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در شهری مثل شهر ما، پسربچه ای بود به اسم آراز که یک خواهر کوچکتر داشت به اسم مارال. 
او  با  که  آراز می خواست  از  مثل خاله بازی و همیشه  بکند  بازی های دخترانه  مارال دوست داشت 
همبازی شود. ولی آراز این بازی ها را دوست نداشت. او دوست داشت کشتی بگیرد و یا فوتبال بازی 

کند و یا ماشین بازی کند.
بازی با خواهر برای آراز خیلی خسته کننده بود. چون مارال از او کوچکتر بود و بلد نبود بازی های 
او را انجام دهد. او هر جا می رفت خواهرش دنبالش می آمد و از او می خواست که با هم بازی کنند. 
آراز از این وضع واقعا خسته شده بود. یک روز سر مارال داد زد و گفت که از اتاق برو بیرون من 

نمی خواهم با تو بازی کنم. من می خواهم تنها باشم.
مارال خیلی ناراحت شد و با گریه رفت پیش مادرشان. مادر به مارال گفت: اشکالی ندارد بیا با 

من بازی کن.
آنها با هم سرگرم شدند و آراز تنها ماند. حاال او می توانست ماشین بازی کند. آراز ماشین هایش را 

کنار هم چید و شروع کرد به بازی کردن. کمی بعد حوصله اش سر رفت.
مارال و مادر با هم خاله بازی می کردند و خیلی به آنها خوش می گذشت. آراز پیش آنها رفت و 

گفت: من هم بازی می کنم.
مارال گفت: نه!!!

ولی مادر گفت: چرا نه؟ تو هم می توانی بابا باشی و با ماشینت به خرید بروی و برای مهمانی خرید 
کنی. تا وقتی ما غذا می پزیم برو و سیب زمینی و پیاز بخر.

آراز خوشحال شد. بزرگترین ماشینش را آورد و استارت زد. مارال گفت: بابا پاستیل هم بخر...

من می خوام تنها باشم!
سعیده پیرایش

مسابقات وزنه برداری جوانان دختر کشور در 
رشته  این  رشد  به  برای کمک  تالشی  قزوین 
شرکت  آمار  حال،  این  با  بود.  ایران  در  نوپا 
کنندگان حاکی از واقعیت جایگاهی است که 

در آن قرار داریم.
مسابقات  برگزاری  ورزش،  افرا  گزارش  به 
قزوین،  در  کشور  دختر  جوانان  وزنه برداری 
بود  دخترانی  رشد  به  کمک  برای  تالشی 
خود  ورزشی  آینده  برای  را  وزنه برداری  که 

برگزیده اند.
وزنه برداری زنان در ایران عمر چندانی ندارد 
و همانند نهالی نوپاست. گرچه الهام حسینی، 
پوپک بسامی و مدال آوران جوان جده، ما را 
به وزنه برداری ایران امیدوار می کنند اما زمان، 

زمان سازندگی برای آینده است.
اخیر  سال  دو  طی  وزنه برداری  فدراسیون 
استانی  هیئت های  طریق  از  تا  کرده  تالش 
به  را  مستعد  دختران  کشور،  سراسر  در 
سمت وسوی این رشته بکشاند اما واقعیت این 

است که قرار نیست همه چیز ساده باشد.
با این حال، وزنه برداری می تواند یک گزینه 
جذاب برای دنبال کردن ورزش قهرمانی توسط 
یک دختر باشد زیرا تعداد کم ورزشکاران در 
این رشته، راه مدال آوری و رسیدن به تیم ملی 

را هموار می کند.
وزنه برداری دختران برای جا افتادن در میان 
عنوان  به  ورزش  به  عالقه مند  جوان  دختران 
گرچه  دارد  نیاز  زمان  به  آینده  برای  رشته ای 

در  تالش ها  این  کرد  اثبات  قزوین  مسابقات 
مسیری امیدبخش پیش می رود.

جوانان  قهرمانی  وزنه برداری  رقابت های 
کشور در بخش دختران ۱۶ دی با قهرمانی تیم 
البرز، نایب قهرمانی خوزستان و رتبه سوم تیم 

فارس به پایان رسید.
استان  ملی پوش  وزنه بردار  کشاورز  فاطمه 
جدول  صدر  در  امتیاز،   ۲۴۸.۷۷ با  فارس 
وزنه بردار  بهترین  عنوان  به  و  ایستاده  سینکلر 
تجربه  که  او  از  انتظار  این  البته  شد.  شناخته 
بیشتری نسبت به همتایان خود دارد می رفت. 

او یک سرمایه مهم برای آینده است.
روند  زنان،  وزنه برداری  در  مهم  موضوع 
جذب  و  است  جوان  وزنه برداران  ساخت 
دختران به این رشته از یکسو و حفظ آنها از 
وزنه برداری  برای  مهم  چالشی  دیگر،  سوی 

ایران تلقی می شود.
کشور  جوانان  مسابقات  اوزان  از  برخی  در 
یک یا دو وزنه بردار حضور داشتند که نشانگر 
شمار  به  اوزان  این  در  انسانی  نیروی  فقر 
وزنه بردار  تنها یک  کیلو  در وزن ۴۵  می رود. 
ثبت نام شده بود. در اوزان ۴۹ و ۵۵ کیلو نیز 
تنها دو وزنه بردار در هر وزن حضور داشتند. 
این آمار می گوید گرایش دختران اوزان پایین 
به طوری  است  بسیار محدود  وزنه برداری  به 
از  نفر  پنج  تنها  کیلو   ۵۵ تا   ۴۵ اوزان  در  که 
شرکت  جوانان  مسابقات  در  کشور  سراسر 
دسته سنگین وزن  مورد  در  این شرایط  دارند. 
نیز صادق است به طوری که در ۸۷ کیلو یک 
وزنه بردار و در +۸۷ کیلو سه وزنه بردار در این 
مسابقات روی تخته رفتند. اوزان میانی شامل 
۶۴ و ۷۱ کیلو شرایط خوبی داشت چنان که به 
ترتیب هفت و هشت وزنه بردار در این اوزان 

شرکت کردند.

بر اساس الیحه بودجه سال آینده، سهم سالمت، ورزش همگانی و ورزش بانوان از مالیات و حقوق 
ورودی سیگار و تنباکوی قلیان وارداتی مشخص شد. به گزارش ایسنا، اخذ مالیات و حقوق ورودی از 
سیگار و تنباکو یکی از راهکارهای دولت ها و کشورهای مختلف در راستای اختصاص منابع درآمدی 

به سالمت عمومی جوامع و ورزش همگانی است و 
در الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز که به تازگی از سوی 
دولت سیزدهم به مجلس شورای اسالمی تقدیم شد، 
سهم مشخصی از مالیات و حقوق ورودی سیگار و 
تنباکوی قلیان وارداتی به سالمت، ورزش همگانی 

و ورزش بانوان، اختصاص یافت.
ابتدای سال ۱۴۰۲ به قیمت خرده فروشی هر  از 
پانصد  مبلغ  ایرانی  نشان  با  داخل  تولید  سیگار  نخ 
)۵۰۰( ریال، تولید داخل با نشان بین المللی )برند( 
گرمی   ۵۰ بسته  هر  و  ریال   )۱۰۰۰( هزار  یک 
تنباکوی قلیان داخلی دویست هزار )۲۰۰۰۰۰( ریال 
به عنوان مالیات و هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هشت 
تنباکوی  گرمی   ۵۰ بسته  هر  و  ریال   )۸۰۰۰( هزار 

قلیان وارداتی سیصد و پنجاه هزار ریال )۳۵۰۰۰۰( ریال به عنوان حقوق ورودی دریافت تا مطابق 
ردیف های این قانون برای بخش سالمت، ورزش همگانی و ورزش بانوان هزینه شود.

واردکنندگان  و  کنندگان  تولید  از  را  مزبور  مبالغ  است  مکلف  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت 
دخانیات، حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۱۰۵۱۵ جدول شماره )۵( 
این قانون واریز کند. هر چند یکی از چالش های اصلی در راستای تحقق این بند الیحه ۱۴۰۲ همانند 
لوایح سالیان گذشته تحقق تخصیص درآمد در نظر گرفته شده از مالیات و حقوق ورودی سیگار و 
تنباکوی قلیان وارداتی به حوزه سالمت، ورزش همگانی و ورزش بانوان به شمار می رود، امید است 
در سال جاری با نظارت و رصد جدی شاهد تخصیص این درآمد از محل الیحه به بخش ورزش 

همگانی و ورزش بانوان باشیم.

چهاردهمین برد متوالی گروه بهمن
بهمن،  تیروژ حیات کردستان، گروه  تیم های  پیروزی  با  بانوان  بسکتبال  برتر  لیگ  هفته چهاردهم 
نیکان تهران و ذوب آهن اصفهان همراه بود. به گزارش ایرنا، هفته چهاردهم لیگ برتر بسکتبال بانوان، 

امروز جمعه با انجام چهار دیدار پیگیری شد. 
در این رقابت ها، گروه بهمن تهران ۸۶ بر ۵۱ تیم 
تیروژ  داد،  را شکست  اصفهان  ایرانیان  یدک  پادما 
حیات کردستان با نتیجه ۷۵ بر ۵۸ مقابل شهرداری 
 ۵۴ بر   ۵۶ تهران  نیکان  رسید،  برتری  به  گرگان 
پاز آشا آروین تهران را مغلوب کرد و ذوب آهن 
اصفهان هم ۷۲ بر ۴۹ شرکت ستاد ملی گاز تهران 
تهران  سپهرداد  بازی  کرد.  بدرقه  شکست  با  را 
به  و  لغو  هفته  این  در  هم  آبادان  نفت  پاالیش  و 
پایان دیدارها، گروه  زمان دیگری موکول شد. در 
بهمن تهران با چهاردهمین پیروزی متوالی و بدون 
و  است  صدرنشین  همچنان  امتیاز   ۲۸ با  شکست 

تیم های ذوب آهن اصفهان، شهرداری گرگان و تیروژ حیات کردستان هم ۲۴ امتیازی هستند و در 
رده های بعدی قرار دارند.

فرش قرمز زیر پای دختران 
بفرمایید وزنه برداری!

درآمد ورزش بانوان از سیگار و قلیان!

شکست دختران هاکی روی 
یخ ایران برابر تاتارستان

دختران هاکی روی یخ ایران در نخستین مسابقه 

خود در مسابقات چند جانبه آیس هاکی در کازان 
برابر تاتارستان بازنده شدند. به گزارش افرا ورزش، 
روز  دو  از  کاپ  کازان  جانبه  چند  هاکی  مسابقات 
زنان  یخ  روی  هاکی  ملی  تیم  و  شد  آغاز  پیش 
تن  یک  بر  چهار  روسیه  تاتارستان  تیم  برابر  ایران 
به شکست داد. بازی برابر تیم روسی، چالش مهمی 
بود. تجربه و  اعظم سنایی  تیم تحت رهبری  برای 
تکنیک هاکی بازان روس، تجربه مهمی را برای تیم 

هاکی روی یخ بانوان رقم زد.
مظاهری،  صبا  مدیردهقان،  الهام  سنایی،  اعظم 
هانیه آقامحمدی، دیبا فرزام نیا، دیانا فرزام نیا، زهرا 
عرب،  شبنم  نوروزی،  مهدیه  خرم،  نگار  رضایی، 
مژگان شاه سوند، زهره حسنی، زهرا قاسمی، عسل 
حیدری، حدیث خلج، آذین قارونی، نگار ارجمند، 
به  دیدار  این  در  سوهانی  هلیا  و  اسماعیلی  فاطمه 
میدان رفتند. ایران در ادامه این رقابت ها با امارات، 

عربستان و بحرین دیدار خواهد کرد.
دو و میدانی داخل سالن باشگاه های کشور 

۲ رکورد ملی شکسته شد
سالن  داخل  دوومیدانی  رقابت های  از  اول  روز 
دو  شدن  شکسته  با  کشور  باشگاه های  قهرمانی 
پایان  به  مردان  و  بانوان  بخش  در  ملی  رکورد 
رسید.  به گزارش ایرنا، نخستین روز از رقابت های 
باشگاه های کشور  قهرمانی  سالن  داخل  دوومیدانی 
آغاز  آفتاب  مجموعه  میزبانی  به  پنجشنبه  روز  که 
و  بانوان  بخش  دو  هر  در  گام  سه  پرش  رکورد  و 
از  یزدی  پرنده  کاظمی  مریم  شد.  شکسته  مردان 
قهرمان شد  متر   ۱۲.۸۶ نتیجه  ثبت  با  تیم چادرملو 
و رکورد ملی این ماده را که با حد نصاب ۱۲.۶۹متر 

متعلق به سارینا ساعدی بود جابجا کرد.
در نوبت عصر این مسابقات نیز مردان به مصاف 
یکدیگر رفتند که در پرش سه گام حمیدرضا کیا از 
۱۶.۴۱متر  معادل  پرشی  با  اصفهان  آهن  ذوب  تیم 
موفق شد رکورد ملی این ماده را که با حد نصاب 
بهبود  بود  دریساوی  میالد  اختیار  در  ۱۶.۳۵متر 
قالب  در  بانوان  مسابقات  این  جریان  در  ببخشد. 

۷تیم و مردان ۸ تیم با یکدیگر به رقابت پرداختند.
برای  دوومیدانی  ملی  تیم  انتخابی  رقابت ها  این 
به  آسیا  سالن  داخل  قهرمانی  مسابقات  به  اعزام 

میزیانی قزاقستان است.
ادامه تعقیب و گریز پیکان 

و سریک در لیگ والیبال
سیزدهمین هفته لیگ برتر والیبال بانوان با برتری 
تیم های سریک گنبد، مس رفسنجان، طلوع مهر یزد 
و پیکان تهران برابر حریفان همراه شد. به گزارش 
برتر  باشگاه های  والیبال  لیگ  سیزدهم  هفته  ایرنا؛ 
بانوان، جمعه با چهار دیدار در شهرهای تهران )دو 
هفته  این  در  پیگیری شد.  گنبد و شهرکرد  سالن(، 
تیم های سریک گنبد، مس رفسنجان، طلوع مهر یزد 

و پیکان تهران برابر حریفان به پیروزی رسیدند.
به این ترتیب تیم های سریک گنبد و پیکان تهران 
مهر  طلوع  و  یافتند  برد خود دست  دوازدهمین  به 
پنجمین  حریفان  شکست  با  رفسنجان  مس  و  یزد 

پیروزی خود را به ثبت رساندند.

پی  در  تکواندوکار  پانزده 
برگزاری دومین مرحله از رقابت 
ملی  اردوی  به  ملی  تیم  انتخابی 
از  خبری  کماکان  اما  یافتند  راه 

ناهید کیانی نیست.
دور  ورزش،  افرا  گزارش  به 
تکواندو  ملی  تیم  انتخابی  دوم 
برگزار  دی   ۲۴ شنبه  روز  زنان 
دور  این  در  تکواندو   ۳۰ و  شد 
رقابت  هم  با  تکواندو  خانه  در 
و  رقابت  این  حاصل  کردند. 
همچنین نظرات و استراتژی مینو 
مداح سرمربی تیم ملی، مشخص 
برای  تکواندوکار   ۱۵ نام  شدن 
اردوی  در  راه  ادامه  به  پیوستن 
ملی بود. نسترن ولی زاده، ملیکا 
اسماعیلی،  زینب  میرحسینی، 
کوثر اساسه، سعیده نصیری، نگار 
مهال  سلطانی،  غزل  اسماعیلی، 
نرگس  مدانلو،  تینا  زاده،  مومن 
آناهیتا توکلی، زهرا  میرنوراللهی، 
پوراسماعیل، نیکی یوسفی، الهام 
حقیقی و مبینا نعمت زاده این ۱۵ 
نفر هستند. نیکی یوسفی و الهام 
حقیقی، نام های تازه ای هستند که 
جمع  در  یافته اند  فرصت  اکنون 
باشند.  داشته  حضور  ملی  تیم 
بازگشت  از  پس  توکلی  آناهیتا 
به میادین و موفقیت در مسابقات 
جمع  در  دیگر  بار  کشور،  آزاد 

اردونشینان آفتابی شده است.
ملی،  تیم  برای  شیرین  اتفاق 
بازگشت ملیکا میرحسینی به تیم 
ملی است. ستاره باشخصیت تیم 

ملی ایران مدت زیادی را در پی 
پارگی رباط صلیبی دور از میادین 
زمستانی  هدیه  او  است.  بوده 
حال،  این  با  است.  ملی  تیم 
ملی،  تیم  در  اتفاق  شاخص ترین 
همیشه  مهره  کیانی،  ناهید  غیبت 
حاضر در جمع ملی پوشان است.

درهای بسته به روی ناهید
از  پس  ایران  تکواندو  المپین 
مسابقات آزاد قهرمانی کشور، به 

تیم ملی دعوت نشد زیرا از نظر 
مسابقات  در  باید  او  مداح،  مینو 
موجهی  عذر  یا  شرکت  آزاد 
به  مسابقات  این  در  غیبت  برای 

فدراسیون اعالم می کرد.
عدم حضور کیانی در تیم ملی 
و حاال قرار نداشتن او در لیست 
جدید،  اردوی  به  ورود  نفر   ۱۵
که  می کند  تقویت  را  شائبه  این 
مداح می خواهد دختر شماره یک 

تکواندو را حداقل به طور موقت 
از تیم ملی دور نگاه دارد.

کیانی  ناهید  حال،  همین  در 
باره  این  در  موضع گیری  از 
از  حاکی  شنیده ها  می کند.  امتناع 
برای  الزم  سطوح  در  رایزنی ها 
تفاهمات  سوء  یا  اختالفات  حل 
است. بر این اساس، ممکن است 
ملی  جمع  به  زودی  به  کیانی 
که  این  مگر  شود  اضافه  پوشان 
مداح روی اصول خود پافشاری 
موضوع  این  بر  پافشاری  کند. 
در  اختالفاتی  وجود  شائبه  بر 
دامن  مکزیک  جهانی  مسابقات 

خواهد زد.
مینو  موضع  می شود  پیش بینی 
بر  کیانی،  ناهید  مورد  در  مداح 
مینو  باشد.  موقت  تنبیهی  پایه 
مداح می خواهد تاکید کند که در 

تیم ملی، رییس چه کسی است.
نه  مداح  مینو  که  است  روشن 
قادر و نه مایل است که موضوع 
او  دهد.  کِش  را  کیانی  ناهید 
ناهید، یک شانس  که  است  آگاه 
او، یک فرصت  برای  و  المپیکی 

است تا یک تهدید.
فدراسیون  رییس  ساعی  هادی 
در نشست  این  از  پیش  تکواندو 
بود  کرده  اذعان  خود  خبری 
وجود  کیانی  ناهید  با  اختالفی 
ندارد. او، عدم اعزام ناهید کیانی 
مرتبط   را  ریاض  گرندپری  به 
استراحت  به  نیاز  و  خستگی  با 

مقطعی کیانی دانسته بود.

فوتسال  ملی  تیم  اسبق  مربی 
فوتبال  فدراسیون  گفت:  زنان 
دیداری  و  اردو  که  مدت هاست 
زنان  فوتسال  ملی  تیم  برای 
برگزار نمی کند. با ادامه این روند 
قهرمانی آسیا برای این تیم ایران 

تبدیل به یک رویا شده است.
فاطمه شریف در گفت و گو با 
ایرنا درباره آینده تیم ملی فوتسال 
بزرگ ترین  داشت:  اظهار  زنان، 
تیم  اردوهای  تشکیل  عدم  دلیل 
مسابقات  لغو  زنان  فوتسال  ملی 
بود.  کرونا  دلیل  به  ای اف سی 
که  زمانی  تا  ایران  فدراسیون  در 
تشکیل  اردویی  نباشد  مسابقاتی 
دوستانه ای  بازی  و  نمی شود 
وجود ندارد. مسابقات فوتسال به 
اما مسابقات  لغو شد  دلیل کرونا 
روال  به  سال   ۲ از  بعد  فوتبال 
این  اگر  است.  برگشته  عادی 
قهرمانی  دیگر  یابد،  ادامه  رویه 
تیم ملی فوتسال زنان  آسیا برای 
به رویا تبدیل می شود. کشورهای 
ما  مثل  سیاست هایی  دیگر 
نبود مسابقات  ندارند و حتی در 
دیدارهای  و  اردو  ای اف سی، 
باید  می کنند.  برگزار  دوستانه 
زنان  فوتسال  ملی  تیم  برای 
پشتوانه سازی وجود داشته باشد.

فوتسال  ملی  تیم  اسبق  مربی 
زنان اضافه کرد: میانگین رده سنی 
تیمی که در چندین سال گذشته 
قهرمان آسیا شد، اکنون باالست. 

کنیم،  جوانگرایی  بخواهیم  اگر 
ندیده اند.  میدان  بازیکنان  این 
کنیم  استفاده  آنها  از  نمی توانیم 
به  بازیکن  لحاظ  به  ملی  تیم  و 
هر  امیدواریم  می خورد.  مشکل 
زنان  رئیس  نائب  زودتر  چه 
شود  مشخص  فوتبال  فدراسیون 
فوتسال  بازیکنان  و  مربیان  تا 

شده،  اجحاف  آنها  حق  در  که 
مسئوالن  گوش  به  را  خود  گله 

برسانند.
مسابقات  سطح  درباره  وی 

گفت:  زنان  فوتسال  سوپرلیگ 
به  خیلی  تیم ها  فصل  این  در 
بازی ها  و  هستند  نزدیک  هم 
این  اینکه  حال  نبود.  طرفه  یک 
شود،  برگزار  دور  سه  رقابت ها 
بیشتری  کارشناسی های  به  نیاز 
که  کرده  اعالم  فدراسیون  دارد. 
در دور سوم تیمی میزبان می شود 

برگشت  و  رفت  بازی  در  که 
نتیجه بهتری بگیرد. با این قانون 
فدراسیون، تیم های ضعیف آسیب 
وضعیت  تیم  آن  شاید  می بینند. 
مالی خوبی نداشته باشد. درست 
جدول  باالی  تیم های  که  است 
این حق را دارند تا به دلیل نتایج 
دور  در  کردند  کسب  که  خوبی 
سوم میزبانی ها را داشته باشند اما 
نباید برای یک تیم ضعیف چنین 
قانونی بگذارند. باید در این زمینه 
این  دهند.  نظر  کارشناس  چند 

قانون صد درصد مشکل دارد.
لیگ  اینکه  به  اشاره  با  وی 
پویایی داریم، یادآور شد: بازی ها 
دور  در  نیست.  پیش بینی  قابل 
دوم تنها تیمی بودیم که شکست 
کسب  خوبی  نتایج  و  نداشتیم 
دیرتر  چون  اوایل  در  کردیم. 
نتایج  نتوانستیم  بستیم  را  تیم 
دور  در  کنیم.  کسب  را  مطلوب 
و  پیکان  فردیس،  نصر  تیم  سوم 
پاالیش شانس قهرمانی دارند. از 
شگفتی های لیگ این بود که تیم 
رایزکو با تیم پیکان مدافع عنوان 
ما  کرد.  بر ۶ مساوی   ۶ قهرمانی 
نیز با این تیم سه بر سه مساوی 
دهنده  نشان  نتایج  این  شدیم. 

جذابیت لیگ است.

مالمحمد فضولی

غزل شماره15  
جـانیـمـیـن جـوهـری اول لعـل گهربارا فدا 
عـمـرومـون حـاصـلی اول شیوه ی رفتارا فدا

درد چـکـمـیش باشیم، اول خال سیه قوربانی 
تـاب گـؤرمـوش تنـیم، اول طّره ی طّرارا فدا
گـؤزلـریـمـدن تؤکولن قطره ی اشکیم گهری
لـبـلـریـنـدن ساچـیـالن لـؤلـؤی شهوارا فدا
چـاک سیـنـمـده اوالن قـانـلی جیگرپاره لری
مست چشمین»ده اوالن غمزه ی خونخوارا فدا
پـاره - پـاره دل مـجـروح پـریـشانـیـمـدان 
سر کـویـونـدا گـزن هـر ایـتـه بـیـر پارا فدا!
جان و دل قیدینی چکمکدن ئوزوم قورتاردیم 
جـانـی جـانـانـه یـه ائـتـدیم، دلی دلدارا فدا!
ای فضـولـی نوالگر ساخالر ایسم جانی عزیز
وقـت اوالر کیـم اوال بیـر شوخ ستمکارا فدا!

پانزده تکواندوکار در تیم ملیشعر
ناهید کیانی کجاست؟

کوتاه

 مربی اسبق تیم ملی: 

تا زمانی که مسابقاتی نباشد اردویی تشکیل نمی شود

ایستگاه کودکی


