
|  1440 الثان��ي  ربي��ع   7  |  1397 آذر   24  ش��نبه 

  Javaneh333@gmail.com     88498474 | روزنامه جوان |  شماره 85540

وي ژه كودك ونوجوان

خيلي منتظر شديم تا قطار مترو رسيد. مامان كيسه هاي 
خريد را با هر دو تا دستش گرفته بود. معلوم بود كيسه ها 
س��نگيني مي كرد. اين را از آه عميقي كه كش��يد موقع 
برداشتن كيس��ه ها از روي زمين فهميدم. مامان گفت: 
»پريسا دِر واگن كه باز ش��د تو اول بپر داخل، منم پشت 
سرت ميام. اين دس��ت و اون دس��ت نكني جا بموني!« 
كوله پش��تي ام را محكم گرفتم و گفتم: »باش��ه مامان. 
خيالت راحت.« قطار كه ايس��تاد جمعيت هجوم بردند 
تا سوار ش��وند. من زود تر از مامان داخل واگن شدم. فوراً 
روي تنها صندلي خالي نشستم تا براي مامان جا بگيرم. 
مامان كه داخل واگن شد، بلند شدم و جايم را به مامان 
دادم. از اين زرنگ بازي من خوشش آمد. مامان كيسه ها 
را جلوي پايش گذاشت و من روبه رويش ايستادم. مامان 
گفت: »پريسا بزرگ ش��دي ها. يواش يواش داري براي 
خودت خانومي مي ش��ي.« خودم رو لوس كردم و گفتم: 
»پس واسم موبايل مي خري؟« مامان گفت: »من گفتم 
بزرگ ش��دي، اما نه اون اندازه كه موبايل الزمت باشه.« 
گفتم: »آخه اكث��ر همكالس��ي هام دارن.« مامان گفت: 
»مي خوام بدونم يه دختر 10 س��اله موباي��ل براي چي 
مي خواد؟« گفتم: »همه ب��راي چي مي خوان؟ مي خوام 
باهاش فيل��م و كارتون ببينم. روش ب��ازي نصب كنم.« 
مامان گفت: »م��ن رو باش فكر كردم بزرگ ش��دي! تو 
موبايل رو براي اين چيزها مي خواي؟« در ايس��تگاه بعد 
قطار ايستاد و خانمي كه كنار دست مامان بود بلند شد 
و من فوراً جايش نشستم. از اين كه جايي براي نشستن 
گيرم آمده بود خوشحال بودم. بعد از بيرون رفتن مسافران 
بالفاصله چند مسافر زن ديگر سوار شدند و آخر از همه 
پيرزني وارد شد و به ميله داخل واگن تكيه داد. مامان با 
اشاره به من فهماند كه بلند شوم و جايم را به او بدهم. ته 
دلم راضي نبودم جايم را به او بدهم اما چاره اي نداشتم. 
مامان با نگاه هاي معنادارش توقع داشت اين كار را بكنم. 
با دلخوري بلند شدم و صندلي را براي پيرزن خالي كردم. 

پيرزن لبخندي زد و همانطور كه مي نشست به من گفت: 
»پير شي دخترم.« از اين حرفش بدم آمد. توي دلم گفتم: 
»خودت پير شي.« مامان كه از حالت صورتم نارضايتي ام 
را فهميده بود، لب��ش را گزيد و فهماند ب��ه روي خودم 
نياورم. از اينكه جايم را به اين راحتي از دست داده بودم 
دلخور بودم. توي دلم از مامان لجم گرفت. با خودم گفتم: 
»چرا توي اين همه مسافر مامان از من خواست جايم را 
به پيرزن بدهم. اگر چي��زي نمي گفت باالخره يكي پيدا 
مي ش��د كه صندلي اش را به پيرزن بدهد. اصاًل چرا اين 
پيرزن ها ميان تو مترو؟ اينها كه ميدونن مترو شلوغه بايد 
قبول كنن كه ممكنه جاي نشستن پيدا نكنن. اگه اتوبوس 
سوار بشن هم جا دارند و هم از فشار جمعيت مترو در امان 
هستند. اون وقت ديگه مسافراي نشسته مجبور نميشن 
جاي خودشون رو به اونها بدن.« غرق افكار خودم بودم كه 

صداي پيرزن من را به خودم آورد.
- اسمت چيه دخترم؟

با بي ميلي گفتم: »پريسا.«
- كالس چندمي؟

- كالس چهارم.
- به به! چه خوب! نوه منم كالس چهارمه. اسمش بهاره 
است. خيلي دوست داشتنيه. هميشه به من ميگه عزيزي 

جون. 
عروسك خرگوش��ي آويزان به كوله پشتي ام را با دستش 
گرفت و گفت: »چه جالب! نوه منم از اين عروسك ها داره. 
مثل تو آويزون مي كنه به كوله پشتي اش.« پيرزن كيفش 
را باز كرد و يك مشت نخودچي و كشمش جلويم گرفت. 
ظاهراً مي خواست از اينكه من جايم را به او داده بودم به 
نحوي جبران كند. من كه دلم نمي خواست بابت كاري كه 
ميلم نبود چيزي بگيرم با گفتن: »خيلي ممنون. دستتون 
درد نكنه« همانطور ايس��تادم. دوباره پيرزن اصرار كرد 
و گفت: »بگير گلم. نمك نداره. نوه منم خيلي دوس��ت 
داره.« از اينكه مدام سعي مي كرد من رو با نوه اش مقايسه 
كند بيش��تر لجم مي گرفت. مامان كه ديد من همانطور 
ايستاده ام چشم غره اي رفت و گفت: »پريسا! بگير.« تشكر 
كردم. نخودچي ها را گرفتم و در دستم نگه داشتم. پيرزن 
رو به مامان كرد و گفت: »خدا حفظشون كنه. بچه هاي 

اين دوره زمونه خيلي ناز هستند. نوه من آنقدر شيرين و 
دوست داشتنيه كه اصاًل طاقت دوري ازش رو ندارم. وقتي 
پيشم هست انگار تمام دنيا رو بهم دادن.« تعريف كردن 
از نوه اش من رو بيشتر عصبي مي كرد. حوصله ام سر رفته 
بود. نگاهم را به تابلو هاي تبليغاتي داخل واگن انداختم 
تا حداقل توجهم كمتر به حرف هاي پيرزن باش��د. چند 
دقيقه بعد به ايستگاه رسيديم. پيرزن بلند شد و موقعي 
كه مي خواست برود گفت: »بيا بشين گلم. من دارم پياده 
مي شم.« با كنايه گفتم: »نه ديگه. خيلي لطف ميكنين. ما 
هم داريم پياده مي شيم.« مامان كيسه ها را برداشت و من 
پشت سرش راه افتادم. پيرزن آهسته قدم برمي داشت و 
ما از كنار او رد شديم. در خروجي مترو ناگهان دوست و 
همكالسي ام بهاره را ديدم. از ديدن او خوشحال شدم. بعد 
از سالم و احوالپرس��ي علت ايستادنش را پرسيدم. گفت 
منتظر مادربزرگش است. بعد به مردي كه داخل ماشيني 
در كنار خيابان نشسته بود اش��اره كرد و گفت: »با پدرم 
اومدم تا ببريمش خونه. پاه��اش درد مي كنه و نمي تونه 
زياد پياده روي كنه.« هوا كم كم داش��ت تاريك مي شد 
و ما راه زيادي تا رس��يدن به خانه داش��تيم. مادر گفت: 
»پريسا زود باش، شب شد، راه بيفت. كلي راه داريم.« بعد 
كيسه هاي سنگين را با دو دس��تش بلند كرد و راه افتاد. 
موقع خداحافظي هنوز از بهاره جدا نشده بودم كه ديدم 
بهاره با سرعت دويد به سمت پيرزني كه پشت سر ما بود 
و گفت: »عزيزي جون...« پيرزن بهاره را به آغوش كشيد 
و همانطور كه مي بوس��يد گفت: »گلم ب��ا كي اومدي؟« 

مادربزرگ بهاره را شناختم؛ همان پيرزن مترو بود. 

***
 وقتي جلوي خانه رسيديم، پدر بهاره از ماشين پياده شد 
و كيس��ه هاي س��نگين خريد را از صندوق عقب ماشين 
برداشت و جلوي در خانه ما گذاشت. مامان از مادربزرگ 
و پدر بهاره بابت اينكه ما را دِر خانه رساندند تشكر كرد. 
پيرزن دوباره با همان لحن مهربان  گفت: »پيرشي مادر.« 
خنديدم. از اين جمله پيرزن ديگ��ر دلخور نبودم. هنوز 

نخودچي و كشمش هاي پيرزن توي دستم بود.

بازرگاني را هزار دينار خسارت افتاد. پسر را گفت نبايد 
كه اين سخن با كس�ي در ميان نهي. گفت  اي پدر فرمان 
تراس�ت، نگويم ولكن خواهم م�را بر فاي�ده اين مطلع 
گرداني ك�ه مصلحت در نهان داش�تن چيس�ت؟ گفت 
تا مصيبت دو نش�ود: يكي نقصان مايه و ديگر ش�ماتت 

همسايه. 
آن كس كه به قرآن و خبر زو نرهي

آن است جوابش كه جوابش ندهي   

َكل َكِل مـن  و  مامـانم

داس��تان تصويري :  نگهداري از حيوانات در خانه

من: حوصله ام سر رفته.
مامان: باز چي مي خواي؟

من: ميگم حوصله ام سر رفته مامان.
مامان: خوب ميشناسمت، راستش رو بگو چي مي خواي؟

من )با لبخند(: موبايلت رو!
مامان با نگاهي معنادار: حوصله ات سر رفته مي خواهي خودت 

رو با موبايل من سرگرم كني؟
من با قيافه حق به جانب: خب مگه چه اشكالي داره؟

مامان: اوالً موبايل وس��يله بازي نيست، دوماً استفاده بيش از 
اندازه از موبايل براي بزرگ ترها هم ضرر داره، هم خطر و براي 

بچه ها خطرش بيشتره. 
من: اين همه استفاده ميكنن حاال نوبت من كه شد خطرناكه؟

مامان: ببين پسرم! توي يه مقاله علمي خوندم كه استفاده از 
اين دستگاه هم از لحاظ جسمي زيانباره و هم از لحاظ روحي.

من: اوه ديگه خيلي داري ش��ورش مي كني مامان! من فقط 
مي خوام يه كم سرگرم بشم.

مامان: سرگرمي به چه قيمت؟ اصالً مي دوني امواج مغناطيسي 
تلفن همراه براي بچه هاي كمتر از 10 تا 1۲ سال خطرناكه.

من: نه. از كجا بدونم؟
مامان: مي دونستي استفاده زياد باعث بدخوابي مي شه و همين 
بدخوابي خودش عامل كاهش تمركز فكر مي شه و درنهايت 

كندذهن ميشي و نتيجه اش هم مي شود اُفت تحصيلي؟
من: نه. فكر نمي كردم.

مامان: خبر داري اس��تفاده زياد باعث اعتياد به اين دستگاه 
مي شه و چيزي جز اتالف وقت و ايجاد استرس نداره؟

من: استرس واسه چي؟ مگه مي خوام بمب خنثي كنم؟
مامان: استرس براي اين به وجود مي آيد كه حين سرگرم شدن 
از يك طرف غرق بازي هس��تي و دلت نمياد رهاش كني و از 
طرفي ديگه دلشوره ننوشتن درس و مشقات رو داري و همين 

دلشوره باعث استرس زياد مي شه. 
من: ديگه چه ضرري داره؟

مامان: استفاده از تلفن همراه روي خالقيت و شكوفايي ذهن و 
انديشه بچه ها تأثير منفي مي گذارد. 

من: واي مامان! اين چيزها رو نمي دونستم.
مامان: خب حاال كه فهميدي پس بهت��ره بري مطالعه كني. 
اينطوري هم سرگرم مي شي و هم به معلوماتت اضافه مي شه و 

از همه مهم تر سالمت هستي. 
من: باش��ه! خوب گفتي! حاال يه مقدار پول بده مي خوام برم 

كتاب داستان بخرم.
مامان: الزم نيست! اين همه كتاب داستان توي قفسه داريم. 
تو فعاًل اين كتاب ها رو بخون، وقتي همه اش رو خوندي خودم 

واسه ات كتاب هاي جديد مي خرم. 
من: آخه مامان مي خواستم هم كتاب بخرم هم بستني!

روزي   روزگاري...

  نويسند ه و تصويرگر  :
         حسين كشتكار

گويند روزگاري مردي از اهالي بغداد كه كار او تجارت پارچه 
به كشور هاي ديگر بود شنيد كه ادويه جات در چين خواهان 
زيادي دارد. به فكر افتاد تا رونق بيشتري به كسب و كارش 
ببخش��د. بنابر اين هزار دينار از ان��واع ادويه هاي گوناگون 
بغداد خريداري كرده بار ش��ترش كرد و به همراه پس��رش 
عازم كشور چين شدند. مس��افرت آنها چندين ماه به طول 
انجاميد. تاجر و پسرش روزهاي س��ختي را تحمل كردند. 
گاهي در برابر تابش آفت��اب داغ قرار مي گرفتند و گاهي در 
معرض باد و طوفان و همراه با بارش هاي شديد باران. با اين 
همه، مش��كالت نتوانست آنها را از مس��افرت منصرف كند 
و باالخره بعد از طي راه هاي ناهموار و تحمل س��ختي هاي 
بسيار به كش��ور چين رس��يدند. تاجر به بازار معروف چين 
رفت و بارش را در گوشه اي از بازار گشود. وقتي صندوقچه 

ادويه را باز كرد تا براي فروش در معرض مش��تريان بگذارد 
متوجه بوي نامطبوعي از صندوقچه ش��د. وقتي دقت كرد 
ديد از البه الي درز صندوقچه آب باران به ادويه ها رسيده و 
موجب فاسد شدن آنها شده است. بازرگان كه ديگر چيزي 
براي فروش نداشت همه ادويه فاسد را به صحرا ريخت و با 
دست خالي به همراه پسرش  عازم وطن شد. وقتي به نزديك 
وطن رسيدند مرد تاجر پسرش را نصيحت كرد و گفت: در 
اين باره چيزي به كسي نگويد. پسر كه كنجكاو شده بود به 
پدر قول داده تا با كسي در اين باره چيزي نگويد اما دوست 
داشت دليلش را بداند. تاجر به پسرش گفت: فرزندم به اين 
دليل  خواستم از زيانمان چيزي نگويي چون خسارت مالي به 
اندازه كافي غصه دار هست ديگر نمي خواهم  سرزنش مردم بر 

پشيماني ام اضافه شود.

بازنويسي پند ي از گلستان سعد ي 
 خاموشي و اسرار نگه د اشتن

*پفك د ارين؟
مورد د اشتيم كه طرف رفته تو سوپر ماركت د ست گذاشته رو پفك به فروشند ه 

گفته: ببخشيد آقا از اين پفكا د ارين..؟!!
يارو هم يه نگاه به طرف كرد ه و گفته :نه تموم كرديم فرد ا برامون ميارن!

*هندوانه به شرط
مورد د اشتيم طرف اومد ه تو كوچه از وانتی هند وانه

 به شرط چاقو بخره ، يارو چاقو زد ه به هند وانه ميگه خوبه ؟
گفته خوبه ، از همين يه سالمش رو بد ين!

*بستن كمربند
مورد د اشتيم طرف  رانند گي ميكرد ه

افسر  جلوشو گرفته گفته چراكمربند   نبستي؟
طرف  ميگه:  ببخش�يد سركار،ش�ما بگيد من از 
د س�ت خانمم چكار كنم؟  من هي ب�ه اين خانمم 
ميگم وقتي شلوارم رو شستي و اتو كرد ي همون 

موقع كمربند شلوارم رو ببند ولي انگار نه انگار!
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پيـرزن مهـربان متـرو

مورد داشتيم.... ولي پدر من  به
    نگهداري از حيوانات

خيلي عالقه دارم
درسته كه عالقه داري ولينه نميشه

 جاي سگ  توي  خونه نيست
به جاي اين كارا برو يه  

كار خوب انجام بده

من پشتك وارو بزنم خوبه؟
منظورم  اينه كه 
به درسات برسي

 ولي من  االن خيلي
 عصباني هستي عصباني ام

 به درخت  چكارداري؟

اگر پسر خوبي باشي
 من يه فكري دارم

چه فكري ؟

 مگه نميگي به حيوونا عالقه داري؟ خب به 
جاي سگ مي توني از يك جفت قناري 

 نگهداري كني  يا از ماهي هاي تو آكواريوم 

فكر كنم يه آكواريوم
 با ماهي هاي رنگارنگ  
خيلي عاليه برام ميخري؟

حتماً

لجم گرفته


