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وي ژه كودك ونوجوان

* شباهت
اولي : ميدوني شباهت  دست اند از با امتحان چيه؟

د ومي:  نه خود ت بگو.
اولي : هرد وتاش تن آد مو ميلرزونه. 

 اواخر بهمن ماه بود و سوز و سرما حسابي جا خوش 
كرده بود. آماده رفتن به مدرس��ه ش��دم. كالهم را تا 
پشت گردنم كشيدم. زيپ كاپش��نم را باال كشيدم و 
كوله پشتي را به دوشم انداختم. طبق عادت هميشه 
قبل از رفتن و برگشتن از مدرسه اول از همه يكراست 
به سراغ قفس پرطاليي مي رفتم. پرطاليي اسمي بود 
كه من روي قناري ام گذاش��ته بودم. من به پرطاليي 
خيلي عالقه داش��تم. از وقتي يادم مي آمد پرطاليي 
مهمان خانه ما بود. ش��ايد خيلي بيشتر از يك عالقه 
معمولي؛ آنقدر كه احس��اس مي ك��ردم مثل يكي از 
اعضاي خانواده ام دوستش دارم. پرطاليي تنها بود و 
جفتي نداشت. برايش جفتي نياورديم تا بيشتر آواز 
بخواند چون معروف بود كه قناري تا وقتي تنهاست 
چهچهه مي زند و آواز مي خواند. دو سه تا سوت زدم 
و پر طاليي با جيك جيك هاي مخصوصش جوابم را 
داد. انگار او هم با اين س��وت هاي من انس گرفته بود. 
مادر گفت:» سهيل ديرت نشه. ول  كن اين پرنده رو. 
ديرت ميشه. خوب خودت رو بپوشون. مواظب باش 
س��رما نخوري. اخبار گزارش مي��داد احتمال برف و 
بارندگي هس��ت.« گفتم: » جداً؟. . آخ جون. كاشكي 
برف بياد. اگه برف بياد چي ميشه؟« خداحافظي كردم 

و خوشحال به سمت مدرسه راهي شدم. 
چند روز بعد، برفي سنگين همه جا را سفيدپوش كرد. 
آنطور كه بزرگ ترها مي گفتند، بارش چنين برفي كم 
سابقه بوده. من كه براي اولين بار در زندگي ام چنين 
برفي ديده بودم، خيلي ذوق كردم. به خاطر بارش برف 
مدرسه تعطيل ش��ده بود. من به همراه برادرم سعيد 
و خواهرم محبوبه در حياط خانه برف بازي كرديم و 
دس��ت آخر به كمك هم در باغچه كنار درخت چنار 
يك آدم برفي نس��بتاً بزرگي هم قد خودمان درست 
كرديم و ب��ا دكمه ، هوي��ج و ي��ك كاله قديمي آدم 

برفي را تزئين كرديم. آن روز خيلي خوش گذش��ت 
و خوشحالي ما بيش��تر به خاطر اين بود كه توانسته 
بوديم براي اولين بار آدم برفي درست كنيم؛ چيزي 
كه تا آن زمان فقط ش��نيده و تصويرش را در فيلم ها 
يا  كتاب ها ديده بوديم. چندين روز گذش��ت و بارش 
برف ادامه داش��ت و من هرروز برف هاي اضافي آدم 
برفي را پاك مي ك��ردم و نمي گذاش��تم تغييري در 
شكل آدم برفي به  وجود بيايد. مراقبت همه روزه من 
از آدم برفي باعث ش��د عالقه ام به او بيشتر شود و كم 
كم مثل يك دوست صميمي با او مأنوس شوم. يكي 
دو هفته اي گذشت و ديگر خبري از بارش برف نبود 

اما با وجود اين آدم برفي هنوز س��رپا بود و س��رماي 
زمستان مانع از آب شدن آدم برفي شده بود. يك شب 
از صداي غرش رعد و برق از خواب پريدم. كنار پنجره 
رفتم. هوا تاريك بود و درس��ت چيزي ديده نمي شد 
اما صداي ضربه هاي قطرات باران به پش��ت شيش��ه 
خبر از بارش ش��ديد باران مي داد. من هميشه باران 
را دوست داشتم اما اين بار برخالف گذشته از بارش 
باران راضي نبودم. بارش باران قاتل آدم برفي من بود. 
تا صبح خواب به چش��مم نيام��د. دلواپس آدم برفي 
بودم. با خودم فكر كردم راس��تي چقدر عمر آدمك 
كوتاه است. اي كاش مي ش��د آدم برفي را تا مدت ها 
نگه داشت. نزديكي هاي صبح با روشن شدن هوا فوراً 
به س��مت باغچه، جايي كه آدم برفي را درست كرده 
بوديم، رفتم. حدسم درست بود. باران كار خودش را 
كرده بود. آدم برفي آب شده بود. احساس عجيبي پيدا 
كرده بودم. تا آن زمان اينقدر احساس وابستگي نكرده 
بودم. چه لحظه هاي خوشي را در كنار آدمك داشتيم. 
با اينكه مدت كوتاهي در حياط خانه ما بود اما بين ما 
مثل يك دوست صميمي و قديمي عالقه ايجاد شده 
بود. شايد به خاطر اينكه ساخته دست خودمان بود 
اينقدر به آدم برفي عالقه مند ب��ودم. مرور خاطرات 
بازي و شادماني و برف بازي و پرتاپ گلوله هاي برف 
به طرف آدمك از طرفي و ديدن كاله قديمي، دكمه و 
هويج كه از آدمك باقي مانده بود از طرف ديگر باعث 
غصه ام شد. همانجا نشستم و بغض كردم و بي اختيار 
اشك مي ريختم كه دستي بر شانه ام خورد. مادرم بود. 
او كه دلواپسم شده بود با تعجب گفت:» سهيل صبح 
به اين زودي توي اين هواي س��رد بيرون آمدي چه 
كار؟ براي چي گريه ميكني؟« وقتي علت گريه ام را 
فهميد چند لحظه فكر كرد و بعد با خونسردي گفت: 
» سهيل تو مسافرت كردن را دوست نداري؟« من كه 

ارتباط مسافرت كردن و گريه براي از دست دادن آدم 
برفي را نمي فهميدم پرس��يدم: » مامان گريه ام براي 
آب شدن آدم برفيه. اين چه ربطي به مسافرت داره؟« 
مادر همانطور كه دستم را گرفت تا به سمت اتاق ببرد، 
گفت: » خيلي خب اينجا سرده بريم تو خونه تا بهت 
بگم.« مادر گفت: » من از عالقه ت به اون آدمك خبر 
دارم ولي ميخوام بدوني كه در زندگي گاهي اتفاقاتي 
ميفته كه ما ناچاريم اون رو بپذيريم و هيچ اختياري 
در جلوگيري از اين قضيه نداريم جز اينكه واقعيت را 
بپذيريم. شايد در ظاهر تلخ باش��ه اما اگر خوب فكر 
كنيم مي بيني��م اون موضوع اينقدره��ا هم كه فكر 
مي كرديم تلخ نيست. مثل همين مسافرت رفتن آدم 
برفي.« گفتم: »يعني چي؟ مگه من بچه ام! مسافرت 
چيه؟ اون آب ش��ده رفته تو باغچه.« مادرم خنديد و 
گفت:» دقيقاً منم منظ��ورم همينه. اون آدمك تو به 
مس��افرت رفته و به زودي برميگ��رده.« با دلخوري 
گفتم:» مامان سر به سرم ميذاري؟ من 11سالمه ها. 
ديگه بچه نيستم.« مادر گفت: » ميدونم پسرم ولي 
من ش��وخي نكردم. آدمك تو برمي گرده اما ايندفعه 
هميشه پيش تو مي مونه.« با تعجب گفتم:»چطوري؟ 
كي برميگرده. س��ال ديگه معلوم نيست برف بباره.« 
مادرم با مهرباني گفت: » سال ديگه نه . همين يكي 
دو ماه ديگه ك��ه بهار اومد، آدمكت هم از مس��افرت 
برمي گرده و تو مي بينيش اما به يه ش��كل ديگه.« با 
تعجب گفتم:» به چه شكلي؟« مادر گفت: »آدم برفي 
تو آب و جذب ريش��ه هاي درخت چن��ار توي حياط 
شده و اين بار به شكل ش��اخ و برگ هاي تازه روييده 
درخت پيش تو ميمونه و دوباره با ديدنش احس��اس 
شادي و نشاط مي كني و ديگه بارون هم اون رو ذوب 
نمي كن��ه.« حرف هاي مادر آرامم ك��رد و بي صبرانه 
منتظر آمدن بهار ش��دم. چند روز بع��د هنگامي كه 
قفس خالي قناري را ديدم، ديگ��ر غصه دار نبودم. او 
را پاي درخت چنار دفن كردم تا اجزاي بدنش جذب 
ريشه چنار شود و براي هميشه او را در حياط خانه ام 

داشته باشم. 

نيشخند

* قهرمان 
    اولی: بابای من با یک حرکت پا می تونه یک کاميون رو نگه د اره!

    د ومی: بابات چه کاره است؟ قهرمان مرد ان آهنين؟
    اولی: نه، خيلي ساد ه  پاش رو ميذاره رو ترمز!

*  تنها خوري  
    ماد ر:  سعيد تو هيچ خجالت نمی کشی این 

هند وانه بزرگ رو خورد ی و فکر  د اد اشت نبود ی؟
   سعيد : برعکس  همه اش به فکر  د اد اشم بود م که مباد ا 

یکد فعه سر برسه!

يادش به خير وقتي بچه بوديم... روزي   روزگاري...

  نویسند ه و تصویرگر  :
         حسين کشتکار

بدون ش��ك همه بزرگ ترها خاطرات ريز و درشتي از زمان مسـافرت آدم بـرفي
كودكي خود دارند كه ياد آوري آن براي خودشان شيرين و 
براي شما كه االن سن نوجواني را تجربه مي كنيد شنيدني 
است؛ حس خوبي كه معموالً با شنيدن جمله يادش به خير 

همراه هست.
با ما همراه باش��يد تا با خوان��دن چند خاطره به ش��يريني 
خاطرات خ��وش دوران كودكي و نوجوان��ي بزرگ ترها پي 

ببريد: 
». . . يادش به خير هر روز صبح كه پا ميشديم بريم مدرسه، 
س��اعت 6:40 تا 7 صبح، راديو برنامه »بچه هاي انقالب« رو 

پخش مي كرد و ما همزمان باهاش صبحونه مي خورديم.« 
». . . ش��ما يادتون نمياد ما وقتي بچه بودي��م اول مهر، روز 
اول مدرس��ه رو خ��وب يادمه. داش��تم از خوش��حالي بال 

در مي آوردم.«
». . . يادش به خير تو دبس��تان س��ر كالس وقتي گچ تموم 
مي شد، لحظه شماري مي كرديم معلم به ما بگه بريم از دفتر 

گچ بياريم…«
» . . . يادش به خير يكي از پراس��ترس ترين لحظات دوران 
ابتدايي وقتي بود كه ديكته تموم مي ش��د و مبصر دفترها را 
جمع مي كرد و مي گذاشت رو ميز معلم؛ ما هم حواسمون به 
دفتر بود ببينيم كي نوبت صحيح كردن ديكته ما ميشه، نوبت 
تصحيح ديكته ما كه ميشد مدام چشممون به خودكار معلم 

بود ببينيم غلط داريم يا نه … قلبمون تند تند مي زد !«
». . . يادش به خير چه صفايي داشت زنگاي تفريح لقمه هامونو 
با هم تقسيم مي كرديم.اصاًل به فكر دهني بودن اونا نبوديم. 
با ه��م مي خوردي��م، باه��م مي خنديدي��م و با ه��م درس 

مي خونديم.«
». . . يادش به خير يه برگ از درخت مي كنديم مي ذاشتيم رو 
دستمون با اون يكي دست محكم مي زديم روش و مي تركيد. 

كلي مي خنديديم.« 
ممكن است كه بپرسيد مرور خاطرات گذشته چه فايده اي 

دارد. 
مي گويي��م تنها فاي��ده اش اين اس��ت ك��ه درس بگيريد و 
قدر لحظه ه��اي زندگي تان را بدانيد و س��عي كنيد خوب از 
فرصت هايي كه به سرعت مي گذرد استفاده كنيد. دوستي 
مي گفت: گذش��ته ها كه گذش��ته آينده ه��م در گرو حال 

ماست! 

د و ش�اهزاد ه د ر مصر بود ند؛ یک�ي علم اند وخت و د یگ�ري مال اند وخت. 
عاقبت االمر آن یکي عالمه عصر گش�ت و این یکي سلطان مصر شد. پس 
آن توانگر با چشم حقارت د ر فقيه نظر کرد و گفت: من به سلطنت رسيد م 
و تو همچنان د ر مسِکنت بماند ي. گفت:  اي براد ر، شکر نعمت حضرت باري 
تعالي بر من واجب اس�ت که ميراث پيغمبران یافتم و تو ميراث فرعون و 

هامون. که د ر حد یث نبوي )ص( آمد ه: العلماء ورث�ة االنبياء.

من آن مورم که د ر پایم بمالند  —  نه زنبورم که از د ستم بنالند
کجا خود شکر این نعمت گزارم — که زور مرد م آزاري ند ارم؟

دو برادر در مصر زندگي مي كردند. يكي از آنها راه تحصيل 
و كسب علم را در پيش گرفت تا عالمي مشهور و صاحب نام 
شد و برادر ديگر به تجارت پرداخت و بعد از مدتي داراي 
ثروتي فراوان ومدتي بعد حاكم يكي از شهرهاي مصر شد. 
روزي مرد ثروتمند به برادرش كنايه زد و به طعنه ثروت 
و قدرتش را به رخ برادر كشيد و گفت:» من داراي ثروت و 
قدرت شدم اما تو همچنان فقير هستي.« دانشمند گفت: 
»خداوند را شكر مي كنم من در راه علم و دانشي كه از زبان 
پيامبران به ارث ما رس��يده قدم گذاشتم. به دليل آن كه 
پيامبر فرموده است: عالمان صالح وارثان پيامبران هستند 
ولي در عوض تو  به پادشاهي چون فرعون شبيه شدي.« 

روایت حاکم و عالمبازنویسي حکایتي از گلستان سعد ي 
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داستان تصويري : دعواي كتاب خواندن

ميخواستي زودتر 
برش داري

چي شده چرا دعوا 
ميكنين ؟

بده ميخواممگه مال توئه
 بخونم

نميدم من
 اول برداشتم

وايسا اون كتاب رو بده
كارش دارم

 اين سر و 
صداها 
چيه؟

اول من ميخونم بعدش تو 

نه اول من

 اي ي ي...بده به من
بده من زود باشنميدم 

خوب ديگه  خوب بود
 تمام شد

 بيايين  من براتون بخونم شما  خوب
 گوش كنين

من اولبچه ها من يه فكري دارم
 ميخواستم

نه خيرمن اول
 مي خواستم

بگو ببينم چي شده؟

من ميخوام
 كتاب بخونم 

اما سعيد 
 نميذاره


