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وي ژه كودك ونوجوان

 اين معضلي است كه چهارشنبه آخر هر سال 
مردم با آن روبه رو هس��تند. همين جا من از 
بينندگان عزيزي كه صداي من را مي شنوند 
خواهش مي كنم توصيه هاي ايمني را جدي 
بگيرند و از اينگون��ه رفتار هاي پرخطر پرهيز 
كنند و به دوستان و اطرافيانشان نيز توصيه 
كنند. كاري نكنيد كه خدايي نكرده يك عمر 
پشيماني به همراه داشته باشيد. توصيه هاي 
گزارشگر كه به اينج��ا رسيد، محمود كنترل 
تلويزيون را برداش��ت و آن را خاموش كرد و 
همانطور كه لباس بيرون را مي پوشيد، گفت: 
اه همه اش نصيحت، همه اش توصيه. آخه يكي 
نيست به اينا بگه بابا يه روز تو سال هست كه 
مردم ميتونن خودشونو تخليه كنند. اونم دارن 

از مردم ميگيرن. 
مادر محمود كه مشغول اتو كردن لباس بود 
گفت: مامان تو فكر ميكني اينها با شادي كردن 
مردم دشمني دارند؟ يعني دلشون نميخواد 
مردم سرزنده و شاد باشند. اصاًل شادي مردم 
براشون چه ضرر و خطري داره؟ نه مامان اگه 
توصيه به احتياط و پرهي��ز از آتش بازي ها و 
بمب انداختن و كاره��اي خطرناك مي كنند 

فقط و فقط اول براي سالمتي خود فرد هست 
و دوم ب��راي اطرافيان. عابري ك��ه از همه جا 
بي خبر پشت سرش بم��ب مي اندازد و باعث 
نقص عضوش ميشن چه تقصي��ري داره كه 
بايد تا آخر عمر تاوان شادي كاذب چند جوون 

بي تجربه را بده... 
محمود از توي كشوي ميزش يك بسته قرمز 
رن��گ برداش��ت و در جيب شل��وارش كرد و 
كفش هايش را به پا كرد و منتظر ادامه حرف 
مادرش نش��د و گفت: همه اينه��ا درست اما 
همه اش يه شبه ديگه اگ��ه آدم احتياط كنه 
اتفاقي نمي افته. من مي��رم بيرون ببينم چه 
خبره. مادر محمود كه نگران به نظر مي رسيد، 

گفت: مامان تو ديگه بچه نيستي كه نصيحتت 
كنم اما دور از جون اتفاق يه بار ميفته. جون 
مامان نزديك آتيش نرو. زود برگرد. محمود 
لبخن��دي زد و گفت: نگران نش��و مامان من 
مواظب��م. زودم برميگردم. صداه��اي انفجار 
همه شهر را فرا گرفته بود. ساعت از نيمه شب 
گذشته ب��ود . دلشوره و اضط��راب امان مادر 
محمود را بري��ده بود. دو س��ه ساعتي چشم 
به در دوخته بود، پلك نم��ي زد و منتظر بود 
تا هر لحظه در باز ش��ود و نوجوانش برگردد. 
مادر محمود آنقدر منتظر ماند تا چشم هايش 
سنگين شد و خوابش برد ت��ا اينكه با صداي 

تلفن از جا پريد. 

- الو؟ منزل رحمتي؟
- بله بفرماييد.

- شما مادر محمود هستيد؟
- بله با كي كار دارين؟ شما كي هستين ؟ تورو 
جان مادرتون حقيقتش رو بگين. براي محمود 

اتفاقي افتاده؟... 
 در اورژانس ،مادر محم��ود پرسان پرسان 
سراغ پسرش را گرفت تا باالخره اورا پيدا كرد. 
سر و صورت و دس��ت راستش را باندپيچي 
كرده بودن��د. مادر با دي��دن آن صحنه فوراً 
به صورتش زد و نال��ه و نفرين نثار خودش 
كرد. پرستار نزديك مادر ش��د و همانطور 
كه دل��داري اش مي داد ب��ه او اطمينان داد 
كه جاي نگراني نيست.  شش ماه بعد وقتي 
پرستار پانسمان دست راست محمود را باز 
مي كرد، لبخند تلخي زد و گفت: محمود آقا 
فكر كنم از اين به بعد مجبوري با دست چپ 
مشقاتو بنويس��ي. انگار چند تا انگشت كم 
داري. محمود جواب��ي نداشت كه بدهد. در 
فكر فرو رفت و با خودش گفت: آيا واقعاً يكي 
دو ساعت آتش ب��ازي ارزش از دست دادن 

انگشتانش را داشت؟

مصاحبه با يك مصدوم

روزي   روزگاري...

  نويسند ه و تصويرگر  :
         حسين كشتكار

داستان تصويري :   تهمت 

يك شب هيـجان  ، يك عمر پشيـماني

َبه َبه يا اَه اَه ؟ مسئله اين است

عليرضا . م يك نوجوان 14 ساله است كه در اثر انفج��ار بمب دست ساز يا همان 
ترقه هاي مخصوص چهارشنبه آخر سال مصدوم و به بيمارستان منتقل شده است 
و به گفته خودش هيچ وقت به اين فكر نميكرده كه ممكن است حادثه براي او هم 
وجود داشته باشد. با او گفت وگويي انجام داده ايم كه در ادامه مي خوانيد. شايد اين 

مصاحبه زنگ هشداري باشد براي ديگر همسن و ساالن او. 

   :عليرضا از حادثه برايمان بگو؟
همه اش از اين نارنجك درست كردن شروع ش��د. من هر سال اول اسفند اكليل 
سرنج مي خريدم و نارنجك درست مي ك��ردم. تقريبا سالي يك كيلو اكليل سرنج 
مي خريدم و براي خودم و دوستانم نارنجك درست مي كردم. پارسال هم داشتم 
همين كار را مي كردم كه نمي دانم چرا يكدفعه منفجر شد. بستن نارنجك خيلي 
مهم است. بايد خيلي احتياط كرد. من هم هميشه رعايت مي كردم، اما نمي دانم كه 
چطور اين اتفاق افتاد. اصاًل يكهزارم هم فكر حادثه را نمي كردم. همه اش مي گفتم 
اينهايي كه دچار خطر ميشن اشكال كار از خودشونه و بي احتياطي كردن، من با 

اونا فرق دارم و خيلي تجربه دارم. 
 

  :فقط دستت آسيب ديد؟
صورتم هم سوخت. صورتم خيلي ترسناك شده بود. سي��اه مثل زغال، مژه ها و 
ابروهايم از بين رفته بود. تا چند روز جرئت نگ��اه كردن به آينه را نداشتم. خيلي 
ترسيده بودم. اينقدر نگران صورتم ب��ودم كه به سوختن دستم فكر نمي كردم. تا 
چند روز پوست صورتم مي سوخت مخصوصاً وقتي مي خواستند پانسمان صورتم 
را باز كنند از درد فرياد مي زدم و تميز كردن زخم هاي صورت و دستم هم كه واقعاً 

عذاب آور بود. من روزي چند بار از شدت درد و سوزش گريه مي كردم. 

  :چند روز در بيمارستان بستري بودي؟
يك هفته هس��ت كه بس��تري ام. خيلي درد دارم دلم مي خواهد هرچه زودتر از 
اينجا برم. دوست ندارم يك لحظه در بيمارستان باشم. يك ساعت بيمارستان هم 
غيرقابل تحمل است. آدم سالم هم محيط اينجا رو دوس نداره چه برسه به كسي 

كه مجروح شده. 

  :  االن اگر مرخص شوي، دوباره نارنجک درست مي كني؟
 عمراَ! من حتي طرف كبريت هم نميرم چه برسه به ترقه. 

  : چه پيامي براي همسن و سال هاي خودت داري؟
دست از اين كارها برداريد. اصاًل نمي ارزه كه آدم در عوض يكي دو ساعت شادي 
يك عمر بدن��ش ناقص بشه.  تازه م��ن شانس آوردم. هم اتاق��ي ام در بيمارستان 
چشم راستش را از دست داده بود؛ تصورش هم وحشتناك است. سوزش صورت 
و زخم هاي دستم خيلي عذاب آوره. يادگاري ترقه هاي چهارشنبه سوري تا آخر 

عمر با آدم هست. 

فـوايد دويـدن
ورزش كردن كار پيچيده اي نيست. حتي عمل 
ساده  دويدن براي چند دقيقه در روز مي تواند 
تأثي��ر چشمگي��ري روي سالمت جس��مي و 

روحي تان داشته باشد. 
در اينجا فايده چند دقيقه دويدن يا پياده روي 
را برايتان مي گوييم كه به مرور زمان مشخص 
خواهد شد و اگر ه��م به ان��دازه كافي ورزش 
نمي كني��د، چند نكته كلي��دي برايتان داريم 
تا مطمئ��ن شويد ورزشي ك��ه مي كنيد براي 

سالمتي تان كافي است. 
 پژوهشگران دريافته ان��د 50 دقيقه در هفته 

)پنج روز در هفته و ه��ر بار 10 دقيقه( دويدن 
مي توان��د از بدن در برابر خط��ر سكته مغزي، 
آرتريت، ديابت، كلسترول خون باال، فشار خون 

باال و حتي برخي سرطان ها محافظت كند. 
دويدن حتي عضله س��ازي و استخوان سازي 
هم مي كند. كسي كه مي دود، در سنين باالتر 
استخوان ها و عضالت��ش فشرده تر مي شود و 
محفوظ تر است، در نتيجه از پوكي استخوانش 
هم پيشگيري مي شود. ب��ا دويدن شب ها هم 
بهتر مي توانيد بخوابيد، حافظه و متابوليسم تان 

بهتر شده و از استرس نيز رها مي شويد. 
60 دقيقه دويدن در هفته، حدوداً سه سال 

به عمرتان اضافه مي كند 

براي اينكه دويدن تبديل ب��ه يك كار روزمره 
و ناخوشايند نشود، راه هاي��ي وجود دارند كه 

مي توانند دويدن را مفرح و جذاب كنند:

1- هنگام دويدن به اطرافتان نگاه كنيد.

 2- لبخند بزنيد و به دويدن ادامه دهيد.

 3- در مسير دويدن تنوع ايجاد كنيد.

 4- دويـدن را لذت بخـش كنيـد.  مثاًل 
همراه داشـتن ام پي تـري و گوش دادن 
به موسيقي مي تواند از روزمرگي دويدن 

بكاهد. 

گزارش

10 دقيقه 
دويدن 

در روز
 با بدن ما
چه كاري
 مي كند؟

123

4 5 6

با فش��ار شيلن��گ آب هرچي آت 
و آشغ��ال ب��ود همه را ب��ه سمت 
جوي فاضالب هدايت كردم. حاال 
پياده رو جلوي خانه ما تميز تميز 
شده بود. به خ��ودم باليدم  كه كار 
جارو كردن و شس��ت وشو را يكجا 
انجام دادم. گفتم االن مامان مياد 
ميبينه خوشحال ميشه و از اينكه 
يك دختر اهل نظاف��ت و تميزي 
داره حتماً كلي ذوق ميكنه. داشتم 
شيلنگ آب رو جم��ع ميكردم كه 
در حياط ب��از شد. مام��ان با يك 
كيس��ه بزرگ و كلي خرت و پرت 
وارد شد. شيلنگ را كه دستم ديد، 
گفت: »آبپاشي جلوي در خونه كار 

توئه؟«
ب��ا افتخارگفتم:» بله هم��ه جا رو 
شس��تم.«مامان همانطورك��ه در 
حياط را مي بس��ت،گفت:» بَه بَ��ه.  
بَه به...«ذوق زده شدم. گفتم:» خب 

مامان يه تميز كردن اينقدر به به و 
چه چه نداره.« مام��ان ابروهايش 
را درهم كشي��د و گفت: » من كي 
گفتم به به؟ آخ��ه دخترم چند بار 
بگم شيلنگ آب كه جارو نيس��ت. 
مگه اين همه نميگن در مصرف آب 
صرفه جويي كنيد.« گفتم: » حاال 
بيا وخوبي كن. يه بار اومديم مثاًل 
كمك كار خونه باشيم��ا.« مامان 
گفت: »كمك كردن ي��ه چيزيه، 
اسراف كردن يه چي��ز ديگه. بارها 
گفتم اول با ج��ارو  آت وآشغال ها 
رو جم��ع كن بعد آخ��رش فقط با 
يك سط��ل آب بشور ن��ه شيلنگ 
آب را باز كن��ي و همينطور شرشر 
آب بريزي.« مام��ان دوباره شروع 
كرد به  بَه بََ��ه كردن. تعجب كردم 
چرا دوباره به به مي گويد. خوب كه 
دقت كردم تازه فهميدم  مامان اَه اَه 

ميگفت نه بَه بَه!

كتابم گمشده داداش
نه! 

من بدون اجازه  به
 وسايلت دست نميزنم 

 تو 
بر نداشتي؟

ولي   فكر كنم كار
 خودت هست

 پسرم االن بهنام همكالسي ات رو ديدم  كتابت رو 
به من دادو گفت مثل  اينكه تو مدرسه جا گذاشتي

من مطمئنم
  بي انصافي شك ندارم 

 نكن داداش
 چرا 

تهمت 
ميزني

چي؟


