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وي ژه كودك ونوجوان

داستان تصويري :     كنترل احساسات

صبح زود بود و ب��رف آرام آرام مي باريد و همه جا را 
سفيدپوش كرده و برف پاك كن ماشين پيوسته در 
حال حركت بود. راننده س��بيلو همانطور كه سرفه 
مي كرد، صداي راديو ماش��ين را بلند كرد تا  قيژقيژ 
آزاردهنده الستيك هاي برف پاك كن راتحت الشعاع 
قرار دهد. راديو يكي از آهنگ هاي قديمي افتخاري 
را پخش مي كرد و او نيز ب��ا خواننده زمزمه مي كرد: 
يارا يارا گاهي دل ما را به چراغ نگاهي روش��ن كن. 
چشم تار دل را... س��رفه هاي خشك و ممتد امانش 
نداد و ديگر نتوانس��ت ادامه دهد. نگاهي به ساعت 
مچي ام انداختم. س��اعت ش��ش و نيم بود. تا شروع 
امتحانم نيم ساعتي باقي مانده بود. از پشت شيشه 
ماشين به انتهاي جاده سفيدرنگ خيره شدم. جاده 
خلوت بود و جز جاي چرخ هاي ماشين كه به صورت 
دو خط موازي روي برف نقش بس��ته ب��ود و همان 
خطوط موازي راهنماي محدوده جاده براي راننده 
بود اثري از چي��زي نبود. به ج��اده زل زده بودم كه 
متوجه س��ياهي كنار جاده ش��دم. جلوتر كه رفتيم 
مشخص شد عابري كنار جاده ايس��تاده است. عابر 
كه يك ساك نسبتاً بزرگي همراه داشت دستش را 
بلند كرده بود تا ماشين را نگه دارد اما راننده بي توجه 
راهش را گرفت و رفت. گفتم: »چرا سوارش نكردين 

جا كه هست؟«
راننده دستي به سبيلش كشيد و گفت: »قاعده كاري 
ما راننده هاي آژانس اينطوريه كه تا وقتي مسافري 
ماشين رو كرايه كرده، مسافر ديگه اي سوار نميكنيم. 
يعني تو مرام ما نيست كه بخواهيم سوء استفاده كنيم 
مگر اينكه خود مسافر عجله نداشته و راضي باشه. اون 
وقت اگه مسافر اجازه داد رهگذر رو سوار ميكنيم.« 
گفتم: »سوارش كنين. بيچاره توي اين سرما مونده. 
معلوم نيس��ت به اين زودي ماشين ديگه اي عبور  و 
سوارش كنه. از نظر من اشكالي نداره.« راننده فوراً 
ترمز كرد و گفت: »خب اين ش��د ي��ه چيزي. كاش 
زودتر ميگفتي با م��رام.« بعد دن��ده عقب گرفت تا 
رس��يد به عابر كه مردي حدوداً ميانسال بود. راننده 
شيشه ماشين را پايين كشيد و پيچ راديو را چرخاند 
و صدا را كم كرد و پرس��يد: »كجا؟« مرد كه معلوم 
بود خيلي سردش شده است، گفت: »ميرم رضوان 
شهر.« راننده گفت: »راس��تش ما ميريم حسن آباد. 
محل مدرسه اين آقا پس��ر. رأس ساعت7 امتحانش 
شروع ميشه.« مرد گفت: »باش��ه اشكالي نداره اول 
ايشونو برسونين بعد من رو.« راننده گفت: »آخه من 
بايد وايسم امتحانش تموم بشه بعد برش گردونم.« 
مرد گفت: »خب اگه اشكالي نداره تا همون حسن آباد 
باهاتون ميام از اون به بعدش ي��ه كاريش ميكنم.« 
راننده س��رش  را به نش��انه رضايت تكان داد. عابر 
دستگيره ماش��ين را گرفت و خواس��ت سوار شود 
كه راننده گفت: »اما همين اول بگم تا اونجا ميش��ه 
30تومن اش��كالي نداره؟« مرد كم��ي مكث كرد و 

گفت: »فكر كنم 30 تومن يه كم زياده.« راننده گفت: 
»خب مجبور كه نيستين ما عادتمونه همون اول با 
مسافر طي ميكنيم كه يه وقت اجحافي نشه؟ يعني 
مراممون بهمون اجازه نميده از كسي سوءاستفاده 
كنيم. بعدشم ممكنه به نظر شما زياد باشه ولي االن 
تو اين موقعيت اگه ماشين ديگه اي هست خب صبر 
كنين تا يه ماشين ارزون تر پيدا بشه.« مرد نگاهي به 
چپ و راستش كرد و گفت: »باشه مثل اينكه چاره اي 
نيست.« و بالفاصله سوار ش��د. راننده دنده را جا زد 
و گفت: »ببخش��يد اگه زحمتي نيس��ت كرايه تونو 
همين اول راه لطف كنين. آخه جسارت نباشه دور 
از جون ش��ما گاهي پيش مياد وقتي مسافري رو به 
مقصد ميرس��ونيم َكل َكل ميكنه كه كرايه گرونه و 
اونوقت فلسفه بافي ميكنه و شاخ و شونه ميكشه كه 
مگه شهر هرته و از اين حرف ها. آخرشم كار به دعوا 
ميكشه و اعصاب خردي.« مرد كه آدم باشخصيتي 
به نظر مي رس��يد، گفت: »بله حق با شماس��ت ولي 
مثل اينكه يك مسئله اي رو ناديده گرفتين.« راننده 
گفت: »چه مس��ئله اي؟« مرد گف��ت: »اينكه وقتي 
راننده اي دربستي كسي ميشه ديگه نبايد از مسافر 
ديگه اي پول بگيره يا حداقل نصف كرايه رو برداره. 
چون كرايه اون مسير رو از مسافر اول گرفته، درست 
ميگم؟« راننده با تعجب گف��ت: »چرا؟« عابر گفت: 
»چون خودتون گفتين اين ماشين دربسته اين آقا 
پسره. مگه نگفتين؟ مضافاً اينكه من فقط تا اونجايي 
همراه ش��ما ميام كه مقصد خودتون هست و مسير 

اضافه اي نميريد؟«
 راننده گفت: »ش��ما به اونش كار نداش��ته باشين. 
ش��ما به اين نگاه كنيد كه دارم به��ت لطف ميكنم 
و ميرس��ونمت. در ثاني اگه ناراضي هستين خوش 
اومدين مجبور كه نيس��تين. به قول معروف ما را به 
خير و شما را به سالمت.« بعد دوباره سرفه هاي خشك 
و ممتد امانش نداد. عابر كه چاره اي نديد دستش را تو 
جيبش برد و سه اسكناس  10هزار توماني به راننده 
داد. راننده فوراً اسكناس را گرفت و گفت: »دست شما 
درد نكنه.« بعد دوباره صداي راديو بلندتر كرد. مرد 
گفت: »ديشب تا صبح بيدار بودم اگه اشكالي نداره 
صداي  راديو ماش��ينو  قدري كمتر كنين من بتونم 
يه چند دقيقه چرتي بزنم.« راننده گفت: »چشم« و 
صداي راديو را كم كرد و دوباره گفت: »شما نگهبان 
جايي هستين كه نتونستين ديشب بخوابين؟« عابر 
گفت: »نگهبان نيستم پزشكم. مجبور بودم تا صبح 
چند خانواده رو ويزيت كنم.« راننده به محض اينكه 
فهميد عابر پزش��ك است چند س��رفه كرد و گفت: 
»آهان پس شما دكتر هس��تين.« مرد گفت: »من  
متخصص بيماري هاي ريه هستم. هفته اي دوبار به 
اين منطقه ميام تا هم طبابت كرده باشم و هم طرحم 
رو بگذرونم تا بتونم مدرك فوق تخصصم رو بگيرم.« 
راننده گفت: »چه خوب انگار حكمتي داشت امروز 
ش��ما س��ر راه ما قرار بگيرين.« عابر گفت: »چرا؟« 
راننده با لحني ماليم گفت: »آقاي دكتر من االن سه 
ماهه كه سرفه اَمونمو بريده. هرچي هم دكتر رفتم 

و دوا خوردم افاقه نكرده.« پزش��ك گفت: »شب ها 
سينه ات خس خس هم ميكنه؟« راننده گفت: »آره 
تا صبح خس خس و سرفه ولم نميكنه.« مرد گفت: 
»دكتر متخصص ويزيتتون ك��رده؟« راننده گفت: 
»راستش دلم راضي نميش��ه اونقد پول هزينه كنم. 
آخه بال نسبت شما بعضي دكترا البته نه همه شون 
جيبشون خيلي گشاده و ته نداره. دكتراي متخصص 
هم كه ديگه تكليفشون مشخصه. البته دور از جون 
شما يه وقت جسارت نشه منظوري ندارم. رفتم دكتر 
عمومي گفتم ش��ربتي قرصي ميده خوب ميشم.« 
دكتر گفت: »نه اين س��رفه ها و عالمت هايي كه من 
از شما ميبينم نيازه كه پيش يه متخصصي ويزيت 
بشين. من  آدرس مطبمو ميدم بيايين تا ويزيتتون 
كنم.« راننده با لحن ماليم تري گفت: »قربون شما 
اگه يه لطفي بكنين همينجا منو يه ويزيت سرپايي 
كنين خيلي ممنونتون ميشم؟ خيلي گرفتارم و واقعاً 
وقتشو ندارم بيام شهر.« دكتر ابتدا از راننده خواست 
كنار جاده پارك كند بعد از كيفش گوشي مخصوص 
معاينه  را روي سينه راننده گذاشت و با چند سؤال 
و جواب از راننده او را ويزيت كرد و روي برگه نسخه 
داروهاي الزم را تجويز كرد و برگه نس��خه را همراه 
يك اسپري* دارويي دست راننده داد و خواست تا 
گرفتن همه دارو ها فعاًل از آن اسپري استفاده كند و 
در آخر تأكيد كرد حتماً روند درماني را كامل انجام 
دهد. راننده كه خيلي خوشحال شده بود تشكر كرد 
و تا رس��يدن به حس��ن آباد چندين بار دكتر را دعا 

مي كرد.
 هنگام پياده شدن دكتر،راننده همان سه اسكناسي 
را كه از دكتر گرفته بود دو دستي تقديم كرد و گفت: 
»بفرمايين مهمون من باش��ين. تو مرام ما نيس��ت 
زحمت ش��خص محترمي كه به ما لط��ف ميكنه رو 
جبران نكنيم.« دكتر گفت: »نه خيلي ممنون شما 
كرايه تون رو برداريد.« راننده دوباره اصرار كرد حتماً 
بايد هزينه ويزيتش را بردارد. دكتر گفت: »حقيقتش 
اگه بخوام هزينه ويزيت رو بردارم كه بايد خيلي بيشتر 
از اينها پ��ول بديد؟« راننده با تعج��ب گفت: »مگه 
هزينه ويزي��ت چقدره؟« دكتر گف��ت: »حداقل دو 
برابر اين پول.« راننده گفت: »يعني 60تومن هزينه 
همين دو،س��ه دقيقه معاينه اس؟« دكتر ادامه داد: 
»البته دو،سه دقيقه به اضافه 25سال زحمت درس و 
تحقيق شبانه روزي، خرج تحصيالت و... تازه اينا غير 
از اون اسپري كه بهتون دادم كه با احتساب 20 تومن 
قيمت اسپري جمعاً ميشه 80تومن.« راننده با تعجب 
گفت: »80 تومن؟ آخه با مرام انصافتون كجاست؟« 
دكتر پول راننده را برگرداند و موقع پياده ش��دن با 
لبخند گفت: »انصافم درس��ت بغل دس��ت انصاف 

شماست همون جايي كه سوار شدم با مرام!.« 

* در فارسي به اسپري افشانه گفته مي شود. 
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