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وي ژه كودك ونوجوان

ليال دست مادرم را گذاشت روي پيشاني اش و گفت: 
ببين سرم داغه؟ احساس مي كنم تب دارم. مادر بعد 
از كمي مكث دستش را از روي پيشاني ليال  برداشت 
و گفت: فكر نكنم، يه كم سرت داغ هست اونم به خاطر 

اينه كه هنوز تو رختخوابي .
ليال گفت: ولي نمي دونم چرا تمركز ندارم.

- سرگيجه هم داري؟
-  سرگيجه نه.

- گلودرد نداري؟ چون گلودرد و احساس كوفتگي 
نشونه هاي آنفلوآنزاست.

- گلودرد ندارم ولي يه كم احساس كوفتگي دارم.
- از كي اين طوري هستي؟ منظورم اينه يه وقت تو 

مدرسه از كسي ويروسي ميروسي نگرفته باشي.
- نه امروز اينطوري ام.

- نكنه مسموم شدي. يه وقت هله هوله نخوردي؟
-  نه مسموم نشدم.

- حالت تهوع نداري؟
- نه فقط خيلي بي حالم. ضعف دارم، چشمام سياهي 

ميره و همه اش دلم ميخواد بخوابم.
- تا ديشب كه طوريت نبود.

- آره ول��ي از وقتي بيدار ش��دم احس��اس بي حالي 
مي كنم.

من گفتم: پاش��و پاش��و خودتو لوس نكن، تو از منم 
سرحال تري.

ليال گفت: از كجا مي دوني من چه جوري ام؟
گفتم من خوب مي شناس��مت، بادمج��ون بم آفت 

نداره.
ليال با اعتراض گفت: مامان مي بيني شهال رو؟! 

مادر رو به من كرد و گفت: شهال ميشه سر به سرش 
نذاري؟

ليال گفت: هميشه همين طوره اصاًل حرف منو قبول 
نداره. مادر گفت: ولش كن، فقط به من بگو االن چه 
حالي داري؟ غير از ضعف و س��رگيجه جاييت درد 

نمي كنه؟
ليال گفت: كمرم ه��م درد مي كنه. م��ن گفتم: ليال 
وقتي چيزي رو جابه جا مي كني يا كاري انجام ميدي 
مثاًل جارو مي كني يا ظرف مي شوري دردت بيشتر 

نمي شه؟ 
ليال با خوش��حالي گف��ت آره همين ط��وره. از كجا 

فهميدي؟
گفتم: من مي دونم دردت چيه! مادر رو به من كرد و 
با نگراني پرسيد: ش��هال تو مي دوني ليال چشه؟ بهم 

بگو.
من گفتم: آره مي دونم ولي فقط به ش��ما ميگم. بعد 
آهسته در گوش مادر بيماري ليال را گفتم. مادر كه از 
تعجب دهانش باز شده بود گفت: واي جدي ميگي؟ 
مادر چرا زودتر بهم نگفتي؟ ليال با نگراني گفت: شهال 
چيه، چرا از من پنهان مي كني؟ خب بگو منم بدونم. 

گفتم: نگران نشو خيلي حاد نيست، بعداً ميگم.
ليال گفت: ميخواي بگو ميخواي نگو، فعاًل حال ندارم 

با تو يكي به دو كنم. 
مادر گف��ت: واي مامان قربونت ب��ره، دخترم بهتره 
استراحت كني همين جا تو رختخواب بمون، دست 
به س��ياه و س��فيد هم نزن. اون برگه نوبت كاري رو 
هم بده به م��ن. ليال گفت: كدام برگه؟ مادر دس��ت 
به صورتش زد و گفت: اي مامان فدات بش��ه، انگار 
حافظه ات هم ضعيف شده، همون برگه اي كه ليست 
كارهايي كه قرار بود امروز انجام بدي را توش نوشته 
بودي. شستن ظرف ها و نظافت خونه و مرتب كردن 
انباري. مگه نوبت كاري تو امروز نيست؟ ليال گفت: 
چرا جمعه پيش نوبت شهال بود اين هفته نوبت منه.

- خيلي خب اين هفته شهال به جاي تو انجام ميده. 
بعد برگه نوبت كاري را از ليال گرفت و به دست من 
داد و گفت: بيا شهال اين هفته به جاي ليال كارهارو 
انجام ميدي، هفته بع��د كه ليال بهتر ش��د جبران 
مي كنه. من با اعتراض گفتم: آخ��ه مامان... مادر به 

تندي گفت: چيه؟ اعت��راض داري؟ نمي بيني حال 
آبجيت خوب نيست. پاشو مشغول ش��و تا منم برم 

زنگ بزنم به درمانگاه يه نوبت بگيرم.
ليال با نگراني گفت: درمانگاه واسه چي مامان؟

- بايد بريم دكتر ببينتت، اين عالمت هايي كه گفتي 
منو نگ��ران كرده. احتم��االً بايد چن��د تايي آمپول 

تقويتي بزني.
- اي واي نه، نه؛ مامان من درمانگاه بيا نيس��تم، اگه 

استراحت كنم همه چيز رديف ميشه.
- اصاًل حرفشم نزن مامان. اين چيزا رو سرسري نگير. 
اگه يه وقت اهميت ندي ممكنه زبونم الل، زبونم الل 

تبديل به يك مريضي خطرناك بشه.
- اوه خوبه مامان اينقد گنده اش نكن. اصاًل ولش كن 
اس��تراحت نمي كنم. بعد ليال مثل فنر از رختخواب 
بيرون آمد و برگه را از من قاپيد و گفت: هر طور شده 

كارها رو خودم انجام ميدم. 
عصر همان روز بساط چاي پهن بود و دور هم جمع 
شده بوديم. مادر گفت: ليال دخترم دستت درد نكنه 
همه جا مرتب شده. من گفتم حالت بهتر شد؟ ليال 
گفت: خوبم مشكلي نيست. مادر گفت: خوشبختانه 
بيماري دخترم رفع ش��د. ليال گفت: مامان آخرش 
نگفت��ي بيماريم چي بود. مادر ليوان چايش را س��ر 
كش��يد و چيزي نگفت. ليال با نگران��ي گفت: بگيد 
بيماريم چي بود. مادر دوباره سكوت كرد و گفت: هر 
چي بود رفع شد. ليال كه معلوم بود خيلي نگران است 
از من پرسيد صبح در گوش مامان چي گفتي؟ گفتم: 
من فهميدم دردت چيه به همي��ن خاطر به مامان 
گفتم تا بهت نس��خه بده خوب بش��ي. ليال پرسيد: 
كدوم نسخه؟ مامان كه به من نسخه اي نداد. گفتم: 
چرا داد، برگه اي كه روش كارهاي خونه رو نوش��ته 
بود همون نس��خه بيماريت بود. ليال كه كالفه شده 
بود گفت: خيلي خب لوس ب��ازي درنيار، بگو ببينم 
بيماري من چيه. گفتم واقعاً ميخواي بدوني چته؟ 
ليال گفت: آره بگو ببينم. توي چش��ماش زل زدم و 
گفتم: بيماري تو تنبليه! بعد نتوانستم جلوي خنده ام 
را بگيرم. ليال كه از طرفي خيالش راحت شده بود و از 
طرفي خنده من را ديد، ته مانده چايي اش را روي من 

ريخت و گفت: كوفت! 

روزي   روزگاري...

  نويسند ه و تصويرگر  :
         حسين كشتكار

داستان تصويري :    اعتياد خوب!

برداشتی از بیانات رهبر انقالب با موضوع درس خواندن

درس خواندن و پرهيز از سرگرمي هاي باطل جزو 
وظايف جوان هاست.  12/24/ 1383

بيماري مرموز ليال

زنگ تعطيلي مدرس��ه به صدا درآمد. بچه هاي 
كالس يكي يكي وسايل و كتاب هايشان را جمع 
 كردند و آماده رفتن ش��دند. جعف��ر از همان ته 
كالس صدايم زد و گفت: صابر وايسا كارت دارم.

از مدرس��ه كه بيرون رفتيم جعفر گفت: پايه اي 
قبل از رفتن به خونه يه س��ر بريم پارك؟ گفتم 
پارك واس��ه چي؟ جعف��ر گفت: خيل��ي طول 
نمي كش��ه 10 دقيقه مي مونيم بع��دش ميريم 
خونه. گفتم مهمه؟ گفت مهم نه اما حتماً خوشت 
مياد. با تعجب گفتم از چي؟ گفت: تو بيا خودت 
مي فهمي. تا پارك محل��ه راه زيادي نبود. وقتي 
رسيديم گشتيم و يك نيمكت خالي پيدا كرديم 
و نشس��تيم. جعفر مدام به ساعتش نگاه مي كرد 
و انگار منتظر كس��ي بود. چند دقيقه بعد از دور 
سروكله منوچهر پيدا ش��د. منوچهر از دوستان 
جعفر بود. وقتي به ما رسيد بعد از سالم و دست 

دادن، جعفر گفت: آوردي؟

 منوچهر گفت آره ولي... جعف��ر گفت: بده نترس، 
صابر از خودمونه. منوچهر كه خيالش راحت شد از 
توي كيفش يك بسته بيرون آورد و به جعفر داد و 
گفت به اين رفيقت هم تعارف كن شايد بعداً طالب 
ش��ه. جعفر خنديد و گفت: اي... ميخواي مشتري 
جذب كني آره؟ منوچهر خنده كنايه آميزي كرد و 

پولي از جعفر گرفت و رفت. 
جعفر ابت��دا نگاهي به اطراف انداخت و س��پس به 
من گفت: صابر با يه تفريح ت��وپ چطوري؟ گفتم: 
چه تفريحي؟ جعفر گفت: ي��ه تفريح خفن. گفتم 
درست بگو ببينم چي ميخواي بگي؟ جعفر فندكي 
از جبيش درآورد و بعد بسته اي را كه منوچهر داده 
بود باز كرد. درون بسته چند نخ سيگار بود. او گفت: 
ايناهاش، مايلي با هم بزنيم؟ با تعجب گفتم: جعفر 
تو هم سيگار مي كشي؟ جعفر گفت: اي بي كالس 
اينا كه سيگار نيستند. گفتم پس چيه؟ گفت: به اينا 
ميگن گل يه نوع مواد نش��اط آوره كه از گياه تهيه 

ميش��ه و اصاًل اعتياد هم نداره. گفتم مگه ميشه؟ 
تا اونجاي��ي كه م��ن مي دونم اكثر م��واد مخدرها 
ريشه ش��ون گياهيه. جعفر گفت: خيل��ي فاز داره. 
گفتم نه جعفر من با تفريح و اين چيزا مخالف نيستم 
ولي اهل اين جور كارها نيستم. جعفر گفت: اگه از 
پولش مي ترسي نگران نباش مهمون من. گفتم نه 
اصرار نكن. جعفر كه ديد نمي توان��د مرا وادار كند 
گفت: پسر تو خيلي ترسويي، فكر نمي كردم اين قدر 
اُّمل باشي، بابا همه بچه ها اين چيزا جز تفريحشونه 

تو چقدر عقب مونده اي!
گفتم: ببين جعفر، عقب مونده، اُّمل، ترسو، هر چي 
ميخواي فكر كن من نيس��تم. بلند ش��دم كيفم را 
برداشتم و خواستم راه بيفتم كه جعفر گفت: صابر 
فكر نمي كردم اين قدر نامرد باشي، به تو هم ميگن 

رفيق؟
گفتم: اگه اينجور كارها مردونگيه آره من خوشحالم 

كه خيلي نامردم و خيلي اُّمل و ترسو.

رهنمودهاي
        آقـا   به 

آينده سازان

با سرگرمي، تفريح و شادي جوان ها خيلي موافقم 
اما بعضي از سـرگرمي ها و تفريح هـاي منحرف را 
دشـمن به قصد غافل كـردن جوانان عمـداً وارد 
جامعه ما مي كند.   12/24/ 1383

كمبود علم و عقب افتادگي علمي كشور را جبران
 كنيد؛ و اين با درس خواندن حاصل مي شود.

1380/8/12 

كسـي خيال كند حاال درس نخوانيـم اما خدمت 
كنيم، نتيجه اي ندارد. بدون درس خواندن نمي شود 
 1368 /12/22 خدمت كرد.  

در فعاليت هاي اجتماعي حضور داشـته باشـيد؛ 
منتها مواظب باشيد اين فعاليت اجتماعي شما را 
از درس خواندن دور نكند.   1383/12/13
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خب نو ه هاي گلم اون حرفي كه  گفتم خيلي مهمه 
اينه كه سعي كنيد معتاد بشويد

مگه اعتياد بد نيست؟
 همه ميگن اعتياد

 خانمان سوزه!

ميشه توضيح بدين؟

نه هميشه هم  اعتياد بد نيست

بله  اعتيادبه كارهاي خوبي مثل
سحرخيزي،ورزش،نظم و 

انضباط، مطالعه و كارهاي مثبت

 جداً؟ 
باشه

 سعي مي كنيم


