
از زماني كه يادم مي آيد لكنت داش��تم. از س��ه، 
چهار سالگي تا 9 سالگي؛ لكنتم از نوع تكرار بود. 
يعني وقتي مي خواس��تم بگويم م��ن، مي گفتم: 
»م م م م م��ن«. س��خت ترين روزم، روز اول مهر، 
كالس اول دبستان بود. برام خيلي سخت بود كه از 
جمع خانواده كه به ندرت اونجا حرف مي زدم، به 
جمعي برم كه هيچ شناختي از اون ها ندارم. بچه 

كه بودم بين خودم و همسن و س��ال هايم تفاوتي 
قائل نمي شدم چون چيز عجيبي در خودم احساس 
نمي كردم! اما مشكل وقتي شروع شد كه به مدرسه 
رفتم. به خاطر دارم كالس اول دبستان، حتي براي 
حضور و غياب هم مش��كل داشتم. هميشه نفر اول 
دفتر حض��ور و غياب ب��ودم و وقتي معلم اس��ممو 
مي خوند، من فقط توان داش��تم دستمو بلند كنم 
به اميد اينكه معلم سر از ميز بلند كنه و منو با زبون 
قفل شده از پش��ت عينك ببينه و مثل هميشه غر 
بزنه: »پس چرا جواب نمي دي؟ اللي؟« بعد وقتي 
كه دوباره سكوت من را مي ديد، با چشماني متعجب 
منو نگاه مي كرد. بغل دستيم اش��اره مي كرد، بگو 
ديگه. يكي از ت��ه كالس مي گف��ت: »زبونش گير 
داره...« بزرگ تر كه شدم، تفاوت خودم را با همسن و 
سال هايم احساس كردم. هر چقدر بزرگ تر مي شدم 
لكنت زبانم هم بزرگ تر مي شد و قفل زبانم شديدتر. 
تا جايي كه يادم مي آيد موقع حرف زدن از خجالت 
اشك در چشم هايم جمع مي شد. هميشه موقع قفل 
شدن زبانم صورتم جمع  و سرم به سمت پايين خم 

مي شد و حدود 5، 6 ثانيه مكث مي كردم و قيافه ام 
مي شد جوك سال...

من در جواب همكالسي هاي خودم كه اين چيزها 
برايش��ان غيرطبيع��ي بود و هميش��ه مس��خره ام 
مي كردند، هيچ جوابي نداش��تم جز اينكه به خانه 
بيايم و كيفم را پرت كنم يك گوش��ه و بگويم كه از 
فردا مدرس��ه نمي روم و اين كار هميشگي من بود. 
اين را هم بگويم كه والدينم براي درمانم هر كاري 
كردند و به هر راهي متوسل شدند؛ داروهاي گياهي 
آرامبخش، قرص اعص��اب، حتي ن��وار مغز، دكتر 
گوش و حلق و بيني و... اما مش��كل لكنت زبان من 
حل نشد كه نشد. كم كم از خودم نااميد و نسبت به 
آينده بدبين شده بودم تا اينكه يك اتفاق باعث شد 

نظرم عوض شود. 
 روزي كه تو بيمارستان، مامان را براي وضع حمل 
به اتاق عمل مي بردند حدوداً 11 - 10 ساله بودم. 
من و پدر دو حس متضاد داش��تيم. هم خوشحال 
بوديم و هم نگران. نگران حال مامان و عمل جراحي 
و خوش��حال از اينكه بعد ازماه ها انتظ��ار به زودي 
به جمع خان��واده ما يه نف��ر ديگه اضافه ميش��ه و 

من بعد از چندي��ن و چند س��ال از تنهايي درميام 
و ميشم خواهر... مدتي نگذشته بود كه از بلندگوي 
بيمارس��تان نام پدرم را صدا زدن��د و اعالم كردند 
فوراً به بخش جراحي مراجع��ه كنه. بعد از مراجعه 
وقتي پدرم از اتاق اطالع��ات بيرون مي آمد نگراني 
و اضطراب در چهر ه اش موج مي زد. س��ؤال كردم: 
»چي شده؟« پدر كه نخواس��ت من را نگران كند، 
گفت: »چيزي نيست همه چيز در حال انجام است 
فقط بايد منتظر بمونيم.« در همين موقع پرستار از 
پشت سر پدر را صدا زد: »آقاي رحمتي فرم رضايت 
را امضا نكرديد. زود باش��يد تا دير نشده وگرنه...« 
كه پدرم حرف پرس��تار را قطع كرد و با عصبانيت 
فرياد زد:» وگرنه چي؟ هان! حكم قتل امضا كنم كه 
يكي را انتخاب كنم. مادر يا بچه رو؟« پرستار گفت: 
»حكم قتل چيه آقاي رحمتي بر خودتون مس��لط 
باش��ين. اين فرم براي اينه كه اگر خدايي نكرده در 
روند عمل شرايط به گونه اي شد...« كه پدر نگذاشت 
حرف پرستار تموم بشه و با عصبانيت گفت: »من هر 
دوتا ش��ونو زنده ميخوام مي فهميد؟ زنده و سالم.« 
از آن لحظه به بعد ديگ��ه ادامه جر و بحث هاي پدر 
و پرس��تار را نمي فهميدم. دقيقاً نمي دانس��تم چه 
اتفاقي افتاده اما متوجه شدم كه يه خبر هايي هست. 
خيلي اضطراب داشتم. حدس زدم داره اتفاق بدي 
مي افته. معم��والً در حالت غيرع��ادي لكنت زبانم 
شديدتر مي شد. رو كردم به پرستار گفتم: »بب بب 
ب بخشيييد خخخخانم پرررررستتتت ار حال ممم 
مامانم خخخ خيلي...« كه پرستار نگذاشت حرفم 
تموم بش��ه و بي توجه به من رو كرد به پدر و گفت: 
»خيلي خوب من وظيفه داشتم بهتون اطالع بدم اما 
بدونيد همه سعي مون رو داريم انجام ميدم اول اميد 
به خدا دوم تالش همه پرسنل. چند لحظه پيش هم 
خانم دكتر رحيمي فوق تخصص جراحي آمدند به 

كمك دكتر جراح، باالي سر بيمار با اينكه شيفتشون 
نبود اما از منزل به سرعت خودشون رسوندند اينجا 
فقط و فقط به خاطر وضعيت اضطراري خانم شما. 
از اين به بعدش ديگه هر چي خ��دا بخواد وگرنه ما 
همه تالش��مون رو داريم مي كنيم.« پرستار اين را 
گفت و رفت. خيلي ناراحت شدم هم از اينكه مثل 
هميشه نتونسته بودم درس��ت حرف بزنم و هم از 
حال و روز مامان. انگار دنيا روي س��رم خراب شده 
بود. نمي دانس��تم چكار كنم. اضطراب و دلش��وره 
عجيبي داشتم. اشك امانم نمي داد. پدر را هيچ وقت 
تا اين حد بي قرار نديده بودم. اصاًل حال و روز خوبي 
نداشت. به ساعت روي ديوار نگاه كردم.حدوداً سه 
ساعت از ش��روع عمل گذش��ته بود. لحظه ها كند 
مي گذشت. در همين لحظه خانم پرستار به همراه 
يك خانم ديگر از اتاق جراحي بيرون آمدند. پرستار 
به خانم همراهش گفت: »اينا هستند خانم دكتر.« 
و بعد پرستار رو به پدر كرد و گفت: »ايشون همون 
خانم دكتر رحيمي پزش��ك ف��وق تخصص جراح 
هستندكه گفتم.« دكتركه لباس سبز رنگي به تنش 
بود رو به پدركرد و گفت: »م ببببببارررركه آق ق ق 
قاي رحيمي. پسسسسسررره. خخخخخوششش 
بختانه ه� ه� ه� هردو سالمند.« دكتر آمد نزديكم 
وهمانطوركه ازصورتم يك نيشگون ماليم مي گرفت 
گفت:»يه دادادا داداشي تپل مووووووپولي داري.« 
من ذوق زده گفتم:»واي جدددددي م م م مي گين؟« 
دكتر كه فهميد من هم مثل خ��ودش لكنت زبان 
دارم با لبخند گفت: »آررررررره عزيزم.« بعد دوباره 
برگش��ت به بخش جراحي. ت��ا اون لحظه در همه 
عمرم اينقدر خوشحال نبودم. واقعاً در پوست خودم 
نمي گنجيدم. همون موقع يك تصميم جديد گرفتم. 
عزمم را جزم كردم درس بخونم بشم يه پزشك حتي 

اگه زبونم بگيره. ديگه ناراحت لكنت زبونم نبودم. 
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              و                                حكايت
 روايت

م م م م من الل نيستم
سوء ظنتلــــــنُگر

 حقش بود بايد مي كشتمش

 چرا عينك منو زدي به چشمت؟

 چرا عينك منو زدي به چشمت؟

خب مگه تو نمي گفتي  بايد ديدم  نسبت به دنيا  بهتر باشه؟ 

چر ا گفتم.

  خودت  بارها  گفتي  نگاهت به همه چيز  دقيق هست . منم 
خواستم براي  يك دفعه هم كه شده با عينك تو دنيا رو  ببينم. 

چرا گفتم اما منظورم اين بود  كه سعي كن مثبت انديش باشي 
و نگاهت به  مسائل دقيق باشد  نه اينكه  عينك  اضافه كني!

 *   بي اجازه؟
معلم  به شاگردانش گفت: چه كسی دوست دارد 

در آينده  به دانشگاه برود ؟
همه بچه ها دستشان را باال گرفتند به جز سهيل.

معلم:  سهيل چرا دستت را باال نمی بری ،مگه 
دوست نداري به دانشگاه بري؟

سهيل:نه  چون مادرم گفته بدون اجازه او هيچ 
جا نروم.

 *  شكر
اولی : چرا روی گونی شكر ، داری 

می نويسی نمک ؟
دومی : هيس ! ميخوام مورچه ها رو 

گول بزنم !

 *  فاعل سارق
معلم : فاعل جمله »دزد 

از خانه همسايه ، دو تا 
قاليچه دزديد« كجاست ؟

دانش آموز : توی زندان !

 *   تلويزيون رنگي 
مشتری : تلويزيون رنگی داريد ؟

فروشنده : بله ، البته !
مشتری : پس بی زحمت يه دونه 

قرمزش رو به من بديد !

پــروانـه
وي  ژه  كود كان

در اين جدول اسامي چند شهر كشور ايران 
را به صورت درهم آورده ايم.آنها را مرتب 
ــد. )مانند مثال(  كنيد و در جدول قرار دهي
ــتون زرد  ضمناً با كامل كردن جدول در س
ــورمان به دست  رنگ ، نام يكي از نوابغ كش

خواهد آمد.

 اين پسر بچه مي خواهد
 زباله ها را به درون سطل بريزد.

 به نظر شما كدام شماره 
 زباله ها را  به درون سطل 

هدايت مي كند؟

?
از اين پروانه ها فقط دو پروانه كامال به هم شبيه هستند.شما فقط يك  دقيقه فرصت داريد تا  دو پروانه كامال مشابه  را پيدا كنيد.

وي ژه كودكان و نوجوانان


