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عرض كنم كه مي گويند همراه با هر حق، مس��ئولیت و 
تکالیفی وجود دارد. مثاًل اگر شخص حق دارد از آزادي 
اجتماعي بهره مند شود مسئولیت رفتار درست و شايسته 
هم متوجه آن شخص است كه از حق آزادي سوءاستفاده 
نکند. واضح تر بگم مثاًل همین شخص كه حق استفاده از 
آزادي اجتماعي دارد حق ندارد با زيرپوش و لباس خانگي 
بیرون بیايد. تا اينجا روش��ن شد؟ خب حاال عرض كنم 
يکی از مسئولیت های مهم، مراقبت خودم از خودم است. 
من بايد تالش كنم استعدادهای خودم را بشناسم و آنها را 
شکوفا كنم. باز برای مثال عرض كنم پدرم به من می گويد 
تو در نابود كردن وسايل منزل استعداد داری. خب منم 
میگم حق دارم براي اثبات اس��تعدادم دس��ت به اقدام 
عملي بزنم تا استعدادم شکوفا شود. خواهرم می گويد تو 
استعداد عجیبی در تولید صداهای گوشخراش داری. من 
هم مي گويم خب حق دارم بايد به من اجازه بدهند تا بوق 
و شیپور به خانه بیاورم و مسئولیتم را در تولید صداهای 
گوشخراش انجام دهم. من نسبت به پدر و مادرم مسئول 
هستم و بايد به نصیحت های شان گوش كنم. پدر و مادر 
مرا نصیح��ت می كنند كه بچه آرام ب��اش اما وقتی آرام 
می نش��ینم، پدر و مادر می گويند: »بچه می خوای چه 
آتیشی بسوزونی كه ساكت شدی؟« و ما نمی دانیم با اين 

مسئولیت سنگین چه كار كنیم؟!
خب من مي دانم در محل زندگی ام بايد جوری رفتار كنم 
كه همسايگان آزرده نش��وند. مثاًل وقتی با توپ، شیشه 

خانه همسايه را شکستم بايد از همسايه عذرخواهی كنم 
و اگر همسايه زياد عصبانی بود بايد فرار كنم تا همسايه در 

عصبانیت كاری نکند كه بعداً پشیمانی به بار بیاورد .
بد نیس��ت بدانید كه من به شما اطمینان مي دهم واقعاً 
مس��ئولیتم را در قبال كم آبي مي دانم بنابراين آن قدر 
حمام نمي روم، تا درياچه ارومیه پر آب ش��ود. من واقعاً 
مي دانم كه نبايد در مصرف برق آن هم در س��اعات اوج 
مصرف كه بهش میگن س��اعات پیك مصرف از وسايل 
برقي غیرضرور استفاده كرد، بنابراين مسئولیتم ايجاب 

مي كنه هنگام رفتن به سرويس بهداشتي، برق را روشن 
نکنم و با استفاده از نور پنجره مأموريتم را انجام دهم و 
در عوض مي روم جلوي تلويزيون دراز مي كشم و تخمه 
مي شکنم و ساعت ها فیلم مي بینم تا وظیفه صرفه جويي 
در مصرف برق را به خوبي انج��ام دهم. من همین جا از 
فرصت استفاده مي كنم و به ش��ركت های برق توصیه 
مي كنم سعی كنند برق مردم را قطع نکنند و به جای اين 
مخابرات و اپراتورهای تلفن همراه اينترنت را جیره بندی 
كنند تا مردم با اس��تفاده كمتراز تلفن مجبور نباش��ند 

هي تند تند از دستگاه هاي شارژ موبايل استفاده كنند. 
ديگه جونم براتون بگه درمورد صرفه جويي در برق حتي 
من دست به ابتکاري زدم كه انیشتین با اون همه هوش 
و ذكاوتش بايد جلوي م��ن لنگ بین��دازد )لطفاً براي 
جلوگیري از سوء اس��تفاده كنندگان حرف ل را با ضمه 
بخوانید( خب كج��ا بوديم؟ آهان مي گفتم كه دس��ت 
به ابتکار زدم و به جهت مص��رف بهینه برق المپ هاي 
پرمصرف خانه را باز ك��ردم و به جايش المپ هاي چراغ 
قوه كه هم ارزان تر و هم كم مصرف تر است بستم. فقط 
نمي دانم چرا با زدن كلید يك دفعه كل خانه در خاموشي 
فرورفت! احتمال مي دهم اداره برق فهمید ما خیلي خیلي 
كم مصرف شده ايم و اگر اين طور پیش برود و ديگران هم 
ياد بگیرند از درآمد اداره برق بسیار كاسته شود از همان 
اول برق را قطع كردند تا ما مجدداً از المپ هاي پرمصرف 
استفاده كنیم. مثاًل من فکر كردم و فکر كردم تا راه حلي 
براي كاهش مصرف بنزين پیدا كنم تا اين قدر پدر عزيز و 
ديگر رانندگان گرامي از جیب مبارك زيادي هزينه اين 
ماده ارزشمند ننمايند. اما نمي دانم چرا وقتي پیشنهادم 
را به پدر دادم لنگه كفش بود كه نثارم ش��د ولي باز هم 
نمي دانم چرا در اين گونه موارد پدر دق دلي اش را س��ر 
من خالي مي كند و فوراً نفرين و ناله هايش را نثار اجداد 
مادري ام مي كن��د و در جواب اعتراض م��ادر مي گويد: 
»هوش و ذكاوت اين زبان بس��ته )اشاره به اينجانب( به 
دائیش رفته.« حاال به نظر ش��ما اگر براي جلوگیري از 
مصرف بنزين و كم كردن هزينه مث��ل قديما از همان 
درشکه و اسب و قاطر استفاده شود- البته نمیگم همه 
اين راه را انتخاب كنن��د- حداقل نصف جمعیتي كه در 
ماشین ها تك سرنشین هستند از درشکه استفاده كنند 
هم از مصرف بنزين و آلودگي هوا كم شده و هم ما بچه ها 
در اين وانفس��اي كمبود تفريح و سرگرمي يك تفنن و 
نشاط جديدي در زندگي خود تجربه مي كنیم. به نظر 

شما بد حرفي زده ام؟ 
من حتي احس��اس مس��ئولیتم در برابر منقرض شدن 
يوزپلنگ ايرانی را مي دانم. فقط نمی دانم چطور بايد اين 
كار را انجام بدهم اما با اين همه مسئولیت نمی دانم چرا 
باز به من می گويند ببو گالبي! به نظر شما من خنگول 

هستم؟!

  نويسند ه و تصويرگر :
         حسين كشتكار

              و                                       حكايت
 روايت

مردم آزاري ــر تلنُگ

 *   دزدي
 قاضی: خجالت نمی كشی روز روشن 

دزدی می كنی؟
دزد: قربان وقتی شب می ريم باز هم 

مردم گله می كنند. آخه پس ما كی به 
كار و كاسبی مون برسيم؟!

 * هواشناسي
يارو می خواسته مسافرت بره شمال، زنگ مي زنه به 

هواشناسي و از كارشناس سؤال مي كنه: ببخشيد ميشه 
بگين تو دو روزه آينده هواي شمال بارونيه يا نه؟

كارشناس ميگه: پيش بيني هوا را امشب تو اخبار  اعالم 
مي كنيم.

يارو ميگه پس لطفاً چند روز دست نگه دارين تا ما بريم 
و برگرديم.

 *   انشا
بچه: پدر، معلم از ما خواسته درباره ازدواج 

چيزی بنويسيم. نظر شما چيست؟
پدر: معلم شما زن است يا مرد؟

بچه: زن.
پدر: بهتر است از مادرت بپرسی چون اگر من 

نظرم را بگويم حتماً صفر می گيری.

شكـر خند

داستان  تصويري:  داستان ترسناك

من نه خنگول هستم نه ببوگالبي!

123

456

78910

 به اين دو تصوير نگاه كنيد.   به نظر مي رسدباهم مشابه هستند
ولي اگر دقت كنيد 10  اختالف  بين  دو تصوير  پيدا مي كنيد. 

اوقات فراغت خود را 

به مطالعه سپري كنيد

اوقات فراغت خود را 

با مطالعه سپري كنيد

 به به چه خوشمزه 

دارم مطالعه مي كنم
 اينقد هورت نكش

چي مي خوني؟

مي خواي بدوني چي
 مطالعه مي كنم

قورت... قورت...

نوشته با سرو صدا غذا خوردن  نوعي 
مردم آزاري محسوب ميشه 

باشه ولي من مثل
 مامانت تجربه ندارم 

حاال كه مامان نيست خب
 يك بار هم شما بخون

 آخه پسرم هميشه 
  مامانت برات قصه مي خونه 

كتاب مي خونه

پدر پدر  مياي برايم قصه بخوني 
تا بخوابم؟

هر چي كه 
خودتون

 دوس دارين 
بخونيد

باشه  من از كتابخونه 
خودم يكي رو انتخاب 

كردم

 من داستان 
تخيلي

 دوس دارم

 واي پدر داره ترسناك عاليه
ميشه. شما به اين 

داستان ها عالقه دارين؟
 چي،ترسناك؟

 خب تخيليه، واقعي 
كه نيست 

پسرمهيوال گلوي مرد را فشار داد تا...
 پسرم 

 اي واي!  برم 
كمك بيارم

بعد هيوال دستانش را جلو
 صورت  مرد آورد ...


