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وي ژه كودك ونوجوان

داستان تصويري : راز داري

»من يه راز بزرگ��ي دارم و نمي دونم ب��ا اون راز چه 
کار کنم. همش دوس��ت دارم به يه نفر رازم رو بگم.« 
احتماالً شما بارها جمالت فوق را شنيده ايد و کساني 
را سراغ داريد که به دهن لقي شهرت دارند. بد نيست 
بدانيد آدم ها در رازداري چند دسته اند. يك عده بسيار 
رازدارند و به قول معروف صدا از سنگ درمي آيد اما 
از آنها نه. پس تكليف اين آدم ها مشخص است. ديگر 
آدم هايي که رازداري شان بسته به اهميت در نوسان 
اس��ت. مثاًل فقط مواقعي رازدار هستند که احساس 
کنند موضوع از اهميت بااليي برخوردار اس��ت. اين 
عده افراد هم تا حدودي قابل اطمينان هستند و دسته 
سوم آنهايي هس��تند که به هيچ وجه اهميتي براي 
پوشاندن اسرار ندارند و حد و مرزي براي فاش گويي 
قائل نيستند، هيچ سري را پيش خود نگه نمي دارند. 
اما عده اي هم هس��تند که گرچه اهميت رازداري را 
مي دانند اما اراده   نگه داشتن زبان خود را ندارند و به 
عبارت ديگر در برابر کتمان سر و حفظ اسرار توان نگه 
داشتن زبانشان را ندارند، هر چند قلباً تمايلي به آشكار 
کردن راز ندارند. اينها اگر از نتايج تأس��فبار رازگويي 
باخبر باش��ند، قطعاً خودداري مي کنند. اگر احتماالً 
شما هم جزو آن دسته از کس��اني هستيد که رازدار 

نيستند چند نكته را در نظر بگيريد.
 اول، اين را بدانيد که با گفتن رازتان، اين احتمال به 

وجود مي آيد که  به زودي رازتان برمال شود. 

دوم، اگر تحملتان تمام شده و توانايي نگهداري رازتان 
را نداريد، حداقل تصميم بگيريد براي گفتن اسرارتان 
عجله نكنيد. اگر راجع ب��ه آن راز خيلي هيجان زده 
شده ايد، سعي کنيد حداقل چند روز صبر کنيد. چون 
احتمال دارد پشيمان شويد و تصميمات عاقالنه اي 

بگيريد.

سوم، اگر رازتان مسئله مهمي درباره يكي از نزديكان 
و افراد فاميل هست 
که با س��رپوش آن 
ممك��ن  مس��ئله 
است مشكلي پيش 
بيايد و شما ناچار از 
گفتنش هس��تيد، 
سعي کنيد مسئله 
را با ش��خص مورد 
اعتم��اد در مي��ان 
بگذاريد؛ کس��اني 
مانند والدين يا يك 
دوس��ت قديمي و 

مطمئن. 

 زنگ استراحت مدرسه که زده شد با همكالسي هايم، 
حميد، بهروز، شهرام و مسعود در حياط مدرسه قدم 
مي زديم و از ه��ر دري صحبت مي کردي��م تا اينكه 
صحبت هايم��ان به مرور خاطرات کودکي کش��يد. 
حميد گفت: کودکي من سرش��ار از خنده و شادي 
بود. يادم نمي آيد از دست کسي ناراحت شده باشم 
يا کينه اي از کسي به دل داشته باشم. گاهي که تنها 
مي شدم، اسباب بازي هايم بهترين دوستانم بودند. 
آنقدر  سرگرم مي شدم و باورش��ان داشتم که با آنها 

حرف مي زدم!
وقتي م��ادرم غذا درس��ت مي کرد من ه��م با کلي 
ذوق و شوق اين غذا را در خانه اي که خودم با چادر 
درس��ت کرده بودم مي بردم و با اس��باب بازي هايم 
مي خوردم. يادش به خيرآن روزها اس��ترس درس 
و نگران��ي از امتحانات را نداش��تم اما ب��ا اين حال 
براي بزرگ ش��دن و رفتن به مدرسه لحظه شماري 
مي کردم. آخ تابستان ها در حياط که بازي مي کردم 
و گرمم مي شد، خوردن بس��تني يخي اي که مادرم 
برايم درس��ت مي ک��رد. چه لذتي داش��ت !حاال که 
فكرش را مي کنم مي بينم بستني يخي هاي مادرم، 
لذت بخش ترين خوراکي بود که آن موقع مي خوردم. 
بستني هايي که با طعم مهرباني مادر درست مي شد! 
در زمستان بعضي وقت ها مادرم شلغم و بعضي روزها 
لبو مي پخت و در بشقاب مي گذاشت و من هم پشت 
پنجره حياطمان در حالي که بلورهاي زيباي برف را 

تماشا مي کردم، مشغول خوردن آن مي شدم. 
اصاًل همه روزهاي کودکي ش��يرين و خاطره انگيزه 
هس��تند. مس��عود گفت: بله همه خاطرات بچگي 
شيرين هستند اما انگار خاطرات مربوط به خوردني ها 
برايت بامزه ترند نه حميد؟ حميد گفت: من نقاشي 
کشيدن را هم دوست داشتم و دارم. يادم هست اولين 
بار که نقاشي کشيدم پدر و مادرم من را خيلي تشويق 
کردند و همان تشويق اول جرقه اي براي عالقه مندي 
من به نقاشي بود و اينكه خيلي عاشق موتورسواري 
بودم. با خوشحالي سوار موتور پدرم مي شدم و با هم 
بيرون مي رفتيم. مخصوصاً فصل تابستان عاشق اين 
بودم که به صورتم آب بزنم و س��وار بر موتور شوم و 
موقع حرکت باد به صورت��م بخورد و باعث خنكي ام 

شود. واقعاً برايم جذاب بود. 
مس��عود گفت: وقت��ي ي��اد کودکي هاي��م مي افتم 

دلم مي گي��رد و دوس��ت دارم که باز ب��ه آن دوران 
برگردم. گاهي وقت ه��ا مي گوي��م: اي کاش هرگز 
بزرگ نمي شدم.  اي کاش مامانم دوباره برايم الاليي 

مي خواند. 
اي کاش دوباره کنار مامان بزرگ مي خوابيدم تا برايم 
قصه تعري��ف کند.  اي کاش مامان ب��زرگ با گرماي 
دستان پر از احس��اس و مهربانش صورتم را نوازش 
مي کرد.  اي کاش دست هاي بابابزرگ پير و فرتوت 
نمي شد تا در مرتب کردن گل هاي باغچه همراهش 
باش��م. بابابزرگ با دس��ت هاي پر از مهر و صفايش 
خاک را زي��ر و رو  و گل هاي ش��معداني را از گلدان 
جدا مي کرد و با دقت تمام در باغچه مي کاشت. هنوز 
بوي عطر شمعداني در مشامم هست. ياد آن روزها 
به خير! همان روزهايي که ساعت ها به تماشاي ابرها 

مي نشس��تم و به دنبال ش��كل هاي مختلف بودم يا 
شب هاي تابس��تان که در حياط مي خوابيديم و من 
و داداش��م تا ديروقت به س��تاره هاي آسمان خيره 
مي ش��ديم و آنها را بين خودمان تقسيم مي کرديم 
و آنقدر س��ر اينكه کي بيش��تر س��تاره داشته باشد 
بحث مي کرديم که کار به دعوا مي کشيد .آخر پاي 
وساطتت بزرگ ترها باز مي شد و غائله تمام مي شد. 

 بهروز ميان حرف مس��عود دويد و گف��ت: االن که 
بحث الاليي شد ياد شب هاي بلند زمستان افتادم. 
شبي نمي ش��د بدون قصه هاي مامان بزرگم بخوابم. 
وقتي ش��روع مي کرد به قصه گفتن تمام حواسم به 
قصه هايش بود. مامان بزرگ��م آنقدر قصه بلد بود که 
هر شب يك قصه جديد مي گفت. نكته جالب تر اينكه 
هميشه قصه هايش با الاليي خواندن تمام مي شد و 

لذت خوابيدن را بيشتر مي کرد. آنقدر شيرين بود که 
هنوز هم الاليي هايش در ذهنم تكرار مي شود: 

الالالال گل پونه بابات رفته در خونه
الالالال گلم باشي هميشه در برم باشي

الالالال گل آلو درخت سيب و زردآلو
الالالال گلي دارم ببين چه بلبلي دارم

الالالال گل بشاش بابات رفته خدا همراش
الالالال گلم الال بخواب  اي بلبلم الال

بخواب  اي کودک زيبا بخواب شيرين من الال. 
با اين الاليي به خ��واب مي رفتم. چق��در دلم براي 
شادي هاي کودکانه و بازي هاي پرهيجان تنگ شده 
است. چقدر دلم براي بچگي هايم تنگ شده است، 
کاش که آن دوران دوباره برمي گشت. صحبت هاي 
بهروز که تمام شد من متوجه شهرام شدم که تا آن 
موقع س��اکت بود و به حرف هاي ما گ��وش مي داد. 
گفتم: شهرام تو چي نمي خواهي از خاطراتت بگويي؟ 
از عالقه ه��ا و آرزوهايي که در بچگي داش��تي؟ چرا 
ساکتي؟ شهرام گفت: چرا منم مثل شما ها در بچگي 
کلي خاطره دارم. خاطرات شيريني که هميشه در 
ذهنم ماندگار شده است. با اين حال معتقدم آدم نه 
بايد در گذش��ته زندگي کند و نه در آينده غوطه ور 
باش��د. بچه ها که انگار متوجه منظور شهرام نشده 
بودند ساکت ش��دند تا ش��هرام منظورش را بيشتر 
توضيح بدهد. من گفتم: ش��هرام منظورت چيست 
مي تواني واضح بگويي؟ شهرام گفت: ببينيد درست 
اس��ت که خاطرات گذشته ش��يرين و هيجان انگيز 
هستند اما اينكه بنشينيم و همه اش به گذشته فكر 
کنيم جز اينكه افسوسمان بيشتر شود فايده  ديگر ي 
ندارد. يك جمله اي هميشه از پدربزرگم يادم هست. 
مي گفت: پسرم نه افسوس گذش��ته را بخور و نه در 
آرزوي فردا باش، چون گذشته ها که گذشته و رفته 
پي کارش. آينده ات هم در گرو حال توست. پس اگر 
زمان حال را غنيمت شمردي و قدر لحظات زندگي 
را دانستي و درصدد تالش براي بهتر شدن برآمدي 
آينده ات هم خود به خود درس��ت مي شود. مسعود 
گفت: اما من فكر مي کنم ياد گذش��ته کردن باعث 
مي شود آدم به فكر آينده باشد. شهرام گفت: درست، 
اما به شرطي اينكه به فكر آينده بودن نتيجه مثبتي 
هم داشته باشد. مسعود گفت: مگر نتيجه منفي هم 
دارد؟ ش��هرام گفت: بله، اگر مرور خاطرات فقط آه ، 
افسوس و  اي کاش باشد جز غم و اندوه و سرخوردگي 
نتيجه ديگري ن��دارد اما اگ��ر درس بگيريم که چه 
زود فرصت ها از دس��ت مي رود و تصميم بگيريم از 
فرصت ها به بهترين وجه بهره ب��رداري کنيم، قطعاً 
در آينده که بزرگ تر ش��ديم وقتي به ياد اين روزها 
مي افتيم دچار آه و افس��وس نمي ش��ويم و افسوس 

گذشته را نمي خوريم.
 در همين موقع زنگ کالس به صدا درآمد و همگي 

به کالس رفتيم. 

مهارت هاي زندگي

 من يك رازي دارم!
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روزي   روزگاري...

  نويسند ه و تصويرگر  :
         حسين كشتكار

يـادش به خير
 دوران كـودكـي

ممن��ون ج��وادي جان س��عي 
ميكنم اسباب كشي كه تموم 

شدفوراً ماشينتو بيارم

خب اينم
آخريش
 تموم شد

بيا اينم 
سوئيچ

فقط جوادي جان  لطف بكن به كس��ي نگو   
كه من ازت ماشين قرض گرفتم  آخه برام 

زشته كه مردم بفهمن ماشين ندارم
خيالت راحت اين راز
 بين خودمون ميمونه

خب رفقا  زود بيايين بنشينين
 تا چايي سفارش بدم

چند ساعت بعد

 اينو نه من ميگم  همه اهالي 
محله ه��م ميدون��ن كه تو 

اسباب كشي كردي

ببينم تو از كجا
 فهميدي من 

اسباب كشي كردم
عزت جان تو گفتي 
كه من اسباب كشي 

كردم؟

آره   ام��ا فقط گفت��م 
اسباب كشي كردي  
ولي  نگفتم كه  ما شين 
من  رو قرض گرفتي

ماش��ين  ب��ا 
ت��و؟ عجب ! 
پ��س  رحي��م 
آقا خ��ودش 

ماشين نداره

ببين حاال كه 
فهميدي رحيم آقا 
ماشين نداره قول 

بده به كسي 
چيزي نگي 

 اگه قول  تو هم 
مث��ل ج��وادي 
باشه فكر كنم 
تنها كس��ي كه  
خب��ردار نش��ه    
ب��زرگ  پ��در 

مرحومم باشه

ولي دست 
خودم نبود 
يهويي از 

زبونم 
در رفت

از قديم گفتن در دروازه رو ميش��ه 
بست اما در دهن مردم رو هرگز

 اين چايي  خيلي ميچسبه  
مخصوصا براي  رحيم آقا 
كه تازه از اس��باب كش��ي  

فارغ شده


