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نسترن رضوی| روزنامه نگار
اوایل آبانماه بــود که زمزمههای بازگشــایی مجدد مدارس

جوانه

بهگوش رسید و دانشآموزان بعد از دوسال دوری از کالس درس دوباره به
مدرسهرفتند.حاالکهقراراستبعدازمدتی«دورهمی»داشتهباشیم،چه

(ویژه نوجوانان)

بهترکهدربارههمینموضوعصحبتکنیم.درگفتوگویتلفنیامروزبا
نوجوانها درباره کیفیت کالسهای آنالین ،استرس و اشتیاق بازگشایی
مدارسوچگونگیرعایتپروتکلهادرمدرسهصحبتکردیم.

عکس ازtheweek:

اطالعات عمومی

مروری بریک تاریخچه خنک و شیرین!
بستنی از گذشته تا امروز چه مسیری را
پشتسرگذاشتهاست؟

کالسهای حضوری را ترجیح میدهم
آتنا دشتبان| 14ساله
کالس آنالیــن تجربــهای جدیــد ،جالــب و
البته ســخت بود چراکــه کیفیــت آموزش و
یادگیــری را پاییــن آوردهبود .البته امســال
اوضاع کمی بهتر شدهاست و معلم و دانشآموز
تعامل بیشتری با یکدیگر دارند .بهنظر من بهتر بود
بهجای برنام ه شــاد از نرمافزارهایی مانند اســکایروم اســتفاده کنیم که
سرعت بیشــتری دارند اما اگر از من بپرســید ترجیح میدهم حضوری به
مدرسه بروم .روز اولی که باید به مدرسه میرفتیم ،خیلی استرس داشتم.
همان ابتدا معلمها ازما امتحان گرفتند ولی با دیدن دوســتانم خوشحال
شدم و استرسم کم شد .بسیاری از ما دو دوز واکسنمان را تزریق کردیم ،با
اینحال اصول بهداشتی را رعایت میکنیم و سر کالس با ماسک هستیم.
حسوحال روز اول مهر را داشتم
سیدمحمدحســین پورعبــاس| 17ســاله
کالسهای آنالین از این نظر خوب بود که
ما نگران ســردی هوا و رفتوآمــد نبودیم،
بهراحتــی در خانه آنالین میشــدیم و همه
کتابها کنار دستمان بود .از سختیهایش
اگر بخواهم بگویم سرعت پایین اینترنت و کاهش
ســطح یادگیری بود .روز اولی که به مدرســه رفتیم ،دلشــوره همیشگی
روز اول مهــر را داشــتم ولــی چنــدروزی که بــه دیــدن دوباره دوســتانم و
آشنایی با معلمها گذشت ،بهشرایط عادت کردم .حاال که صحبت از پیک
جدید کروناســت ،خیلی نگرانــم چون بعضــی از بچهها خارج از مدرســه

الهه توانا| روزنامه نگار
تا حاال فکر کردهاید بستنی چه راه دور و درازی را طی کردهاست تا به فریزر ما برسد؟

منظورم مسافت نیست ،از مســیر تاریخی تکاملی حرف میزنم که مخلوط ساده یخ و
شیر را به بســتنیهای رنگارنگ امروزی رساندهاســت .تالش برای پیدا کردن اولین
بستنی ،بینتیجه است چون احتماال بهطور همزمان در گوشههای مختلفی از جهان

درســت میشدهاســت امــا میشــود دربــاره آن حدسهایــی زد و چیزهایــی درباره
بستنیهای ابتدایی کشف کرد .مثل؛

با چند نرم افزار ویرایش عکس و کاربری آسان آشنا شوید

ماسکهایشان را برمیدارند .اگر وضعیت شهرها آبی بماند ،دوست دارم
کالسهایمان حضوری باشــد اما اگر کرونا حتی جان یــک نفر را تهدید
کند ،فکر میکنم باید ب ه شرایط قبل برگردیم.
آموزش ترکیبی بهترین راه است
یلدا آهمند| 15ساله
احتمــاال ایــن موضــوع حــرف دل همــه
دانشآموزها و معلمها باشــد که کالسهای
آنالیــن کیفیــت یادگیــری را کــم کــرد البته
مزیتهایی هم داشــت؛ مثــل اینکه اســتفاده
درســت از فضــای مجــازی را یادگرفتیــم و در
کالسهای کنکور و وبینارهای آموزشی بهصورت آنالین شرکت کردیم.
از زمانی که خبر بازگشایی مجدد مدارس را اعالم کردند ،اشتیاق زیادی
داشتم چراکه در این مدت فهمیدم یادگیری بعضی از درسها به آموزش
حضــوری نیــاز دارد .ازطرفی قرار بــود دوســتانم را ببینم و ایــن موضوع
خوشــحالیام را دوچنــدان میکــرد .بهنظر مــن اگر مدرســهها بهروش
حضوری-آنالین ادامه پیدا کند ،خیلی خوب است؛ مثال برای درسهای
مهم ،پرسشوپاســخ و ...به مدرســه برویــم و کالسهای تقویتــی و مرور
درسها بهشکل آنالین باشد.
نگرانی کرونا ادامه دارد
امیرعیل قیلزاده| 17ساله
یکی از مهمترین نکات مثبت آموزش آنالین
این بود کــه میتوانســتیم فیلمهای تدریس
معلمهــا را چندبــار ببینیــم و مــرور کنیم اما
ســرعت کم اینترنت ،گــران بودنــش و قطعی
برق خیلی اذیتمان کرد و حتی باعث شــد گاهی
در امتحانات نمراتمان ناخواسته کم شود .برای شرکت در کالسهای
حضــوری خیلی اســترس داشــتم چراکه حتی اگر واکســن زدهباشــید
و ماســک بزنید بازهــم این ویــروس میتوانــد شــما را غافلگیــر کند اما
بههرحال دلتنگ همکالسیهایم و مدرسه شدهبودم .اکنون مدرسه ما
را به دو گروه تقسیم کردهاســت تا فاصلهگذاری رعایت شود ولی بازهم
بعضیها فکر میکنند ماســک نزدن شجاعت اســت و سالمتی دیگران
را بهخطر میاندازند.

کالس زبان
مخلوط ساده برف و شربت

تاریخچه بستنی با برف شروع میشود .مورخان میگویند احتماال
از حدود قرن چهارم قبل از میالد ،برای درست کردن شکل ابتدایی
بستنی،ازکوههابرفویخ،جمعآوریوباشربتهایشیرینترکیب
میشدهاست؛اولیندسرهاییکهبهاینترتیبدرستمیشدهاند،
در چین و ایران پیدا شــدهاند .یونانیان باستان در قرن پنجم قبل از
میالد در بازارهای آتن مخلوط برف با عســل و میوه میخوردند .در
اواسط قرن شانزدهم دانشمندان کشف کردند که با مخلوط کردن
نمک یا نیترات (نیترات پتاسیم) با یخ ،میتوان نقطه انجماد آب را
کاهش داد .پیشــتر تنها راه درســت کردن دســر خنک ،استفاده از
یخ موجود در کوهها بود اما از آن بهبعد سرآشپزها توانستند مایعات
را منجمــد کنند و یک گام به درســت کــردن بســتنیهای امروزی
نزدیکتر شوند.
ورود به دربار

از آنجاییکه فن درســت کردن بســتنیهای اولیه دراختیار عامه

مردم نبــود ،ایــن خوردنی محبوب تــا مدتها دســر ویــژه خاندا 
ن
سلطنتی بهشمار میرفت .گفته میشــود «نرون» ،امپراتور روم ،به تا حدود قرن هجدهــم ،تولید و عرضه بســتنی همچنان محدود
گروهی از دوندگان حرفهای دستور دادهبود از کوه ،یخ تازه بیاورند تا و در دســترس عــده اندکــی بــود .باالخــره بــا اختــراع فریــزر،
تولیدکننــدگان بســتنی توانســتند مقادیــر
آشپزها آنها را با آب و میوه طعمدار کنند و چیزی
بســیار زیادی از ایــن خوردنــی تهیــه کنند که
شبیه بســتنی درست شــود .طبیعتا مردم عادی
همین مســئله باعــث کاهش چشــمگیر قیمت
نمیتوانستند خدمتکارانی به کوهها بفرستند تا
در اواسط قرن
بستنی شــد .بعد از جنگ جهانی دوم ،صنعت
برایشانبرفجمعکنند.پادشاهچین«،تانگ»،
بین زیردستانش  90مرد یخی داشت که وظیفه شانزدهم دانشمندان بستنی گسترش بیشتری پیدا کرد؛ طعمهای
متنوعتــر بهلطــف اضافه کــردن افزودنیهای
آنها تهیه یخ بــود .آنها یخ را با شــیر گاومیش یا
کشف کردند که با
مختلف ،باعث شــد بســتنی باز هم طرفداران
بز و آرد و کافور (بلــه ،کافور!) ترکیب میکردند و
پادشاهجزومعدودکسانیبودکهمیتوانستاین مخلوط کردن نمک
بیشــتری پیدا کند .در ســال  1930بســتنی
یا نیترات (نیترات
وارد فروشــگاههای مواد غذایی شــد و تا امروز
ترکیب را بچشد« .چارلز اول» ،پادشاه انگلستان
به سرآشپزش پول میداد تا دستورالعمل بستنی پتاسیم) با یخ ،میتوان پای ثابــت یخچالهــای ســوپرمارکتی و فریزر
خانهها بودهاست.
را از عموم مردم مخفی نگه دارد و در ایران هم تا
نقطه انجماد آب را
مدتها خوردن مخلوط گالب و زعفران و رشــته
داد
کاهش
منابعthoughtco، todayifoundout.com :
فقط در دربار پادشاهان ممکن بود.
شهرت و محبوبیت جهانی

شبیه
ولی متفاوت

فاطمه قاسمی | مترجم

این جا بــا هم زبان تمریــن می کنیم  .بــه ما بگوییدیــاد گرفتن چه چیزهایــی در زبان
انگلیسی برای تان سخت است تا راه آسان تر کردنش را با هم پیدا کنیم .

)Rap (/ræp/

)Wrap (/ræp/
کادوپیچ کردن

ضربه زدن ناگهانی
مثال:

مثال:

She rapped on the table to get
everyone's attention.

He wrapped the present and tied

it with ribbon.

ترجمه :او روی میز ضربه زد تا توجه همه را

ترجمه:او هدیه را کادوپیچ کرد و با روبان

جلبکند.

محکمبست.
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نجات شکوندی | عکاس

شایدحافظهتلفنهمراهشمامملوازتصاویریباشدکهبااندکیتغییریا

انجامبرخیازویرایشهایخالقانه،جلوهجدیدیازعکسرابرایشما

باز کند .مهم نیســت تلفن همراهتــان از کدام برند باشــد و چه قیمتی

1

Snapseed

رایگان|  iOSو Android
ایــن اپلیکیشــن متعلق بــه گوگل،
طیــف گســترد های از ابزارهــای
نوردهــی و رنگی را دراختیار شــما
قرار میدهــد .ابزارهــای ویرایش
موردنیــاز شــما شــامل تنظیمــات
رنگ و وضوح برش ،چرخش ،صاف
کردن و اصالح پرســپکتیو عکس،
فیلترهای ســیاه و ســفید ،قدیمی
و بافتدار ،بهبود پرتره ،تاری لنز ،خط تصویــر ،نوردهی دوگانه ،فریمها و
متن و ...همگی در این نرمافزار دردسترساند .شما میتوانید این افکتها
را الیهبندی و با کمی خالقیت ویرایشهــای جالبی روی عکسهای خود
ایجاد کنید.

۲

Lightroom

رایگان (با پرداخت درونبرنامهای)|  iOSو Android

الیتروم که یک نرمافزار استاندارد
برای عکاسان حرفهای است ،سعی
کردهاســت امکانات ایــن نرمافزار
بــرای رایانــه را در نســخه تلفــن
همراه هــم ارائــه دهد .ایــن برنامه
فهرســت چشــمگیری از امکانــات
کاربــردی دارد :ابزارهــای بــرش،
چرخــش ،نوردهــی ،کنتراســت،
برجستهسازی ،ســایهها ،تعادل رنگ ســفید ،اشــباع ،شارپسازی ،محو
کردن ،ازبین بردن مه و ابزارهای هندسی برای تغییر جهت و اندازه عکس،
تنها تعدادی از آنها هستند.
اگر نمیخواهید از روش دســتی اســتفاده کنید ،میتوانید بــرای اعمال
تغییرات در کل تصویر از روشهای اتوماتیک نرمافزار استفاده کنید؛ البته
برای بعضی از امکانات باید بهای آنها را بپردازید.

اندرویدطراحیشدهاند،میتوانیدبهسادگیآبخوردنعکسهایتان
را ویرایش کنید .ما هم دســتبهکار شــدیم و در این مطلــب چهارتا از

معروفترین نرمافزارهــای ادیت عکس را معرفی کردیــم .با ما همراه
باشیدتادرنگاتیواینهفتهبیشترباایناپهایکاربردیآشناشوید.

۳

VSCO

رایگان (با پرداخت درونبرنامهای)|  iOSو Android

دســت شــما در ایــن برنامه بهانــدازه
گزینههای دیگــر این فهرســت برای
خالقیــت باز نیســت امــا VSCOیک
برنامــه ویرایــش قــوی و پرطرفــدار
اســت که بــا آن میتوانیــد فیلترهای
رنگــی جــذاب فیلمهای کالســیک
«فوجیفیلــم»« ،کــداک» و «ایلفورد»
و همچنین مجموعــهای از فیلترهای
سیاهوسفیدرا رویعکسهایخودایجادکنید.ایناپکهیکیازقدیمیترین
ومعتبرترینبرنامههایویرایشعکساست،میتواندتقریباهمهنیازهایشما
را برآورده کنــد؛ بهطوری که هم میتوانید یک تصویــر را بهطور خودکار بهبود
بخشید،همفیلترهایمتعددرارویآناعمالکنیدوهمعمقرنگ،نوردهیو
کنتراستعکستانراتغییردهید.دوقسمتازبرنامهکهاحتماالبیشتروقت
خودرادرآنخواهیدگذراند،درتنظیماتازپیشتعیینشدهفیلترهایرنگی
استکههمهچیزازرنگپوستگرفتهتاپرسپکتیوعکسراشاملمیشود.

۴

PicsArt

رایگان (با پرداخت درونبرنامهای)|  iOSو Android

ایننرمافزارطیفوسیعیازابزارهای
ویرایشرادراختیارشماقرارمیدهد؛
از تنظیمــات اولیــه ماننــد نوردهی و
کنتراســت گرفتــه تــا درجهبنــدی
رنگهــای ســینمایی و فیلترهــای
دراماتیک که عکس شما را به نقاشی
تبدیل میکند PicsArt .گزینههای
زیادیهمبرایروتوشچهرهداردکه
البته بیشتر آنها پولی است .این نرمافزار با ایجاد یک جامعه اشتراکگذاری
عکسبهسبکاینستاگرامفرصتاشتراکگذاریعکسهاوتجربیاتشمااز
ویرایشعکسهایتانراهمفراهممیکند.

بدانیم

آثار شما

دختر نقاش
حدیث آمهدی |  ۱۶ساله

روزی دختر نقاش درحال کشیدن منظرهای از
یک باغ زیبا بود .دوستش که از آنجا رد میشد،
با طعنه گفــت« :هه ،اســم خودت را گذاشــتی
نقاش؟» دختر گیج و مبهوت به نقاشیاش نگاه
کرد و به خودش گفت« :ناراحت نشو .شاید او از
این منظره خوشش نمیآید یا خاطره بدی از آن
در ذهن دارد ».روز بعد دختــر نقاش روی تابلو
ماهی قرمز قشــنگی کشــید چون میدانست
دوستشعاشقماهیقرمزاستاماوقتیچشم
دوســتش به تابلو افتاد ،فوری گفت« :این دیگر
چیست؟ چقدر زشت اســت ».و پوزخندی زد و
رفت .دختر نقاش از حرف دوستش ناراحت شد
وفکرکردشایددوستشازاوکینهایبهدلدارد
اما هر چه فکر کرد ،یادش نیامد که با دوستش
رفتــار بدی داشتهباشــد .روز بعد فکری به ســر

دختر نقاش زد .او اینبار چهره دوستش را کشید،
آنقدر خوب و طبیعی که انگار عکس دختر را روی
بوم چسباندهباشد .دوست نقاش ،از دیدن نقاشی
شوکهشد.کمکماخمغلیظیصورتشراپوشاندو
باعصبانیت گفت« :چرا مرا اینطوری کشــیدی؟
دماغــم شــبیه گوجههــای بــاغ ،موهایــم شــبیه
جوجهتیغی ،اندامم شبیه اســبآبی و ناخنهایم
درســت مثــل ناخنهــای فیــل اســت .تــو حتی
نمیتوانی یک دختر زیبا را نقاشی کنی ،بعد اسم
خودت را نقاش گذاشــتی .نمیدانم مردم چطور
تابلوهایتوراباقیمتباالمیخرند».نقاشآنقدر
ناراحت شد که چندروزی نقاشی نکشید .یک روز
ماجرا را با خواهرش درمیان گذاشت و از او پرسید
آیاواقعانقاشیهایشبهاینبدیاستکهدوستش
میگوید .خواهر نقاش گفــت« :گاهی دیگران از
کارتوبدمیگویندفقطبهایندلیلکهتوکارهایی
را میکنی که آنها آرزویش را دارند».

شما گفتین
همراهان عزیز جوانه ،رفقای قدیم و جدید ،سالم! امیدواریم خوب و خوش باشین .از حالواحوال

ما اگه بپرسین ،حسابی ســرکیف و ســرحالیم .نه که ماســک و کرونا و گرونی و دلتنگی دوست و
آشنا خستهمون نکردهباشه اما همراهی شــما مخاطبهای جوانه ،باعث میشه که از خستگیها

و دلتنگیهامون کم بشــه .درســته که بهدلیل شــرایط صفحه این ســتون رو دیربهدیر میبینین
اما پیامهاتــون رو زودبــهزود و داغداغ میخونیــم؛ از تعریفهاتــون قند تو دلمون آب میشــه،

نقدها و نکتههاتونو آویزه گوشمون میکنیم و پیشــنهادهاتونو میذاریم روی میز تا سر فرصت

وقتی پول
در رشته
موردعالقه ما نیست

نرگس عزیزی | کارشناسارشد مشاوره
«به رشــتهای عالقه دارم که میدونم درآمدزا

نیســت .از اینکه مجبــورم بیخیالش بشــم،
خیلــی افســوس میخورم ».شــاید شــما هم

درگیر چنیــن موضوعی بودهباشــید ،بهویژه
زمان انتخاب رشته در دبیرستان .ممکن است
حس کنید باید پا روی عالقــه خود بگذارید و

وارد رشته ای شوید که بزرگترها میگویند
آیندهدار اســت .در چنین موقعیت دردناکی
توصیههایــی مثــل «کنــار کارت ایــن رو هــم
میتونــی ادامــه بــدی!» را زیــاد میشــنوید.

توصیههایــی که ایــن روزها دیگــر نمیدانیم

خندهدار هستند یا اشکدرآر! در این مطلب
میخواهیم از زاویه دیگری به موضوع انتخاب

رشته تحصیلی و کاری نگاه کنیم .زاویهای که
شــاید بتوانــد دغدغــه شــما را دربــاره لزوم
پاگذاشــتن یــا نگذاشــتن روی عالقهتــان،

تاحدی برطرف کند.

نرو دنبال چیزی که عالقه داری!
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ویرایش عکس به راحتی آب خوردن

اندراحواالتکالسهایحضوریبعداز 2سال

منطقه دیدنی «هوانگ لونگ» در چین

بدون شرح

تــا همین اواخر توصیــهای که بــرای نوجوانان
و جوانان زیاد تکرار میشــد ،این بــود که «برو
دنبــال اون چیــزی کــه بهــش عالقــه داری»
امــا در ســال  2018مجموعــه مطالعاتــی در
دانشگاه «اســتنفورد» انجام شــد که درنتیجه
یافتههای آنهــا ،ایــن توصیه زیرســوال رفت
و توصیــه متفاوتــی مطرح شــد .اجــازه بدهید
پیــش از صحبت دربــاره توصیه جدیــد ،به این
موضــوع بپردازیــم که چــرا آن توصیه مشــهور

حــاال خریــداران کمتــری دارد .بررســیها
نشــان میدهد عالقه داشــتن ما به کار یا رشته
مشخصی ،همیشه به معنای آن نیست که در آن
زمینه دارای توانمندی خاصی هستیم.
درنتیجه ورود ما به رشــته موردعالقه همیشه به
معنای موفقیت نیست .ازطرفی مطالعات نشان
میدهــد عالقههــای ما حتــی زمانی کــه خیلی
شــدید هســتند ،درطول زمان تغییــر میکنند و
ثابت نیستند.
به همین دلیــل افراد زیادی هســتند کــه بعد از
ورود به رشته موردعالقهای که همیشه رویایش
را داشتهاند ،دچار سرخوردگی میشوند چراکه
عالقه میتواند فروکش کند .اما اگر قرار باشــد
عالقــه خــود را اولویــت قــرار ندهیــم ،پــس چه
چیزی بایــد در انتخــاب رشــته یا حرفــه اولویت
داشتهباشد؟
اول بگو در چه زمینه ای خوب هستی؟

خــب بیاییــد برگردیــم ســر مطالعــات محققان
دانشــگاه اســتنفورد؛ محققان بعد از انجام پنج
مطالعه به این نتیجه رسیدند که توصیه مناسبتر
به افــراد نه «دنبــال کــردن عالقه» که «ســاخت
عالقه» است .اما این جمله یعنی چه؟
آنهــا میگوینــد بهجای تمرکــز بــر موضوعات
موردعالقــه و آن چــه حــس میکنید عاشــقش
هستید ،بر موضوعاتی تمرکز کنید که «تاحدی»
در آنها خوب هستید.
زیرا شــما با تالش در زمینهای کــه تاحدی در
آن خوب هســتید ،زودتــر به موفقیــت خواهید
رسید و موفقیت بیشتر هم باعث افزایش عالقه

بررسیشون کنیم .بریم چندتا از پیامهای شما رو با هم بخونیم.

عالقه داشتن ما به کار یا رشته

مشخصی ،همیشه به معنای آن
نیست که در آن زمینه دارای
توانمندی خاصی هستیم.
درنتیجه ورود ما به رشته

موردعالقه همیشه به معنای
موفقیتنیست

خواهدشــد .به این ترتیــب در طوالنیمدت
شما هم موفقیت بیشــتری کسب میکنید و
هم عالقه پیدا خواهیدکرد.
از کجا بفهمم درکدام زمینه کاری خوب

هستم؟

شــاید برای شــما ســوال پیش آمدهباشد که
از کجــا بفهمــم در زمینــهای خوب هســتم؟
راههــای متفاوتی برای بررســی این موضوع
وجــود دارد امــا راحتتریــن راه میتوانــد
بازخــورد افــرادی باشــد کــه مــا را ازنزدیک
میشناســند .وقتــی معلــم مــا از قلــم مــان
تعریــف میکند ،وقتــی دوســتمان توانایی
ما در گوش دادن و حمایت کردن را تحســین
میکنــد ،وقتــی پــدر بــه مهارتهــای فنــی
مــا افتخــار میکنــد؛ هرکــدام از ایــن موارد
میتواند درباره مسیر زندگی آیندهمان به ما
ایدههایی بدهد.

برای نوجوانم صفحه جوانه را تهیه میکنم
کــه از اینســتاگرام دور باشــد .جوانــه ،آدرس
اینستاگرامبهاومیدهد.
جوانه:دوستعزیز،بعضیازنوجوانهابههرحال
عضو شــبکههای اجتماعی هستند و چه بهتر که
در این فضــا محتوای مناســب سنشــون فراهم
باشه؛صفح هاینستاگرامیجوانهدرهمینزمینه
فعالیتمیکنه.

جوانــه دوستداشــتنی! اگــر توصیههــای
هیجانانگیــزی برای بازیهای آنالین و شــبکهای
داری،درصفحهچاپکن.
داشتنی جوانه ،از پیشنهادت
جوانه :رفیق دوست
ِ
ممنونیم.دراولینفرصتبهاینموضوعمیپردازیم.

مطالبصفحهنوجواناینهفتهخیلیخوب
وسرگرمکنندهبود.میخواستمازتونتشکرکنم.
جوانه :ممنونم دوست عزیز که با پیام پرمهرت به
ماانرژیدادی.

مطلــب «علــم و افســانه دربــاره خســوف چــه
میگویند؟»اطالعاتبسیارخوبیداشت،سپاس.
جوانه:سپاسازشماهمراهعزیزجوانهکهبابازخورد
دادنبهماخوشحالمونکردی.

شغل افراد موفق در دوران نوجوانی خیلی
جالببود،بهخصوصبزوس.
جوانه:خوشحالیمکهاونمطلبودوستداشتی،
رفیقهمراهجوانه.

سریاضی
یدر 
جوانهعزیز،چرامندریادگیر 
اینقدرضعیفم؟
جوانــه :دوســت خوبــم ،ســوالت بهدســت همکار
روانشناسمارسیدوپاسخشروبهزودیمیتونی
تویصفحهبخونی.

مطلــب «کلیپهــای پولســازی در
اینســتاگرام؛ جذاب اما خطرناک» خیلی جالب
بود.من27سالهامونوجواننیستماماموضوعش
برامجالببودوخوندمش.
جوانه:چهخوبکهاونمطلببهنظرتخوندنی

اومده و چــه عالی کــه رفقای مــا از هر سنوســالی
هستن.

جوانهعزیز!دربی ۹۷سرخابیهاگلنداشت
نه متویی!
لدارهوآ 
کگ 
ولیدرعوضخراسانی 
جوانه:دلمابروبچههایجوانهبهرفقاییمثلشما
گرمهکهگلنه،یهباغگلین!

