
بينيم. 

 ببين من  كه گفتم اين جمله را 
بنويسي هدفم اينه كه جلوي  
چشمت باشه تا يادت نره كه

 هميشه نظافت را رعايت كني.

 دو ساعت ديگه تا صبح مونده و لي هنوز يك دور هم
                    نخوندم فكرش رو نميكردم اينقدر سخت باشه.

 واي فردا امتحان دارم اما هنوز نتونستم نصف كتاب رو    هم 
بخونم .  اگه شده تا  خودصبح هم بيدار بمونم بايد

                              يك دور كامل بخونم.

آخ 
چقدر 
خوابم
 مياد

 اي واي   نميدونم  چرا خوابم برد.  آخ ديگه به امتحان 
نميرسم.  
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تلنُگر 
وي ژه كودكان و نوجوانان

پــروانـه
وي  ژه  كود كان

شكــــــــر خند
 *   تنها خوري

    برادر بزرگ تر: داداش تو هیچ 
خجالت نمی كشی اين هندوانه 
بزرگ رو تنهايي خوردی و فکر

 من نبودی؟
    برادر كوچک تر: برعکس داداش 

همه اش به فکر تو بودم كه مبادا 
يکدفعه سر برسی!

 *    در عکاسي
    عکاس: پسر جون درست بنشین 

چرا به دوربین پشت كرده ای ؟
     پسر: آخه میخوام اين 

عکس را برای كسی بفرستم 
كه با او قهر هستم!

 *  خیال پردازها
    دو تا خیال پردازپايین كوه با 

هم صحبت می كردند.
    اولی گفت: اون مورچه را روی 

نوک كوه می بینی؟
    دومی گفت: كدام، اونی كه 
چشماش را بسته يا اونی كه 

چشماش بازه؟

 توي س��الن همه به صورت رديفي روي صندلي ها 
نشس��ته بوديم. آقاي نصيري بع��د از پايان حضور 
و غياب در حال��ي كه برگه  اس��امي دانش آموزان را 

لوله مي كرد، با صداي بلند گفت: »توجه كنيد قبل از 
شروع امتحان چند نكته ميگم خوب دقت كنيد بعداً 
كسي نگه من متوجه نشدم كه ديگه تكرار نمي كنم. 
نكته اول، دقت كنيد جزوه، برگه، كتاب و هر نوشته اي 
به غير از برگه س��ؤاالت امتحاني همراهتون نباش��ه. 
اگر هست همين االن از س��الن ببريد بيرون واال اگر 
مشاهده ش��د حتي اگر مربوط به امتحان هم نباشه 
از نظر من تقلب محس��وب ميش��ه. نكته دوم اينكه 
اگر ببينم دانش آموزي داره با بغل دستيش صحبت 
ميكنه يا حتي با اشاره و رمز سؤال و جواب رد و بدل 
ميكنه، برگشو ميگيرم و از جلسه امتحان اخراج ميشه. 
سوم اينكه از االن فقط يك ساعت وقت داريد.« معلم 
همينطور با صداي بلند توضيح��ات الزم را مي داد و 

همه بچه ها سرتا پا گوش بودند. 
تذكرات آقاي نصيري كه تمام ش��د، شروع به توزيع 
برگه هاي امتحاني كرد. بالفاصله پس از گرفتن برگه 
امتحاني، متون ضبط ش��ده در حافظه ام را عيناً روي 
برگه امتحان منتقل مي كردم. م��ن خودم را مجبور 
كرده بودم از اين امتحان بهترين نمره را بگيرم وگرنه 
از مسعود عقب مي افتادم. مسعود همتي همكالسي  و 
رقيب هميشگي من بود و هميشه با هم رقابت داشتيم 

اما اين دفعه فرق داشت. دليلش هم اين بود كه شنيده 
بودم مسعود با چند تا از بچه ها شرط بسته بود كه نمره 
اين امتحان را كمت��ر از 20 نگيره. من تصميم گرفته 
بودم هر طور شده نگذارم مس��عود در اين امتحان از 
من جلو بيفت��ه. به همين خاطر از ي��ك هفته قبل از 
امتحان هرشب يك دور كتاب را مي خواندم تا اينكه 
روز امتحان توانستم همه را خط به خط و عيناً بدون 

كم و كاست در ذهنم حفظ كنم. 
برگه س��ؤاالت به دس��تم رس��يد، نگاه كلي به برگه 
انداختم. خوشبختانه پاسخ تمام سؤاالت را مي دانستم. 
بالفاصله ش��روع به نوشتن پاس��خ ها كردم. سؤاالت 
را يكي يكي با س��رعت زياد جواب م��ي دادم. همگي 
هم عين جم��الت كتاب! خيالم راحت ب��ود كه نمره 
20 را مي گيرم. فقط نگراني ام كمبود وقت بود. چون 
پاسخ ها را كامل مي نوشتم وقت زيادي صرف هر سؤال 

مي شد. 
وقت پاياني امتحان بود كه صداي معلم بلند شد: »وقت 

تمام! برگه ها باال.«
در حال نوشتن آخرين كلمات بودم كه نصيري اسمم 
را صدا زد: »محمودكوش��ا بس ديگه برگ��ه ات را باال 

بگير!«
برگه را باال آوردم و معلم تند تند شروع به جمع كردن 

برگه ها كرد و اگر دانش آموزي نتوانس��ته بود جواب 
سؤالي را كامل بنويس��د نمي گذاشت، ادامه جواب را 

تمام كند. 
هفته بعد، آقاي نصيري برگه هاي تصحيح ش��ده را 
آورده بود. من يكي كه خيالم راحت بود! چند دقيقه 
اول معلم شروع به نصيحت كرد و گفت: »در ابتداي 
جلسه امتحان اعالم كرده بودم كه هر دانش آموزي 

تقلب كند، در طول سال با او درگير خواهم بود و...«
نوبت به اعالم نمرات رسيد. اسامي را از بيشترين به 
كمترين نمره مرتب كرده بود! از نمره هاي باال شروع 
شد. اول از همه هم اسم مسعود را خواند كه 19 شده 
بود بعد ادامه داد: »سليمي 1۸/5، رحمتي 5/ 1۸، 
سعيدي پور 17...« اسامي دانش آموزان يكي پس از 
ديگري خوانده مي شد ولي نام من جزو اسم ها نبود! 
از اينكه اسم مس��عود اول از همه بود بدجور عصبي 
شدم من با آن همه تالش مي بايست اول مي شدم. با 
خودم مي گفتم من كه پاسخ تمام سؤاالت را كامل 
داده بودم و در بدترين حالت نمره من 1۸ يا 19 بود. 
خالصه اسم تمام دانش آموزان خوانده شد، جز اسم 

من!
در آخر آقاي معلم گفتند: »خوب به نظرتون با اين 
آقاي محمود كوشا كه به نظر ميرسه كتاب رو سر 

جلسه با خودش آورده و دقيقاً از روي جمالت كتاب 
كپي كرده، چيكار كنيم؟« به محض شنيدن اسمم 
ترس و اضطراب سراسر وجودم را فرا گرفت و از جايم 
بلند شدم و با كلمات بريده بريده، شروع به دفاع از 
خودم كردم. معلم حرف هايم را زياد باور نداشت. من 
گفتم: »آقا وجداناً كتاب نبرديم. من همه را از ذهنم 
خودم گفتم.« آقاي نصيري گفت: »يعني باور كنم 
همه رو از حفظ نوشتي؟« گفتم: »بله آقا. « نصيري 
گفت: »پس اگه االن هم ازت بپرسم بايد عين كتاب 
جواب بدي.« گفتم: »با اينكه يك هفته از امتحان 
گذشته اما بپرسين.« نصيري ش��روع به پرسيدن 
چند تا از سؤاالت امتحان به صورت شفاهي كرد و 
وقتي پاسخ هاي نسبتاً دقيق من را شنيد، قبول كرد 
كه تقلبي وجود نداشته است. تقريباً همه بچه ها به 
جز مسعود شروع به حمايت از من كردند. در آخر 
گفت »پسر خوب، تو كه پاس��خ سؤاالت رو اينقدر 
ش��بيه جمالت كتاب نوش��تي بگو ببينم چندبار 
كتاب رو خوندي ؟« گفتم: »حقيقتش 9 بار نه نه 
10 بار!« معلم دستي به سرم كشيد وگفت:  »آفرين. 
. . آفرين، تالش��ت قابل تقديره ام��ا اين رو بدون كه 
هدف از درس خواندن فقط حف��ظ عين جمالت 
نيست، بلكه هدف مهم، اول درك مفهوم جمالت، 
بعد توانايي بيان و به كار بردن آنهاس��ت. حاال كه 
فهميدم خيلي زحمت كش��يدي نمره 20 رو بهت 

ميدم. «
 با شنيدن نمره 20 نگاهي به مسعود انداختم. انگار از 
اينكه شرط را نبرده بود ناراحت بود. البته چيزي كه 
برايم شيرين تر از برنده شدن از مسعود بود، اينكه اين 
اتفاق باعث شد از آن به بعد به جاي به خاطر سپردن 
دقيق جمالت، بيشتر مفاهيم آنها را به خاطر بسپارم 
تا بتوان��م در آينده از آنها اس��تفاده كاربردي و عملي 

داشته باشم. 
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  نويسند ه و تصوير گر:
         حسین كشتکار

              و                                       حکايت
 روايت

 اين سرگرمي مخصوص عزيزاني است كه تازه جدول ضرب را ياد گرفته اند
ــما اول بايد  ــت كه  ش ــتان به باال( . روش آن  به اين صورت اس ــوم دبس  )كالس س
حاصلضرب عد د هايي را كه در ستون سمت راست آمده پيدا كنيد . سپس راهتان را  
از نقطه شروع آغاز كنيد و به ترتيب روي سنگ هايي قدم بگذاريد كه عدد روي آن 

با حاصلضرب سمت راست شما برابر  است. يادتان باشد كه روي هر عدد فقط 
يك بار مي توانيد قدم بگذاريد و مسيرتان را تا نقطه پايان ادامه دهيد.

معجزه شب امتحان
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بازي و رياضي

 *  درس تاريخ
 معلم: »پسر بگو ببینم چرا فسیل

 را در موزه نگه می دارند؟«
دانش آموز: »اجازه آقا! چون

 نمی توانند جديدش را پیدا كنند!«

امتحان  حافظه

ميخواي 
كمكت كنم؟

چطوري به من
 كمك  مي كني؟

   خواستم  نشونت بدم فكر
 نكني فقط خودت  زرنگي.

به به مي بينم  كمك
         ميخوا ي؟

 االن يه لقمه چپت مي كنم.

 تو كه نمي تونستي
 پرواز كني؟

كمك ... كمك....

نمي تونم ؟حاال نشونت ميدم.

اِ ...چي شد، كجا رفتي؟

نمي توني!


