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وي ژه كودك ونوجوان

داس��تان تصويري : پس��ر  بهانه گير

* قفل گرد ن
اولي : چرا  كليد تو گوشت ميكني؟

د ومي:  صبح كه از خواب بيد ار شد م د يد م گرد نم راست نميشه رفتم د كتر
 گفت عضالت گرد نت قفل كرد ه ميخوام بازش كنم! 

نويد پس��ر همس��ايه و همكالس��ي ام بود. ما در ايام 
امتحانات براي رفع اش��كال و تبادل مطالب درسي 
معموالً به خانه همديگر رفت و آمد داشتيم. يك روز 
عصر بعد از تمام ش��دن مطالب درس��ي، نويد كتاب 
و جزوه اش را برداش��ت و موق��ع خداحافظي متوجه 
گلدان روي ميز نشد و برخورد خط كش نويد به گلدان 
همان و افتادن و شكستن گلدان همان. نويد كه شوكه 
شده بود همانطور كه تكه هاي شكسته گلدان را جمع 
مي كرد، گفت: »واي سعيد! ديدي چي شد؟ حاال چي 
كار كنيم؟« گفتم: »چي كار كنيم؟ يا چي كار كني؟ 
تو زدي شكستي حاال مي گي چي كار كنيم؟« نويد 
با لحن ماليمي كه ناشي از شرمندگي اش بود، گفت: 
»خب حاال چي كار كنم؟« من ك��ه خجالت نويد را 
ديدم وسوسه ش��دم كمي سربه سرش بگذارم. سعي 
كردم خودم را خيلي ناراحت نشان بدهم. نچ نچ كردم 
و گفت��م: »واي نويد! تو مي دوني اي��ن گلدون چقدر 

باارزش بود؟«
- از كجا خريدين؟

- مگه خريدنيه! اينو عموم كه چند سال پيش رفته بود 
چين برامون سوغات آورده بود. 

-اينجا گير نمياد يكي مثلش رو بخرم؟ 
-چرا گير مياد.

 با خوشحالي گفت: »كجا ميفروشن؟ آدرس بده برم 
بخرم و بيارم.« خن��ده كنايه آميزي تحويلش دادم و 
گفتم: »اوني كه تو بخري دوزار نمي ارزه! چيني اصل 
نيست. همينجا تو ايران درست ميكنن و رنگ لعاب 
ميدن و به جاي گلدون هاي چيني قالب ميكنن. اين 
گلدوني كه شكوندي يه عتيقه بود. عموم مي گفت از 
يك دوره گرد چيني خريده. گفته كوزه مال  هزاره قبل 
از ميالده.« نويد گفت: »حاال چي كار كنم؟ چطوري 
جبران كنم؟« گفتم: »خ��ودت مي دوني! يه طوري 
جبران كن ديگه. ولي بدون كه اين خيلي ارزش��مند 
بود. حاال تا وقتي بابا س��راغي از گل��دون نگيره منم 

چيزي نمي گم تا يه فكري بكني.« بعد همه قطعات 
شكسته گلدان را در كيسه زباله ريختم و به نويد دادم و 
گفتم وقتي مي رود با خودش بيرون ببرد. نويد غصه دار 
و ناراحت رفت و من در دلم به سادگي او مي خنديدم 
و از اينكه سر كارش گذاشته بودم لذت مي بردم. از آن 
روز به بعد نويد به خانه م��ا نيامد ولي هر بار كه با من 
روبه رو مي ش��د اطمينان مي داد كه جبران مي كند. 
خجالت و ش��رمندگي نويد براي��م لذت بخش بود و 
همين باعث مي شد كه من بيشتر از او سوء استفاده و 
او را با نگاه هاي معني دار اذيت كنم. يك ماهي از آن 
ماجرا گذشته بود. يك روز عصر زنگ خانه ما به صدا 
درآمد. پش��ت در نويد با يك جعبه مقوايي ايستاده 

بود و در حالي كه لبخند داش��ت درخواست كرد به 
اتاق برويم. در اتاق وقتي جعب��ه مقوايي را باز كرد از 
تعجب دهانم باز ماند. نويد گل��دان  نقش داري را از 
درون جعبه درآورد و روي ميز گذاشت و گفت: »بفرما! 
همونطوري كه ق��ول داده بودم باالخ��ره يكي مثل 
گلدوني كه شكس��تم رو پيدا كردم.« گفتم: »از كجا 
پيدا كردي؟« گفت: »با ه��ر زحمتي بود تهيه كردم. 
ولي 5 ميليون برامون آب خ��ورد.« با تعجب گفتم: 
»5 ميليون دادي براي اين؟« نويد با تعجب پرسيد: 
»كمه؟ يعني اون گلدون گرون تر از اين  بود؟ وجداناً 
خيلي تالشمون رو كرديم.« گفتم: »گرون تر كه نه. 
تقريباً، فكر كنم همين حدودا ب��ود. حاال چه جوري 
پيدا كردي؟« گف��ت: »دايي ام با يك��ي از كارمندان 
سفارت چين تو تهران دوس��ت صميمي هستند. از 
طريق او تونستيم. برادر همون چينيه كه تو سفارت 
كار مي كنه يكي شبيه گلدون رو گير آورده و برامون 
پس��ت هوايي كرد.« بعد گفت: »البته كاماًل ش��بيه 
گلدون شما كه نيس��ت، اما فكر كنم شباهت زيادي 
داره.« دوباره بابت شكسته شدن گلدان عذرخواهي 
كرد و رفت. با رفتن نوي��د عذاب وجدان همه وجودم 
را فراگرفت. نويد و خان��واده اش تنها به خاطر دروغ و 
سرگرمي من مجبور به تحميل هزينه چند ميليوني 
شده بودند. افسوس خوردم چرا از اول حقيقت را به 
نويد نگفتم. از اينكه در اين مدت اينقدر به او فش��ار 
روحي آوردم پشيمان بودم. در موقعيتي بين گفتن 
حقيقت و عذرخواهي از نويد گير كرده بودم. آن شب 
تا صبح از ش��دت فكر و عذاب وجدان پلك روي هم 
نگذاشتم. تصميم گرفتم حقيقت را به او بگويم و آن 
گلدان گرانقيمت را به نويد برگردانم. فرداي آن روز 
بعد از تعطيل شدن از مدرسه از نويد خواستم قبل از 
رفتن به خانه ما بيايد. وقتي داخل اتاقم شديم همه 
حقيقت رو به او گفتم و توضي��ح دادم كه آن گلدان 
سفالي چيني نبوده و قيمتي نداشته و از اينكه در اين 

مدت سربه سرش گذاشته ام و باعث شدم اينقدر هزينه 
كند عذرخواهي كردم. بعد گلدان را برداشتم و به نويد 
دادم و گفتم: »حاال كه اينقدر پول دادين بهتره گلدون 
در خانه خودتان باشد. اينطوري از شدت پشيماني ام 
كاسته مي شه.« نويد نگاهي به من انداخت و با لحن 
خاصي گفت: »سعيد خيلي پشيموني؟ وجدان درد 
داري نه؟« گفتم: »خب آره! تو اين مدت خيلي اذيت 
شدي. من اگه مي دونستم همين شوخي ساده اينقدر 
تو و خونواده ات رو به دردس��ر مي اندازه اصاًل چنين 
كاري نمي كردم.« نويد گفت: »خب بله! چند روز اول 
خيلي برام سخت گذشت ولي بعدش ديگه با تهيه اين 
گلدون همه چي حل شد.« حرف نويد را تأييد كردم 
و گفتم: »بله حل شد اما به چه قيمتي؟ تو براي تهيه 
اين گلدون اين همه هزينه كردي.« نويد گفت: »بله، 
ولي مهم نيس��ت.« گفتم: »منظ��ورت چيه كه مهم 
نيست؟ مگه نگفتي 5 ميليون هزينه كردي؟« نويد 
خنده اي كرد و گفت: »5 ميليون درسته اما نه تومن 
بلكه 5 ميليون ريال! يعني 500 هزار تومن.« من كه 
از حرف هاي نويد سر در نياوردم، گفتم: »چطور؟ پس 
قضيه تهيه گلدون از چين و سفارت و چه و چه همه 
سر كاري بود؟« نويد دوباره خنديد و گفت: »بله ديگه! 
همونطوري كه تو من رو سر كار گذاشتي اين به اون 
در! راستش وقتي اون روز تكه هاي شكسته  گلدون 
رو خونه بردم و نشون بابام دادم، بابا بهم گفت كه اين 
گلدون ها ايراني و مال يه جايي حوالي همدان به نام 
الله جينه. خيلي معروفه. واقعاً ديدنيه. واسه همين هم 
تصميم گرفتيم هم براي خريدن سفال هاي الله جين 
و هم براي ديدن غار تفريحي عليصدر يه س��فر بريم 
همدان و از منطقه الله جين كه مركز توليد سفال هاي 
متنوع اس��ت ديدن كنيم و آخرسر واس��ه سوغاتي 
يه چند تايي س��فال خريديم. براي همين هم گفتم 
5 ميليون واس��ه مون آب خورد. البته ريال، نه تومن.
درضمن مدل ه��اي قالبي  و بي كيفي��ت چيني هم 
داشتن كه اصاًل به درد نمي خورد.« بعد در حالي كه 
لبخند مي زد، گلدان را گذاشت روي ميز و گفت:»كاال  
فقط ايراني- جنس فقط توليد ملي. تو  هم ديگه از اين 

شوخي ها نكن! دست باالي دست زياده!«

نيشخند

* پيشگويي 
معلم بعد از اينكه ورقه هاي امتحان را به د انش آموزان د اد از سعيد 

پرسيد :   تو از روي د ست مسعود صاد قي نوشتي؟ 
سعيد با تعجب پرسيد: از كجا فهميد ين؟ 

معلم: از اونجايي كه اسم وفاميل مسعود رو هم نوشته بود ي!

*  روز هفته 
معلم : سعيد  بگو ببينم تلفظ صحيح 

چهارمين روز هفته كد ام است ؟
سعيد: چهارشنبه؟

 معلم: نخير.
سعيد: چاهارشنبه؟

معلم : غلطه.
سعيد: چارشنبه؟
معلم : هيچكد وم.

سعيد: پس چي ميشه؟
معلم :  سه شنبه  ميشه!

چند بهانه براي خنديدن روزي   روزگاري...

  نويسند ه و تصويرگر  :
         حسين كشتكار

بهاءالدي��ن محمدبن حس��ين عاملي معروف به 
ش��يخ بهايي در۸ اسفند۹۲5شمسي دربعلبك 
لبنان به دنيا آمد.حكيم،فقيه،عارف،سياست مدار، 
منجم،رياضيدان،شاعر،اديب،مورخ و دانشمند 
نامدارقرن دهم و يازدهم هجري كه در دانش هاي 
فلس��فه، منطق،هيئت و رياضيات تبحر داشت.

حدود ۹5 كتاب و رساله از او در علوم مختلف بر 
جاي مانده  است. 

شيخ بهايي در همه علوم عصر خود متبحر و در 
پاره اي، منحصر به فرد تلقي مي ش��د. همچنين 
وي در علوم ديني به رتبه اس��تادي رس��يده و 

مرجع عملي فقهي به شمار مي رفت. از مهم ترين 
حوزه هاي دانشي كه ش��يخ بهايي در آن تبحر 
و تس��لط داش��ته مي توان از رياضي، معماري، 

مهندسي، جغرافيا و نجوم نام برد. 
تبح��ر وي در رياض��ي و معماري و مهندس��ي 
باعث ش��د در تعيين س��مت قبله مسجد امام 
اصفهان نقش اساسي ايفا كند. طراحي و ساخت 
گرمابه اي مع��روف در اصفهان كه ب��ه روايتي 
تنها با يك ش��عله بس��يار كوچك گرم مي شد، 
طراحي منارجنبان اصفهان، معماري مسجد امام 
اصفهان، مهندسي حصار نجف و شاخص تعيين 

اوقات شرعي )س��اعت آفتابي در مغرب مسجد 
شاه( از كارهاي اوست. بنا به نقلي، شيخ بهايي 
را بنيانگذار تهيه نان س��نگك و حلواشكري نيز 
مي دانند. شيخ در ۸ شهريور ۱000 شمسي در 
اصفهان درگذشت. به پاس خدمات وي به علم 
ستاره شناسي، سازمان بين المللي يونسكو سال 
۲00۹ كه مصادف با سال نجوم بوده نام وي را در 

ليست مفاخر ايران ثبت كرد. 
 در ادام��ه حكايت��ي از كش��كول ش��يخ بهايي 

مي خوانيم: 
 عارفي  گويد ك��ه روزي دزدان قافله ما را غارت 

كردند، پس نشستند و مش��غول طعام خوردن 
شدند. يكي از آن ها را ديدم كه چيزي نمي خورد. 
به اوگفتم كه چرا با آنها در غذا خوردن ش��ريك 
نمي ش��وي؟ گفت: »من ام��روز روزه ام.« گفتم: 
»دزدي و روزه گرفتن عجب است.« گفت: »اي 
مرد! اين راه، راه صلح اس��ت كه ب��ا خداي خود 
واگذاشته ام، ش��ايد روزي سبب شود و با او آشنا 
ش��دم.« آن عارف مي گويد س��ال ديگر او را در 
مسجدالحرام ديدم كه طواف مي كند و آثار توبه از 
وي مشاهده كردم. رو به من كرد وگفت:»  ديدي 

 كه آن روزه چگونه مرا با خدا آشنا كرد.« 

شـوخي 5 ميـليـوني
خنده تنفس و گردش خون را افزايش مي دهد. 

در آخر براساس ضرب  المثل معروف اندازه نگهدار كه اندازه 
نكوست، ضروري است بدانيد با وجود همه فوايد ذكر شده 
بايد در نظر داش��ت كه خنده اي مطلوب است كه به موقع و 
به اندازه باشد و افراط و تفريط در خنده نه تنها مفيد نبوده 

بلكه نتايج زيان باري به همراه خواهد داشت.

خنده احساسات منفي مانند خشم، 
سرخوردگي و ترس را در شما خنثي مي كند.

 خنده باعث مي شود كه ش��ما به زندگي بيشتر 
خوش بين باش��يد و احس��اس غ��م، نااميدي، 

اضطراب و افسردگي در شما كمتر مي شود. 

 خن��ده عزت نف��س را افزايش مي دهد و ش��ما 
احساس اعتماد به نفس و آرامش مي كنيد. 

 خنده موجب تقويت دوستي مي شود. 

 خنده ورزش خوبي است. محققان بر اين 
باورند كه هر ۱00 بار خنده مساوي با ۱5 دقيقه 

دوچرخه سواري است. 

 خنده هورمون استرس را در بدن شما كاهش مي دهد. 

خنده شما را خالق، آرام و انعطاف پذير مي كند. 
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دارم ماشين چمن زني پدر چه كار ميكني؟ 
را آماده ميكنم

  چرا بد پسرم؟
 آخه خيلي

 سرو صدا داره

چون سرو
 صدا داره بده؟

بله حاال  نميشه
 روشن  نكني؟

بذار فكر كنم؟
باشه من از ماشين چمن زني 
چهاستفاده نميكنم اما به يه شرط

 شرطي؟

 شرطش اينه كه تو هم بايد بيايي 
و  در چمن زدن كمكم كني. 

چون من مجبورم با اين 
دستهام  و با قيچي چمن 

نه پدر همون زني كار كنم. 
بهتركه با ماشين
 كار كني. من 
 تحمل ميكنم 

اي 
ناقال

من؟!

چه بد!


