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وي ژه كودك ونوجوان

داستان تصويري :   روباه پير و  دزدي دريايي

زنگ اس��تراحت بي��ن دو كالس من، س��اغر و 
سمانه در حياط مدرس��ه روي نيمكت نشسته 
بوديم و طبق معمول هميش��ه از هر دري حرف 
مي زديم. ساغر ادكلني را نشان مي داد و از شركت 
سازنده اش تعريف و تمجيد مي كرد و حرف ادامه 
پيدا كرد تا بح��ث به مد و لباس و نوع پوش��ش 
خارجي كش��يد. م��ن گفتم: »پوش��ش و لباس 
غيرايراني هرچقدر هم عالي باش��ه بهتره كه ما 
از جنس ايراني و توليد كشور خودمون استفاده 
كنيم، حتي اگه مد نباش��ه.« ساغر كه انگار به او 
بر خورده بود با نيش��خند گفت: »ب��رو بابا با اين 

قيافه ات...«
من كه از اين حرف س��اغر ناراحت ش��ده بودم، 
گفتم: »مگه قيافه ام چشه؟« ساغر گفت: »چش 
نيس��ت؟! اينم تيپ و قيافه اس��ت ك��ه داري؟« 
گفت��م: »خب من مث��ل تو ولخرج��ي نمي كنم 
هر روز يه مد بپوش��م.« س��اغر گف��ت: »اوه اوه! 
گربه دس��تش به گوش��ت نمي رس��ه پيف پيف 
مي كنه! تو اگر هم بخ��واي نمي توني تيپ بزني. 
چون بهت نمياد! خوش��گلي و خوش تيپي ذاتيه 
عزيزم، به دست آوردني نيست. اگه تيپ من برات 
جالب نيست، تقصير من نيست، مشكل از قيافه 
خودته!« گفتم: »من مش��كل ندارم، قيافه ام هم 
هيچي ش نيست.« س��اغر با لحن كنايه آميزي 
گفت: »جدي؟ ولي من پيش��نهاد مي كنم بري 
يه سر به اين مؤسس��ات زيبايي بزني. مطمئنم 
نظرت عوض مي ش��ه.« عصباني شدم. خواستم 
جواب حرف هاي ساغر را بدهم كه سمانه دوست 
مشترك من و ساغر كه تا آن لحظه ساكت مانده 
بود، گفت: »ببينيد بچه ها اين بحث ها فايده اي 
نداره. بهتره تمامش كنيد.« رو كردم به س��مانه 
و گفتم: »س��مانه ت��و بگو كي اول ش��روع كرد؟ 
خودت شاهدي كه س��اغر چطور من رو مسخره 
كرد. االن يه مدته مدام ب��ه تيپ و قيافه من گير 
مي ده. تا حاال چند بار بهم تيكه انداخته كه من 
خوشگل نيستم و چنينم و چنانم و خوشگلي و 
خوش تيپي خودش رو به رخ من مي كش��ه. من 

به خاطر رفاقت به روي خ��ودم نياوردم. گناه من 
چيه پوستم سبزه است و پوست او روشن؟ خب 
ما جنوبي ها پوس��تمون تيره تره، حاال ساغر بايد 
من رو به خاطر چيزي كه در انتخابش اختياري 
نداشتم مسخره كنه؟« ساغر دويد وسط حرفم و 
با تفاخر گفت: »قيافه ات چي؟ اونم دست خودت 
نيس��ت؟ نمي توني خوش تيپ باش��ي و مد روز 
لباس بپوشي؟ چيه همه ش عصر حجري لباس 
مي پوشي بابا! يه كم س��ر و وضعت رو مطابق مد 
روز بكن.« عصباني ش��دم، گفتم: »اگه من عصر 

حجري ام پس تو هم...« 
س��مانه نگذاش��ت حرفم را ادامه بده��م، گفت: 
»بچه ها چ��ه خبرتون��ه آخه؟ اي��ن بحث ها چه 
فايده اي داره؟« ساغر به س��مانه گفت: »سمانه 

تو از ما بزرگ تري. تو قضاوت كن. من چيز بدي 
گفتم؟« سمانه گفت: »خب واقعاً مي خواي نظرم 
رو بدوني؟« ساغر گفت: »بله، اگه اشتباه مي كنم 
بدون رودربايستي بگو.« سمانه فكري كرد و گفت: 
»من نظرم رو با يك داس��تان مي گم. موافقي؟« 
ساغر گفت: »داستان؟ داس��تان چي؟« سمانه 
گفت: »من چند روز پيش كتاب داستاني خريدم 
كه مطالبش خيلي آموزنده هستند. اتفاقاً يكي از 
اون داستان ها به موضوع بحث تو و شيرين خيلي 
مرتبط هست. اگه موافق باشين براتون بخونم.« 
س��اغر گفت: »خب همينطوري خالصه اش رو 
بگو.« سمانه گفت: »نه، لطفش به خوندن از روي 
كتابه. اگه حوصله داري بخونم؟« س��اغر گفت: 
»باش��ه، بخون گوش مي دم.« بعد س��مانه رو به 

من كرد و گفت: »تو چي شيرين؟ دوست داري 
بخونم؟« من كه براي سمانه احترام زيادي قائل 
بودم سري تكان دادم و لبخندي تحويلش دادم 
و منتظر خواندن داستانش شدم. سمانه كتابش 
را از توي كيفش در آورد و شروع به خواندن كرد: 
»در يك شهربازي پس��ركي سياهپوست به مرد 
بادكنك فروش��ي نگاه مي ك��رد. بادكنك فروش 
براي جلب توجه يك بادكنك قرمز را رها كرد تا 
در آس��مان اوج بگيرد و بدين وسيله جمعيتي از 
كودكان را كه براي خريد بادكنك به والدينشان 

اصرار مي كردند، جذب خود كرد. 
سپس يك بادكنك آبي و همينطور يك بادكنك 
زرد و بعد از آن يك بادكنك سفيد را به تناوب و 
با فاصله رها كرد. بادكنك ها سبكبال به آسمان 

رفتند و اوج گرفتند و ناپديد شدند. 
پسرك سياهپوست هنوز به تماشا ايستاده بود و 
به يك بادكنك سياه خيره شده بود! تا اينكه پس 
از لحظاتي به بادكنك فروش نزديك شد و با ترديد 
پرسيد: »ببخشيد آقا! اگر بادكنك سياه را هم رها 

مي كرديد آيا باال مي رفت؟«
مرد بادكنك فروش لبخندي به روي پسرك زد 
و نخي كه بادكنك سياه را نگه داشته بود بريد و 
بادكنك به طرف باال اوج گرفت و پس از لحظاتي 
گفت: »پسرم آن چيزي كه س��بب اوج گرفتن 
بادكنك مي شود رنگ آن نيست بلكه چيزي است 

كه در درون خود بادكنك قرار دارد.« 
دوس��ت عزيز من، زندگي هم همينطور است و 
چيزي كه باعث رشد آدم ها مي شود رنگ و ظاهر 
آنها نيست. مهم درون آدم هاست كه تعيين كننده 
مرتبه و جايگاهشان اس��ت و هرچقدر ذهنيات 
ارزشمندتر باشند، جايگاه واالتر و شايسته تري 

نصيب آدم مي شود.« 
سمانه كتابش را بس��ت و رو به هر دوي ما كرد و 
گفت: »خب بچه ها چطور بود؟ داستان آموزنده اي 
بود نه؟« ساغر كه انگار متوجه موضوعي شده بود 
با لحني ماليم گفت: »بله سمانه راست مي گي. 
حق با شيرينه. من يه كم بد حرف زدم.« بعد رو 
به من كرد و گفت: »ش��يرين اگه بهت برخورد 
عذر مي خوام.« خنديدم و گفتم: »مهم نيس��ت. 
فراموش كن.« من هم از سمانه خواستم تا كتابش 

را به امانت بگيرم. 

روزي   روزگاري...

  نويسند ه و تصويرگر  :
         حسين كشتكار

موتور كشتي خراب شد. 
مهندسان زيادي تالش كردند مشكل را حل كنند 

اما هيچ كدام موفق نشدند!
سرانجام صاحبان كشتي تصميم گرفتند مردي را 

كه سال ها تعميركار كشتي بود، بياورند. 
وي با جعبه ابزار آمد و بالفاصله مش��غول بررس��ي 

دقيق موتور كشتي شد. 
دو نفر از صاحبان كش��تي نيز مشغول تماشاي كار 

او بودند. 
مرد از جعبه ابزارش آچار كوچكي بيرون آورد و بعد 
گوش خود را نزديك بدنه كش��تي كرد و همانطور 
به آرامي ضربه اي به قس��متي از موتور مي زد و اين 
كار را چندين مرتبه تكرار كرد. مرد كه انگار متوجه 
چيزي شده باش��د، بالفاصله جعبه موتور را باز كرد 

و يك پيچ كوچك را از جعبه ابزارش برداشت و در 
جاي مخصوصي از موتور كشتي بست و دوباره دكمه 
استارت موتور كشتي را فشار داد و موتور شروع به 

كار كرد و درست شد. 
روز بعد صورتحسابي به مبلغ يك ميليون تومان از 
آن مرد دريافت كردند. صاحب كشتي با عصبانيت 

فرياد زد:
او واقعاً هيچ كاري نكرد!

يك ميليون تومان براي يك پيچ ساده؟
بنابراين از آن مرد خواس��تند ريز صورتحس��اب را 

برايشان ارسال كند.
مرد تعميركار نيز صورتحس��اب را اينطور برايشان 

فرستاد:
پيچ و مهره: هزار تومان

تشخيص اينكه چه چيزي موتور را از كار انداخته: 
۹۹۹ هزار تومان

زير آن نيز نوشت: تالش كردن مهم است. 
اما دانستن اينكه كجاي زندگي بايد تالش كرد

مي تواند همه چيز را تغيير بدهد. 

قيمت تجربه اندوختن چقدر است؟

 جواني كه نمي خواهد كم بياورد
خيل��ي وقت ها دوس��ت نوجوان��ي مي دان��د او واقعاً 
نمي خواهد سيگار بكش��د اما چون با او رودربايستي 
دارد به همين دليل مقدار كمي به او پيشنهاد مي كند 
و متأسفانه از آنجا كه نوجوان به تظاهر و ادعا تمايل 
دارد و نمي خواهد جلوي دوستانش كم بياورد، ممكن 

است پيشنهاد را بپذيرد.

خودنمايي
تحقيقات نشان داده در برخي موارد ، استعمال سيگار 
در نوجوانان، جنبه خودنماي��ي دارد و آرام آرام براي 

كسب شهرت صورت مي گيرد.  

 سيگار كشيدن چرا و به چه علت؟ 
به طور حتم اكثريت قريب به اتفاق ش��ما نوجوانان 
عزيز از دخانيات به دور هس��تيد اما براي اطالع آن 
دسته از نوجواناني كه ممكن است ندانسته و از روي 
ناآگاهي به س��مت دخانيات كشيده شوند، مطالبي 
را مي آوريم. ب��ه گفته محققان س��نين نوجواني  به 
اين سبب حساس اس��ت كه دوران شخصيت سازي 
نوجوان اس��ت و هر تجربه اي در اثر تك��رار و عادت 
باعث مي ش��ود تا آخر عمر جزو شخصيت ذاتي فرد 
شود و هرگاه بخواهد رفتار ناشايستي كه عادت شده 
را از خود دور سازد به راحتي امكان پذير نخواهد شد. 
حاال در ادامه چند علت كه موجب تمايل به استعمال 

دخانيات مي شود را به طور مختصر مي آوريم. 

كشيدن سيگار از روي كنجكاوي
يكي ديگ��ر از داليل روي آوري نوجوانان به س��يگار، 
كنجكاوي در امتحان كردن آن اس��ت ك��ه اغلب از 
طريق دوستان و همساالن تبليغ مي شود و آرام آرام 
براي ادامه اين تجربه، بهانه ه��اي ديگري نيز فراهم 

مي شود. 

حكايت كنندكه        .   .     .

نيشخند
* انصاف

در تا كس��ی نشس��ته بوديم راننده مش��غول سيگار 
كش��يدن بود بهش گفتم: هي��چ ميدونی 30 درصد 

ضررش به تو ميرسه 70 درصدش به من؟
 فوراً سيگار را تعارفم كرد و گفت : 

 نه من اينقدم بي انصاف نيستم  خب بيا تو بكش!

*كاله برداري
  طرف ميره يه طوطی بخره، 
مغازه داره ميخواد سر كارش 
بذاره به جاي طوطي يه جغد 
بهش مي��ده. يك م��اه بعد 
مغازه دار طرف رو تو خيابون 
ميبينه ميپرسه: طوطی  ات 
چطوره، خوب حرف ميزنه؟ 
يارو ميگه: حرف كه نه ولی  

خيلي نفرين ميكنه.
 مغازه دار ميپرس��ه: نفرين 

به كي؟
 ميگه: به كالهبردارها!
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بـادكـنـك هاي رنـگي
تلنُگ��ر

تقليد از ديگري
تقليد از پدر سيگاري و اطرافيان نيز تأثير زيادي در 

سيگاري شدن نوجوان دارد. 

 خب دونالد جان  بگو
 چي كارم داشتي

ترزا ميخوام يه كاري
 برايم انجام بدي 

آفرين حاال  ثابت شد شما
 انگليسي ها چقدر به ما

 امريكاييها وفادار هستيد

بله ولي چه دردسري برايماموريت انجام شد 
 ما درست كردي دونالد!

دردسر؟

چه كاري 
ترامپ جان

خب مگه االن چي شده ؟

چي ميخواستي بشه؟

ميخوام نفتكش ايراني كه از
 تنگه جبل الطارق رد ميشه رو توقيف كني

باشه

  قبال به ما انگليسي ها ميگفتن 
روباه  پير استعماراما تازگي ها 
     دزد دريايي هم اضافه شده


