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وي ژه كودك ونوجوان

بگو مگو هاي پيمان با مامان به اوج خودش رسيد. 
يكي او گفت و صدتا پيمان. كار دعوا كه باال كشيد، 
پيمان با عصبانيت از خانه بيرون زد و به طرف پارك 
محله راه افتاد. چند دقيقه تا پارك بيشتر راه نبود. 
در پارك ي��ك نيمكت خالي پيدا كرد و نشس��ت. 
پيمان هنوز در ح��ال و هواي دعوا ب��ود و آن قدر 
هيجان داشت كه انگار هنوز در وسط ميدان معركه 
دعوا قرار دارد. حرف هاي مادرش را به ياد مي آورد و 
او با لحن تندي جواب مادرش را مي داد و بي اختيار 
دستانش را تكان مي داد. از اينكه كم نياورده بود و 
مقابل انتقاد هاي تند مادرش ايستادگي كرده بود 
احساس پيروزي مي كرد اما وقتي به ياد بعضي از 
جمالتش مي افتاد از خودش خجالت مي كش��يد. 
با خودش گفت: چطور جرئت ك��ردم آن حرف ها 
را بزنم؟! در پارك جايي كه نشسته بود به خيابان 
نزديك بود و با پياده رو چندان فاصله اي نداش��ت. 
چشمانش را بست و سعي كرد به اتفاقي كه افتاده 
فكر نكند. به نيمكت تكيه  زده و انگشتان دو دستش 
را درهم كرده و تكيه گاه س��رش ق��رار داد. كمي 
سرش را عقب كشيد و چش��مانش را بست و فقط 
به صداهايي كه از اط��راف مي آمد گوش مي داد تا 
شايد از تنش و هيجاني كه به وجود آمده بود كاسته 
شود. غرق افكارش بود كه سالم كردن كسي او را به 
خودش آورد. پيمان به طرف صاحب صدا چرخيد. 
صاحب صدا كس��ي نبود جز نوجواني ك��ه تقريباً 
هم سن و سال خودش بود. جوانك مؤدبانه گفت: 
خوبي؟ من سپهر هس��تم. پيمان كه فكر مي كرد 
جوانك او را مي شناس��د گفت: ممنونم. ببخشيد 
به جا نم��ي آورم. من قباًل ش��ما رو جاي��ي ديدم؟ 
جوان گفت: فكر نمي كنم اما مهم نيست، مي تونم 
چند لحظه وقتتون رو بگيرم؟ مزاحمتون نيستم؟ 
پيمان گفت: مزاحم نه، بفرماييد كاري داش��تيد؟ 
جوانك گفت: مش��كلي براتون پيش آمده؟ پيمان 
گفت: مشكل؟ نه. چطور؟ سپهر گفت: آخه خيلي 

غرق خودت بودي و مدام با خودت حرف مي زدي. 
خواستم بدونم اگه مش��كلي براتون پيش آمده و 
كاري از دس��تم برمياد براي حل مشكلتون انجام 
بدم. پيمان گفت: آخه چه دليلي داره به كسي كه 
نمي شناسيش كمك كني؟ جوانك گفت: كمك به 
همنوع دليل خاصي نمي خواد. همين طوري ديدم 
خيلي با خودت درگيري، گفتم شايد بتونم كمكي 
كنم. پيمان كه حس انسان دوستي جوانك نظرش 
را جلب كرده بود گف��ت: حقيقتش با مادرم دعوام 
ش��ده. جوانك گفت: بي خيال بابا، اينجور كه تو با 
خودت حرف مي زدي و درگير بودي من فكر كردم 
كشتي ات غرق شده. خب اينكه طبيعيه، منم هر روز 
با مادرم دعوام ميشه. جوان صورتش رو جلو آورد و 

با دست جايي از صورتش را كه كبود شده بود نشان 
داد و گفت: ببين همين هفته پيش سر دير رفتن 
به خونه باهاش دعوام ش��د، اونم كه تو آشپزخونه 
بود مالق��ه رو پرت ك��رد تو صورت��م. چيز مهمي 
نيست مهم اينه كه خوب بتوني بعدش اعصابت رو 
مديريت كني. پيمان كه شنيد جوانك هم مثل او با 
مادرش دعوا دارد احساس همدردي كرد و پرسيد: 
چرا همه مامانا اين طورين؟ هي به آدم گير ميدن. 
جوانك پرسيد هميش��ه دعوا داري؟ حاال سر چي 
دعوات شده؟ پيمان گفت: سر همه چي. سر چيزاي 
الكي. سر نظم و انضباط خونه. سر درس خوندن. سر 
تلويزيون تماشا كردن. چه مي دونم گيراي الكي، 
ديگه اعصاب واسه آدم نمي ذارن كه. از صب تا شب 

بايد هي دستورات مامان و بابا را مو به مو اجرا كنم. 
اينكه نشد زندگي. بعضي وقتا واقعاً به هم مي ريزم 
انقدر اعصابم خورد ميش��ه كه از ش��دت ناراحتي 
سردرد مي گيرم. يكي نيست بهشون بگه بابا ما ديگه 
ني ني كوچولو نيستيم اين قدر نصيحتمون نكنين. 
سپهر گفت: االنم س��ردرد داري؟ پيمان گفت: آره 
يه خورده س��رم درد مي كنه.سپهرگفت: ميخواي 
من كمكت كنم كمي آروم بش��ي؟ پيمان پرسيد 
چطوري؟ س��پهر گفت: اول بگو ببينم ظرفيتشو 
داري به كسي نگي و بين خودمون بمونه؟ پيمان 
با تعجب پرسيد؟ چي بين خودمون بمونه؟ سپهر 
گفت: اين كمكي كه ميخوام بهت بكنم قول بدي 
به هيشكي نگي؟ پيمان با تعجب پرسيد: اين چه 
جور كمكيه كه هيچ كس نبايد بفهمه؟ سپهر گفت: 
ببينم تو دوس داري من كمكت كنم، بهت آرامش 
بدم و از اين عصبانيت بيرون بياي��ي يا نه؟ پيمان 
گفت: خب آره ولي چه ج��ور؟ جوانك گفت: االن 
مي فهمي. بعد به اطراف نگاه��ي انداخت و وقتي 
مطمئن شد كسي متوجه آنها نيست يك بسته از 
جيبش درآورد و به طرف پيمان گرفت و گفت بيا 
اين اون چيزيه كه بهت آرامش ميده. پيمان بسته 
نايلون سبز رنگ را گرفت و با دقت نگاه كرد سپس 
از جوانك پرسيد: اين چيه؟ سپهر گفت: اين گله، 
براي رفع اضطراب عاليه. پيمان با تعجب پرس��يد 
گل؟ ولي اين پودر سبزرنگ كه گل نيست.  سپهر 
خنديد و گفت: درس��ته اين يه اصطالح��ه. اينها 
برگ هاي نوعي گياهه ك��ه بروبچ بهش ميگن گل. 
خيلي نش��اط آوره باعث رفع تنش مي شه. يه نوع 
آرامبخشه. بيا اوليش مهمون من استفاده كن اگه 
خوش��ت اومد من هر روز برات ميارم. تازه قيمت 
چنداني هم نداره! پيمان با شنيدن اين جمله كه: 
»قيمت چنداني نداره« متوجه منظور جوانك شد. 
گفت: آهان پس تو فروش��نده ايناي��ي و به خاطر 
كسب و كار خودت دوس داري به من كمك كني 
و بعد بسته رو به جوانك داد و گفت: ببين درسته 
كه من با مامانم دعوام شده ولي اگه تا آخر عمر هم 
صد برابر از اين بگو مگو ها هم داش��ته باشم حاضر 
نيستم تو دام اعتياد بيفتم. جوانك كه دستش رو 
ش��ده بود گفت: من كه منظور بدي نداشتم، فقط 
خواستم بهت كمك كنم. در ثاني گل كه بد نيست. 
اين با مواد مخدر ف��رق داره. االن همه جوونا از اينا 
اس��تفاده ميكنن. پيمان گفت: نگو همه. پاشو برو 
دنبال كارت من اهل اين چيزا نيستم. جوانك كه 
انتظار چنين رفتاري را از پيمان نداشت گفت: منو 
باش كه مي خواستم كمكت كنم ولي مطمئنم بعداً 
پشيمون ميشي. پيمان در جواب جوانك گفت: اگه 
نري پليس را خبر مي كنم وجوانك با شنيدن اسم 

پليس از معركه فرار كرد.  

روزي   روزگاري...

  نويسند ه و تصويرگر  :
         حسين كشتكار

نكاتي كه بايد درباره مصرف »ُگل« بدانيد

بشنو و باور نكن
حس كنجكاوي، ابراز وجود و نمايش بزرگ شدن، 
احساس تعلق به گروه همساالن مي تواند از داليل 
رو آوردن به مصرف ماده مخدر باشد. از طرف ديگر 
تفكر غلط اعتيادآور نبودن گل باعث ش��ده عده اي 
مصرف اين ماده مخدر را آرامش بخش تلقي كنند. 
به همين بهانه مختص��ري در باره مضرات اين ماده 

مخدر خطرناك توضيح مي دهيم. 
مصرف درازمدت گل يا ماريجوان��ا به بي انگيزگي 
مزم��ن مي انجامد و فرد نس��بت به هم��ه اهداف و 
آرزوهاي خود بي انگيزه مي شود. پس اگر شنيدي 
كه در ميان مفاخر علمي و دانشمندان حتي يك نفر 

معتاد به ماده مخدر بود، 
 بشنو و باور نكن. 

فرد معتاد روابط اجتماعي خود را از دست مي دهد 
و دچار كاهش عالقه به تالش، پيشرفت و موفقيت 
مي شود. پس اگر شنيدي يك نفر معتاد به رتبه 

باالي ورزشي راه يافته و شهرت جهاني پيدا كرده  
بشنو و باور نكن.

مصرف گل زمينه س��از ب��روز انواع��ي از اختالالت 
روانش��ناختي از جمل��ه اضط��راب، افس��ردگي، 
روان پريشي اس��ت. بنابر اين اگر كسي مدعي شد 
فردي معتاد به مواد مخدر داراي شخصيتي جذاب، 

شاداب، اجتماعي و توانا و محبوب همه مردم است
    بشنو وباور نكن 

و آخ��ر اينكه اگر كس��ي خيال مي كن��د براي حل 
مشكالت و كاهش استرس و به دست آوردن آرامش 

مصرف گل راه حل خوبيه بايد بهش گفت: 
زهي خيال باطل .

 

ُگـلی کـه زندگی را به ِگـل می نـشاند 

داستانتصويري:اعتيادبهموبايل

نيشخند
*مطالعه

معلم به دانش آموز : اگر تو معموالً روزی ۱۰۰ صفحه 
كتاب بخوانی، وقتی كه با هم كالس��ی ات باش��ی در 

مجموع با هم چند صفحه كتاب می خوانيد ؟
دانش آموز: هيچی 

*در آيينه
يه نفر تو آيينه فوت می كرده، دوستش ميگه چی كار 

می كنی؟
ميگه يه چيز رفته تو چشمم.

دوس��تش ميگه: خنگه، تو نبايد فوت كنی، اون بايد 
فوت كنه!
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پسرم اين قدر وقت خودتو 
پاي موبايل نذار

باشه بابا  بگذار اين 
آخه اين وسيله كه براي گيم رو تموم كنم

تفريح و سرگرمي نيست 

ببين تا حاال اين دفعه صد و پنجم هست
كه بازي رو بردم

اي واي يعني تا حاال صدو پنج بار
 اين بازي رو تكرار كردي

 و خسته نشدي؟

نه من فكر مي كنم موضوع جذابيت خب چون جذابه
نيست  چيز ديگه اي هست

 من فكر مي كنم  تو اعتياد
 پيدا كردي

ميگم تو به اين بازي 
معتاد شدي

 اعتياد چيه ؟پدر بيا خودت
 ببين اين فقط يك بازيه

چقدر خنده داره
 مگه موبايل

 هم اعتياد داره؟

خنده دار نيست. اگه  
فكر كني خيلي هم 
نگران كننده است

هر چيزي كه بي حد و حساب 
تكرار بشه   اعتياد مياره

خب حاال راه تركش
 چيه پدر؟ 

خيلي آسونه اينكه بدوني اعتياد 
به هرچيزي  خوب نيست و 
اراده كني ديگه انجامش ندي


