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وي ژه كودك ونوجوان

ويژژژ... مثل هميش��ه وقتي صدايش در 
نمي آمد خ��ودش را مي لرزان��د تا به من 
بفهماند كارش دارم، اما من اين بار توجه 
نكردم. از او خيلي دلخور بودم. بدجوري 
برايم گرفتاري درست كرده بود. آخرين 
مشكلي كه برايم درست كرده بود باعث 
تأسفم شده بود،ولي تأسف ديگر فايده اي 
نداشت. وقت گذراندن با او باعث شده بود 
نتوانم خوب درس بخوانم و نمره امتحانم 
خوب نشده بود. تصميم داشتم رابطه ام را 
با او قطع كنم. حداقل تا وقتي كه اوضاع 
روبه ر اه ش��ود. به قول بچه ها خيلي خفن 
خفت گي��رم كرده ب��ود. در اي��ن اوضاع 
نابسامان اقتصادي، وجودش جز تحميل 
هزينه و گرفتن وق��ت، چيز ديگري نبود. 
البته قسمت عمده اين گرفتاري تقصير 
خودم بود. اگر من رابطه ام با او را درست 
مديريت مي كردم اينطور نمي شد. مامانم 
راست مي گفت كه:»ارتباط با هركس و هر 
ابزاري فرهنگ خاص خودشو ميخواد.« 

دوب��اره لرزيد. انگار دس��ت ب��ردار نبود. 
مدام س��عي مي كرد توجهم را به سمت 
خودش جلب كند، ولي من ديگر تصميم 
خودم را گرفته بودم و حاضر نبودم به اين 
سادگي ها تسليمش شوم. گذاشتم هرچه 
مي خواهد خودش را بلرزاند. چند لحظه 
گذشت و او دس��ت بردار نبود. اصرارش 
را كه ديدم وسوس��ه شدم ببينم چه خبر 
است، اما وقتي به ياد نمره ضعيف امتحانم 
افتادم، تصميمم را جدي تر كردم محلش 
نگذارم. وقت تلف كردن پاي اين مساوي 
است با تأس��ف فرصت از دست رفته. من 
فايده هاي��ش را ان��كار نمي كن��م و قبول 
دارم در مواقعي هم برايم نفع داش��ت، اما 
در ش��رايط فعلي ضرر ارتب��اط با او بيش 
از نفعش اس��ت و الاقل ت��ا وقتي كه پاي 
درس و مدرسه و امتحانم وسط است من 
تصميمم را اجرا مي كنم. غ��رق مطالعه 
ش��دم و درس��ت  هنگام حل يك معادله 
رياضي ويژژژژ... لرزشش حواسم را پرت 

كرد. بدجور عصباني شدم. او را برداشتم و 
گفتم: »ديگه تموم شد.اين مدت كه وقت 
پاي تو گذاشتم ضررش را ديدم. با تو قهرم 
تا پايان فصل تحصيل.« دكمه off را كه 
فش��ار دادم ديگر از لرزشش خبري نبود. 
درش را باز كردم، سيمكارتم را برداشتم 
و به طرف قفسه كتاب هايم رفتم. چشمم 
را بس��تم. از ميان كتاب هاي قفسه يكي 
را بيرون كش��يدم و بدون اينكه چشمانم 
را بازكنم س��يمكارت تلفنم را الي كتاب 
گذاشتم و همانطور چشم بسته كتاب را 
در قفسه گذاش��تم تا اگر دوباره پشيمان 
ش��دم به اين س��ادگي ها نتوانم پيدايش 
كنم. نفس راحتي كشيدم .گر چه تصميم 
س��ختي بود اما باالخره آن را انجام دادم. 
حاال موبايلم خاموش ش��ده بود و ديگر از 
لرزش و درينگ درينگ��ش خبري نبود. 
با خيال راحت به مطالعه مش��غول شدم. 
 بايد هرطور ب��ود نمره پايي��ن امتحان را 

جبران می كردم. 

بگو مگو هاي 2 زالو خيلي راحت قطع رابطه كردم  روزي   روزگاري...

  نويسند ه و تصويرگر  :
زالوي اولي:به به باالخره چشم ما به جمال شما روشن شد.          حسين كشتكار

نيستي؟ كم پيدايي! رو زمين كه خوبه تو آسمونا هم دنبالت 
ميگشتم باز خبري ازت نبود. اصاًل معلومه كجايي؟

زالوي دومي: حقيقت��ش مدتيه حوصله بي��رون اومدن از 
خونه رو ندارم. اصاًل حس و حال هيچ كاري ندارم. همه اش دلم 
ميخواد بخوابم يا يه گوشه اي لم بدم. تازگي ها خيلي سردرد 
ميگيرم. يه كم فعاليت ميكنم ُشرُش��ر عرق ميريزم و خيلي 
خسته ميش��م. صبح ها تا ديروقت خوابم. اصاًل نميدونم چرا 

اينجوري شدم؟
اولي: ولي من ميدونم چرا اينجوري شدي؟ 

 دومي: جدي ميگي؟ بگو چرا اينجوري شدم؟
اولي: دليلشو بهت ميگم ولي قبلش يه سؤالم بپرسم.

دومي:بپرس. 
اولي: بگو ببينم تو مورد جديدي براي مكيدن گير آوردي؟

دومي: منظورت از مورد جديد چيه؟ واضح بگو.
اولي: منظورم از مورد جديد همون ميزبانيه كه تو خونش��و 

ميمكي؟
دومي: بله يه مورد چاق و چله و پر خون!از كجا فهميدي؟

 اولي: قيافه ات داد ميزنه. خيلي چاق شدي. 
دومي: بله، اين مورد كه خونشو مكيدم يك پسر بچه خيلي 
چاق بود. پسره از صبح مدام دهنش مي جنبيد. تا دلت بخواد 
مزه هاي خوراكي هايي كه ميخوره تو خونش بود. انواع مزه هاي 
فس��ت فوت و خوراكي هاي جورواجور از نوش��ابه، شكالت و 

شيريني گرفته تا تنقالتي مثل چيپس،پفك،بستني و... 
اولي: ببي��ن زالوجان اين بي حوصلگي و تحرك نداش��تن از 
عوارض اضافه وزنه كه به خاطر خوردن خون اون پس��ر چاق 
دچارش شدي و نه تنها رو بدن و جس��مت اثر گذاشته بلكه 

دچار عوارض بد روحيش هم شدي. 
 دومي: اثرات بد روحي ديگه كدومه؟

اولي: بي حوصلگي، تنبلي، احساس يأس،نااميدي و اعتماد به 
نفس نداشتن از جمله اثرات مهم وزن اضافه ست. 

دومي: جدي؟حاال تو ميگي چي كار كنم؟
 اولي: اوالً، فورا حواس��ت رو جمع كن ديگه از اينجور آدماي 
چاق تغذيه نكني. دوماً، سعي كن تحرك داشته باشي. حداقل 

روزي يه  ساعت جنب و جوش و ورزش كني. 
دومي:حتم��اً ولي يه س��ؤال دارم. به نظ��رت اينجور بچه ها 

چي كار بايد كنن تا دچار چاقي نشند؟
اولي: خيلي كارهاست اما مهم ترين آنها: 

1- ميزان تماشاي تلويزيون و كار و بازي با رايانه را بايد محدود 
كنند. 

 2- از تهيه غذاهايي كه چربي، ش��كر و نمك فراواني دارند، 
خودداري كنند. 

 3- كمتر بيرون از منزل غذا بخورن��د و به غذاهاي خانگي و 
سالم عادت كنند. 

4- خوراكي هايي كه چربي مفيد دارند، مصرف كنند مثل انواع 
مغزآجيل، ماهي و مصرف ميوه ها و سبزي هاي تازه. 

5- هنگام غذا خوردن از هرگونه آب و نوش��يدني وسط غذا 
خودداري كنند. 

 دومي: ممنونم زالو جان كه راهنمايي كردي. 
زالوي اولي: خواهش ميكنم كاش��كي آدميزاد ها كمي هم 

حواسشون به چيزهايي كه ميخورند باشد. 
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يكي دو بار از طرف مدرس��ه، دي��دن فيلم در 
س��ينما را تجربه كرده بودم. دي��دن فيلم در 
سينما برايم خيلي ش��يرين بود. چند روزي 
بود كه تلويزيون يك فيلم سينمايي جديد را 
تبليغ مي  كرد. از آخرين فيلمي كه در سينما 
ديده بودم يك هفته اي مي گذشت. آن روزها 
فيلم ها معموالً يك هفته اكران مي ش��د مگر 
فيلمي كه خيلي با استقبال مردم روبه رو شده 
باشد. دوست داشتم فيلم جديد را هم ببينم. 
بابا وقتي درخواس��تم را ش��نيد گفت:»مگه 
همين هفته پيش از طرف مدرس��ه س��ينما 
نرفتين؟ميخواي همون فيلمو دوباره ببيني؟« 
»گفتم: اين فيلم جديد سينماس��ت.«خيلي 
حرف زدم و دلي��ل آوردم و ب��راي بابا صغري 
كبري چيدم كه هر طوري شده او را راضي كنم 
و پول بليت فيلم را بگيرم، اما بابا راضي نشد. 
ديدن فيل��م برايم خيلي جذاب ب��ود و به اين 
سادگي ها نمي توانستم از ديدنش صرف نظر 

كنم. تمام ذهنم درگير ديدن فيلم بود. به فكر 
نقش��ه اي بودم تا بتوانم هر طور شده فيلم را 
ببينم. فكر كردم اگر هنگام فروش بليت شلوغ 
باشد شايد بتوان با استفاده از شلوغي جمعيت 
از فرصت استفاده كرد و به سالن نمايش وارد 
ش��د. نوجوان بودم و ش��يطنتم براي اجراي 
نقشه ام گل كرد. يك تيروكمان الزم داشتم. 
با انبردست و كمي كش و مقداري سيم فلزي 
كمان سيمي درس��ت كردم و به طرف سينما 
راه افتادم. مردم براي گرفت��ن بليت در صف 
ايستاده بودند. پش��ت درختي كه در پياده رو 
مشرف به مردم بود پنهان شدم و در حالي كه 
سعي كردم كسي مرا نبيند پشت گردن مردي 
كه روبه روي محل فروش بليت سينما ايستاده 
بود نش��انه گرفتم و تير س��يمي را رها كردم. 
نشانه گيري ام دقيق بود و درست به هدف زدم. 
مرد پش��ت گردنش را گرفت و فريادش بلند 
شد. ناله و فرياد مرد باعث به هم ريختن صف 

شد و كساني كه آنجا بودند دور مرد حلقه زدند 
مي خواستند ببينند چه اتفاقي براي او  افتاده 
است. مسئول ورود و كنترل بليت هم مشغول 
بررسي اوضاع و شلوغي شد. كمان را در جيبم 
گذاشتم و فوراً توانستم از البه الي جمعيت وارد 
سالن نمايش شوم. احساس غرور كردم. داخل 
سالن كه نشستم هنوز چند لحظه نگذشته بود 
كه متوجه شدم اين همان فيلمي بود كه هفته 
پيش از طرف مدرس��ه ما را به س��ينما  آورده 
بودند و من كه غرق در اجراي نقش��ه ام بودم 
متوجه اين موضوع نش��دم. به س��الن انتظار 
آمدم و از مس��ئول كنترل سؤال كردم فيلمي 
كه ش��ب ها از تلويزيون تبليغ مي ش��ود چه 
زماني نمايش داده مي ش��ود؟ مسئول كنترل 
كه ظاهراً متوجه چيزي شده بود مچ دستم را 
محكم گرفت و با دست ديگرش به كمان كه از 
جيبم بيرون زده بود اشاره كرد و گفت:»وقتي 

ياد گرفتي مردم آزاري نكني!«

داستان تصويري :    دوستدار طبيعت
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*سوسك كش
يك نفر هر روز پشت سر هم مي رفته و از داروخانه قرص سوسك كش مي خريده.

فروشنده مي پرسه: تو چرا اين قدر قرص سوسك كش مي خري؟
ميگه: آخه من هرچي اينا رو پرت مي كنم به سوسك ها نمي خوره!

*ادبيات
به يارو ميگن دستشويي چند بخشه؟

ميگه خب معلومه! دو بخش! مردونه و زنونه!

*باالي درخت
صاحب باغ: پسر شيطون چرا رفتی باالی درخت زردآلو؟

 االن به بابات ميگم . 
پسر : بابام باالی درخت آلبالوست.

نيشخند

بي بلــيت،   با تــير و كمــان

ميخواي براي خوردن
  سيب يه درخت را ببري

ولي من سيب 
ميخوام

نه

 كمكم مي كني  اون
 درخت  رو ببريم؟

آخه سيب هاش خيلي 
خوشمزه س

نه من نميتونم اين كارو بكنم

من ازت خواهش كردم

تو هر چند كه خواهش 
كني نمي كنم

مگه تو 
دوست من

 نيستي

بله دوست تو هستم و
مگه با درخت  همينطور دوست طبيعت

هم ميشه 
دوستي كرد؟

هي صبر كن نرو 
يه فكري كردم

قهر  هم كني  من
 درخت رو نمي برم

بله اتفاقاً دوستي با  
طبيعت خيلي عاليه

خيلي خب حاال 
كه اينطوره 
برو با همون 

طبيعت
 دوستي كن

 باهات قهرم

 ببين چرا به خاطر چندتا سيب 
درخت را ببريم خب ميتونيم 

از نردبون استفاده كنيم

بدو بريم از تو انباري 
نردبون رو بياريم  

راست 
ميگي؟

كه


