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وي ژه كودك ونوجوان

داستان تصويري:  سوء ظن

7 ويژگی يك دوست 
واقعي و مورد 

اطمينان.

نيشخند

زنگ استراحت در حياط مدرسه هركسي به كاري مشغول بود؛ بعضي  
يك گوشه اي گير آورده و خوردني هايش��ان را از كيف بيرون آورده 
بودند و مي خوردند و بعضي ديگر گروه گروه جمع ش��ده با همديگر 
صحبت مي كردند. در اين ميان سهيل كه از بچه هاي همكالسي ما 
درشت هيكل تر بود، بيشتر اوقات معركه مي گرفت و سربه سر ديگر 
بچه ها مي گذاش��ت. هرچند خودش مي گفت شوخي مي كند ولي 
اغلب كارهاي او بيشتر جنبه خشونت و آزار داشت تا شوخي و تفريح 
و گاهي ش��وخي هايش تا آنجا پيش مي رفت كه منجر به دلخوري 

بچه ها مي شد. 
زنگ كالس كه ب��ه صدا درآمد بچه ها از حياط مدرس��ه به س��مت 
كالس ها حركت كردند. آقاي ناصري معل��م ادبيات هنوز به كالس 

نيامده بود. وارد كالس كه ش��دم صداي س��هيل را از پش��ت س��ر 
مي شنيدم كه با شهرام يكي ديگر از همكالسي ها صحبت مي كرد. 
هنوز روي نيمكت ننشسته بودم كه ناگهان ضربه اي به سرم خورد و  
پشت گردنم احساس سوزش شديدي كرد. برگشتم ببينم موضوع 
چيست. ديدم سهيل دست بر شانه ش��هرام انداخته و غش غش به 
قيافه خش��مگين من مي خنديد و مي گفت: »نگفتم خيلي باحاله. 
ببين قيافه ش رو...« گفتم: »س��هيل مگه مرض داري؟ چرا اين كار 
رو كردي؟« س��هيل در جواب اعتراض من يكريز مي خنديد. گفتم: 
»مي خندي؟ اين خنده ها رو توي دفتر واسه مدير و ناظم بكن...« و 
خواستم از كالس خارج شوم و به سمت دفتر مدرسه بروم كه سهيل 
دويد و از من جلو افتاد و درس��ت روبه روي من و پشت به در كالس 

قرار گرفت تا مانع رفتنم شود. باخنده گفت: »مسعود كجا؟ صبر كن 
بابا! ش��وخي كردم. به جون جفتمون منظوري نداشتم.« برگشتم 
با دلخوري گفتم: »آدم ناحس��ابي هركار دلت بخ��واد مي كني بعد 
مي گي ش��وخي كردي؟ تو كجا ديدي به اين كارها بگن شوخي؟« 
سهيل گفت: »خيلي خب بابا! تو بچه ننه اي من چي كار كنم؟ من با 
همه از اين شوخي ها مي كنم.« گفتم: »واقعاً با همه همين كارها رو 
مي كني؟« سهيل گفت: »آره! تازه از اين بدترشم مي كنم. هيچ كس 
هم حرفي نمي زنه. فقط تو جنبه شوخي نداري.« گفتم: »آخه آدم 
ناحسابي! مشت و لگد انداختنم شد شوخي؟ از سر راهم برو كنار.« 
س��هيل هر دو دس��تش را به دو طرف لنگه در كالس گذاشته بود و 
نمي گذاش��ت از كالس بيرون بروم. در همين موقع بهروز از انتهاي 
كالس باعجله خودش را به در رس��اند. مي خواست از كالس بيرون 
برود اماسهيل همانطور دو دستش را به چارچوب در نگه داشته بود و 
مانع رفتنش شد. سهيل با ديدن بي تابي بهروز، شيطنتش گل كرد و 
تحريك شد تا سر به سرش بگذارد. گفت: »كجا با اين عجله؟« بهروز 
گفت: »برو كنار بابا! دستشويي دارم.« س��هيل مثل هميشه خنده 
تمسخرآميزي زد و گفت: »تازه زنگ كالس خورده، چرا توي زنگ 
استراحت دستشويي نرفتي؟« بهروز كه معلوم بود خيلي تحت فشار 
قرار گرفته همانطور كه اين پا و آن پا مي كرد، طلبكارانه جواب داد: 
»براي دستشويي رفتن هم بايد از جنابعالي اجازه بگيرم؟« و بدون 
اينكه منتظر جواب س��هيل باشد با فشاري به س��ينه سهيل او را به 
كناري زد و به سمت دستشويي حياط مدرسه دويد. سهيل كه خود را 
شكست خورده ديد براي تالفي به اطرافش نگاه كرد و هنگامي چيزي 
پيدا نكرد فوراً لنگه كفشش را بيرون آورد و به طرف بهروز پرتاب كرد 
اما در همين موقع كفش سهيل محكم به صورت معلم ادبيات كه در 
حال وارد شدن به كالس بود خورد. آقاي ناصري كه معلوم بود درد 
شديدي دارد به ديوار تكيه داد و دو دستش را روي چشمش گذاشت 
و از مبصر كالس خواست فوراً به دفتر مدرس��ه اطالع دهد. فرداي 
آن روز س��هيل را به همراه پدرش جلوي دفتر مدرسه ديدم. پدرش 
از آقاي ناصري كه صورتش باندپيچي ش��ده ب��ود التماس مي كرد 
سهيل را ببخشد و يك بار ديگر به او فرصت بدهد. گرچه از اتفاقي كه 
براي آقاي ناصري پيش آمده بود خوشحال نبودم اما از طرفي ديگر 
اميدوار بودم اين اتفاق درس عبرتي براي سهيل باشد تا در رفتارش 

تجديدنظر كند.

احتماالً شما هم جزو آن دس��ته از كساني هستيد كه 
مي دانيد ويژگي يك دوس��ت خوب چيس��ت و اصاًل 
خصوصيت يك دوست واقعي و مورد اطمينان چيست. 
در ادامه با ما همراه ش��ويد تا چند مورد از نش��انه هاي 
يك دوست مناسب را برايتان بگوييم و البته اين را هم 
بگوييم تعداد كمي از افراد هستند كه هميشه همه اين 
خصوصيت ها را داشته باشند. اما دوستي كه بيشتر اين 

موارد را دارد براي تو بهتر و مناسب تر است:

كسي كه شما را تشويق 
مي كند تا موفق بش�وي 
و به هدف هايت برسي و 
از موفقيتت خوش�حال 

مي شود.

 شوخي هاي دردسرساز

*سن اسب
خريدار: وقتي دستم را در دهان اسب شما 
كردم كه ببينم چند دندان دارد تا سنش را 

تشخيص دهم ، دست من را گاز گرفت.
دومی: عيبی ندار د او هم  ميخواست بداند 

شما چند انگشت داريد!!

*رسيدن ميوه
آم�وزگار  : خب بچه ها با چهار فصل س�ال 
آشنا ش�ديم . حاال به من بگيد كه بهترين 

موقع چيدن ميوه كی است؟
يکی از ش�اگردان: آقا وقتی كه در باغ باز و 

باغبان در خواب و سگ بسته باشد!!

 عاقل، مهربان، راستگو، 
صميم�ي، بي ري�ا، امين 
محت�رم،  وف�ادار،  و 
م�ؤدب،  باش�خصيت، 
مسئول و وظيفه شناس 

باشد.

رابطه مثب�ت و محکمي 
با پدر و م�ادرش و بقيه 

بزرگ تر ها دارد.

در مورد درس و مدرسه 
جدي و دانش آموز خوبي 

است.

دي�د مثبتي نس�بت به 
آينده دارد.

خودش را دوس�ت دارد 
و به خ�ودش و ديگران 

احترام مي گذارد. 

از شرايط و موقعيت هاي 
خطرناك دوري مي كند.

- بچه ها كي مي دونه  كارنامه ها رو كي مي دن؟

حتماً توي هفته آينده. چون هفته آخريه كه مدرسه ميايم...

حاال چه فرقي مي كن��ه كي؟ باالخ��ره قبولي ه��ا و روفوزي ها 
معلوم ميشن.

من كه از وضع خودم خبر دارم. احتماالً 
تابستون رو بايد براي رياضي وقت بگذارم.

- خيلي هم خوب فرق داره سهيل. چون معلوم مي شه
كيا خرخوني كردن! كيا اليي كشيدن! 

بچه ها ك��ي هدفون داره  به��م يك��ي، دو روزه قرض 
بده؟

واي من كه از همين االن استرس دارم.

 حقته جعفر! از بس نشستي بازي و موسيقي و فيلم دانلود 
كردي و وقتت رو پاي گوشي گذاشتي...

 كريم تو خودت هم بهتر از جعفر نبودي ها!

من كه مثه جعفر وقت گذروني نكردم. من فقط
  موسيقي گوش مي دادم و درسم رو هم مي خوندم.

حاال چه فرقي مي كنه؟ چه موس��يقي، چه فيلم 
همه اش وقت گذرونيه.

من  كه  تصميم گرفتم از سال  ديگه  كالً بي خيال گوشي بشم.

با شناختي كه من از تو دارم عمراً بتوني جعفر!

جدي مي گم! با خودم عهد كردم اگه امسال
  نمره بيارم ديگه سراغ گوشي نمي رم.

راستي بچه ها! من گوشي اَپلم رو مي فروشم كي مي خواد؟

اگه مارك اَپل است من مي خوام.  پولش هم نقده!

 اِ جعفر تو نبودي گفتي ديگه سراغ گوشي نميري؟

 نگفتم آدمش نيستي جعفر؟ توبه گرگ مرگه!

- بابا يكي بگه باالخره كارنامه ها رو كي ميدن؟
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روزي   روزگاري...

  نويسند ه و تصويرگر  :
         حسين كشتکار
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تو  چرا ازصبح تا حاال حرف نميزني؟ من كه مقاله ام داره تموم ميشه 
مشكوك ميزني ها! 

 حتما يه ريگي تو كفشت هست 
وگرنه ساكت نمي موندي

 من  از  آدم هاي نامرد خيلي بدم مياد
آدم هايي كه كلك  ميزنن و سكوت ميكنند

 چي مينويسي؟
 هان اين نوشته  رو 

من بخونم ؟ معذرت ميخوام در باره ات
من اگه حرف نمي زنم بد حرف زدم

 بخاطر اينه كه
  دندانم را جراحي
 كردم به همين  

 خاطرنميتوانم
 صحبت كنم  


