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وي ژه كودك ونوجوان

با صداي زنگ دِر خانه، از خواب ناز پريدم و همانطور 
با لباس خواب رفتم و در را باز كردم. داداشم رضا كه 
معموالً صبح ها زودتر از ما بيدار مي ش��ود، با دو نان 
سنگك داخل شد. با خواب آلودگي صبح به خيري به 

او گفتم و او در جواب گفت: »ببين داره برف مياد!«
ذوق زده گفتم: »راست مي گي رضا؟« رضا بي معطلي 
گفت: »دروغم چيه؟ خودت برو ببين.« گفتم: »آخ 
جون! پس امروز حسابي برف بازي مي كنيم.« مامان 
كه حرف هاي من و رضا را شنيده بود، گفت: »بي خود 
هوس ب��رف، مرف بازي نكنين ك��ه حوصله مطب و 
درمونگاه و مريض داري ندارم.« گفتم: »ولي مامان 
دلتون مياد؟ اصاًل مي دوني��د چند وقته آرزوي برف 
داشتم؟ حاال كه برف مياد ش��ما مخالفيد؟!« مامان 
گفت: »برف اوم��دن هم آرزو مي خ��واد؟ همه چي 
عوض ش��ده؛ قديما كه ما بچه بوديم اونقدر از برف 
و يخبندون كالفه بوديم ك��ه آرزو مي كرديم زودتر 
زمستون بره.« رضا نان ها را كه روي ميز ناهارخوري 
گذاش��ت به كمكم آمد و گفت: »مام��ان اون قديما 
بوده كه به قول خودتون يه شبه اونقدر برف مي اومد 
كه تا زانو مي رسيد ولي ما از وقتي يادمون مياد برف 
حسابي نديديم.« مادر گفت: »خيلي خب! بسه فعاًل! 
كل كل نكنين! زود باشين صبحونه بخورين، راهي 

مدرسه بشين چون بايد با احتياط و آهسته راه برين 
تا زمين نخورين.« خيلي س��ريع دست و صورتم را 
شس��تم و بدون اينكه صبحانه را سير بخورم، لباس 
گرمي پوش��يدم و كيف قهوه اي رنگم را روي دوش 
گذاش��تم و دل زدم به كوچه ها و خيابان هاي مابين 

خانه تا مدرسه!
با ديدن كوچه و خيابان سفيدپوش به هيجان آمدم 
و بي اختيار جيغي كش��يدم و به طرف مدرس��ه راه 
افتادم. با خودم فكر مي كردم چقدر عاشق اين هواي 
برفي هستم! هوايي كه در آن موقع بخار نفس هايم را 

به وضوح مي ديدم!
همان طور كه راه مي رفتم شال گردنم را جمع و جورتر 

كردم و هدبندم را روي پيشاني تا باالي ابرو آوردم!
چه منظره هيجان انگيزي! انگار شهر لباس عروس به 
تن كرده و برگ هاي درختان شال سفيد پوشيده اند 
و رنگ سبزش��ان از زير آن شال سفيد زيبا پيداست 

هنوز!
چقدر خوب مي ش��د امروز مس��ير خانه تا مدرسه 

طوالني تر مي شد!
دوست داشتم همان جا با چند تا از همكالسي هايم 
مسابقه دم و بازدم بدهم تا ببينم بازدم كي گرم تر و 
بابخارتر اس��ت! و هركس بازنده مي شد چند گلوله 

برف نثارش مي كرديم!
 در مسير خانمي با دس��تكش هاي سياهش دست 
دخت��ر خردس��الش را گرفته ب��ود و بااحتي��اط راه 

مي رفت!
من همچنان قدم مي زدم و نفس عميق مي كشيدم 
و از بازدمم بخار بيرون مي آمد و زود محو مي ش��د. 
به آس��مان نگاه كردم و دانه هاي ريز برف صورتم را 
نوازش كرد. آنق��در غرق افكار و مح��و زيبايي برف 
بودم تا اينكه به دِر مدرسه رسيدم و افسوس خوردم 
كه بايد به كالس بروم و لذت قدم زدن روي برف را 

رها كنم!
در حياط مدرس��ه مهس��ا صادقي همكالس��ي ام را 
ديدم. او هم كه مثل من ذوق زده شده بود، دستش 
را جلوي دهانش مثل كاس��ه گرد ك��رده بود و توي 
دستش فوت مي كرد. به او سالم كردم و گفتم: »چه 
هواي خوبيه امروز!« و او درحالي كه صدايش كمي 
لرز داش��ت، گفت: »ها عجب هواييه! مي دوني چي 
مي چس��به؟« و من در جوابش گفتم: »هيچ چيزي 
به اندازه پياده روي نمي چس��به! و چندتا دم و بازدم 
عميق!« مهسا گفت: »االن توي صحرا كنار يه آتش 
شعله ور باشي و يه ليوان چاي داغ زعفروني بخوري. 
چقدر حال مي ده!« منم ادامه دادم: »و بعدش��م يه 

كاسه عدس��ي داغ هورت بكش��ي تا تمام رگ هاي 
بدنت داغ بشه!« مهس��ا با لبخند و هيجان، حرفم را 
تأييد كرد و به س��مت كالس راه افتاديم! چند متر 
مانده به ورودي ساختماِن كالس هاي مدرسه يك 
مسير شيب دار بود كه آن روز بر اثر رفت و آمد، برف 
كوبيده و يخ زده و ليز ش��ده بود. مهسا كه جلوتر از 
من راه مي رفت دو دس��تش را در جي��ب كرده بود 
و آهس��ته و بااحتياط قدم م��ي زد. لحظه اي خيال 
شوخي به سرم زد. ناگهان گلوله برفي درست كردم 
و به سمتش پرتاب كردم و خم شدم و گلوله دوم را 
آماده كردم. مهسا كه متوجه ش��ده بود خواست از 
تيررس گلوله برفي دوم فرار كند كه ناگهان ليز خورد 
و چون دس��تش در جيبش بود نتوانست خودش را 
كنترل كند و با سر محكم به زمين خورد و بي حركت 
ماند. صدايش كردم، اما مهس��ا همانطور بي حركت 
ماند. باالي س��رش رفت��م ديدم همانط��ور بيهوش 
افتاده است. مهسا را محكم تكان دادم اما مهسا هيچ 
حركتي نمي كرد. خيلي ترسيده بودم. دست و پايم 
را گم كردم. به س��رعت و با احتياط به س��مت دفتر 
مدرسه قدم برمي داش��تم. فاصله ميان دفتر و محل 
زمين خوردن مهسا آنقدر طوالني به نظر مي رسيد 
كه انگار روي دستگاه تردميل درجا مي زنم. توهم و 
خيال هاي وحشتناك رهايم نمي كرد. مدام با خود 
مي گفتم اگر مهسا ضربه مغزي شده باشد چه خاكي 
به سرم كنم؟ هرطور بود خودم را به دفتر رساندم و 
سراسيمه وارد دفتر شدم و موضوع زمين خوردن و 
بيهوش شدن مهسا را به خانم معظمي مدير مدرسه 
گفتم. خانم معظمي فوراً به پشت دستش زد و گفت: 
»ليال! واي به حالت اگه باليي س��ر اون دختر اومده 
باشه.« با گفتن اين جمله هيجان وحشتناكي وجودم 
را گرفت. عذاب وجدان و دلهره ام صد برابر شد. مدير 
از خانم صبوري دفتردار خواست تا جعبه كمك هاي 
اوليه را بياورد و بدون معطلي ب��ه همراه خانم ياري 
ناظم مدرسه به طرف مهسا راه افتاديم. وقتي جلوي 
دِر ورودي ساختمان رسيديم با كمال تعجب ديدم 
مهسا نيس��ت. گفتم ش��ايد بچه ها او را پيدا كرده و 
درون ساختمان برده اند. خواستيم به طرف كالس 
برويم كه ديدم مهس��ا با بچه ها در راهروي مدرسه 
مشغول گفت وگو هستند. با تعجب صدا زدم: »مهسا! 
مهسا!...« همكالس��ي هايمان با ديدن ما بي اختيار 
شروع به خنده كردند و آنجا بود كه فهميدم بيهوش 
شدن مهسا نقشه بوده است. آن اتفاق به نظر مدير و 
ناظم مدرسه بي انضباطي و دست انداختن مسئول 
مدرس��ه به حس��اب آمد و من تنبيهي سخت شدم 
چون بالفاصله خانم معظمي مجبورم كرد تمام آن 
يخ هاي درِ ورودي را با بيل جمع آوري كنم. گرچه آن 
روز خيلي خسته ش��دم اما درعوض يك خوشحالي 
پنهاني نيز داشتم؛ خوشحال از اينكه مهسا سالم بود 

و آن اتفاق ختم به خير شده بود.

داستان تصويري :   توصيه هاي برفي  

ج��وان يك نه��ال بالنده اس��ت، مرك��ز اغل��ب نيكي ها و 
درخشندگي ها و نورانيت ها است. اين صفا و محّبتى كه در 
شما جوانان عزيز مشاهده مي شود، خاستگاهش همين دل 
پاك و نورانى جوانى است. عزيزان من! البّته من به شما عرض 
كنم كه اين محّبت، دو طرفه است؛ دل من هم به عنوان پدر 

پير شما سرشار از محّبت شما جوان ها است. 
۱۳۷۹/۱۲/ ۸  

روزي   روزگاري...

  نويسند ه و تصويرگر  :
         حسين كشتكار

در روز هاي برف��ي به ويژه پ��س از پايان بارش ب��رف، يكي از 
مش��كل هاي رايج ُس��ر خوردن هنگام راه رفتن روي سطوح 
يخ زده است  كه مي تواند س��بب از دست دادن تعادل، زمين 
خوردن، بروز صدمه، جراحت، تصادف با اتومبيل، ساير وسايل 
نقليه و حتي شكستگي اعضاي بدن شود. در ادامه توصيه هايي 

راه گشا مي تواند برايتان مفيد باشد.  

در اين روز ها توجه به نوع كفش اهمي��ت فراوان دارد. كفش 
 پاشنه بلند گزينه مناسبي براي راه رفتن در هواي سرد نيست، 
كفش هاي بدون عاج و پاش��نه يكس��ره نيز سطح كمي براي 
درگير شدن با زمين و محكم شدن روي آن دارند و احتمال ُسر 

خوردن با آنها زياد است. 

احتياط در روزهاي برفي

 ويژگي يك جوان  از نظر آقا

كفش پاشنه بلند يا بدون عاج 
نپوشيد

ته كفشتان را پاك كنيد

 نه بدويد و نه تند راه  برويد

از سريع راه رفتن در روز هاي برفي خودداري كنيد زيرا احتمال 
ُسر و زمين خوردن شما را افزايش مي دهد. با آرامش گام برداريد 
و به مسير خود نگاه كنيد تا كمتر ُسر بخوريد. در سطوحي راه 

برويد كه روي آنها شن و ماسه پاشيده شده است. 

پس از مدتي راه رفتن در يخ و برف، بين عاج و شيار هاي كفش 
شما را يخ و سنگريزه مي پوش��اند و به اين ترتيب نمي توانيد 
به آساني روي برف راه برويد. پس از مدتي راه رفتن بايستيد و 
بين شيار هاي كفش خود را بررسي و تكه هاي يخ و سنگريزه ها 

را از آن جدا كنيد. 
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خـاطره يك روز برفي

 به به  چه برفي
  مياد

بايد دست 
به كار شوم

 حاال  يك 
تريبون بسازم

 آدم برفي هاي عزيز يك توصيه مهم دارم:   
 مواظب باشيد ليز نخوريد چون  ممكن است 

زمين بخوريد و به شدت  آسيب ببينيد


