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وي ژه كودك ونوجوان

نفس نفس مي زدم و عرق ُشرُشر از پيشاني و صورتم 
سرازير مي ش��د و حركت قدم هايم بيشتر شده بود. 
همانطور كه تندتند مي دويدم با گوشه لباسم عرق 
را از پيش��اني ام پاك مي كردم تا درون چشمم نرود. 
خسته ش��ده بودم اما چاره اي نبود هرطور بود بايد 
مي دويدم. مجبور بودم. ماهيچه هاي پايم درد گرفته 
بود. همانطور كه مي دويدم دس��ت ب��ه جيبم كردم 
تا موبايلم را بيرون بياورم. خاموش ش��ده بود. بدون 
اينكه لحظه اي بايس��تم روش��نش كردم تا اگر الزم 
شد تماس بگيرم. س��عي كردم تمام تمركزم را روي 
دويدن قرار بدهم. ضربان قلبم آنقدر تند شده بود كه 
انگار مي خواست از قفسه سينه ام بيرون بزند. عالوه بر 
خستگي كم كم احساس گرسنگي هم پيدا كردم اما 
مهم نبود چيزي كه مهم بود دويدن بود. فقط نگران 
بودم نتوانم تمامش كنم. بر اثر نفس زدن هاي متوالي 
دهانم خشك شده بود. كاش مي توانستم يك ليوان 
آب بخورم... بدون لحظ��ه اي توقف فقط مي دويدم. 
صداي زنگ موبايلم بلند ش��د. به صفحه نگاه كردم 
س��مانه بود. جواب ندادم. يعني نمي توانستم در آن 
شرايط جواب بدهم. گذاش��تم زنگ بخورد تا قطع 
كند و همينطور هم ش��د. آنقدر موبايلم زنگ خورد 
تا قطع شد اما چند لحظه بعد دوباره صداي موبايل 
بلند ش��د ولي باز جواب ندادم و تندتند مي دويدم. 
خواستم موبايل را خاموش كنم اما بالفاصله پيامكي 
رسيد. بازش كردم س��مانه نوشته بود: »نسرين چرا 
جواب نميدي؟ منم س��مانه. كارت دارم. ميزنگم ج 
بده.« و بالفاصله موبايلم زنگ خورد. س��رعتم زياد 
بود همينطور كه مي دويدم اول صورتم را با پيراهنم 
پاك كردم بعد بدون اينكه از س��رعتم كم كنم سيم 
هدفون كه در جيبم بود را بيرون آوردم و به موبايل 
وصل كردم و گوشي هدفون را داخل گوشم گذاشتم. 
دكمه موبايل را فش��ار دادم. سمانه بي مقدمه گفت: 
»نسرين بي معرفت چرا جوابمو نميدي؟« همانطور 
بريده بريده گفتم: »نميتونم... تو شرايطي... نيستم 
كه ... بتونم ج��واب... بدم. بعداً... خ��ودم... تماس... 
ميگيرم.« سمانه بالفاصله گفت: »نه صبر كن نسرين 
حتماً كار مهمي دارم كه اينق��د بهت زنگ ميزنم.« 
نفس نفس زنان گفتم: »منم... كار... مهمي... دارم... 
كه... نميتونم... جواب... بدم.« س��مانه گفت: »اول 
بگو ببينم چرا اينقدر نفس نفس ميزني انگار داري 
ميدويي؟« گفتم:»... درسته... دارم ميدوم.« سمانه 

گفت: »چرا چي شده؟ خب يه دقيقه وايسا حرف بزن 
ببينم طوري شده؟ اتفاقي افتاده كه اينطور ميدويي؟ 

كسي دنبالت كرده؟« 
- نه... اتفاقي... نيفتاده ه ه... 

- اگه اتفاقي نيفتاده چرا ميدوي؟
- بعداً ميگم.

- ببين دختر دلم شور افتاده چرا واقعيتو نميگي؟ 
- خب نمي... تونم... وايسم... حرف... بزنم. 

 - نگفتم يه خبريه. خواهش ميكنم اگه مشكلي پيش 
اومده پليس رو خبر كنم. 

- پليس... واسه... چي؟... چيزي... نشده... بعداً ميگم 
- نه بعداً ديره همين حاال بگو. 

-  اي بابا... سمانه... سيريش... نشو.
- نه راه نداره اينطور كه تو نفس نفس ميزني حتماً 
يه اتفاقي افتاده. حدس ميزنم كس��ي دنبالت كرده 
و تو نميتوني چي��زي بگي. ش��ايد تهديدت كردند 

چيزي نگي. 
- نه... سمانه... قطع كن... بعداً... ميگم. 

- باش��ه نگو ولي من نميتونم بي خيال بش��م. االن 
ميزنگم به پليس.

- نهههههه زنگ نزن.

- ميزنم. اگه ميخواي پليس��و خب��ر نكنم بگو چي 
شده؟

 - دويدنم... به خاطر... فرار... از كسي... نيست.
- پس وايسا حرف بزن.

- اگه... ميتونستم... كه... همون اول... مي ايستادم.
- ببينم ديرت شده؟ قراره جايي بري؟

- نه... ديرم... نشده.
- خب پس چرا واي نمي ايستي. 

- خب االن ... نميتونم.
- چرا مرموز حرف ميزني؟

- مرموز... حرف... نميزنم... گفتم كه... بعداً... بهت... 
ميگم. 

- نگفتم ي��ه اتفاقي افت��اده تا راستش��و نگي قطع 
نميكنم.

 - سمانه... چرا حرفمو... باور نداري... االن تو موقعيتي 
نيستم... كه بتونم... حرف... بزنم. 

- ببينم خونه اي؟
- نه... خونه... نيستم.

- كجايي؟ ميتوني آدرس اونجايي كه االن هس��تي 
را بگي؟ منظورم كوچه، خيابون يا محله اي كه االن 

هستي. بگو شايد گشت پليس بتونه سريع برسه.

- سمانه... چرا متوجه... نيستي... 
- من متوجه��م تو داري مخفي ميكن��ي حتماً داره 
جنايتي اتف��اق ميفته و تو تحت فش��اري نميتوني 

واقعيتو بگي. 
-  اي بابا... سمانه... مجبورم نكن... موبايلو...خاموش 

كنم... 
- نه، نه نسرين خواهش ميكنم قطع نكن همينطور 
حرف بزن. من ت��و فيلما ديدم پلي��س فقط با تلفن 

روشن ميتونه رديابي كنه. 
- پليس چرا؟... نه زنگ نزن... دردس��ر... درس��ت... 

ميشه. 
- حاال ديگه باورم ش��ده تو درگير يه قضيه جنايي 
ش��دي و نميتوني حرف بزني. يعن��ي اونا تهديدت 
كردن زنگ نزني. دوستي رو واس��ه همين موقع ها 
گذاشتن. من هر طور شده بايد قبل از اينكه جنايتي 

رخ بده به پليس گزارش كنم. فقط بگو كجايي؟
 همين موقع صداي سوت پايان مربي بلند شد. دكمه 
كم كردن س��رعت تردميل را فش��ار دادم و صفحه 
متحرك رفته رفته آهس��ته ش��د. به هم��ان ميزان 
قدم هايم نيز آهسته تر شد. همه كساني كه مثل من 
روي تردميل بودند هم يكي يكي سرعت را كم كردند. 
چند قدم آهسته كه رفتم از تردميل پايين آمدم ولي 

همانجا كنار دستگاه تردميل ايستادم. 
مربي يكي يكي به ش��ركت كنندگان س��ر مي زد 
و تذكراتي مي داد. مربي س��راغم آم��د. نگاهي به 
صفحه دس��تگاه انداخت. ميزان س��رعت و مقدار 
مصرف كال��ري و تعداد ضرب��ان قل��ب را از روي 
دس��تگاه چك كرد و در نهايت گفت: »چند روزه 
كه باشگاه مياي؟« گفتم:»روز اولمه.« مربي گفت: 
»براي روز اول خوبه فقط يه مس��ئله باعث ش��د 
10امتياز از دست بدي وگرنه حتماً اول ميشدي.« 
گفتم: »منفي واس��ه چي؟« مرب��ي گفت: »عدم 
رعايت مقرارت باش��گاه.« با تعج��ب گفتم: »چه 
چيزي رو رعايت نكردم.« مربي با اشاره به هدفون 
گفت:»موباي��ل جانم. مگه وقت��ي اومدين تو اين 
باش��گاه ثبت نام كردين بهتون تذكر ندادن موقع 
تمرين ها اس��تفاده از موبايل ممنوعه؟« مربي كه 
رفت به سمانه زنگ زدم و گفتم: »سمانه تو دست از 
اين رفتارات بر نميداري؟ خب من تو باشگاهم روي 
تردميل در حال دويدن هي سؤال پيچم ميكني. 
يه كم دندون رو جيگر ميذاشتي.« سمانه با تعجب 
گفت: »تو باشگاهي؟ اي بي معرفت خب از همون 
اول ميگفتي اينقدر هول نمي كردم.« گفتم: »مگه 
تو صبر كردي؟« سمانه گفت: »حاال باشگاه چرا؟« 
گفتم: »خب تصميم گرفتم ورزش رو تو برنامه هام 
بذارم. حاال بگ��و كار مهمت چي بود؟« س��مانه با 
ذوق زدگي گفت: »آهان يادم رفت زنگ زدم بهت 

بگم اون آهنگو كه برات فرستادم گوش دادي؟«

روزي   روزگاري...

  نويسند ه و تصويرگر  :
         حسين كشتكار

داستانك

داستان تصويري :   دروغ مصلحتي

انشاي محسن را من خواندم
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از خواب پريدم. به ساعت نگاه كردم متوجه شدم ديرم 
ش��ده اس��ت. با عجله كتاب ها و دفتر ها كه روي ميز 
پخش بودند را جمع كردم و داخل كوله مدرسه ريختم 
و  لباس هايم را پوش��يدم اما جوراب هايم نبودند. زير 
تخت، كنار كمد و هرجاي ديگري كه احتمال مي دادم 
را گش��تم اما پيدايش��ان نكردم. ديگ��ر معطل نكردم 
كوله پشتي را برداشتم و خواستم راه بيفتم كه مامان 
گفت: »هوشنگ كجا با اين عجله؟ چرا دست و صورتت 
رو نشستي؟ موهات چرا اينطوريه؟« دستي به موهايم 
كشيدم و گفتم: »تو راه شونه ميكنم وقت ندارم ديرم 
شده.« مامان گفت: »صبحونه چي؟ تو مدرسه ضعف 
ميكني.« گفت��م: »يه چيزي ميخ��رم ميخورم نگران 
نباش« مامان گفت :» چند بار بگم شبها زود بخواب كه 
... «منتظر ادامه حرف مامان نشدم زدم بيرون. وقتي به 
مدرسه رسيدم كه دانش آموزان همه سر كالس بودند. 
از آقاي ناصري معلم ادبيات اجازه گرفتم وارد ش��وم. 
آقاي ناصري گفت: »چرا دير كردي؟« خواستم بهانه اي 
بياورم كه گفت: »ربيعي كوله ت  بذار و بيا انش��ات رو 
بخون.« گفتم: »چش��م آقا.« رفتم سرجايم كه  رديف 

آخر كالس بود و كوله ام را باز كردم اما هرچه گش��تم 
دفتر انش��ايم نبود. فهميدم در خانه جا گذاش��تم. به 
محسن دانايي كه ميزش كنار ميزم بود نزديك شدم و 
آهسته گفتم: »محسن ميشه يه لطفي بكني؟« محسن 
متعجب پرسيد: »چه لطفي؟« گفتم: »يادم رفته انشام 
رو بيارم. ميشه دفترت رو بدي تا من انشات رو به جاي 
انشاي خودم بخونم؟« محسن گفت: »نه هوشنگ اگه 
آقاي ناصري بفهمه براي دوتامون بد ميش��ه.« گفتم: 
»از كجا ميفهمه اين همه دانش آموز هس��ت بعيده تو 
رو صدا بزن��ه. اگه هم صدا زد كه تو انش��ات رو بخوني 
من از سعيد دوستم خواهش ميكنم انشاش رو بده تو 
بخوني.« همين موقع آقاي ناصري صدايم زد :»رفيعي 
زود باش بجنب دير كه اومدي حاال هم داري اين دست 
و اون دست ميكني؟« هول شدم گفتم:» چشم آقا.« 
از محسن خواهش كردم و گفتم: »بده ديگه.« محسن 
گفت: »آخه من قبل از...« ديگر نگذاشتم حرف محسن 

تمام شود فوراً دفتر انشايش را كه روي ميز بود برداشتم 
و رفتم جلوي كالس و شروع به خواندن انشا كردم. چند 
سطر ازانشا را كه خواندم كم كم صداي پچ پچ بچه هاي 
كالس بلند شد و هرچه بيشتر مي خواندم صداي پچ پچ 
بچه ها بيشتر مي شد. انش��ا كه تمام شد آقاي ناصري 
همينطور نگاه��م كرد و چيزي نم��ي گفت. متعجب 
شدم. انشاي محسن انشاي خوبي بود ولي نمي دانستم 
چرا آقاي ناصري سكوت كرده بود؟ گفتم: »خوب بود 
نظرتون چيه؟« آقاي ناصري گفت: »انش��ا كه خيلي 
خوب بود نمره ش بيسته.« با خوشحالي گفتم: »خيلي 
ممن��ون.« آقاي ناصري گفت: »تش��كر الزم نيس��ت 
محسن هميشه انشاهاش رو خوب و عالي مينويسه.« 
با تعجب گفتم: »انشاي محسن چرا؟« معلم گفت: »به 
اين خاطر كه قبل از اومدنت اول از همه محسن انشاش 
رو خوند...« همه چيز روشن شد. از خجالت صورتم داغ 

شد. شليك خنده دانش آموزان در كالس پيچيد.

بابا بيداري؟
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تمـاسبيمـوقع

بگو چه كار داري نه خوابم
دخترم؟

از طرف اداره اومدن  
باهات كار دارند

اي بابا من امروز هم كه مرخصي 
برو بگو بابام نيست گرفتم دست بردار نيستند

رفته مسافرت

يعني دروغ
 بگم بابا؟

 اين دروغ  مصلحتيه   
 اشكالي نداره

باشه  ميرم 
ميگم 

آفرين  برو بذار 
استراحت كنم

 باز چي شده مگهبابا بيداري؟
 به همكارم نگفتي؟

چرا گفتم 
  همكارتون رفت

مأمور بانك 
اومده بود با شما

كار داشت

 خب نپرسيدي 
چه كار داشت ؟

پرسيدم گفت با درخواست 
وامت موافقت شده فقط بايد 
حتما اين ورقه رو امضا كنين 

وگرنه از وام خبري نيست

    دروغ مصلحتي خب تو چي گفتي؟
گفتم شما رفتين 

مسافرت 

اي واي وامم پريد


