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یکی از اعضای نوجوان گروه « حامیان حیات وحش خیام » درباره چگونگی
حامی محیط زیست شدن می گوید

جوانه

رفقا سالم!
در جریان هستین،
همونطوری که
ها بهطور فراگیرتری
آبانماه قراره مدرس ه
باید خودتونو برای
از
مکم
ن و دیگه از االن ک 
روال قبل آماده کنین.
ش
ب
از
ب
شدن و برگشتن به
تشستن
صبح زود بیدار
ماسک زدن ،دس 
سن زدن ،شما رو از
ه .اینو هم فراموش
یادتون باشه واک
یکن
اجتماعی بینیاز نم 
ن سخت باشه ،پس
رتب و رعایت فاصله
شتن به مدرسه براتو
بهطور م
مکنه روزهای اول برگ
تازه هماهنگ بشین.
نکنین که م
ن بدین تا با شرایط
به خودتون زما

همیارمحیطزیست،راهیبرایخدمتبهحیاتوحش
مهدیس مرادیان| روزنامه نگار
مدتی پیش ویدئوی منتشــر شده

در صفحه یــک محیطبــان حامــی حیوانات،

از رهاســازی شــش بهله جوجه «دلیجه» خبر

دیدن با چشم دوربین

میداد که گــروه «حامیان حیاتوحش خیام»

نمایش نورافشانی در قلعه «هاگوارتز» ،پکن

از آن ها تیمار کرد ه بودنــد .در توضیح ویدئو

نوشته شدهبود« :این جوجهها همگی از النه

برایآنکه سوژهجذابیرابهتصویربکشیدبایددیدنباچشمدوربینرا
تمرینکنید

جدا شــده و آســیب دید ه بودند که با عشق و
ایثار و فداکاری اعضای گروه که بیشترشــان
نوجوان هســتند و بــا هزینه شــخصی ،تیمار

شــد هاند و بهســامت بــه دامــان طبیعــت

برگشتند» .کنجکاو شــدم تا دربار ه این گروه

و اهدافش بیشتر بدانم« .محمدطاها بتوئی»،

صفحه جوانه
را پنج شنبه ها در صفحات
2و 3زندگی سالم بخوانید

مرجان دهقان | عکاس

13ساله و ساکن نیشابور یکی از این همیاران
محیطزیستاستکهگفتوگویمنبااورادر

گیرایی و گویایی عکس به این بستگی دارد که بتوانید سوژه را از پیرامونش جدا کنید و به آن شخصیت ببخشید .برای دریافت و فهم

ادامه میخوانید.

اورانگوتان شناسی فشرده!

آنچهبالقوهموجوداست،بایددیدنباچشمدوربینراتمرینکنید.عکسهاانعکاسدوبعدیسوژههایسهبعدیهستند.گاهیهمواقعیتهای

رنگی را سیاهوسفید یا سوژههای متحرک را به تصویری ساکن تبدیل میکنند .شناخت تفاوتهای ساختمان چشم و دوربین ،عکاس را به کارش
آگاهمیکندتاحینعکاسیفقطرویبیناییاشتمرکزوحواسدیگرشراخاموشکند.

برایم از ورودت به حوزه فعالیتهای

محیطزیستی بگو.

من از کودکی به حیوانات و پرندگان عالقهمند
بودم و در نوجوانی تصمیم گرفتم درباره نحوه
پیدایش ،گونههــا ،تغذیه و موضوعــات مربوط
بــه حیاتوحش تحقیــق کنم .بــه همین دلیل
در گروه تلگرامی همیاران محیطزیست عضو
شــدم .آن زمان از یک پرنده «ابابیــل» مراقبت
میکردم و در آن گروه بهعنوان همیار افتخاری
محیطزیســت به تیمــار پرندگانی که از ســوی
شکارچیان آســیب دیده یا از کودکی رها شده
یپرداختیم.
بودند ،م 

الهه توانا| روزنامه نگار
در حالیکه خیلی از ما فرق میمون ،شــامپانزه ،گوریل و اورانگوتان را نمیدانیم ،جانورشناســان میگویند ســه گونه متفاوت

اورانگوتان در جهان وجود دارد؛ «بورنئویی»« ،سوماترایی» و «تاپانولی» که هر سه هم متأسفانه در معرض انقراض هستند .خب

مثل اینکه چیزهای زیادی هست که درباره یکی از باهوشترین همسایگانمان در کره زمین نمیدانیم .در اطالعات عمومی
این هفته یک واحد اورانگوتانشناسی فشرده پاس میکنیم .بعد یک داوطلب از بین شما به ما بگوید چهار حیوانی که باالتر از
آن ها نام بردیم ،چه فرقی با هم دارند .آمادهاید؟

اورانگوتانها از نظر ظاهری به ما انسانها شباهت زیادی
دارند؛ چهار انگشت و یک شست بزرگ در دستها و پاها
اما آنها در استفاده از دست ها و پاهایشان مهارت خیلی زیادی
دارنــد و هنگام جمــعآوری غذا ،غــذا خوردن و گشــتوگذار بین
درختهــا میتوانند بهطــور همزمان دســت و پایشــان را بهکار
بگیرند.

1

بچههای اورانگوتانها تا هفتســالگی پیش مادرانشان
میمانند .آنها در این مدت هر آنچــه را که برای زندگی
الزم اســت ،از جملــه نکاتــی دربــاره خــورد وخــوراک از مــادر
یادمیگیرند .نوزاد اورانگوتان خیلی به مادرش وابســته اســت،
آنقدر که تمام روز روی بدن او سوار میشود و کنار او میخوابد تا
کمکــم مهارتهای زندگــی را یــاد بگیــرد .بهدلیل ایــن منحنی
یادگیری طوالنی ،اورانگوتانها هر  7تا  9سال بچهدار میشوند
که طوالنیتریــن فاصلــه تولد در بین پســتانداران روی خشــکی
است.
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اورانگوتانها اگرچه روی درختهــا زندگی میکنند اما
شــبها برای آنکــه راحتتــر بخوابنــد ،النهای شــبیه به
تختخــواب بــرای خودشــان میســازند .آنهــا بــا ســرهم کردن

3

شاخوبرگها در عرض 10دقیقه یک جای خوابنرموگرم درست
میکنند .اگر هوا بارانی باشــد ،یک ســقف هم باالی تختشــان
میزنند .این النهها فرصت خوبی اســت برای جانورشناسان که
جمعیت اورانگوتانها را تخمین بزنند.
استفاده از ابزار برای سادهتر کردن زندگی به سطح باالیی
از بهره هوشــی نیاز دارد .اغلب حیوانات صرفا از امکانات
بدنی خودشــان اســتفاده میکنند امــا اورانگوتانهــا میتوانند
ابزارهــا را بــهکار بگیرنــد تــا مثــا مورچههــا و زنبورهــا را از
النههایشان بیرون بکشند .آنها حتی میتوانند چیزی شبیه به
دستکش برای خودشان بســازند تا موقع دست زدن به میوههای
خاردار درختان ،دستشان آسیب نبیند.

در گـــروه حــامــیــان حــیــاتوحــش چه

فعالیتهایی دارید؟
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رژیــم غذایــی اورانگوتانها کمــی عجیبوغریب اســت؛
اگرچــه 60درصــد از خوراکشــان را میوههــا تشــکیل
میدهد اما اگر به میوه دسترسی نداشتهباشند ،با خوردن خاک
و پوســت درختــان مشــکلی ندارند .غــذای موردعالقهشــان هم
میوهای خاردار و بدبو بهاسم «دوریان» است .بوی تعفن این میوه
را به فاضالب ،گوشت گندیده و جورابی که مدتهای زیادی است
شسته نشده ،تشبیه کردهاند!
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اورانگوتا نهــا در معــرض انقرا ضانــد چــون انســان،
زیســتگاههای جنگلی آنهــا را از بین میبرد تــا از چوب
درختان اســتفاده کند و درخت نخل روغنی بکارد .روغن پالمی
که از این درختان گرفته میشود ،کاربرد وسیعی در صنعت مواد
غذایــی دارد؛ از تولید خمیردنــدان گرفته تا پختن پیتــزا .از بین
بردن جنگلهــای بارانی بکر ،نــهتنها حیــات اورانگوتانها را به
خطر میاندازد که کربن زیادی هم وارد جو میکند.
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من در مدتی که درباره حیاتوحش اطالعات
جمعآوری میکردم ،با آقای «کســائی» آشــنا
شــدم کــه بهدلیــل عالقــهام مــن را وارد گروه
حیاتوحش خودشان کرد .ما در این گروه که
از همه شــهرهای ایران عضو دارد ،پرندههای
غیرقابل رهاسازی را قابل رهاسازی میکنیم.
مثل پرندههایی کــه در قفس نگهداری شــده
و توانایــی پروازشــان را از دســت دادهاند .من
هم اکنــون از یــک جغــد شــاخدار نگهــداری
میکنم که پرهایش شکســته اســت و پرریزی
دارد .منتظر هســتم که پرهایش کامال بریزد و
دوباره رشد کند تا به آن آموزش پرواز بدهم و به
طبیعت برگردانم .من بــرای کار کردن در این
زمینه کتابهای مربــوط به حیاتوحش را که
حامیان محیطزیســت و دام پزشکها معرفی

میکنند ،مطالعه میکنم و اطالعات بیشتر را هم
از منابع اینترنتی بهدست میآورم.
نــوجــوانــان عالقهمند بــه فعالیتهای

مشابه ،کجا و چطور فعالیتشان را شروع کنند؟

گروه را میرنجاند؟

برخی افراد فکر میکنند پرندههای شکاری،
قیمتی هســتند و آنها را از محل زندگیشان
یشود؛ اگر
جدا میکنند که باعث مرگشان م 
این پرندهها در معرض انقراض باشند که دیگر
بدتر! من ســعی میکنم با این افراد درســت و
اصولی صحبت کنم تا از عواقب کارشــان آگاه
شوند.

مهمتر از همه آن استکه باید به حیوانات عالقه
زیادی داشته باشند ،بعد درباره آن ها اطالعات
بهدست بیاورند و مکانی داشتهباشند تا بتوانند
از آنهــا نگهــداری و تیمــار کنند؛ البتــه راضی
به جز فعالیت بهعنوان همیار
بودن خانواده هم خیلی اهمیت دارد.
محیطزیست بقیه ساعات روز
والدینــم من را تشــویق نمیکنند
را صــــرف چـــه کــارهــایــی
اما اجازه میدهنــد پرندههایم
یکنی؟
م 
را روی تــراس بزر گمــان
همــراه پــدرم بــه طبیعــت
نگــهدارم .بچههــا اگــر ایــن
گردی مــیروم .در کوههای
امــکان را ندارنــد ،میتوانند
اطــراف ،پرنــدگان شــکاری
صرفا دانششــان را بــاال ببرند
جدیــد را جســتوجو میکنم،
و ســعی کننــد آگاهــی دوســتان
ورزش میکنم ،بعضی از روزها
و خانواد هشــان را دربــاره
من برای کار کردن در
هم بــه کلینیــک دام پزشــکی
محیطزیســت افزایــش دهند.
این زمینه کتابهای
میروم و در کارهــای مراقبت
همچنیــن میتواننــد از طریــق
مربوط به حیاتوحش را
از حیوانــات بــه آن هــا کمــک
گروههــای تلگرامی بــا حامیان
که حامیان محیطزیست
میکنــم البتــه ایــن کار برایم
محیطزیست در ارتباط باشند.
و دام پزشکها معرفی
فقــط جنبــه یادگیــری دارد و
همیاران طبیعت در این مســیر
میکنند ،مطالعه میکنم
درآمدی ندارم امــا میخواهم
مدام ما را تشویق میکنند.
و اطالعات بیشتر را هم
از ایــن طریــق خــودم را بــرای
از منابع اینترنتی
انتخاب رشــته دام پزشکی در
کدام رفتارها در ارتباط با
بهدست میآورم
دانشگاه آماده کنم.
محیطزیست تو و بقیه اعضای

دریچه انسانی

انسان از دو دریچه میبیند .به همین دلیل برجستگیها و فرورفتگیها را
تشخیص میدهد درحالیکه دوربین از یک دریچه -دیافراگم -میبیند.
درنتیجه عکس فاقد عمق است و اگر از سمبلهای عکاسی کمک گرفته
نشود ،مسطح بهنظر میرسد .تصویری که از یک شیء در ذهنتان دارید،
ب ســاحل،
ترکیبــی از حــواس پنجگانــ ه شماســت .بهطور مثــال وقتی ل 
آســمان ،دریا و شــنها را میبینید ،وزش باد و غرش امواج را میشنوید،
بوی جلبکهای دریایی را استشمام میکنید و طعم شور آب را میچشید
که امواج به صورتتان میپاشد ،باید حواستان باشد که عکس فقط چیزی
را ثبت میکند که قابلرویت اســت .به چشــم دوربین ،یــک خانه طرحی
مرکب از چند فرم هندســی اســت که از نظر بافت و روشــنایی یکدســت
نیستند .برای دوربین احساس ،معنی ،مفهوم ،ایما و اشاره بیمعناست.
دوربین فقط ارزشهای گرافیکی را تشخیص میدهد .تجزیه کردن سوژه
به کیفیتهای بصری مختلف مانند طرح ،نور ،رنگ و پرســپکتیو ،یک راه
مناسب برای دیدن از دریچه چشم دوربین است .برای این کار باید بتوانید
ســوژه را طرح مجردی ببینید که از فرم ،خط ،رنگ و سایهروشــن تشکیل
شده است.
بدانیم

Reach a decision

طرح

ابتدا روی نحوه ترکیب و ترتیب قرار گرفتن اجزای ســوژه بهصورت حجم،
نور و رنگ تمرکز کنید .سعی کنید سوژه را مســطح ببینید .سادهترین راه
این است که یکی از چشمهایتان را ببندید .با این کار دید سهبعدی چشم
را به دید دوبعدی دوربیــن تبدیل میکنید .بهطور مثــال خطوط عمودی
ساختمانیکهازدیدچشمتانموازیبهنظرمیآمد،بابستنیکیازچشمها
در باالی ساختمان به هم نزدیک میشوند .حاال سعی کنید که طرح سوژه
را به فرم و حجم تجزیه کنید .ببینید آیا از چند طرح درشــت تشــکیل شده
است یا تعدادی فرمهای ریزتر؟ فرمهایی که طرح مسلط دارند ،چه شکلی
هستند؟ شکلی وجود دارد که بتوان از آن بهعنوان ستون فقرات طرح کلی
استفادهکرد؟شایددرشروع،تجزیهوتحلیلیکسوژهملموسبهمفاهیمی
مجرد ،مشکل بهنظر برسد اما با تمرین یاد میگیرید که چطور برای گرفتن
بهترینخروجی،مثلدوربینببینید.برایتمریندرختیخشکدرزمینه
آسمان را تجزیه کنید .سعی کنید طرح کلی را کشف کنید که نشاندهنده
خصوصیات درخت است .حواستان باشد که منظور صرفا درخت نیست،
بلکه نوع آن را هم باید درنظر بگیرید .بهطور مثال اگر درخت سرو ،چنار یا
سپیدار را در همان زمینه قرار بدهیم ،نباید طرح یکسانی بهدست بیاید.

اصطالحات

Regret a decision
از تصمیمی پشیمان شدن

به نتیجه رسیدن ،تصمیم گرفتن
مثال:

I should reach a decision about my field of study as

soon as possible.

مثال:

He regretted his decision to leave university.

ترجمه :او از تصمیم خود برای ترک دانشگاه پشیمان شد.

ترجمه :منبایدهرچهزودتردربارهرشتهتحصیلیامبهنتیجهبرسم.

بدانیم

مرضیه خوشنیت | کارشناسارشد روان شناسی تربیتی
درس خواندن مثل بازی شــطرنج ،به دانســتن اصول خاصی نیاز

دارد .اگر اصول کار را یاد بگیرید و درست شروع کنید ،برای ادامه

دادن مسیر یادگیری و رسیدن به موفقیتهای بزرگتر ،انرژی و
انگیزه میگیرید .در ادامه سه اصل کلی برای درس خواندن یعنی

کسب آمادگی شخصی ،کنترل عوامل مزاحم و فراهمسازی محل
مطالعه را بررسی میکنیم.
کسب آمادگی شخصی

اولیــن گام ،مشــخص کــردن هدف کلی و تقســیم کــردن آن به
اهداف جزئی و قابل دسترس است .مثال برای رسیدن به موفقیت
در انتهای ســال تحصیلی بایــد از موفقیت در امتحانات کالســی و
ماهیانه شروع کنید.
گام بعدی ،برنامهریزی است .ابتدا یک برنامه روزانه تهیه کنید و
مهمتریــن وظایفــی را کــه در طــول روز بایــد انجــام دهیــد ،در آن
بنویسید .ساعتهای مشخصی برای مطالعه درنظر بگیرید تا درس
خواندن به یک روال تبدیل شــود و مغز به آن عادت کند .در انتهای
هفته میزان مفید بودن برنامه در رسیدن به اهداف را بررسی کنید
و درصورت نیاز آن را تغییر دهید.
عوامل مختل کننده برنامه را بشناسید .برای مثال دقیقه نودی
بودن و کار امروز را به فردا انداختن ،یکی از چیزهایی است که شما
را عقب میاندازد .اگر امروز وقتتان را به درس خواندن اختصاص
بدهید ،در آینده وقت بیشتر و خیالی آسودهتر خواهید داشت.
برای کسب آمادگی شــخصی ،چگونگی درس خواندن مهم
است .ســعی کنید متن را بهجای حفظ کردن ،درک کنید؛ این
کار باعث میشود کاربرد درس را بدانید و انگیز هتان باال برود.

همچنیــن بهتــر اســت مطالعــه بهصــورت پیوســته
باشــد زیرا با یادگیری بیشــتر ،مغز خاطره بهتری
از مطالعه خواهد داشــت و انگیزه بیشتری برای
ادامه خواهید یافت.
باالبردن تمرکز از عوامل موثر در
ایجــاد آمادگی و حفــظ انگیزه
اســت .برای افزایــش تمرکز
میتوانید از تمرینهایی مانند
حــل پــازل و معمــا ،انجــام
ورزشهای کششــی ،بهخاطر سپردن
رویدادها و ...استفاده کنید.
گاهی بهدالیل مختلف ،شــروع درس خواندن بســیار
ســخت میشــود .تکنیک 5دقیقه در ایــن موارد بــه کمکتان
میآید .وقتی انگیزه کافی ندارید ،کار مدنظرتان را فقط بهمدت
5دقیقه انجام دهید .این تکنیک در ذهن شما جرقهای برای ادامه
کار ایجاد میکند و تشویق میشوید که آن را به انتها برسانید.
نکته مهم در کســب آمادگی شخصی این اســت که بدانید همه
مسئله ،یاد گرفتن تکنیکهای تحصیلی نیست بلکه الزم است به
عوامل زیستی مثل خواب کافی ،تغذیه سالم و استفاده از اسیدهای
چرب امــگا 3در رژیم غذایی هم توجــه کنید .همچنین با تشــویق
کردن خودتان و کمک گرفتن از همراهی دوســتان ،از نظر روانی
هم خود را آماده نگه دارید.
فراهم کردن مکان مناسب و کنترل عوامل مزاحم
مکان مناسب مطالعه ،محلی آرام است که تمرکز شما را باال نگه
دارد.
محل درس خواندن را مرتب و وسایل موردنیازتان را فراهم

پیشنهاد

خاطرات یک بچه چلمن
نویسنده :جف کینی
نشر :حوض نقره
قیمت :هر جلد بین  30تا  40هزار تومان

سیدمحمدحسین پورعباس | خبرنگار افتخاری جوانه

مجموعــه کتابهای «خاطــرات یک بچه چلمن» ،داســتانهایی اســت درباره زندگی یک پســربچه
داستان ما ،پسر وسطی خانواده است .او دو برادر ب ه نامهای
حواسپرت و بیخیال« .گرگ هفلی» راوی
ِ
«رودریک» و «مانی» دارد و یک رفیق نسبتا خنگ بهنام «راولی» که در بیشتر صحنههای داستان حضور
دارد .در این مجموعه شــما داســتانهای بامزهای از مدرســه ،خانه ،مهمانی ،جشن و مسافرتهای
خانواده هفلــی میخوانید و در تمام مــدت لبخند بر لب خواهید داشــت .کتابهــای این مجموعه،
تصویرسازی شدهاند که همین بر جذابیتشان افزود ه است« .خاطرات یک بچه چلمن» را ناشرهای
مختلفی با مترجمهای متعدد منتشر کردهاند ،من چاپ نشــر «حوض نقره» را خواندم و پسندیدم .از
مجموعه خاطرات این بچه چلمن تا امروز۱۶جلد به چاپ رسیدهاست که مطمئنم بعد از خواندن جلد
اول تمام مجموعه را تهیه خواهید کرد.
کتاب قــاچ ،از جلــد اول« :بگذاریــد همینجــا همین حاال
تکلیفم را با شما روشن کنم :این چیزی که مینویسم دفترچه
خاطرات نیست ،شرححال است .تازه همین هم فکر مامان
بود ،نه فکر من! اگر او فکر میکند من اینجا از احساساتم یا
چنین چیزهایی مینویسم ،سخت در اشتباه است! اگر قبول
کردم شرح حالم را بنویســم ،فقط به این خاطر بود که به این
نتیجه رســیدهام که وقتی بزرگ و پولدار و مشهور شدم ،این
شــرححال بهدردم میخورد .امروز اولین روز مدرسه است،
برای همین برای وقتگذرانی شروع کردم توی این دفترچه
چیز نوشــتن .شــما هم اگر فکر کردهاید که توی این دفترچه
میخوانید" :دفترچه خاطرات عزیزم" یــا "دفترچه خاطرات
محبوبم" کور خواندهاید!»
بگونگو

الگ اوت به بختت نزن نوجوان عزیز!

چطور انگیزه درس خواندن را باال نگه داریم؟
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اطالعات عمومی

بدون شرح

جوانه عزیز ،یهکم راجع به مشکالت ما

نوجوانان صحبت کن؛ از مشکالت درسی تا

روحــی،بهخصوص اینروزها که همهاش تو
خونه هستیم ،حوصلهمون سر میره و اوقات
فراغتمون زیاد شده.

چشــم ،صحبت میکنیم .میدونســتین
مشــکالت خیلــی خــوب هســتن؟ چــون اگــه
مشــکلی نباشــه شــما از خوشــحالی و بیکاری
و عالفــی و خیلــی چیزهــای دیگــه بــه پوچــی
میرسینوانگیزهایبرایتالشوتغییرندارین
اما به لطف مشکالت االن بیکار نیستین.
 جوانه بیمزه ،من همون یــاروی سوال

قبلی هستم ،منظورم این بود که روزگــار بر

کنید .
برای باالبــردن کارایی و پرهیز از رفتوآمــد مکرر ،آب و تنقالت
سالم مانند کشمش و مویز را قبل از شروع مطالعه آماده کنید.
تلویزیــون ،تلفــن و هر وســیله دیگــری را که باعــث حواسپرتی
میشود ،از خودتان دور کنید .اگر با گوشی درس میخوانید ،رایانه
را خاموش کنید و برعکس.
بــرای رفــع خســتگی و جلوگیــری از حواسپرتــی ،بــهازای هر
45دقیقــه تــا یــک ســاعت درس خوانــدن ،اســتراحت  10تــا
15دقیقهای درنظر بگیرید.
این نکته را بهخاطر داشــتهباشــید که نباید همیشــه از خودتان
انتظار انگیزه باال داشــته باشــید زیرا افراد همیشه در هر شرایطی
انگیــزه ندارنــد بلکه گاهــی صرفا بنــا بــه ضــرورت کاری را انجام
میدهند.

وفق مراد نیست.

عه مراد شمایی؟ چرا معرفی نکردی؟ واال
روزگار بر وفــق پرویز و مجتبــی و ناصر و جعفر و
کامبیز هم نیست مراد جان.
من ساده رو بگو که با
جوانه لوس و خنکِ ،

تو درددل کردم .بالکی.

نکردم.
جــوانــه از زور بیکاری داشــتــم خبرها رو

میخوندمویککشفمهمکردم.تعدادافرادی

کهسالقبلازدواجکردنیکمیلیونو 213هزار
و 107نفربوده.آیانبایداینعددزوجمیشد؟

شــما همونی نیســتی که بالک کردی؟ بابا
یک کتاب بردار بخون .یک کالس آنالین شرکت
کن .اصال برو به مامانت کمک کن .فقط تا داغون
نشدی و به چیزهای دیگه گیر ندادی سرت رو گرم
کن .البته راست میگی ،چرا عدد فرده؟ یک نفر
دوبار تو یک سال ازدواج کرده؟
جوانه ،به حرفات فکر کردم ،از برنامههای

خوبی که برای زندگیم داشتم فقط االن میتونم

بهمسواکزدنفکرکنمکهدردسترسترازبقیه
است .کالس شطرنج ،نجوم ،سفر و ...همه با این

تورم غیرقابل دسترس شدن.

خــب نــخ دنــدون هم خــرج زیــادی نــداره،
یک گوشــه از نخ آستین لباســت رو بکن و باهاش
دندونت رو تمیز کن.

لذتیکهدربالکهستحتیدرریمووهم
نیست .بالک کن شاید تخلیه بشی .بالک کن.

 جوانه یک سایت ترسناک پیدا کــردم،

جوانه بالکی .پیام قبلیت نرسید بهم.

دیگه الزم نیست با توی بیمزه چت کنم .االن

واقعــا مشــکالت به شــما نوجــوان عزیز
فشــار آورده .حــق داری .ببخشــین درکــت

نه نکن ،با الگاین شدن الگاوت به بختت
میزنی .نکن .الو   ...

اصال نخوندم.

خیلی خفنه ،جون میده برای اوقات فراغت،
الگاین میشم .بای.

