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وي ژه كودك ونوجوان

َوَسَیْعَلُم الَِّذیَن َظَلُموا أََیّ ُمْنَقَلٍب یَْنَقِلُبوَن
و آنان ک�ه ظلم و س�تم کردند ب�ه زودی خواهند دانس�ت ک�ه به چه 

کیفرگاهی باز می گردند)سوره شعرا آیه ۲۲7(
تاریخ تکرار خواهد شد، آری به درستی تاریخ تکرار می شود تا همگان 
بدانند که اگر روزی دس�ت ملعونی به خون یک کودک ۶ ماهه آغشته 
می ش�ود، جنایتکاری دیگر از همان نس�ل، کودکی ۶ س�اله را تنها به 
خاطر درود فرستادن بر خاندان پاک نبوت، در پیش چشم مادرش ذبح 

می کند.
»زکریا جابر« تنها یک کودک نیست، زکریا نماد هزاران کودک سوری، 
یمنی و بحرینی است که این روزها در مقابل یزیدان زمانه قد علم کرده 
و فریاد حق می زنند.تعجبی ندارد که س�ازمان های تحت عنوان صلح 
و دفاع از حقوق کودکان س�کوت کرده اند، ما این سکوت را این بار به 
پای س�نگینی این جنایت می گذاریم که حتی دهان آنان را نیز به هم 

دوخته است.
اما مطمئن باشید که خون این طفالن معصوم روزی سیلی خواهد شد 
و خاندان ظالم آل سعود را در خود غرق خواهد کرد و به راستی که این 

روز نزدیک است.
ما دانش آموزان م�دارس امام رضا )ع( این جنایت را ش�دیداً محکوم  
مي کنیم و خواستار محاکمه عامالن این حادثه هستیم. خداوند متعال 

به خانواده این شهید عزیز، صبر جزیل عنایت فرماید.
به گزارش خبرگزاری تس��نیم فوریه س��ال 2019 میالدی »زکری��ا بدر علی 
الجابر« کودک 6 ساله شیعی همراه با مادرش از منطقه االحساء به قصد زیارت 
مس��جدالنبی در حال عزیمت به مدینه منوره بودند. در راه سوار تاکسی شدند 
و صلواتی بر محمد و آل محمد فرس��تادند. راننده وهابی وقتی فهمید که آنها 
شیعه اند، تاکسی را گوشه قهوه خانه ای نگه داشته، شیشه ماشین اش را شکسته، 
کودک را از صندلی عقب بیرون مي کشد  و با بریده های شیشه گلوی کودک را 
به قصد بریدن سرش می برد. کودک خردسال در برابر چشمان مادرش جان داد. 
این اتفاق در یک محل عمومی در عربستان روی داد اما خبر آن توسط رسانه های 

رسمی بایکوت شد.

خانم منص��وري معلم ادبیات  ب��ه دفتر نگاه ک��رد و گفت: 
صبوري. ش��کوفه فوراً گفت:» بله خانم.« معلم بدون اینکه 
س��رش را از روي دفتر بلند کند، گفت: » بی��ا پاي تخته و 
انشایت را بخوان.« شکوفه رفت جلوي کالس و دفتر انشایش 

را باز کرد و خواند: 
»کودکي من یکي از پرخاطره ترین دوران زندگي ام اس��ت. 
زماني که با مادر و پدر به پارک مي رفتیم و مادر و پدرم پا به 
پاي من بازي مي کردند و با صداي بلند مي خندیدیم یا زماني 
که مي افتادم و از شدت درد گریه مي کردم، همراه درد من 

درد مي کشیدند و گریه مي کردند. 
من آن زمان کوچک بودم و  اي کاش اشک هاي لرزانشان را 
مي بوسیدم و از آنها تش��کر مي کردم براي این همه توجه و 
عالقه اي که به من داشتند یا خاطره  روزهاي بازي به همراه 
دوستانم در زمین ورزش و دویدن ها دنبال توپ و خنده ها و 
دعواهایمان و تالش براي بردن بازي همه هدفمان بود و تنها 
ناراحتي ما لباس کثیف شده و باخت ما از بازي بود. کودکي 
که با دعواهاي خواهر و برادري تنها تکرار روزمرگي داشت 
اما قهرها و دعواهایش هم ثانیه اي بود و زود و تند فراموش 

مي شد. 
نمره هاي عالي گرفتن از معلم و ش��ادي هاي بع��د از آن یا 
نمره هاي کم گرفت��ن و ناراحتي بعد از آن... ش��یطنت ها و 
بازیگوش��ي هایي که هر روزه بود و صبر پدر و مادر بي پایان. 
کودکي م��ن خالص��ه ش��د در ش��ادي ها و گریه هایي که 
خنده هایش همیش��گي و گریه هایش لحظه اي بود! کاش 
در همان س��ن کودکي باقي مي ماندیم و با بزرگ ش��دن، 

دغدغه هایمان بیشتر نمي شد. این بود انشاي من.« 
خانم منصوري از شکوفه تشکر کرد و اجازه داد تا بنشیند.

خانم معلم از پش��ت میز بلند ش��د و مثل عادت همیشگي 

همانطور که قدم مي زد، گفت:» انشاي شکوفه خوب بود اما 
مي شد بهتر از این هم نوشته شود. به نظرم مي شود انشاي 
ش��کوفه را با جمالتي دیگر کامل تر کرد و ح��اال اگه موافق 

باشین با هم انشاي شکوفه را کامل تر مي کنیم.« 
 خانم منصوري روي تخته نوشت:  اي کاش و در خط پایین تر 
دوباره نوشت:  اي کاش و همینطور زیر هم چندین بار کلمه  
اي کاش را تکرار کرد. بعد رو به بچه ها کرد و گفت: خوب حاال 
هر کي تمایل داره جمله اي که مناسب موضوع ا نشاي شکوفه 
به نظرش میرس��ه رو بگه تا من جلوي  اي کاش بنویس��م و 
انشاي شکوفه را کامل تر کنیم. سمیه گفت: »خانم بنویسید 
اي کاش هنوزم قهرهایمان لحظه اي و گریه هایمان دقیقه اي 
بود. کاش خنده از لب هایمان فراري نباشد و دل ها از کینه 

تیره و تار نشود.«  
لیال دس��تش را بلند کرد و گفت: » اجازه بنویسید اي کاش 
قدر لحظه هاي با هم بودنمان را بیشتر بدانیم و دقیقاً االني 
که خانواده و عزیزانمان کنار ما هستند کمي بیشتر به آنها 

محبت کنیم و از تم��ام زحمت ها و لطف هایي که در حق ما 
انجام داده اند تشکر کنیم زیرا که هر چقدر دست پدر و مادر 

را براي محبت هاي بي کرانشان ببوسیم باز هم کم است.« 
نسترن گفت: » اي کاش آنقدر زود، دیر نمي شد.« 

فریب��ا گف��ت: » اي کاش هی��چ حس��رتي در دل ب��ه جا 
نمي گذاشتیم و تا مي توانستیم از دنیا و لحظه هایش استفاده 

مي کردیم.«
 منصوره بلند شد و گفت: »  اي کاش براي هیچ غم و دردي 

ناراحتي نمي کردیم.« 
سپیده گفت: » اي کاش کمي بیشتر قدر زمان را بدانیم و از 

فرصت ها بیشتر استفاده کنیم.«
 در همین موقع زنگ مدرس��ه به صدا درآم��د و خانم معلم 

گفت: » آخرینش را خودم مي نویسم.« 
بعد با خط بزرگ تر زیر همه نوشت: 

» اي کاش در زندگي هیچ وقت از کلمه اي کاش اس��تفاده 
نمي کردیم.«

نگيد نگـفتم روزي   روزگاري...

  نویسند ه و تصویرگر  :
چند س��ال پیش تا اونجایي که یادم          حسین کشتکار

میاد تابس��تون ب��ود، من ک��ه حدوداً 
12،10 ساله بودم یه دوچرخه داشتم 
که هی��چ چیزش مال خ��ودش نبود. 
مثاًل تصور کنید ک��ه چرخش خراب 
مي شد یا فرمون فابریکش مي شکست  
و بابام برام تعمیر مي ک��رد یا یه چیز 
ابتکاري روش مي انداخت یا از قطعات 
دوچرخه هاي خ��راب  دیگه که کاماًل 
خراب شده بودن و نسبت به مال من 
سالم تر بودن برمي داشت و مي انداخت 
رو دوچرخم. مث��ل االن نبود که تا یه 
چیز دوچرخه خراب میش��ه س��ریع 
بچه ها میندازن س��طل آش��غال و یه 
نو میخرن و س��وار میش��ن. در ضمن 
فکر نکنم به کالس بچه هاي امروزي 
دوچرخ��ه بخوره. بیش��تر ب��ا رایانه و 
پلي استیشن س��رگرم میشن. اگر هم 
به قول بروبچ خیلي پاستوریزه باشن 
سرگرمي هاشون کالس زبان، کالس 
شنا و از اینجور چیزاست. آن روز جمعه 
بود. آروم آروم تو پی��اده روي خیابان 
مش��غول دوچرخه س��واري  و سخت 
س��رگرم بودم که ناگهان بهروز پس��ر 
همسایه رو دیدم که سوار بر دوچرخه 
قرمزرنگ مدام ت��و پیاده رو دور مي زد 
و مس��یري را مي رفت و برمي گش��ت 
و از خوش��حالي گونه هاش قرمز شده 
بود. بهروز پیش��م اومد و گفت: » این 
دوچرخه دیگه مال من شده. « گفتم: 
»ج��دي؟ اینکه مال داداش��ت بود؟« 
بهروز گفت: » به خاط��ر اینکه دیگه 
براي داداشم کوچک شده بود، بابام یه 
دوچرخه سبز یشمي 28 گرفته و اینو 
به من داده.« بهروز مکثي کرد و گفت: 

»حمید میاي یه کاري کنیم؟« گفتم: 
»چ��ه کاري؟« گفت: »بی��ا با طناب 
دوچرختو وصل کنیم به دوچرخه من 
با هم بریم بگردیم.« گفتم: »باش��ه.« 
بهروز فوراً رفت و با یه طناب برگشت 
و یه س��ر طناب رو گ��ره زد به فرمون 
دوچرخه من و سر دیگه طناب رو گره 
زد به ترک عقب دوچرخه  خودش. بعد 
هر کدام سوار دوچرخه خودمان شدیم.  
بهروز گفت:  »بریم تو خیابون؟« گفتم: 
»تو خیابون خطرناکه.« بهروز گفت: 
»تو پیاده رو نمیشه تند رفت آخه خیلي 
چاله چوله داره.« قبول کردم و رفتیم. 
بهروز رکاب مي زد و من پشت دوچرخه 
خودم نشسته بودم بدون اینکه رکاب 
بزن��م. بهروز ب��ا دوچرخش،دوچرخه 
منو هم مي کش��ید و س��رعت ما زیاد 
شده بود.ناگهان فرمون دوچرخه من 
از جا دراومد و من ب��دون کنترل و با 
سرعت به وسط خیابان کشیده شدم 
و مونده بودم چ��ه کار کنم. دوچرخم 
فرمون نداشت و بهروز هم با تعجب به 
من نگاه مي کرد بدون اینکه که کاري 
کند. ناگهان من با سرعت چپ شدم و 
دیدم چند نفر که شاهد ماجرا بودند به 
صحنه چپ کردنم مي خندن. احتماالً 
خیلي صحن��ه دیدني اي ب��ود. البته 
خوشبختانه به خیر گذشت چون در 
آن لحظه به خاطر تعطیلي روز جمعه 
خیابان خلوت بود و تردد ماش��ین ها 
کم بود وگرنه معلوم نبود به جاي اون 
صحنه خنده دار چه اتفاق وحشتناکي 
رخ مي داد. خواستم بگم بچه ها مواظب 
باشین و ش��ما از این کاراي خطرناک 

نکنین. گفته باشم بعداً نگید نگفتم.

در زمان ه��اي قدیم یک دختر از روي اس��ب 
مي افتد و  کمرش از جا درمي رود. پدر دختر 
هر حکیمي را نزد دخترش مي برد، دختر اجازه 
نمي دهد کسي دست به بدنش بزند.دختر هر 
روز ضعیف تر و ناتوان تر مي شود تا اینکه  خبر 
به حکیمي باهوش و حاذق مي رس��د. حکیم  
پیغام مي دهد که به یک ش��رط حاضر است 
بدون دس��ت زدن به ب��دن دخت��ر او را مداوا 

کند.پدر دختر خوش��حال مي ش��ود وبه نزد 
حکیم حاذق  رفته  و مي گوید: ش��رط ش��ما 
چیست؟حکیم مي گوید: براي مداواي دخترت  
من احتیاج به ی��ک گاو چاق و فرب��ه دارم و 
شرطم هم این است که بعد از مداواي دخترت 

آن گاو متعلق به خودم شود.
پدر دختر با خوشحالي قبول مي کند و با کمک 
دوستان و آشنایانش چاق ترین گاو آن منطقه 
را به قیم��ت گراني مي خ��رد و گاو را به خانه 

حکیم مي برد.
حکیم به پ��در دختر مي گوی��د: دو روز دیگر 

دخترتان را براي مداوا به خانه ام بیاورید.
پدر دختر با خوش��حالي براي رسیدن به روز 
موعود لحظه ش��ماري مي کن��د.از آن طرف 
حکیم به شاگردانش دستور مي دهد که تا دو 
روز هیچ آب و علفي به گاو ندهند.ش��اگردان 
همه تعجب مي کنند و مي گویند: گاو به این 
چاقي ظرف دو روز از تش��نگي و گرس��نگي 

خواهد مرد.
حکیم تأکید مي کند نباید حتي یک قطره آب 

به گاو داده شود.
دو روز مي گ��ذرد و گاو از ش��دت تش��نگي و 

گرسنگي بسیار الغر و نحیف مي شود.
پدر دختر با تخت روان دخترش را  نزد حکیم 
مي آورد. حکیم به پدر دختر دستور مي دهد 
دخترش را روي گاو سوار کند. همه متعجب 
مي ش��وند اما چاره اي نمي بینند و باید حرف 
حکیم را اطاعت کنند، بنابراین دختر را  روي 

گاو سوار مي کنند.
حکیم   دس��تور مي دهد که پاه��اي دختر را 
از زیر ش��کم گاو با طناب به هم گ��ره بزنند.
همه دس��تورات مو به مو اجرا مي شود. حال 
حکیم به شاگردانش دستور مي دهد براي گاو 
کاه و علف بیاورند.گاو با حرص و ولع ش��روع 
مي کند به خوردن علف ه��ا، لحظه به لحظه 
شکم گاو بزرگ و بزرگ تر مي شود.حکیم به 

شاگردانش دس��تور مي دهد که براي گاو آب 
بیاورند.شاگردان براي گاو آب مي ریزند.گاو هر 
لحظه متورم و متورم مي شود و پاهاي دختر 
هر لحظه تنگ و کشیده تر مي شود. دختر از 
درد جیغ مي کش��د.حکیم کمي نمک به آب 
اضافه مي کند.گاو با عطش بسیار آب مي نوشد. 
حاال شکم گاو به حالت اول برگشته که ناگهان 
صداي جا افتادن کمر دختر شنیده مي شود.
جمعیت فریاد شادي سر مي دهند و دختر از 
درد غش مي کند و بیهوش مي ش��ود.حکیم 
دس��تور مي دهد پاهاي دختر را باز کنند و او 
را بر روي تخت بخوابانند. یک هفته بعد دختر  
مثل روز اول س��وار بر اسب به تاخت مشغول 
اسب سواري مي ش��ود و گاو بزرگ متعلق به 

حکیم مي شود.
این نوشته افسانه یا داستاني ساختگي نیست و 
آن حکیم کسي نیست جز ابوعلي سینا، طبیب 

نامدار ایراني.
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 بله داشتيم ولي  چون من گرسنه 
بودم  و فكر ميكردم تو نون 
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 دونه نون از قبل داريم 

اي كـــــــاش
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