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وي ژه كودك ونوجوان

داستان تصويري : عصاره درسي 

صبح يك روز پاييزي بود. بوي باران تمام خانه ما را 
پركرده بود. ولي با اينكه هوا س��رد بود، خانه ما گرم 
بود. احساس كردم يك نفر باعث اين همه گرما شده 
است. آن آفتاب گرمابخش خانه ما )مادرم( موجب 
شده بود يك روز سرد پاييزي تبديل به يك روز گرم 
ش��ود. از مهر و محبت او خانه ما گرم شده بود. مادر 
مهربانم داش��ت با محبت فراوان لقمه مدرس��ه ام را 
آماده مي كرد. در راه مدرس��ه ب��ه زيبايي هاي پاييز 
فكر مي كردم كه ناگهان قطره كوچك آبي به صورتم 
خورد و مرا متوجه خودش كرد. آنجا بود كه فهميدم 
خدا چقدر عظمت دارد كه توانسته پاييز پر از شگفتي 
را خل��ق كند. صداي ك��وچ پرس��توها و خش خش 
برگ هاي درختان كه از ش��اخه جدا شده و به پايين 
مي آمدند، س��بز و زرد و نارنجي، الاليي قش��نگي را 
به وجود آورده بودند كه فقط مخص��وص پاييز بود. 
ناگهان صداي عظيمي اين الالي��ي را به هم ريخت، 
صداي غرش ابرهايي كه با هم دعوا داشتند كه كي 
قوي تر است و براي نشان دادن قدرت خود، آسمان را 
به گريه مي انداختند. از مهرباني مادر تا سرماي پاييز، 
از الاليي برگ و كوچ پرس��توها تا غرش ابرها و... كه 
همه اينها يك بخش كوچكي از عظمت و بزرگي خدا 
را نش��ان مي داد و من چيزهاي مختلف و زيادي ياد 
گرفته بودم. آن روز از گرماي مهر مادرم بهره مي بردم 
با خوردن لقمه آغش��ته به محبت. وقتي به مدرسه 

رسيدم زنگ انشا بود و موضوع ما پاييز. 

 دعوا بر سر هيچ و پوچ  
امروز براي اولين بار دعوا كردم. با اينكه مي دانستم 
دعوا كردن خوب نيست اما دعوا كردم. تقصير من هم 
نبود شهرام رفته بود روي اعصابم كه بايد برويم پيش 
بهروز تا معلوم شود كه بهروز پشت سر من چه حرف 
بدي زده اس��ت. من هم زيِر بار نرفتم. شهرام گفت: 
»چيه؟ مي ترسي با بهروز روبه رو شي؟« گفتم: »نه؛ 
نمي ترسم. بهروز دوست منه. حاال ممكنه يه چيزي 
گفته باش��ه. خودم بعداً ازش مي پرسم.« اما شهرام 
مدام اصرار مي كرد من و بهروز را با هم روبه رو كند. 
معلوم شد شهرام به صميميت من و بهروز حسادت 
مي كند كه اينقدر س��عي مي كرد حرف هاي بهروز 
را برايم ثابت كند، اما من كه نمي خواس��تم بين من 
و دوس��تم كدورتي پيش بيايد قب��ول نكردم. وقتي 
شهرام مچ دستم را كشيد كه با زور من را پيش بهروز 
ببرد، دستم را كشيدم و او كه ديد من حاضر نيستم 
بيايم، مش��تي به س��ينه ام زد و من هم مشتش را با 
لگد جواب دادم و به اين ترتيب دعواي ما باال گرفت. 
من و شهرام همينطور گالويز بوديم تا اينكه صداي 
كلفتي ما را به خودمان آورد كه مگر اينجا زورخانه 
است كه اينطوري به هم پريده ايد؟ آقاي منصوري 
ناظم مدرسه دو، سه تا پس گردني آبدار نثارمان كرد 
و برايمان خط ونشان كشيد كه از نمره انضباطمان 
كم مي كند. س��اعت بعد وقتي از بهروز سؤال كردم 
كه مگر او راجع به من به ش��هرام چي گفته، قسم و 
آيه خورد كه به شهرام گفته سهيل )يعني من( توي 
درس خوندن خيلي »ميخه« و گفت كه منظورش از 
ميخ اين است كه در درس خواندن زياد سعي و تالش 
مي كنم. بعد پرسيد: »حرف بدي زدم؟« گفتم: »نه. 
ولي معلوم شد شهرام اشتباهي فهميده براي همين 
سعي داش��ت من و تو رو به جان هم بندازه.« بهروز 
پرسيد: »مگه ش��هرام راجع به من چي گفته بود؟« 
خنديدم و گفتم: »هيچي! مي گفت تو گفتي سهيل 

تو درس خيلي بيغه!«   

   گيج بازي در سينما
با غالمرضا، سامان، سهراب، كاوس، جمشيد، كاظم، 
ميالد و كريم رفتيم س��ينما. فيلم اكشن خوبي بود. 
بعد از تعطيل شدن از سينما قرار گذاشتيم جمعه بعد 
دوباره به سينما برويم و فيلمي راكه سالن شماره2 به 
نمايش گذاشته با هم ببينيم. چون خانه من نزديك 
سينما بود مسئوليت خريد بليت را هم به من سپردند 
و هركدام پولش��ان را به من دادند. وقت شروع فيلم 
س��اعت 10 صبح بود و من  بايد يك ساعت قبل در 
سينما باشم بليت ها را تهيه كنم تا وقتي بچه ها آمدند 

ديگر معطلي نداشته باشيم. 
 روز جمعه با صداي مامان از خواب پريدم: »سهيل، 
س��هيل پاش��و. بيا. لنگ ظه��ره! تا ك��ي مي خواي 
بخوابي؟« بيدار كه شدم به ساعت نگاه كردم ديدم 
نيم ساعت از 9 گذشته است. اصاًل يادم رفته بود شب 
قبل به مامان س��فارش كنم صبح زود بيدارم كند. 
پريدم لباس هايم را پوشيدم. دست و صورت نشسته 

و صبحانه نخورده از خانه زدم بيرون. وقتي رس��يدم 
جلوي س��ينما چند دقيقه اي از شروع فيلم گذشته 
بود و بچه ها در سالن نمايش منتظر من بودند. فوراً به 
باجه تهيه بليت رفتم و بليت  ها را تهيه كردم. بچه ها 
از دير كردن من عصباني شده بودند ولي بدون اينكه 
اعتراضي كنند فوراً به سمت س��الن نمايش رفتند. 
با هدايت مأمور كنترل س��ر جايمان نشستيم. فيلم 
شروع شده بود اما با كمال تعجب متوجه شديم فيلم 
تكراري است. وقتي از مأمور كنترل پرسيدم مأمور 
گفت: »ته بليتت رو بده ببين��م.« وقتي با چراغ قوه 
بليت را ديد، گفت: »بچه جون! حواست كجاست؟ 
اين بليت  هايي كه گرفتي مال همين فيلمه. اگه اون 
يكي فيلم رو مي خواستين بايد بليت سالن شماره 2 
رو مي خريدي.« من تازه متوجه شدم به خاطر عجله 
متوجه اين موضوع نشده بودم. بنابراين چون تعويض 
بليت امكان پذير نبود مجبور شديم فيلم هفته پيش 
را يك بار ديگر ببينيم اما تا آخر فيلم دلهره برخورد 

رفقا ول كنم نبود! 

  شستن فرش با جارو!
   هرچه پارچه كش��يدم پاك نشد كه نشد. فكري به 
سراغم آمد؛ از مادر سراغ جاروبرقي را گرفتم. گفت: 
»به به! پسر گلم چي شده؟ قراره كسي بياد خونه كه 
مي خواي اتاق��ت رو جارو كني؟« گفت��م: »نه. فقط 
مي خوام نظافت كنم.« مادر كه قانع نشده بود، نگاه 
معني داري ك��رد و گفت: »من هميش��ه بايد آنقدر 
گلويم رو پ��اره مي كردم تا تو يه ك��م توي كار خونه 
بهم كمك كني، حاال چي ش��ده ك��ه نگفته خودت 
مي خواي جارو به دس��ت بگي��ري؟« گفتم: »آخه 
هميشه كه شما نبايد كار كني، منم بايد كمك كنم. 

مگه خودت نمي گفتي؟«
مادر كه معلوم بود هنوز به نيتم شك داشت جاروي 

دستي را به من داد تا اتاقم را جارو كنم. 
گفتم: »مامان با اين جارو نمي شه. جاروبرقي رو بده.« 
مامان گفت: »چرا نمي شه؟ جاروبرقي الزم نيست. 
اتاقت چند متر جا بيش��تر كه نداره؛ داره؟ با يك بار 
جارو كردن تميز مي شه.« گفتم: »آخه اون چيزي كه 
مي خوام جارو كنم با جاروبرقي بهتر مي شه.« مامان 
بشقاب كف مالي شده را شست. ش��ير آب را بست. 
دستكشش را بيرون آورد. به طرفم آمد و جارو دستي 
را از من گرفت و گفت: »حاال يه بار اومدي يه كاري 
كني ها! بيا تا نشونت بدم.« وقتي درِ اتاقم را باز كرد تا 
نگاهش به مركب خوشنويسي كه روي فرش ريخته 
بود، افتاد دس��تي به صورتش زد وگوشم را پيچيد 
و گفت: »پس بگو چه دس��ته گلي ب��ه آب دادي! با 
جاروبرقي كه سهله با قوي ترين مكنده ها هم نمي شه 
جوهر رو از فرش جدا كرد. راهش فقط شس��تنه كه 
دست خودت رو مي بوسه تا از اين به بعد حواست رو 
جمع كني.« روز جمعه دو، سه ساعتي طول كشيد 
تا فرش رو بشورم. آخرش هنوزيه نمه لكه هاي سياه 

جوهر ديده مي شد .
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  آيا مي دانيد...؟

شگفتي هاي بدن ما

دلنوشته هاي شماروزي   روزگاري...

دوستان گرامي :
 شما هم مي توانيد نوشته هايتان را براي ما ارسال كنيد

 تا با نام خودتان  به چاپ برسانيم .
 آدرس پست الكترونيكي

يك 
روز پاييزي

 فاطمه كشتكار 13 ساله از قم

    Javaneh333@gmail.com    

آيا مي دانيد طول تمام رگ هاي بدن ما ۵۶0 هزار كيلومتر 
است؟

آيا مي دانيد بيني انسان قادر به تشخيص 10,000 نوع 
بوي مختلف است؟

آيا مي دانيد اليه بيروني پوست انسان هر دو هفته يك بار 
با سلول هاي جديد تعويض مي شود؟

آيا مي دانيد چش��م انس��ان حدود 1۳۵ ميليون سلول 
بينايي دارد؟

آيا مي دانيد مقاوم ترين ماهيچه در بدن زبان است؟
آيا مي دانيد بدن انس��ان ۵0 هزار كيلومتر رشته عصبي 

دارد؟
آيا مي دانيد محال است آرنج دستتان را ببوسيد؟

مي گوييد نه، امتحان كنيد!

پرفسور جان تو كه 
اختراع��ات زيادي 
داري مي تون��ي ي��ه 
چيزي اختراع كني؟

   چه چيزي
 بگو ببينم ؟

 خب من  چند تا  اختراع  
مهم ثبت كردم ميخواي 

بدوني؟ 

يك اختراع
ببين همه  اختراعاتم را  اينها چي  هست؟ مهم علمي!

 اينا خوبه اما  چيزي كه در اين كتاب آوردم.
مي خوام نيست. بايد 

جديداختراع كني .

چه  اختراعي  
مي خواهي؟

 يه ماده اي  كه توي
امتحانم بهم كمك كنه.

اگ��ه منظ��ورت م��اده اي  هس��ت ك��ه  بتون��ه ب��ه                                               
تقويت  حافظه ات كمك   كنه پيشنهاد  مي كنم  قبل
                                                                      از درس خواندن   مقداري

                                                                    آجيل ومغزي جات بخوري.

نه ي��ه دارو يي مي خوام   
باشه كه ديگه احتياجي 
به درس خوندن نباشه !

م��ن ك��ه نفهمي��دم چ��ي 
مي خواهي ! واضح بگو

 چه دارويي مي خواهي؟

   عصاره  نوشيدني درس هاي 
امتحاني كه ديگه الزم نباشه 
درس بخون��م.  فق��ط  قب��ل 
از امتح��ان  بخ��ورم و ب��رم 

سرجلسه امتحان.

اص��اً چنين م��اده اي 
وجود نداره.

 اي واي از دست تو بهتره  به جاي اختراع  عصاره 
درسي  برم تاش كنم  بتونم  داروي  درمان تنبلي  

تو را   كشف كنم
پس تو چه طور دانش��مندي 
هس��تي كه نمي توني اختراع 

كني؟


