
1.  یکی برای همه، همه »...«؟
2.  تجربه ثابت کرده وقتی سرمان موقع پیاده شدن از 

ماشین به در اصابت می کند، این را می گوییم.
3.  آقای گل است در کل!

4.  همراه.
5.  برای جدید شدن، همیشه الزم است.

6.  شخصیت کارتونی با مدل موهای معروف.
کنیم،  صدا  صمیمانه  را  »بسیار«  وقتی    .7

می گوییم؟
8.  ویژگی پرنده است.

9.  وسیله ی تولید موسیقی است.

10.  پرنده ای که با روباه مشکل داشت.
11.   با آن خطاب می کنند.

12.  محل ذخیره سازی.
با  خوبه،  چه   »...« قدیمی  شعر  یک  روایت  به    .13

بچه های خوب.
14.  محل شروع.

این جور دوست ها  دنبال  به  باید  در دوستی ها    .15
بود. )ساده تر از این سوال را هیچ جای دنیا نمی شود 

پیدا کرد.(
16.  مقابل ماده است.

17.  برای ورود به خانه، آن بینوا را می زنند.

ما ادعا نداریم که این جدول طنز است اما یکی از خفن ترین طنزنویسان کوله پشتی آن را طراحی 
کرده است. عمرا اگر حدس بزنید کی! 

جوابهایجدولشمارهیپیش:
1.کارنیکو2.بیهوشی3.شیون4.خوبی5.یار6.کوشک7.شیوا8.بیا9.لولو10.بیآبی11.جر

12.پریرو13.کوکب14.جا15.چی16.کالنشهر17.برگ
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نیلوفر نیک بنیاد

 
فکری  بازی  جور  یک  اسم  تانگو 
تاریخی  پیشینه ای  که  است 
دارد. افسانه ها می گویند در چین 
باستان مردی در حال حمل یک 
کاشی چینی بود که کاشی افتاد 
و شکست. مرد وقتی می خواست 
دوباره آن کاشی را بسازد، فهمید 
که می تواند صدها طرح جدید با 
این هفت تکه ایجاد کند. این بازی 
بدون تکنولوژی هم باعث پیشرفت 
شما در هنر می شود و هم ریاضی. 

معطل چه هستید؟ شروع کنید!

تانگو
5

یکی بود، یکی نبود. یک روز یک بابایی رفت بازار یک سینی ظرف و ظروف خرید گذاشت 
روی سرش و راه افتاد که برود خانه. همین طور که می رفت و می رفت و می رفت، دید یک 
بی کاری اول دالون نشسته جفت پاهاش را دراز کرده و اتل متل می خواند. گفت: »آهای عمو، 

بیا این سینی من رو ببر، عوضش بهت یک پند خوب می دهم!«
بی کار از جا پرید و سینی را گذاشت روی سرش راه افتاد. رفت و رفت و رفت. از دالون گذشت. 

از گذر گذشت. از چهارسوق گذشت. به دهنه ی بازار که رسید گفت: »حاال پند منو بگو!«
طرف گفت: »اگر کسی گفت باربری ارزان تر از تو می شناسد، تو باور نکن!«

پسر تند و تند قدم برداشت و گفت: »تند بیا تا یک پند خوبی بهت بدهم!« و همین طور که 
می گفت پایش گرفت به کلوخ و سینی ظرف ها ریخت زمین.

مرد گفت: »چه کار کردی؟!«
پسر گفت: »اگر کسی گفت از این ظرف ها یکی اش سالم مانده، تو باور نکن!«

ما از این داستان نتیجه می گیریم:
1- خرید خود را از وانتی ها و دست فروش های دوره گرد انجام دهید.
2- آکیرو کوروساوا فیلم ریش قرمز را با الهام از این داستان ساخت.

3- آش ماش بیرون باش، مواظب خودت باش.

ده ریال 

گرفت، پنج 

ریال پس داد!

تو باور نکن
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