چه؟
شاید نتوانی حرفهایت را با کلمهها
بگویی .شــاید نتوانم آنها را بــا آواها
بشنوم .اما مطمئن باش روزی که صداها
و کلمهها تمامشوند این چشمها هستند
که تازه با هم گفتوگو 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
زیباییهــای خــودش را دارد .تقصیر
پنجره نیســت اگر نمیتوانــد آن اتفاق
خوب را نشــانمان بدهد .تقصیر ماست
که با چشــمهای بســته همهجا را نگاه
میکنیم .تقصیر ماست که با گوشهایی
گرفته میخواهیم زیباتریــن صداها را
بشــنویم .اما هیچوقت 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 حرفهای نگفته است ،پر
از قصههای نشنیده است ،پر از رازهای او؛
اگر ما حقیقتاً به آن دل بدهیم.

4
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پس از اين كــه كرونا جهاني شــد،
ديدهبان حقوق بشر  ،گفتوگوهايي را از
راه دور با دانشآموزان ،والدين ،معلمها
و مسئوالن آموزشــي برخي كشورهاي
آفريقايي انجام داد تا تأثیر این پاندمی را
بر تحصیالت بچهها بررسی کند.
تحقیقات نشــان داد بســته شدن
مدرسهها به دلیل پاندمی ،نابرابریهای
قبلی را شدیدتر کرده است .کودکانی که
ال در خطر حذف از چرخهي آموزش
قب ً
با کیفیت بودند ،حاال بیشتر تحتتأثیر
قرار گرفتند.
لوزانژ ۱۶ ،ساله از کنگو گفت« :بعد
از تعطیلی مدرســهها هیچ آموزشــی
دریافت نکردم و نگرانــم که نتوانم وارد
سال آخر مدرسه بشوم».
مدیــر ســازمانی غیرانتفاعــی در
ال
ماداگاســکار که برای بچههایی که قب ً
بیخانمان و یتیم بودند یا نمیتوانستند
بــا والدینشــان زندگی کننــد فرصت
تحصیل و خدمــات مراقبتــی فراهم
میکنــد ،میگویــد« :بچههايي كه در
خانوادههــاي میزبان( خانــوادهای که
فردی غریبــه را در خانه خــود بدون
دريافت هیچ هزینــهای میپذیرد و فرد
با آنهــا زندگی میکند) اســکان داده
شدهاند هیچ آموزشی در مدت تعطیلی
مدرسه نداشتهاند».

دماسنج

سرنوشت نوجوانان آفريقايي بعد از كوويد19
طاهره نمرودي

یکی از مســئوالن آموزش در کنگو،
صداي تجربیات بســیاری از بچههای
سراسر قاره شــده و میگوید« :در این
مدت ،بچهها آموزش نمیبینند؛اگرچه

برخی از دانشآموزان تکالیف چاپ شده
دریافت میکنند ،اما نمیتوانیم بگوییم
این آموزش ،عادی است».
یکــی از دانشآمــوزان کنگویــی

كرونا آنها را
از مدرسه به بازار كار فرستاد
روايت اول
اينجا روبر
وي
خان
ه
ي
ما يك مجتمع بزرگ قد كشيده
جره
است؛ از پن كه نگاه
مي كنم كارگرهاي ساختماني را
مي بينم كه روي داربس
تها راه مي روند و يا در گوشهاي
از ساختمان مشغول فعاليتاند.
مدتي است ميبينم
كه بعضي از اين كارگرها همراهاني
نوجوان دارند؛ فرزندانشان با لبا 
سهاي خاك آلود همراه با
پدرها كار ساختماني مي كنند.
مگر اين نوجوان هــا ا
آلن نبايد در كالسهاي مجازي
مدرســه حاضر باشــند
يا حداقل از برنامه هاي آموزشي
تلويزيون استفاده كنند؟
به نظر ميآيد اين گ
روه از تحصيل جاماندهاند؛ شــايد
امكانات و ابزار استفاده از
فضاي مجازي و شبكهي شاد را
ندارند يا دليل ديگري دا
رد؟ نمي دانم ولي هرچه هست
تقصير كروناست.

روايت دوم
بعد از تعطيلي
جهاني
مدرسهها بر
اثر پاندمي كرونا ،روشهاي آموزش
ديجيتــال بــه ســرعت ،جايگزين
آموزش حضوري شد؛ روشهايي كه
زياد هم همگاني نبودند.
مثــ ً
ا در كشــورمان ٣ ،و نيــم
میلیون دانشآموز دسترسی به ابزار
هوشمند و اینترنت برای بهرهمندی
از شبکه شاد ندارند.
به گفتهي حســن الحســيني،
مسئول شبكهي شاد ،بر این اساس
 ۲۱در صــد کل دانشآمــوزان از
شبكهي شــاد محروم هستند که از
این تعداد  ۳۰۰هزار نفر با گوشیهای
قرضی در شبکهي شاد حضور دارند.

به مــا میگوید« :فقط به ما گفته شــد
یادداشــتهایمان را مرتــب بخوانیم
درحالی که منتظر دستورالعمل جدید
از مقامات هســتیم .در ابتــدا من فکر
میکردم مدرســه خیلــی زود دوباره
شروع میشــود بنابراین یادداشتهایم
را نخواندم ولي وقتی دیدم قرار اســت
این وضع ادامــه پیدا کند ،شــروع به
خواندنشــان کردم .چیزهای زیادی را
فراموش کرده بودم».
خیلی از بچههــا هیــچ راهنمایی،
بازخورد یا عكسالعملي از معلمشــان
دریافت نکردهاند.
به چکینا  ۱۳ســاله در کینشاســا
(پایتخت جمهوری دموكراتيك کنگو)
زمانی که مدرســه بسته شــد ،کتاب
مطالعه دادهشده است .اما بعد از آن هیچ
ارتباطی ما معلمش نداشته .او میگوید:
«من درسهای قدیمــیام را خواندم و

متوجه شدم خواندن ریاضی ،در خانه و
تنها خیلی سخت است».
ناتالی ۱۵ ،ساله از زامبيا میگوید:
«مدیر مدرسه درست قبل از بسته شدن
مدرســه به کالسها آمــد و به ما گفت
خودمان درس بخوانیم».
ناتالی از کتابهایی استفاده میکند
که تا کنون در اختیار داشــته اســت:
«بیشتــر موضوعات ســختتر از آن
هستند که بدون کمک معلم بشود یاد
گرفت».
دخــا  ۱۴ســاله در کنیــا گفت
مدرسهشــان دو بار در ماه برای والدین
در واتســاپ برگههای مرور درسها را
میفرستد« :طرح عالمتگذاری وقتی
ارسال میشــود که دانشآموزان تالش
کننــد و والدیــن برگههــا را بنابر آن
عالمتگذاری کنند ،معلمها مستقیماً
با ما در ارتباط نیستند».

شآموزاني كه يك به
روايت سوم
رج نمي شود؛ خبر دان
هم هستند كه جايي د
ي
هاي
يكند!
بر
اين وسط ،خ
زندگيشان تغيير م 
ند و سرنوشت و مسير
محل زندگي او از مركز
ك از تحصيل جا ميمان
زندگي ميكند .شهر
ي
ســتان دور از پايتخت
و درس ميخواند؛ اما
ال مائده در يك ا
قبل مدرسه ميرفت
ً
مث
ت .البته او تا يك سال
ستان هم خيلي دور اس
دارد؛ به همين سادگي!
ا
گوشي تلفن همراه را ن
حاال اجازه ي داشتن
که به آموزش مجازی
دانشآموزانی بيايد
روايت چهارم
رار اســت به كمك
مهوری ،فقط  ۹درصد
شهای تلویزیونی ق
استراتژیک ریاست ج
اگرچه آموز
یهای
رسنجی مرکز بررس 
ی ندارند؛ اما طبق نظ
ی استفاده میکنند.
دسترس
هي آموزش تلویزیون
همراه انجام شده ،این
ن نظرسنجی از شیو
ان به کامپیوتر و تلفن
ای
در
ضر
افراد حا
دسترسی دانش آموز
و کامپیوتر دسترسی
رسنجی که دربار هي
لفن همراه هوشمند
در اين نظ
صد دانش آموزان به ت
ت آمده است که  ۴در
شان به راحتی است.
نتیجه به دس
 ۷۰درصد دسترسی
سترسی به سختی و
ندارند ۲۶ ،درصد د

ش و پروش رايگان را
روايت آخر
ف است وسايل آموز
ون اساسي ،دولت موظ
يالت عالي را تا سرحد
قان
٣٠
بر اساس اصل
هم كند و وسايل تحص
ان دورهي متوسطه فرا
براي همهي ملت تا پاي
رايگان گسترش دهد.
زشــی است ،آيا اين
ود كفايي كشور به طور
رســی به برابری آمو
خ
جازی فرصتی برای دست
مي گويند آموزش م
فرصت برابر است؟
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بههوای برداشتن شــانه ،دستش را
حرکت داد و از درز میــان پلکهایش
نگاه کرد .یکهو ابروهایش یک متر باال
ال باز شدند! یک
پریدند و چشمهایش کام ً
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!
چِ ندشش 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 .بیســروصدا بهطرف در
رفت و دستگیره را به پايين 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 نشانهاش را به
هم نزدیک کرد و کلهی سفید جوش را
میان گیرهی انگشتانش گرفت .برآمدگی
جوش را با پوســتش حس کرد .نفسش
را در ســینه حبس کرد ،چشمهایش را
بست و سر سفید جوش را فشار داد .پلق!
سر جوش ترکید و پوستش نوچ شد.
ا َه! چشــمهایش را باز کرد و دستش
را اول به جوش و بعد به لباسش کشید.
جوشقرمزه ،آخ و واخکنان از خواب پرید
و دندان قروچه رفت و با چشمهای خون
گرفته به آتوسا زل زد.
کار ،کار خودش اســت! آتوسا فریاد
کشــید« :به حسابت میرســم ...حاال
میبینی »...و سر جایش باال پایین پرید.
جوش قرمــزه گفت« :مــن اینجا
ا راحته...
روی صــورت تو جــام کامــ ً
لنگــر انداختم و کنگر میخــورم ...نه،
لنگر میخورم و کنگر میانــدازم ...نه،

ش نزن!
جو 

ال
بازم اشــتباه کردم ...حاال هرچی ،اص ً
ولش »!...و با نگاهی به سرش شروع کرد
به دستوپازدن« :سر بیچارهی من چه
هیزم تری به تو فروخته بود که نفلهاش
کردی؟!»
یکدفعه در باز شد و مادر آتوسا داد
کشید« :چهقدر فسفس میکنی دختر،
یک ساعته كه ســفره پهنه ».و ناگهان
دهانش ازتعجب باز ماند« :این چیه که
رو دماغته؟» و دست انداخت به چانهاش

او و زد پشت دســتش« :دختر با صورت
خودت چیکار کردی؟»
آتوســا به حالت گریــه گفت« :حاال
من چهطوری برم مدرســه؟ بچهها بهم
میخنــدن ...جوشهای زشــت!» و به
مدرسه نرفت .نشست توی خانه و زانوی
غم به بغل گرفت.

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 میترکاند...
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 تپهيماهور پر از پســتي و
بلندي شــده .نمیدونم از کجا يهدفعه
سروکلهشون پیدا شــد .از شکل و قیافه
افتادهم».
خانــم مدیــر گفــت« :احتمــا الً
جو شهای چرکــیان .نباید بهشــان
دست بزنی».
آتوســا میان گریهاش گفت« :زدم!»
و ادامه داد« :دوست دارم سر به تنشون
نباشه!»
«اشــتباه کردی ،عزیــزم .نباید به
جوشهــا دســت مــیزدی .اونها رو
دستکاری کردی که زیاد شدن».
«دوست دارم خفهشون کنم!
«آتوساجان ،مطمئن باش نه زور من
به جوشها میرسه نه زور تو .بهتره بري
پیش یه دکتر و جو شهات رو نشونش
بدی .دستدستشــون هم نکن ،همهی
صورتت جوش میزنه و لکهلکه میشه.
اوضاع رو از اینی که هســت بدتر نکن.
متوجه شدی؟»
آتوســا با بغض زیر لبی گفت« :بله،
چشم».
جوشقرمزه کــه با اخــم و تخم به
حرفهای خانم مدیر گوش میداد ،از ته
دل آهی کشید و سری تکان داد .دوباره
آوارگی و دربهدری شروع شده بود!

ق ـ ــرار

من

چای میریزم

تو

کلوچه بیاور

پشت پنجرهی انتظار

را ني
كول ا

کنار دلتنگی ،

س
ميت

تصويرگريها :سحر ميرزامنش

همین حوالی روزهای بیبهار،

تص

قرارمان

و
يرگر
ي :سا

و صورتش را با فشار چپ و راست کرد.
«هر چی میگم ازاین هلههولههای
بیخاصیــت و غذاهای چــرب وچیلی
نخور ،برات ضــرر داره که حرف گوش
نمیکنی .بیا ،اینــم نتیجهش .صورتت
جوش باال آورده!»
آتوســا ســرش را عقب کشــید و با
ابروهای درهــم ،دلخورگفت« :وا! چه
ربطی به تغذیهی من داره؟ یه جوشه که
به حسابش رسیدم».
جوشقرمزه چشمهایش را ریز کرد
و به تقلید صدای آتوســا زیر لب غرید:
«به حســابش رســیدم ،به حســابش
رسیدم! با همین خیالها خوش باش!»
و پوزخندزنان ادامــه داد« :نوک من رو
میچینی؟ چنان نوکنوکت کنم که از
ریخت و قیافه بیفتی».
جوشقرمــزه ایــن را گفــت و آخ و
واخکنان به پســرعمو و دخترخالهاش،
جوشگلی و جوشگندمی خبر داد که
چه نشســتهاید كه یک صورت تروتازه
وگرم و نرم پیدا کــردهام ،جان میدهد
برای چاق و چلهشدن!
روز بعد ،وقتی آتوســا بیدارشــد دو
جوش بدترکیب زشت ،یکی روی چانه
و دیگری روی پیشانیاش سبز شده بود.
هرسه جوش دســت به کمر ایستاده و
پیروزمندانه نگاهش میکردند .جوشها
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 ریشهشــان را از ته بزند،
اما جو شهای سمج ،چنان به پوستش
چسبیده بودند که دادش به هوا بلند شد.
مادرش سراسیمه خودش را رساند به

رفيع افتخار

5

میترا یگانه
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پنالتىهاى بىمزه!
  سيدسروش طباطباييپور

نام گروه ما «مافيا» است كه از حرفهاي اول اسمهايمان
متينروپايي ،احمدپسته ،فرزادكرگدن ،ياورنردبون و اردالنخان،
يعني خودم ساخته شده است.
اين يادداشتها ،روزنگاريهاي من است از ماجراهاي گروه مافيا
و من در روزهاي قرنطينه كه در دفتر خاطراتم مينويسم؛ باشد كه
بماند به يادگار براي آيندگان!

قرمزته!

هميشه از ضربههاي پنالتي متنفر بودم؛ اينكه صاف ،يكي توپ را
جلوي دروازه بكارد ،بعد كمي باال و پايين بپرد ،آنگاه بهطرف توپ بدود
و صاف يا كج ،توپ را بهطرف دروازه شليك كند و ...گل! بيمزه! انگار
كه شاخ غول را شكاندهاي!؟ 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!
تحفهها!تازه نه يكي ،هر دو تا گل را هم از روي نقطهي پنالتي زدند .ولي شايد
حقشان هم بود .بدك بازي نميكردند .همانطور كه نگاه ميليونها ايراني به
ساق پاي قرمزها بود ،خب ...نگاه ميليونها كرهاي هم به ساق پاي آبيها دوخته
شده بود! تازه ،آن بيچارهها چه تقصيري داشتند كه خط دفاع ما ،براي يك لحظه،
پاي چپش را با دست راستش اشتباه گرفت و بهجاي اينكه 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 دورههاي بعد بيشتر تالش كنيم تا بتوانيم به قهرماني ليگ قهرمانان
برسيم .به تيم اولسان هم تبريك ميگويم ،زيرا تيم شايستهاي بود»...
يحيي ...عشقمي ...دمت گرم!

هديهيسيب!

شنبه 29،آذر

دفترم! باألخره مدرسهي ما هم با ناز و ادا اين دو روز را تعطيل
كرد .اول كه قبول نميكردند .مشاور پايه در گروه پيام گذاشته بود
ادارهي آموزش و پرورش خبر تعطيلي يلدايي را دير ابالغ كرده و ما براي
اين دو روز ،كلي برنامهي درسي تدارك ديدهايم و قرار بود در همين دور روز،
كيلوكيلو آب انار غنيشدهي خالص به مغز شما تزريق كنيم تا همهتان 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 ميرسد و مريخ
سوراخ ميشود و انارها بهجاي اينكه از روي درخت ،به زمين بيفتند ،به هوا
ميروند و !...اما خدا را شكر ،مدرسهي 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 صبحانهام را سر ظهر ،ناهارم را سر شب و شامم را دم
سحر بخورم ،و قول دادم كه عين اين دو روز را جلوي هيچ صفحهي 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!
بهخدا قول ميدهم بعد از اين يكبار...

براي ما كه خاندانمان يك خروار فكوفاميل دارد ،يلداي سهنفرهي امسال خيلي اُفت داشت .همهي فاميل
هرسال در خانهي پدربزرگ ،دور هم جمع ميشديم و از اين سر تا آنسر خانه ،سفره پهن ميكرديم و طي
مراسمي هميشگي ،اول عدسپلو با كشمش را توي رگ ميزديم ،سپس برعكس همهي مناسبتهاي
سال ،پسران فاميل ،سفره را جمع ميكردند و ظرفها را ميشستند و ظرفهاي ميوه را پهن ميكردند و
حافظخواني و مسابقه و  ...و دختران هم آن باالي مجلس مينشستند و تخمه ميشكستند و دست به سياه
و سفيد نميزدند؛ حاال چرا؟ چون اگر قرار بود پسرها كار نكنند ،اسم بلندترين شب سال را بهجاي يلدا ،مث ًال
كامران يا سياوش ميگذاشتند! اما امسال با وجود كرونا...
دفترم! دلم براي يلداي شلوغ و پلوغ هر سال تنگ شدهبود ،اما امسال ،يلداي خلوت سهنفره هم
چسبيد .انگار گاهي دستاورهايي در خلوتي هست كه در شلوغي نميتوان آن را پيدا كرد .مث ًال بعد از شام قرار
شد مثل عادت خانوادگي ،براي مامان و بابا هم من ميوه پوست بگيرم .نميدانم چرا ...اما يكهو هوس كردم كه
ميوهها 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 ميانهاش ،بهجاي هسته و زائدههاي هميشگي ،يك دستهگل 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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قرار

خواستن
یک پر از پرتقالِ خوشعطر و طعم

به کوچهای از باران قدم میگذارم

جای هزاران قاچ از هندوانهي سرخِ

و از خیالت میافتم

خواهد گرفت

بر شانههای ابر خواب میروم

از نردبانش پایین میآید

تا زیر پای تو قرار گیرد

مینوفر رئوف
16ساله از قم

کافی است بخواهی

عكس :صفورا كمالي

وقتی آسمان

شیرین را

و فراموش کنی

زهرا وطندوست
از رشت

ه�نگام
باران
وقتی باران گرفت

خيال رنگي

جمعه
همه ،چنان ساکن ماندهایم که گویی شنبهای در کار نیست .جمعه است هرروز این
هفته .روزهای هفته را میشمارم .اولین روز جمعه و دومین روز جمعه و ...تا آخرین
روز باز هم جمعه است .تاب و توان میخواهد تحمل غروبهای این همه جمعه.
عسل رازی

فرار کن

۱۴ساله از تهران

به کوچه
تصويرسازي :بهناز سراواني

به خیابان

کسی که زیر باران راه میرود

خیس میشود

کسی که پشت پنجره میایستد
غرق!

بهنام عبداللهی
از تبریز

نازنین پیغان
 ۱۶ساله از تهران

غریبهی 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 میکشید و

اسمم را صدا میزد .صدایش یکجوری
بود ،انگار گرفته بود.
 دنبال چیزی هستی؟ تو کی هستی؟ با من چیکار داری؟دیگر صدایی نیامد.

 آهای بــا توام! مگه نمیشــنوی؟جواب ...
هنوز حرفم تمام نشده بود که طوفان
شدیدی شروع شــدوبرگ درختها با
هم آهنگ وحشتناکی را میساختند .از

عكس :مديوماه خسرواني17 ،ساله از تهران

باز هم حرفهــای تکراری ...دخالت
بیــش از حــد خواهــرم در درسهــا
کالفهکننده بود .گوشم از حر فهایش
پر بود ،اما دســتبردار نبــود که نبود.
بیحوصله نشســتم پای حرفهایش...
هرچه میگفت با ســر تأیید میکردم تا
زودتر ولم کند .کمی بعد باألخره دست از
سرم برداشت و من هم به سه شماره رفتم
سمت باغ؛ تنها جایی که آرام میشدم.
ســیبها روی درختها خودنمایی
میکردند .لپهایشــان ســرخ بود ،اما
ال قرمز نشده بودند.
خودشان هنوز کام ً
سیبی را که جلویم بود کندم و گاز زدم.
رودخانه کمــی پایینتر بود .نشســتم
روی ســنگ کنار رودخانه .صدای آب
آرامشبخش بود .چشمهایم را بستم و
کمی بعد باز کردم.
داشــتم خودم را در آب میدیدم كه
متوجه سایهی بزرگی کنارم شدم .ترس
با تمام بدنم بازی میکرد .آرام برگشتم.
کســی نبود .نفسهایم تند شد .دوباره
توی آب را نگاه کردم .سایهاش هنوز توی
آب بود .سریع از جا پریدم و فرار کردم.
داشــتم میدویدم که چیز محکمی
خورد توی صورتم .افتادم زمین .چیزی
جلویم نبود .بغضم شکست .برگها زیر
دســتم صدا میدادند .گرمای چیزی را
روی دســتم حس کردم .در این هوای
ســرد ،گرما کجا بود؟ ســریع دستم را

گوشهی بهشت
رفیق ،داستانش با همهي آدمهای زندگیات فرق دارد .تو رفیقت را خودت انتخاب
میکنی ،بیهیچ اجباری .صدایش از هزار مُســکن آرامشبخشتر است و آغوشش
امنترین جای جهان.
رفیق ،روحت را نوازش میدهد .در قلبت ،خانه میکند و تو تا ابد محکوم به دوست
داشتنش هستی .رفیق همدم لحظههایت میشود و ثانیهها در نبودش دیر میگذرند.
رفیق را با کلمهها نمیتوان وصف کرد؛ او گوشهی گمشدهای از بهشت است!

اتفاقات فراطبیعی متنفر بودم ،اما حاال...
چشــمهایم را بســتم و آرام اشکهایم
روی گونههایم ســر خورد .دستهای
گــرم کســی را روی گونهام احســاس
کردم .دستش خیلی داغ بود .خواستم
چشمهایم را باز کنم که سریع دستش را
گذاشت روی چشمهایم.
 التماس میکنــم ولم کن! من با توهیچ کاری نــدارم ،تو هــم باهام کاری
نداشته باش!
گریه نکن دختر قشــنگم! نمیخوام
گریههات رو ببینم ...باشه ،من میرم و
هیچوقت برنمیگردم ...خداحافظ دختر
کوچولوی من!
ســرجایم میخکوب شــدم .دختر
کوچولــو؟ یعنی بابایم بــود؟ اما بابا که
خیلی وقت بود مرده! گرمای دســتش
را دیگر حس نمیکردم .میترســیدم
چشمهایم را باز کنم .زیر چشمی نگاهی
انداختم .کسی آنجا نبود .با سرعت نور
دویدم سمت خانه .یک سؤال لحظهای
هم ولم نمیکرد :او که بود؟ چرا اینقدر
صدایش آشنا بود؟ واقعاً بابام بود؟ بابای
عزیزم؟
شاید این بزرگترین سؤال زندگیام
باشــد ،اما مــن ،هیچوقــت هیچوقت،
نمیخواهم دوباره ببینمش!
زینب مهدوی
 15ساله از تهران
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ها ها ها !
تولد

اولي :تو چهروزي به دنيا اومدي؟
دومي :جمعه.
اولي :خالي نبند! جمعهها كه تعطيله!

بازي با اعداد

تساوي عددي

با توجه به نظم عددها در تســاويهاي زير ،چه عددهايي به
جاي عالمت سؤال بايد نوشته شوند؟

5
11

؟

مينا شهروند

اولي :اين چندماه تمرين آواز ،برام خيلي
فايده داشت.
دومي :چهطور؟
اولي :همســايهي بغليام آپارتمانش رو
نصف قيمت بهم فروخت!

1 2 4 5 8 10 12
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6

از اصفهان

چتربازي

3

از همدان

كارنامه

مهسا ابراهيمي
از تهران

پُست

مربي فوتبــال :چه پُســتي رو بيشتر
ميپسندي؟
بازيكن :پست پيشتاز!
پريا صمديامين
از سنندج

تقويم

پسر :آقا تقويم سال جديد رو داريد؟
كتابفروش :بله داريم .چهجور تقويمي
ميخواي؟
پســر :تقويمي كه تعطيلي زياد داشته
باشه!
حميد موسويان
از كرج

مجسمه

در يك مغازه عتيقهفروشــي ،مشــتري از
فروشنده پرسيد :آقا ،اون مجسمهي كثيفي
كه اون گوشه گذاشتين ،قيمتش چنده؟
عتيقهفروش :كمى آرومتر !...اون كه مجسمه
نيست ،يكي از مشتريهاي ماست!
فريبا رستمي
از شهريار

جدول رمزياب

مهرزاد مهاجر

در اين جدول  81خانهاي 20 ،كلمهي زير پنهان شدهاند .ممكن است كلمهها،
در هر جهتي (باال به پايين ،پايين به باال ،راست به چپ ،چپ به راست يا به شكل
مورب) پنهان شده باشند .كلمههاي پنهانشده را پيدا كنيد و خط بزنيد تا حروف
باقيمانده ،آشكار شوند .حروف باقيمانده ،رمز پنجحرفي اين جدول را ميسازند.
كلمههاي پنهانشده:
دوچرخه ،چاي ،زرد ،فوتبال ،شمال ،موش ،سرسره ،خارك ،داوود ،برج ،نوجوان،
موز ،تنهايي ،روز ،سالمتي ،شعر ،هويج ،جيغ ،برش ،دروازه.
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علي صدرايي

پدر :تو خجالت نميكشــي پســر؟ اين
چه كارنامهايه؟ اين چــه نمرههاييه كه
گرفتي؟
پســر :عصبانــي نشــو پدرجــان .اين
كارنامهي خود شماســت كــه امروز از
زيرزمين خونه پيدا كردم!

طراح  :شراره تهراني

اعداد زير را طوري در اين دانهي برف بچينيد كه مجموع اعداد
در هر يك از پنج ضلع اين ستاره 24 ،باشد.

زهره صحرايي

چتربــازي در مانور هوايــي از هواپيما
ميپرد و هرچه تالش ميكند ،چترش
باز نميشــود .با خودش ميگويد :خدا
رحم كرد كه مانور است!

4
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2
2

اين جــدول ،نــوع متفاوتي
از جدول ســودوكو است .در اين
جدول ،خبري از بلو كهاي مربع
9خانهاي نيست و همهي خانههاي
بلوكها به هم ريختهاند!
البته قانون سودوكو ،همچنان
پابرجاست؛ بايد عددهاي  1تا  9را
طوري داخل مربع 81خانهاي ()9×9
قرار دهيد كه در هر بلوك رنگي و
ستونهاي افقي و عمودي ،هر عدد
فقط يكبار آمده باشد.

معماي 24

از تهران

فايده

3
4

1
1

جدول

آرش ف ّرخزاد

اين يك جدول  8×8است و در واقع حكم يك نقشهي لولهكشي
را دارد .همانطور كه ميبينيد در برخي از خانههاي
اين جدول دايرههايي رنگي وجود دارد كه خانههاي
شروع و پايان هر لوله را مشخص ميكند .شما بايد با
كشيدن لوله بين دايرههاي همرنگ ،آنها را به هم
متصل كنيد؛ اما توجه كنيد كه لولهها نبايد همديگر
را قطع كنند و مثل شكل ،تمام خانههاي سفيد نقشه
هم با لولهها پر شوند.

