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زهرا فتاحی

با ســـام. شـــما با تلفـــن گویای دبســـتان دولتـــی مهر پویان اندیشـــه 
تمـــاس گرفتـــه ایـــد. لطفا پـــس از شـــنیدن صدای بـــوق، جهت 
کمـــک به مدرســـه عدد  دریافـــت شـــماره حســـاب بـــرای واریز 

کاس های فـــوق برنامه عدد۲،  ۱، بـــرای واریز شـــهریه 
بـــرای واریـــز پـــول چایـــی دبیران عـــدد۳ و 
برای واریز اقســـاط نوســـازی مدرســـه 

عدد ۴ را بفشـــارید. همچنین برای 
را  خـــود  احتـــرام  انتقـــادات،  بیـــان 

قطـــع  را  تلفـــن  و  داشـــته  نگـــه 
فرماییـــد. با تشـــکر.

چگونهازکمبودامکانات
درمدرسهرنجنبریم؟

فروغ زال
ممکـــن اســـت مدرســـه شـــما ســـاختمان داغـــون و خســـته ای داشـــته باشـــد و 
صـــدای عبـــور و مـــرور فاضـــاب از لولـــه هـــای روکار آن خاطـــر شـــما را مکـــدر کند؛ 

یاهمیـــن فاضـــاب اصـــا عبـــور و مروری نداشـــته باشـــد.
ممکـــن اســـت در و دیوارهـــای مدرســـه تـــان تـــرک هایـــی بـــه انـــدازه کانـــال پاناما 
کنیـــد، فانتـــزی بروید که  گـــوش نمی  داشـــته باشـــد و وقتی به یک درس نچســـب 

گـــر ســـقف بیایـــد پایین چه شـــود؟! ا
شـــاید مشـــکات شـــما کتابهـــای نداشـــته کتابخانه تان باشـــد )که ایـــن خیلی هم 

کمتر(. کمتر، خّفـــت  که خرخـــون  مهم نیســـت، چـــرا 
یـــا شـــاید به خاطر کمبـــود امکانات مجبورید در گروه نمایشـــتان یـــک نفر در نقش 
کمـــد و دیگـــری در نقـــش درخـــت بایســـتد. یـــا حتـــی  در آزمایشـــگاه هـــا بـــه خاطر 
نداشـــتن مـــواد آزمایش  باریختـــن مقداری آب در یک بشـــر و مقداری بیشـــتر آب 
در یـــک ارلـــن آزمایش هایتـــان را فرض کنیـــد و البته در امتحان هـــم مراحل دقیق 

آزمایش را بنویســـید... نگران نباشـــید...
گاز بزنید ولی عاقانه ترین کار  شـــاید از خوشـــحالی شـــنیدن راهکار ما دیوار ها را 
که  اســـتفاده از فرمول )ف ف میم میم( اســـت. یعنی فرزند فان مســـئول محترم  

دانـــش آمـــوز مدرســـه شماســـت. امـــا حتمـــا بایـــد 
گـــروه نمایـــش یا ســـرود مدرســـه  این  در 

فـــان  و  کنیـــد  ســـرگروه  را  فرزنـــد 
در  هـــم  را  محتـــرم  مســـئول 

در  باشـــکوه  جشـــن  یـــک 
کنیـــد. صبحـــگاه دعـــوت 

زمانـــی  تـــا  باشـــد  یادتـــان   
محترم"  مســـئول  که"فـــان 

اســـت،  کار  بـــه  مشـــغول 
نگهـــداری  و  حفـــظ  در 
باشـــید. کوشـــا  فرزنـــدش 

گیرهایمندرآوردی!
مـــی خواهید بـــه ایرادهای ظاهـــری و باطنی خود، مثل هم ســـانت نبـــودن موهای هانیه افتاده

کـــج و معوج بودن ناخن  ســـر و دماغتان، دراز بودن زبانتان، پارگی درز لباســـتان، 
کنیم. نبـــودن تیپتان، میـــزان درازی شـــصت پایتان و... پـــی ببرید؟هایتـــان، قـــوز بـــودن پشـــتتان، تنـــگ بـــودن ُتنبانتان)همـــان شـــلوار(، پاســـتوریزه  راهکاری صد در صد تضمینی را مفت و مجانی به شما معرفی می 

کـــه مواد الزم: یک عدد ناظم! کنید)!( تا راحت تـــر بتواند عیب و ۲. یـــک عدد ســـه چرخـــه را کرایه کنیـــد و روی مغز ناظم ایـــراد قلمبـــه از شـــما درآورد.باالخـــره جرقـــه ای در ذهـــن مبـــارک ناظـــم ایجـــاد شـــود و یک ۱. هـــر روز جلـــوی چشـــمان ناظـــم رژه برویـــد؛ آنقـــدر رژه برویـــد  کند.ســـه چرخه ســـواری  ایرادی از شـــما در همان لحظـــه اختراع 
کنیـــد دیـــر تر بـــه مدرســـه بیایید. کســـانی  گیرهـــای ناظـــم بـــه ناظـــم، بیشـــتر فیض مـــی برند.کـــه دیر مـــی آینـــد از بمبـــاران گیرهای مـــن در آوردی ۳. ســـعی  شـــده انـــد. بـــه نظر میرســـد که بـــه ســـختی هایش مـــی ارزد.ایرادهای اساســـی خـــود پی برده و با رفع آنها ســـعادتمند البتـــه خیلی هـــا هـــم از دل همیـــن 

یکجانشینانچهکسانی
بودند؟

صنم یاوری
در دوران مجازیـــان و در ایـــام حکومـــت موبایلیـــان از طایفـــه رایانیـــان گروهـــی در 
ســـرزمینهای پهنـــاور دهکـــده جهانـــی به تشـــکیل یک قلمـــرو قدرتمنـــد پرداختند. 
مردمـــان ایـــن ســـرزمین تازه تاســـیس افـــرادی بودند بـــا خصوصیات مشـــترک که 
کار و فعالیـــت را عملـــی بســـیار ناپســـند پنداشـــته و آنـــان را کـــه بر این عمل زشـــت 

اهتمـــام مـــی ورزیدند افـــرادی پلیـــد و از اصـــل افتاده می دانســـتند.
ایشـــان وقت خـــود را صرف هدف هـــای واالی مجازیت نموده و الیکیســـت های 
حرفـــه ای را در آن دوران پـــرورش دادنـــد. آنـــان مردمـــی ســـردخو، آرام، منـــزوی، 
گردنهای افتاده بودنـــد و خصوصیت بارز آنـــان در نحوه  باانگشـــتانی پر ســـرعت و 
پاســـخگویی ایشـــان بـــه اطرافیان بـــود که در هـــوووم و تکان دادن ســـر به صورت 

افقـــی و عمودی خاصه می شـــد.
کنار یک  بـــرق در اســـناد تاریخـــی آمده اســـت آغـــاز این قلمـــرو وســـیع از  پریـــز 

بـــوده اســـت بدین گونه که  ابتـــدا مردمانی  انـــدک برای عمل 
حیاتی شـــارژ مجـــدد در کنار آن پریز ســـکنی گزیده بودند، 

امـــا پـــس از غلبه لمســـی هـــا بر دکمـــه ای هـــا پریز برق 
بـــه عنـــوان نمـــاد این قبیله شـــناخته شـــد. 

مهـــم ترین پیشـــه یک جا نشـــینان یک جا نشـــینی و 
لمـــس صفحه نمایـــش می باشـــد و ایشـــان از همین 
طریـــق بر درآمـــد های دیگـــر قبایل می افزودند. ســـر 

انجـــام ایـــن گروه بـــر اثربیمـــاری زخم بســـتر به ندرت 
از بیـــن رفته و منقرض شـــدند.
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 معصومه احمدی وشکی - شاهرخ بایرامی - هانیه افتاده

ناموسا؟!
محمد رضا رضایی

آیـــا مـــی دانیـــد که دیگر به ســـنی رســـیده اید که مـــی توانید رنـــگ پیژامه 
کنید و الزم نیســـت والدین را درگیر  راحتیتـــان را خودتان انتخـــاب 

کنید؟ انتخابش 

گـــر روزی مثا بســـتن لنـــگ به جای پوشـــیدن  آیـــا مـــی دانید ا
شـــلوار مـــد شـــد، حتمـــا الزم نیســـت شـــما هـــم انجامـــش 

؟ هید د

آیـــا می دانید ایـــن که عموی کامبیز به جای شـــلوار 
کننـــده ای  لنـــگ مـــی بندد، بـــاز هـــم دلیـــل قانع 

بـــرای انجام دادنش نیســـت؟

وقتـــی  دانیـــد  مـــی  آیـــا 
غ  ســـاندویچ تخم مر
در  را  پزتـــان  آب 
مدرســـه  کتابخانـــه 
می خوریـــد عده ای 
بیهـــوش شـــده و به 
کاسشـــان نمـــی 

رســـند؟

محصلپرمشغله
معصومه احمدی وشکی

اصا روز علی به جای ۲۴ ســـاعت، ۳0 ســـاعته هست. راســـتش را میگویم، همین 
دیروز تصمیم گرفتم کارهایش را زیر نظر بگیرم شـــاید بتوانم شـــبیه او بشـــوم. ســـر 
صبح که وارد کاس شـــد بعد از ســـام سر جایش نشســـت و کتاب ها و مدادش 
را بیـــرون آورد تـــا بـــرای زنگ اول آماده باشـــد. ولی من باید فیلمی را که دیشـــبش 
دیـــده بودم، برای بـــر و بچ تعریف میکردم. بعدش رفتیم ســـر صـــف. رفت جلوی 
صـــف و به برنامـــه ی صبحگاه گوش کرد. ولی من درحال تعریف ادامه داســـتان، 
کـــرده بودم و عیـــن نقال ها بـــرای بچه هـــا  داســـتان میگفتم. در  بـــه صف، پشـــت 
کـــه ناظم یک تذکر آبدار بـــه من داد. تازه  حـــال انجام ایـــن فعالیت فرهنگی بودم 
فهمیـــده بودم یک بـــازی رایانه ای توپ آمـــده که در طول کاس درحال شـــنیدن 
داســـتانش از بغـــل دســـتی ام بـــودم، ولی آقـــا معلم که انـــگار متوجـــه اهمیت این 
بازی اســـتراتژیک نشـــده بود بعـــد از چند بار تذکر مرا از کاس بیـــرون کرد. بعد از 
مدرســـه علـــی را دیدم که خوشـــحال از فهمیدن درس با بچه هـــا خداحافظی کرد 
و در راه خانـــه اش شـــروع بـــه مرور درس هـــا نمود. من هم که باید تافی را ســـر او 

کش رفتم  عیـــن درمـــی آوردم دفترچه اش را  و 
کردم. حین  آهو تـــا خانه ام فـــرار 
کردم  نفـــس نفس بـــه این فکـــر 
دارم  مهمـــی  کارهـــای  مـــن  کـــه 
کـــه علـــی نـــدارد. باالخـــره 
است  بودن  پرمشـــغله 

و هزار دردســـر.

تصمیمکبری...
کفشدوز محمد 

روزی مـــادر کبـــری به دختـــرش گفت: »کبری جان بـــرو کتاب داســـتانت را بیاور و 

برایم بخوان«. کبری خوشـــحال به ســـراغ کتابش رفت. هر چه گشـــت نتوانســـت 

کنـــد. بین کتابها٬ اســـباب بازی هـــا و حتی لباس ها را هم گشـــت ولی  آن را پیـــدا 

ندید. را  کتابش 

کســـی آن را برداشـــته  گفـــت: »کتابـــم نیســـت٬ حتمـــا  پیـــش مـــادرش برگشـــت و 
اســـت«.

کـــرده ای؟ دفعـــه ی قبل که  گـــم  مـــادرش بـــا تعجـــب گفـــت: »باز هـــم کتابـــت را 

ســـوژه ی کتابهـــا شـــده بـــودی، اینبـــار را خدا بـــه خیـــر بگذراند«.

گفت: »مادرجان این روزها هوش و حواسم سرجایش نیست«. کبری 

گفت: »اینها اثرات نخوردن صبحانه و نداشـــتن تغذیه مناســـب اســـت.  مـــادرش 

زیـــرا خـــوردن صبحانـــه نقـــش مهمـــی در کمـــک بـــه یادگیـــری و داشـــتن تمرکـــز در 

دارد«. آمـــوزان  دانش 

کبـــری بعـــد از چنـــد دقیقه مبهـــوت ماندن گفـــت: »مادر ایـــن پیام 

بهداشـــتی و ســـامتت توی حلقم«.

کبـــری به ســـمت یخچـــال رفـــت و اولین 

را  گـــردو  و  پنیـــر  و  نـــان  ی  لقمـــه 

گهـــان چشـــمش به  کـــه خـــورد٬ نا

کـــه در طبقـــه ی پایین  کتابـــش افتـــاد 

بـــاز  کبـــری  بـــود.  گذاشـــته  یخچـــال 

کتابخانه اشـــتباه  هم یخچـــال را با 

گرفته بود و خـــودش هم می 

کار از داشتن  که  دانســـت 

تغذیه مناســـب گذشته 

. ست ا

چرانبایددرسبخوانیم؟!
مجید نجفی

موضـــوع انشـــاء من این اســـت که چـــرا نبایـــد درس بخوانیم. من تصمیـــم گرفتم 
دیگـــر درس نخوانـــم چـــون مـــی خواهـــم وقتـــی که بـــزرگ شـــدم بجـــای عمویم در 
اداره شـــان مدیـــر بشـــوم. از دلیل های دیگـــر درس نخواندنم این اســـت که وقتی 
بـــزرگ بشـــوم، میتوانم بـــدون درس خوانـــدن و امتحـــان دادن به دانشـــگاه بروم 
و درس بخوانـــم و قبـــول بشـــوم. تـــازه ایـــن فقـــط یـــک بخـــش از امتیـــازات درس 

نخوانـــدن بود.

گر درس  گـــر درس نخوانیـــم میتوانیـــم به همه آرزوهایـــی که داریم برســـیم. مثا ا  ا
نخوانیـــم امـــا آرزویمـــان این باشـــد که شـــغلمان دکتر باشـــد، میتوانیم بـــا خریدن 
یـــک مـــدرک دکتـــر بشـــویم! امـــا نمـــی دانم کـــه چـــرا هرچقـــدر از این خوبـــی های 
درس نخوانـــدن بـــرای پـــدر و مـــادرم میگویـــم قبـــول نمی کننـــد و محکم مـــی زنند 
پشـــت گردنم که نه! این حرفها همه کشـــک اســـت! انســـان جز با ســـعی و تاش 

بـــه جایی نمی رســـد.

کنـــم چـــون خـــودم دیـــدم پســـر مرضیـــه خانم،   امـــا مـــن حرفشـــان را قبـــول نمـــی 
همســـایه مـــان بـــدون اینکـــه ســـر کاری رفته باشـــد یک شـــبه از این ماشـــین های 
کـــه از کجـــا آورده ای؟ گفت  کـــردم  قـــد بلنـــد خریـــده بود. تـــازه وقتی از او ســـوال 
ایـــن را از حقـــوق پدرم خریـــده ام! از همانجا بود که فهمیدم میشـــود بدون درس 
خوانـــدن و امتحـــان دادن هـــم پولدار شـــد و شـــغل به دســـت آورد و به دانشـــگاه 

رفـــت. ایـــن بود انشـــای من.


