
گفتم: »اصن ميدوني چيه ُرك و پوست كنده ميگم 
همه اش تقصير جنابعاليه. «  

گفت: » تقصير من؟ چرا پرت و پال ميگي؟ اصاًل هم 
تقصير من نيست. خودت با ندونم كاري هات دردسر 

درست مي كني اون وقت ميندازي گردن من؟ «  
گفتم: » ببي��ن عزيز م��ن، هم من و ه��م تو خوب 

ميدونيم مشكل از كجاست؟  «    
گفت: » مشكل از كجاست؟ هان تو بگو. «   

 خواس��تم براش توضيح بدم. چند لحظه س��اكت 
ش��دم و تو ذهنم به دنبال كلماتي مي گش��تم كه 
براش واضح و قابل درك باش��ه. سكوتم رو كه ديد 
گفت: » چرا س��اكتي ؟ ه��ان، ديدي ح��ق با منه؟ 
ديدي نتونستي جواب قانع كننده بدي؟ ديدي در 
مقابل حرف حس��اب كم مي آري، ديدي...« گفتم: 
»اوي ي ي وايس��ا بابا صبر كن بگم، نميذاري كه، 
ميخوام براي اينكه منظورمو بفهمي يك مثال بزنم 
بعدش توضيح ميدم. ببين، دو هفته پيش قرار بود 
با بچه هاي مدرس��ه برم اردوي يك روزه به كاشان. 
ولي درس��ت يك ش��ب قبل از اردو خبردار شديم 
كه چون عمو براي پنج س��ال مأموريت كاري اش 
افتاده تو يكي از س��فارت هاي خارج از ايران، براي 
خداحافظي ميخوان از شهرستان بيان تهران خونه 
ما و من با اينكه خيلي دوست داشتم با دوستام برم 
اردو موندم تو خونه. «   گفت: » خوب نمي تونس��تي 
اجازه بگي��ري و بري؟«گفتم: » نه روم نش��د بگم. 

ترجيح دادم بمونم و نرم.« گفت: »خب اين كجاش 
تقصير من��ه؟   « گفتم: » انگار دوزاري��ت نيفتاد بذار 
يكي ديگه بگم شايد متوجه بش��ي كه تقصير من 
نيس��ت بلكه تو باعث اين مش��كالت مني. «  گفت: 
» بگو مي ش��نوم ولي مطمئنم كاماًل در اشتباهي. « 
گفتم: »يادته تو مسابقه ورزشي دوي سرعت مدرسه 
برنده نشدم ولي سعيد همكالس��يم نفر اول شد،با 
اينكه من كفش و لباس ورزش��ي كاملي داشتم اما 
او ن لباس معمولي داشت. حاال متوجه شدي تقصير 
من نيس��ت. اين بد بياري ها باعثش تويي نه من  اي 

حضرت شانس؟«
شانس��م گفت: » آهان خب، معما چو حل گش��ت 
آسان شود. معلوم شد چرا اينقدر به من سر كوفت 

مي زني. 
 اوالً بايد بگم تو خودت مقصري نه هيچ عامل ديگه. 
اين فكر اشتباه توئه كه كار دستت ميده نه من. تواگر 
درست و منطقي باشي در كارات موفق ميشي. اين 

ربطي به من نداره.من نه بدم نه خ��وب كه اينقدر 
ميگي من بد شانسم فالني خوش شانسه. اصالً بدي و 
خوبي من ارتباط مستقيم با همت خودت داره.مثاًل 
همين مسابقه دوي كه گفتي اگر تو هم مثل سعيد 
اهل ورزش بودي و هر روز تمرين مي كردي مطمئناً 
مقام مي آوردي،تو يك ش��به مي خواستي قهرمان 
بشي خوب معلومه كه نشدنيه.اون وقت ميگي سعيد 

خوش شانسه و تو بد شانس.« 
 گفتم: » ش��انس عزيز، گيرم اين م��ورد هم قبول،  
در م��ورد اردو نرفتن چي؟ اون��م كار به تمرين من 
داشت؟« شانسم گفت: » نشد ديگه،گفتم منطقي 
فكر كن بازم حرف خودت رو مي زني. شانس و اين 
حرف ها يك امر نسبيه واصالت نداره. «  گفتم:»بابا 
پياده ش��و با هم بريم. «    شانس گفت: يعني چي؟   « 
گفتم:»منظورم اينه كالس باال حرف نزن، ساده بگو 

بفهمم نسبيه يعني چي؟«
 شانس��م گفت: »ببين اگ��ر به مس��ائل واقع بينانه 

نگاه كني ديگه بيخ��ودي اتفاقات��ي رو كه مطابق 
ميلت نيست نمي اندازي گردن من. يعني نمي گي 
بدشانس��ي آوردي حتي اگر زاوي��ه ديد خودت رو 
عوض كني، ش��ايد اين چه بس��ا به نفع تو باش��ه. 
نمون��ه اش همين كه خ��ودت گفت��ي. گرچه اردو 
نرفتن به نظرت بدشانس��ي بود اما فكر نكردي اگر 
مي رفتي بعدش ديگه موفق نمي شدي تا پنج سال 
ديگه كه عمو مأموريتش تموم بشه و از اون سر دنيا 
برگرده نتوني عمو را ببيني؟ آن وقت نمي گفتي چه 
بد شانس بودم رفتم اردو و عمو را نديدم؟ حاال ديدي 
ميش��ه از اين زاويه هم ديد. پس بي خود از خودت 
سلب مسئوليت نكن. «  خواس��تم بگويم من هنوز 
قانع نش��دم چرا بعضيا شانسش��ون مياره...    كه در 
همين لحظه مامان وارد اتاقم شد و گفت: »ارسالن 
تنهايي مامان؟ با كي داشتي مي زدي؟« از جلو آينه 
بلند شدم گفتم: » با هيشكي، يعني با خودم. «   مامان 
با تعجب گفت: » وا باز نشستي جلوي آينه و با خودت 
حرف زدي كه چي بشه؟ بچه مگه تو درس و مشق 
نداري كه گاه و بيگاه ميشيني جلوي آينه و با خودت 
حرف مي زني. نكن اين كارا رو ما كه شانس نداريم 
همينم مونده درو همسايه بفهمن تو اين كار ها رو 
مي كني حرف در بيارن كه بچه اش شيرين عقله.« 
گفتم: » مامان حرفا ميزنين ها شانس چيه ؟ شيرين 
عقل كيه. حق ندارم جل��وي آينه چند كلمه حرف 
بزنم خب آينه رو گذاش��تن آدم عيب هاشو بررسي 
كنه.«مامان گفت:»واال تا اونجايي كه يادمه آينه براي 
مرتب كردن ظاهر آدما بوده نه واسه وقت گذروني و 
چرت و پرت گفتن. حاال پا شو بيا كارت دارم.« گفتم: 
» چشم. « وقتي راه افتادم يك لحظه برگشتم به آينه 
چشمكي زدم و گفتم: » شانس جان از راهنمايي ات 
ممنونم بازم مي بينمت. « مامان برگشت و گفت: »باز 

خياالتي شدي ارسالن! «    

شـــــانس مــا رو
              ببــــين...
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تلــــــنُگر
تقويت  كننده هوش

اينها واقعا تقويت كننده 
 حافظه و هوش هستند

بله من خودم چند ساله  كه استفاده ميكنم  خيلي  
خوب  هوش ادمو تقويت ميكنه

ولي من
 باور ندارم

بله نه تنها تقويت كننده 
هوشه حتي حافظه را هم

زياد ميكند
 

وي ژه كودكان و نوجوانان

 *   جهت يابي
  فرمانده: سرباز! اگر رو به روی تو شمال 

باشد و سمت راستت شرق و سمت 
چپت غرب، پشت سرت چیست؟

سرباز: کوله پشتی، قربان!

 *  خبر سالمتي
 مريض نیمه شب به دکترش زنگ زد.

 دکتر خواب آلود و سراسیمه گوشی را 
برداشت و گفت: »بله؟«

مريض گفت: دکتر جان! زنگ زدم بگويم 
حالم خیلی بهتر است. با خیال راحت 

بخوابید!

 *  دندان کیلو چند؟
دندان پزشک: دندان شما خراب است

 و بايد کشیده شود.
مريض: چه قدر طول می کشد؟

دکتر: چند دقیقه.
مريض: هزينه اش چه قدر است؟

دکتر: سی هزار تومان.
مريض: برای چند دقیقه سی هزار تومان؟

دکتر: اگر دوست داريد می توانم بیشتر از 
چند دقیقه طولش بدهم.

 *   خريد عید 
  قاضی خطاب به دزد: »جرم شما چیست؟«

دزد: من فقط خريد عید را کمی زودتر انجام دادم.
قاضی: خب اين که جرم نیست! چه قدر زودتر؟

دزد: قبل از اين که مغازه ها را باز کنند

پــروانـه
وي  ژه  کود کان

اين پسر بچه  در حال تميز كردن  خانه و كمك  به والدين خود  بود كه  برادرش از او عكسي يادگاري گرفت اما  آنهابعداز
 چاپ عكس متوجه چند اختالف در دو عكس  شدند. آيا  شمامي توانيد  اختالف اين تصوير به ظاهر مشابه را پيدا كنيد؟ 

3 دقيقه فرصت داريد تا  به كمك مداد مسير صحيح  رفتن پرنده به سمت گل ها  را ترسيم كنيد.

 يه چيز خوب برات  داداش كجايي؟
آوردم.

چه خبره، ترسيدم،  خب يواشتر،
                             نمي تونستي آرومتر بگي؟
                               حيوونا همه خبر دار شدند.

                                 از كجا آوردي؟ 

داداش ،برات  
توت  فرنگي

 آوردم.

به به چشمم روشن.  من ديدم توت فرنگي هايي 
كه  خريدم غيب شده پس كار تو  بود زود بده 

كه مهمون داريم  پسرم.
جدي؟ چه داداش خوبي داشتم 
نميدونستم اين قدر  به فكر منه.

چقدر زحمت كشيدم تا اين توت 
فرنگي ها رو از بوته چيدم.

1 2 3

4 5 6

 به فروش ميرسدهوش و حافظهداروي تقويت كننده 

نه  همون شما امتحان كردي كافيه
  ترجيح ميدم به جاي اينكار با مطالعه 

هوش خودمو باال ببرم

بيا  حاال يكيشواز من
 بخر امتحان كني 

مشتري ميشي

  من فكر مي كنم  بر عكس نه تنها هوش آدم را زياد 
نمي كنه  بلكه موجب فراموشي هم ميشه ميگي نه 

تاريخ مصرفش رو نگاه كن!

  نويسند ه و تصوير گر:
         حسین کشتكار

              و                                       حكايت
 روايت


