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وي ژه كودك ونوجوان

روزي   روزگاري...

  نويسند ه و تصوير گر  :
         حسين كشتكار

من چقدر خوشبـخت هستـم! 

پس��رك نوجوان در آخرين لحظات سوار اتوبوس ش��د. روي اولين 
صندلي خالي نشست. هميشه از كالس هاي شيفت بعدازظهر متنفر 

بود، اما حداقل اين ُحسن را داشت كه مسير خلوت بود. 
اتوبوس كه راه افتاد نفسي تازه و به دور و برش نگاه كرد. 

پسر جواني روي صندلي جلويي نشس��ته بود كه فقط مي توانست 
نيمرخش را ببيند كه داش��ت از پنجره بيرون را نگاه مي كرد. پسر 

هدفون در گوشش گذاشته بود و مدام بيرون را نگاه مي كرد. 
به پسر خيره شد و افكارش درگير آن پسر شد:

»چه پسر خوش تيپي! حتي از نيمرخ هم معلومه. با اون موهاي مرتب 
و شونه شده و اون فك استخوني شبيه هنرپيشه هاي معروف شده. 
حتماً ادوكلن خوشبويي هم زده... چقدر عينك آفتابي بهش مياد... 

يعني داره به چي فكر ميكنه؟
آدم كه اينقدر سمج به بيرون خيره نميشه! البد داره به ثروت پدرش 
فكر ميكنه ... بله. حتماً همين طوره. مطمئنم پدرش هم مثل خودش 
يه آدم خوش تيپه. پس��ر يه پولداره. احتماالً پدرش كارخونه داره يا 
توي كار تجارته و تا حاال همراه پدرش چند بار سفر خارج رفته. خوش 
بحالش حتماً آخراي هفته با دوستاش قرار ميذاره كه با هم برن شام 
بيرون. كلي با هم ميخندن و از زندگي و جوونيش��ون لذت ميبرن. 
ميرن سينما، كافي شاپ، اسكي و... چقدر خوشبخته! اما من چي؟« 
 پسرك نوجوان دلش براي خودش سوخت. وضعيت زندگي خودش 
را كه با آن پس��ر خوش تيپ مقايسه مي كرد، احس��اس كرد چقدر 
بدش��انس اس��ت. خانواده معمولي او جزو طبقه متوسط جامعه به 
حس��اب مي آمد. پدرش كارمند بود و مادرش خانه دار. دارايي شان 
يك ماشين سواري معمولي بود و خودش هم فقط يك گوشي تلفن 
ساده و يك موتورسيكلت داشت كه پدرش با گرفتن وام توانسته بود 
بخرد، اما حتم داشت آن پسر از امكانات رفاهي خيلي خوبي برخوردار 
است. حتماً در بهترين و باالترين نقطه ش��هر خانه دارند. يك خانه 
مجلل و باشكوه با بهترين امكانات رفاهي. داراي پنت هاوس، استخر، 
جكوزي و چندين ماشين شخصي. با خودش فكر مي كرد حتماً در 
مناطق سرسبز ش��مال هم ويال هاي بزرگ و متعدد دارند. افكارش 
متوجه موقعيت خودش شد. با خودش گفت:»اين رسم روزگار چقدر 
ناعادالنه است. كساني در بهترين موقعيت زندگي قرار داشته باشند، 

از بهترين امكانات رفاهي برخوردار باشند و از فرط خوشبختي ندانند 
چگونه زندگي كنند، اما در عين حال كساني مثل خانواده ما همه بايد 
در تالش باشيم. هر كسي به س��هم خودش. پدر مجبور است بعد از 
پايان كار اداري با كار كردن در يك فروش��گاه براي چرخاندن چرخ 
زندگي از استراحتش بزند. هفته ها و ماه ها مي آيند و ميروند و مادر 
همه دغدغه هايش حساب و كتاب كردن قس��ط وام هايي است كه 
زود به زود سر ميرسند،اما اينها چه؟ آيا اين پسر و خانواده متمولش 
ميدانند معني ناتواني در خريدن چيست؟ خبر از گراني اجناس دارند؟ 
اصالً ميدانند تورم يعني چه؟ اينها نميتوانند محروميت را درك كنند 

همانطور كه ما نميتوانيم خوشبختي را لمس كنيم.«
ايس��تگاه بعد كه اتوبوس نگه داشت، پسر خوش تيپ از جايش بلند 

شد تا پياده شود. 
پسرك مشتاقانه نگاهش كرد،پسر عينكي، قد بلند و خوش تيپ بود. 
با گام هاي نااستوار به سمت در اتوبوس رفت. مكثي كرد و چيزي را كه 
در دست داشت باز كرد... يك، دو، سه و چهار... لوله هاي استوانه اي 

باريك به هم پيوستند و يك عصاي سفيد رنگ را تشكيل دادند... 
پسرك از ديدن اين صحنه جا خورد. تازه متوجه واقعيتي شد كه تا 
لحظه پياده شدن پسر آگاه نبود و ياد گرفت از آن به بعد ديگر هرگز 
عينك آفتابي را با عينك سياه اشتباه نگيرد و آدم ها را از روي ظاهرشان 

قضاوت نكند. او از سالمتي خود  احساس خوشبختي مي كرد.

شايد شما جزو آن دسته از آدم هايي باشيد كه اعتقاد دارند مهربان بودن مي تواند به زندگي معنا بدهد و از طرف 
ديگر به زندگي اطرافيان شادي ببخشد. اين خصلت كمك مي كند بتوانيم با بقيه بهتر ارتباط برقرار كنيم و نقش 
مثبتي در زندگي  داشته باشيم. درست است كه مهرباني ذاتي است ولي بعضي وقت ها هم مي شود آگاهانه انتخاب 

كنيم كه مهربان باشيم. با ما همراه باشيد تا به شما چند روش مهربان تر بودن آشنا شويم. 
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آدم كه اينقدر سمج به بيرون خيره نميش�ه! البد داره به ثروت پدرش 
فكر ميكنه ... بله. حتمًا همين طوره. مطمئنم پدرش هم مثل خودش يه 
آدم خوش تيپه. پسر يه پولداره. احتماالً پدرش كارخونه داره يا توي كار 
تجارته و تا حاال همراه پدرش چند بار س�فر خارج رفته. خوش بحالش 
حتمًا آخراي هفته با دوس�تاش قرار ميذاره كه با هم برن ش�ام بيرون. 
كلي با هم ميخندن و از زندگي و جوونيشون لذت ميبرن. ميرن سينما، 

كافي شاپ، اسكي و... چقدر اين پسر خوشبخته!اما من چي؟

يـاد بگيـريم
مهربان باشيم

 آيا مي دانيد ريشه ضرب المثل معروف 
»آش نخورده و دهان سوخته« چيست؟

در زمان هاي  دور، مردي در بازارچه شهر حجره اي داشت و پارچه 
مي فروخت. شاگرد او پسر خوب و مودبي بود ولي كمي خجالتي 

بود. 
مرد تاجر همس��ري كدبانو داشت كه دس��تپخت خوبي داشت و 

آش هاي خوشمزه او دهان هر كسي را آب مي انداخت. 
روزي مرد بيمار شد و نتوانست به دكانش برود. شاگرد در دكان 
را باز و جلوي آن را آب و جارو كرده بود ولي هر چه منتظر ماند از 

تاجر خبري نشد. 
قبل از ظهر به او خبر رسيد كه حال تاجر خوب نيست و بايد دنبال 

دكتر برود. 
 پسرك در دكان را بست و دنبال دكتر رفت. دكتر به منزل تاجر 

رفت و او را معاينه كرد و برايش دارو نوشت. 
پسر بيرون رفت و دارو را خريد. وقتي به خانه برگشت، ديگر ظهر 
شده بود. پسرك خواس��ت دارو را بدهد و برود، ولي همسر تاجر 

خيلي اصرار كرد و او را براي ناهار به خانه آورد.
 همسر تاجر براي ناهار  آش پخته بود. سفره را انداختند و كاسه هاي 
 آش را گذاشتند. تاجر براي شستن دست هايش به حياط رفت و 

همسرش به آشپزخانه برگشت تا قاشق ها را بياورد. 
پسرك خيلي خجالت مي كشيد.فكر كرد تا بهانه اي بياورد و ناهار 

را آنجا نخورد. فكر كرد بهتر اس��ت بگوي��د دندانش درد مي كند. 
دستش را روي دهانش گذاشت. 

تاجر به اتاق برگش��ت و ديد پس��رك دس��تش را جلوي دهانش 
گذاشته است. به او گفت: دهانت سوخت؟ حاال چرا اينقدر عجله 

كردي؟ صبر مي كردي تا  آش سرد شود آن وقت مي خوردي!
زن تاجر كه با قاش��ق ها از راه رس��يده بود به تاجر گفت: اين چه 
حرفي است كه مي زني ؟ آش نخورده و دهان سوخته؟ من كه تازه 

قاشق ها را آوردم. 
تاجر تازه متوجه شد كه چه اشتباهي كرده است.

معموالً اين ضرب المثل را درباره كسي كه متهم به گناهي است 
ولي آن فرد گناهي نكرده باش��د، مي گويند:  آش نخورده و دهان 

سوخته.

كـنــدو كاو
آشنايي با ضرب المثل هاي ايراني
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  2 - انتظار نداشته باشيد
مهرباني واقعي اين اس��ت كه در برابر كاره��ا و لطف هايي كه به بقيه 

مي كنيد، انتظاري نداشته باشيد. 

   4 - با خودتان  مهربان باشيد
خيلي ها اين اش��تباه را مي كنند كه ب��ا بقيه مهربان هس��تند ولي با 
خودشان مهربان نيس��تند.دليل اين رفتار مي تواند اين باشد كه شما 
تمام جنبه هاي خودتان را دوس��ت نداريد اما معموالً دليل اصلي اش 
اين است كه خودتان را درست نمي شناسيد و دست كم گرفته ايد،پس 

خودتان را فراموش نكنيد و به خودتان اهميت بدهيد. 

  

۶- مهرباني را برای خودتا ن تبديل به عادت كنيد
مهرباني عادتي است كه هركس مي تواند آن را درون خودش پرورش 
دهد. مثاًل مي توانيد براي يك ماه، ه��ر روز روي مهربان بودن تمركز 
كنيد. آن وقت مي توانيد در پايان ماه تأثيرات عميقش را در زندگي تان 
احساس كنيد و ببينيد كه چقدر نسبت به خودتان حس بهتري داريد 

و چقدر برخورد مردم با شما بهتر شده است. 

1- به اندازه وسع و توانايي بخشنده باشيد
مهرباني و بخشندگي را تمرين كنيد. با تمرين كردن مي توانيد مهرباني را براي 

خودتان به عادت تبديل كنيد البته در بخشايش زياده روي نكنيد. 

  3- مهربانی شما نبايد بابت منفعت شخصی باشد
نبايد به خاطر منافع شخصي يا به خاطر اينكه روي بقيه كنترل داشته باشيد با آنها 
مهربان باشيد. همچنين تظاهر به مهرباني در حالي كه در درون، از طرف مقابل 

عصباني يا ناراحت هستيد هم درست نيست.  

   

  5 - مهربانی را از ديگران ياد بگيريد
به آدم هايي فكر كنيد كه به نظرتان واقعاً مهربان هستند

 و اينكه آدم هاي مهربان باعث مي شوند تا شما حس
  ارزشمند بودن كنيد. درنتيجه صفت مهرباني  تا ابد 

در زندگي شما باقي مي ماند. 

آش  نخورده   و   دهان  سوخته 

اِ اِ  باز تو پروانه س��مج آمدي 
اينجا؟

منم بلدم چه جوري  آدماي االن به حسابت مي رسم
مزاحم را  تنبيه كنم

چرا اذيت
 ميكني من

    كه  به توكاري
      ندارم

من از پروانه ها  بدم مياد

هي  بيدار شو من اينجاماالن ....

چي؟

االن نشونت ميدم
تا مزاحمم نشي

 حاال با آب ولرم پاهامو ماساژچقدر خوابم مياد
 ميدم تا جون داشته باشم

 دنبالش  كنم 

 تا تو باشي الكي مزاحم  وايسا پروانه... چرا اينطوري شدم؟
ديگران نشي

هي تو چرا اينجوري ميكني
 ميام حسابت رو ميرسما

مگه من
 چكار كردم

چه جوري ؟

سيمان

داستان تصويري :    پروانه زرنگ


