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وي ژه كودك ونوجوان

سيما اش��ك مي ريخت و مدام با دس��تمال كاغذي 
اشك هايش را پاك مي كرد و با بلند شدن آه و آخ هاي 
او، مادر را سراسيمه از آشپزخانه به طرف ما كشاند 
و فوراً پرسيد: »سيما چت ش��ده مامان؟ چه اتفاقي 
افتاده؟« خواهرم گفت: »رفتم تو اتاقم چيزي بردارم 
يكدفعه چشمم به خارش و سوزش افتاد.« مادر زانو 
زد و روبه رويش نشست و دوطرف صورت سيما را به 
صورت خودش نزديك كرد و گفت: »دستتاتو بردار 
ببينم چيزي تو چش��مت نرفته؟« و بعد از وارس��ي 
دقيق گفت: »مامان چيزي نيست فقط يه كم قرمز 
شده.« سيما گفت: »خيلي ميسوزه.« پدر كه مشغول 
مطالعه روزنامه بود همانطور كه روي مبل نشس��ته 
بود به طرف سيما خم ش��د و پرسيد: »چرا رفتي تو 
اتاقت؟ مگه نگفتم تا رنگ در و پنجره خوب خشك 
نشده كس��ي حق نداره اونجا بره.« مادر پرسيد: »از 
كي ميس��وزه دخترم؟« س��يما گفت: »نيم ساعتي 
ميشه.« دوباره پرس��يد: »از همون اول كه سوزش 
داشتي اشكت هم ميومد؟« سيما گفت: »نه فقط يه 
كم خارش داشت.« پدر دوباره پرسيد: »ببينم عطسه 
هم داري؟« خواهرم كمي مكث كرد و گفت: »اول كه 
اشكم مي اومد چندتا عطسه كردم ولي حاال نه.« پدر 

دوباره پرسيد: »گلوت هم خارش داره؟«
 سيما با تأمل گفت: »گلوم... نه.« مادر پرسيد: »قبل 
از رفتن تو انباري هم همينطور بودي؟« پدر بالفاصله 
اضافه كرد: »تب و لرز هم داري؟« سيما كه از سؤال 
و جواب هاي مادر و پدرم نگران ش��ده بود، پرسيد: 
»مامان چيزيم ش��ده؟« مادر گفت: »نه مامان فقط 
اگه تا يكي دوس��اعت ديگه همينط��ور بودي بهتره 
بريم درمانگاه ببينيم متخصص چي ميگه.« پدر فوراً 
روزنامه را كنار گذاشت و آمد پيش سيما و دستش 
را روي پيشاني اش گذاش��ت و گفت: »يه كم داغي. 
غلط نكنم فهميدم چي ش��ده.« س��يما با دلواپسي 
گفت: »چي شده بابا؟« پدر بدون اينكه جواب سيما 
را بدهد فوراً رفت به طرف اتاقش و چند لحظه بعد با 
پتو و يك كيسه برگشت و بالفاصله چيزي سياه رنگ 
از درون كيسه بيرون آورد به طرف من گرفت و گفت: 
»نعمت بدو برو تو آشپزخونه اينارو بريز تو اون ظرف 
مخصوص اسفند دودكني بذار رو شعله گاز تا آتيش 
بگيره. بعدش كه دود كرد فوراً بيارش.« به آشپزخانه 
رفتم و همان كاري را كه پ��در گفته بود انجام دادم. 
دود غليظي از آن ماده سياه بلند شد. اسفند دودكن را 

كه از حرارت زياد خيلي داغ شده بود با احتياط بردم. 
پدر آن را از من قاپيد و جلوي صورت سيما گرفت و 
بعد از من كمك خواست تا پتو را روي سيما بگيريم 
تا دود كاماًل سر و صورت سيما را احاطه كند و مدام 
به سيما مي گفت كه نفس عميق بكشد. اين كار پدر 
باعث شد سيما به سرفه و عطسه بيفتد و ديگر نتواند 
تحمل كند. س��يما فوراً پتو را كن��ار زد. صورتش از 
شدت نفس زدن سرخ شده بود و مادر كه هنوز از اين 
كار پدر سر در نياورده بود، گفت: »ناصر بچه را خفه 
كردي! دود همه جا را برداشت.« پدر گفت: »عيبي 
نداره براش خوبه. درسته كه سرفه ميكنه اما عوضش 
كار به جاهاي باريك نميكشه.« مادر پرسيد: »ميشه 
ُرك و راست بگيد اين كارا چيه؟« پدر گفت: »اينكه 
داره دود ميكنه عنبرنساراس��ت كه از فضوالت االغ 
به دست مياد و براي جلوگيري از عفونت ريه خيلي 
عاليه. اين چيزا رو مرحوم ننجون خوب بلد بود.« با 
شنيدن اين حرف پدر، مادر فوراًظرف را گرفت و به 
من داد و خواست تا از اتاق بيرون ببرم. بعد رو كرد به 
پدر و گفت: »آقا جان اگه فكر ميكني سيما مريضي 
داره به جاي اين كارا بهتره بريم درمانگاه!« پدر كه 
اصرار مادر را ديد طوري كه من و س��يما نش��نويم 
در گوش مادر چي��زي گفت و مادر ك��ه معلوم بود 
هيجان زده شده است فوراً با دست به صورتش زد و 

گفت: »اي واي اين چه حرفيه مرد؟! كرونا كجا بود؟« 
با شنيدن نام كرونا سيما فوراً ش��وكه شد و با بغض 
گفت: »من كرونا گرفتم بابا؟« بعد بدون اينكه منتظر 
جواب پدر شود زد زير گريه. مادر سيما را دلداري داد 
و گفت: »نه عزيزم مگه الكيه. آخه نميشه همينطوري 
حدسي بگيم كرونا گرفتي.« سيما گفت: »حتماً بابا 
يه چيزي ميدونه كه ميگه.« خواستم سيما را دلداري 
بدهم گفتم: »آبجي حاال اصاًل كرونا هم گرفته باشي 
درد بي درمون كه نيس��ت خب دارو و دوا ميخوري 
زود خوب ميش��ي.« مادر كه به شدت عصباني شده 
بود يك پس گردني آبدار نثارم كرد و گفت: »نعمت 
يكبار ديگه از اين غلطا بكني هرچي ديدي از چشم 
خودت ديدي.« پدر به كمكم آمد و گفت: »آخه زن 
چه كار به نعمت داري؟ خب پس��رم بد كه نميگه.« 
مادر گفت: »آخه عزيز من شما از كجا ميدوني سيما 
كرونا گرفته؟ اين همه بيماري هست شما صاف رفتي 
سراغ كرونا؟« پدر روزنامه را برداشت و صفحه اي باز 
كرد و نشان مادر داد و گفت: »من كه از خودم نميگم. 
ببين تمام عالمتايي كه كرونا داره سيما هم داره. بيا 
خودت بخون.« مادر گفت: »اصاًل گيرم كه زبونم الل 
زبونم الل بچه ام كرونا گرفته باشه راه چاره اش دود 

كردن پِِهِن االغه...؟«
سيما كه با ش��نيدن حرف هاي مادر و پدرم باورش 

شده بود مبتال به كرونا ش��ده است، دوباره گريه اش 
اوج گرفت. پدر گفت: »بفرما اينم يه عالمت ديگه كه 
ثابت ميكنه سيما كرونا داره.« مادر پريد وسط حرف 
پدرم و گفت: »آخه آق��اي همه چيز دان عقلت كجا 
رفته؟ تو چرا اصرار داري بخواهي ثابت كني دخترم 
كرونا داره؟ هزار و يك بيماري آنفلوآنزا هس��ت كه 
همين عالمت ها رو داره يكيش كروناس��ت. با چارتا 
خبر و مطلب تو شبكه هاي مجازي كه نميشه حكم 
كرد. ياال پاش��و آماده شو س��يما رو ببريم درمانگاه 
ببينيم دكتر چي ميگه؟« س��يما كه با شنيدن نام 
درمانگاه معلوم بود ترس��يده اس��ت فوراً به س��مت 
اتاقش دويد و مادر هم به دنبال او به اتاق سيما رفت 
و در را بست و مشغول دلداري دادن به خواهرم شد. 
چند دقيقه بيشتر طول نكشيد كه در باز شد و مادر و 
سيما عطسه و سرفه كنان از اتاق سيما بيرون آمدند. 
پدر نُچ نُچ كرد وگفت: »نگفتم كروناس��ت ببين چه 
زود به تو هم س��رايت كرد. اصاًل غي��ر از كرونا هيچ 
بيماري ديگه اي اينقدر سريع منتقل ميشه؟« بعد به 
من اشاره كرد و گفت: »ياال نعمت بپر اون عنبر نسارا 
رو بيار وگرنه ما هم كرونا ميگيريم.« خواستم دستور 
پدر را اجرا كنم ولي مادر همانطور كه تند تند عطسه 
مي كرد به من نهيب زد و گفت: »وايسا ببينم... الزم 
نيست بري واسم عنتر نسارا دود كني... نه من كرونا 
گرفتم نه س��يما... اين دس��ته گليه كه بابات به آب 
داده.« پدر با تعجب گفت: »من؟« مادر گفت: »بله 
همين جنابعالي.« پدر گفت: »شما كرونا گرفتي من 
مقصرم؟« مادر يك بطري سياه را جلوي پدر گرفت 
و پرسيد: »اين چيه؟« پدر با احتياط بطري را گرفت 
و با دقت نگاه كرد و گفت: »اي��ن تينر فوريه!« مادر 
گفت: »تينر فوري براي چيه؟« پدر گفت: »تينر يه 
ماده بنزينه اما يه كم از بنزين تيزتره و براي تركيب 
با رنگاي روغني استفاده ميشه. حاال دست تو چكار 
ميكنه؟« مادر طلبكارانه گفت: »ش��ما بايد توضيح 
بدي. مگه ديروز شما در و پنجره اتاق بچه ها رو رنگ 
نمي زدي؟« پدر كه تازه متوجه قضيه شده بود گفت: 
»اَه راست ميگيا، ديروز بعد از تموم شدن رنگ آميزي 
يادم رفته بود برش دارم گذاشته بودم كنار پنجره.« 
مادر گفت: »نه تنها يادت رفته بود برش داري يادت 
هم رفته ب��ود درش رو ببندي.« پ��در گفت: »حاال 
ميخواين بگين عطسه و س��رفه شما باعثش همين 
تينره؟« سيما كه مرتب عطسه مي كرد، گفت: »پس 
چيه بابا مگه يادتون رفته پارسال هم همينطور شديم 
رفتيم درمانگاه دكتر گفت من و مامان به مواد بنزيني 
حساسيت داريم.« پدر كه دنبال توجيهي براي كارش 
بود ناگهان پس گردن��ي محكمي نثارم كرد و گفت: 
»نعمت چند بار بهت بگم وقتي كاري رو من فراموش 
ميكنم حداقل تو حواست جمع باشه.« گرچه خيالم 
راحت شد و فهميدم كرونايي دركار نبوده اما بدجور 

پشت گردنم سوخت. 

داستان تصويري :  رعايت بهداشت فردي

به عنوان يك نوجوان ش��اداب، فع��ال، كاري، مثبت، حضور 
خودتان را مؤثر قرار بدهيد. سعي كنيد در اطرافيان خودتان 
اثر بگذاريد؛ هم در مدرسه، هم در محيط خانه، هم در محيط 
بازي، روي همس��االن و ديگران س��عي كنيد اث��ر بگذاريد؛ 

مي توانيد اثر بگذاريد. )2۳ /۱۳95/9( 

روزي   روزگاري...

  نويسند ه و تصويرگر  :
         حسين كشتكار

 چطور به جنگ كـرونا برويم؟

رهنمود هاي آقا به جوانان خواهرم چطوركُرونا گرفت

 اثرگذار 
باشــيد

شما مي توانيد با رعايت اصول زير از ابتال به اين 
ويروس جلو گيري كنيد.
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قورت...

 قورت...
سعيد اينجوري نكنفرررررش ش ش 

 خوب نيست
به توچه ربطي

 داره دلم ميخواد

ممكنه به كرونا مبتال باشي 
اون وقت ويروس همه جا
                                        پخش ميشه

 بي خيال بابا اين حرفا
 الكيه ويروس كجا بود

الكي نيست منم  كه مبتال 
شدم فكر نمي كردم                   

                                 ويروس دارم

وايسا فرار نكن شوخي كردم  يعني توهم  كرونا داري
مي خواستم  بدوني چه كار 

زشتي كردي

اي واي  ي ي 

•شست وش��وي درست و 
اصولي دس��ت ها ب��ا آب و 

صابون به مدت ۳۰ ثانيه 

• نماليدن دس��ت آلوده به 
چشم، بيني و دهان

 •هنگام س��رفه و عطسه با 
دس��تمال كاغذي جلوي 
ده��ان و بين��ي خ��ود را 

بگيريد. 

•درصورت نداشتن دستمال 
كاغ��ذي از قس��مت باالي 
بازوي خود استفاده كنيد. 

•دستمال اس��تفاده شده 
را بعد از استفاده در سطل 

زباله دردار بيندازيد. 

• در صورت مشاهده عاليم 
مش��ابه آنفلوآنزا ف��وراً به 

پزشك مراجعه كنيد. 

•اگر عالئ��م آنفلوآنزا را در 
اطرافي��ان خود مش��اهده 
كرديد از آنها ف��وراً دو متر 

فاصله بگيريد. 

•هن��گام احوالپرس��ي از 
روبوسي و دست دادن و بغل 

كردن خودداري كنيد. 

•اگر به آنفلوآنزا مبتال شديد 
در خانه بماني��د و مايعات 

فراوان ميل كنيد. 


