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وي ژه كودك ونوجوان

پدر عينكش را روي چشمش تنظيم كرد و بادقت به 
صفحه روزنامه نگاه كرد و طبق عادت هميشگي اول 
نچ نچي كرد و بعد مادر را كه در آشپزخانه مشغول 
كار بود، خطاب كرد: مهين شنيدي؟ مادر بالفاصله 
گفت: نه چه خبر شده ناصر؟ بلند بخون منم بدونم. 
پدرگفت: يه لحظه بيا. مادر كه مشغول پخت و پز 
بود،كفگير به دست از آشپزخانه بيرون آمد و گفت: 
زود باش كار دارم قس��مت مهمش��و بخون، دارم 
شام درس��ت مي كنم. پدر گفت: تيتر خبرش اينه  
»دختربچه پنج  ساله در چنگال سگ غول پيكر.« 
مادر طبق عادت با دس��ت چپ ب��ه صورتش زد و 
گفت: واي يا امام غريب. پدر روزنامه را به صورتش 
نزديك كرد و ادامه داد: به گزارش سرويس حوادث، 
حمله س��گ اهلي باعث فوت دختربچه پنج ساله 
شد. حادثه دريكي از پارك هاي ش��هر رخ داد. به 
گزارش خبرنگار ما، روزجمعه، يك خانواده تهراني 
براي گذراندن تعطيالت آخر هفته به پاركي واقع 
در شمال تهران رفته بودند كه مورد حمله دو سگ 
بدون قالده قرار مي گيرند ك��ه در اين حادثه بهار، 
دختر پنج س��اله مورد حمله سگ ها قرار مي گيرد 
و دچار جراحت شديد مي ش��ود. با اينكه بالفاصله 
كودك را به بيمارستان منتقل مي كنند اما متأسفانه 

بعد از گذشت سه روز و تحمل دردهاي...  
مادر كه منقلب شده بود فوراً مانع خواندن و ادامه 
گزارش شد و گفت: واي بسه ناصر ولش كن. ديگه 
نخون. خدا به زمي��ن گرم بزن��ه صاحب هاي اون 
سگ ها رو. من نميدونم ديگه اين سگ بازي ها چيه 
ديگه؟ اون طفل معصوم چه گناهي داشته كه بايد 
قربوني هوس بازي و خودنمايي  يه مشت آدم نادون 
بشه. عجب دوره و زمونه اي شده. بابا قديما از اين 
خبرا نبود. كي م��ار و تمس��اح و مارمولك و جك 

وجونوراي جورواجور نگه مي داشت؟
 مهسا كه با موبايلش ور مي رفت، پريد وسط حرف 
مادر و گفت: حرف شما درسته ها ولي سگ داريم 

تا سگ. س��گ داريم مثل گرگ... . مادر حرفش را 
قطع كرد و گفت: بلكه از گرگ بدتر. مهسا ادامه داد: 
آره از گرگ بدتر اما سگ هايي هم هستند كه اصاًل 
نميشه بهشون گفت سگ. اينقده ناز و خوشگلن. 
مثل يه گلوله توپ. از بس سفيد و تميزن مثل برف 
ميمونن. مادر جواب داد: سگ سگه چه اندازه گاو 
باشه چه اندازه موش فرقي نمي كنه. حيوون جاش 
تو خونه و كوچه و بازار نيس��ت. مهس��ا گفت: آخه 
يه سگ كوچولو كه مثل عروسك نازه چه ضرري 
ميتونه داشته باشه. اون كه درنده نيست كه باعث 
ترس و وحشت بشه. مادر در جواب دخترش گفت: 
آخ��ه نگهداري حيوون مس��ئله ها داره. وحش��ت 
و ترس فقط يك مس��ئله اس��ت. اينج��ور حيوونا 
بيماري زا هستند. مريضي ميارن، غذا ميخوان، جا 
ميخوان، خورد و خوراك ميخوان، نگهداريش��ون 
هزينه برهس��ت. اونم تو اين وانفساي گروني. هزار 

و يك گرفت��اري زندگي كمه، حاال بهش دردس��ر 
نگهداري حيوونم اضافه بشه. مهسا كه قانع نشده 
بود، گفت: همه اينا درست اما مگه ما براي تفريح 
و سرگرمي هزينه نمي كنيم. مگه براي مسافرت و 
تفريح خرج نمي كنيم، خب اين��م يه نوع تفريحه 
ديگه، يه سرگرمي كه قديما نبوده اما اين روزا بين 
مردم داره ج��ا ميفته. اصاًل زندگي ش��هري اينقد 
كسل كننده شده كه مردم به اين تفريح ها رو ميارن. 
مثاًل همين همكالسيم يه سگ آلماني داره. اونقدر 
ناز و سفيد و تميزه كه انگاري يك گلوله توپ برفه 

وقتي نيگاش ميكني. 
 پدر حرف مهس��ا را قطع كرد و گفت: آخه عزيزم 
حاال ما هر چي بگيم باز شما جوونا حرف خودتون 
رو ميزنين. سگ سگه چه از نوع آلمانيش باشه چه 
مال هر كجاي ديگه دنيا. ذات حيوون، حيوونه . اونم 
سگ كه طبق نظر همه علما نجس محسوب ميشه 

و اگه تو هفت دريا هم بشوريش پاك نميشه و اگه 
آب دهنش به بدن يا لب��اس نمازگزار بخوره باعث 
بطالن نماز ميشه. گيرم اينم در نظر نگيريم و تحت 
مراقبت همه روزه دامپزش��ك هم كه باشه آخرش 
بيماري زاست. اگه اينطور نبود اينقدر دامپزشك ها 
توصيه هاي بهداش��تي و چكاب نمي كردند. مهسا 
گفت: پس قديما چرا س��گ نگه مي داشتند. پدر 
گفت: عزيزم اوالً س��گ رو كنار طويله و آغل براي 
نگه��داري از دام و جلوگي��ري از دزدي و حمل��ه 
حيووناي وحشي نگه ميداشتند و تو خونه و زندگي 
الي دست وپاي مردم وول نمي خوردن. سگ نگه 
داشتن منفعت داشت. نگهش ميداشتن تا محافظ 
مال و دامشون باشه. مهس��ا گفت: خب امروز هم 
براي تفريح و سرگرمي خوبه. مادر گفت: آخه اين 
چه تفريحيه كه تو بايد نصف بيشتر وقتت رو صرف 
نگهداري ، بهداشت و خورد و خوراك حيوون بكني 
كه هيچ نتيجه اي جز ضرر مالي و سالمتي و چه و 
چه نداره؟ اصاًل ميدوني  بزاق سگ چه ويروس هاي 
خطرناكي داره؟ اينو من نميگما، اكثر پزشكا ميگن. 
تو هرچي هم سگ رو تميز نگه داري آخرش بعضي 

بيماري ها هست كه حيوون داره. 
مهس��ا كه قانع نش��ده بود، گفت: آخ��ه آدم دلش 
ميخواد حيوون نگهداري كنه و معلم زيس��تمون 
ميگفت نگهداري كردن از حيوانات باعث ميش��ه 
انس��ان مهربون بار بياد. ح��س مهربوني و كمك 
كردن به ديگران را در انسان تقويت ميكنه. مادر با 
غيظ گفت: آره خيلي هم تقويت ميكنه. ببينم مگه 
االن بابا خبر حمله دو سگ به طفل معصومو خوند 
نشنيدي؟به نظرت اون آدم ها خيلي مسئوليت  پذير 
و مهربون شده بودند كه سگاي وحشي شون يه بچه 

بي دفاع رو تكه تكه كردند ، ككشونم نگزيد؟ 
پدر گفت: خب منم تا ي��ه جايي با حرف معلمتون 
موافقم. درس��ته كه نگهداري از حيوانات البته اگه 
درست و منطقي باش��ه باعث ايجاد الفت و تقويت 
حس مسئوليت پذيري و مهربوني ميشه. اما حيوون 
داريم تا حيوون. مهسا گفت: مثاًل چي؟ مادر گفت: 
خب مثل خيلي حيووناي ديگه به غير از سگ و مار 
و مارمولك و چه و چه ،از انواع پرنده  ميشه نگهداري 
كرد. پدر هم گفت: يا مث��ل ماهي هاي آكواريوم و 
البس��تر و... مهسا گفت: البس��تر چيه؟ پدر گفت: 
البس��تر يك نوع ميگوي آبزي آكواريومي هست 
مثل خرچنگه ولي از خانواده ميگو هاس��ت . مادر 
با شنيدن نام ميگو ناگهان با دست به صورتش زد 
و گفت: واي ميگو و دويد به طرف آش��پزخانه. پدر 
با تعجب پرس��يد: چي ش��د مهين؟ مادر از داخل 
آشپزخانه بلند گفت: هيچي غذام سوخت. امشب 
بايد نون و پنير بخوريم. پدر پرسيد: شام چي بود؟ 

مادر با حسرت گفت: حيف شد، ميگو داشتيم.

روزي   روزگاري...

  نويسند ه و تصويرگر  :
         حسين كشتكار

ياد بگيريم

دربرابرحمله سگ چه كاركنيم؟ 
متأس��فانه اين روزه��ا زياد مش��اهده مي كنيد كه 
عده اي به همراه سگ در كوچه و بازار مشغول قدم 
زدن هستند. با اينكه س��گ ها معموالً تربيت شده 
هستند اما گاهي خبرهايي از حمله همين سگ هاي 
به ظاهر اهلي به انسان شنيده شده است. در ادامه 
راه هايي براي در امان ماندن از حمله احتمالي سگ 

برايتان تشريح مي كنيم. 

نزديک  سگي كه با زنجير بسته  شد ه، نشويد
سگي كه بسته اس��ت، احتماالً عصباني است پس 
اگر وارد محدوده او شويد، احتمالش زياد است كه با 

حمله او روبه رو شويد. 

سگ را تحريک به حمله نکنيد
تا وقتي عالمت هاي حمله را در سگ نديديد حالت 
حمله به خود نگيريد چون در اين صورت س��گ را 

بي جهت وادار به حمله مي كنيد. 

خونسرد باشيد
سگ ها حسگرهاي خيلي خوبي دارند و خيلي راحت 
مي توانند بفهمند كه ش��ما چقدر ترسيده ايد. آنها 
اگر شما را ترسان ببينند راحت تر حمله مي كنند. 
در هنگام ديدن سگ با خونسردي تمام از كنارش 
رد شويد و به هيچ وجه ندويد چون با دويدن غريزه 

شكار را در او تحريك كرده ايد.

 اگر سگ حمله كرد چه كنيم؟ 

1- نقاط حساس بد ن را بيشتر محافظت كنيد.
از سر، گردن و سينه  خود بيشتر محافظت كنيد و 
اگر سگ ول كن ماجرا نبود، بهتر است نقاط  قوي تر 

بدن، هدف گاز گرفتن سگ ها قرار بگيرند. 

2- وسايل همراهتان را سپر خود قرار دهيد.
 س��گ هاي تعليم نديده چيزهايي كه به بدن وصل 
اس��ت مثل كوله پش��تي را جزئي از بدن مي دانند. 
مي توانيد باهوش عمل كنيد و اين وسايل را در مسير 

دندان هاي سگ قرار دهيد. 

بعد از حمله   سگ چه كارهايی انجام دهيم؟
الف- خونسردي خود را حفظ كنيد و با مراكز درماني 

تماس بگيريد.
ب- زخم را بررسي و س��عي كنيد جلوي خونريزي 

را بگيريد. 
ج- اگر ش��دت جراحات چندان عميق و خطرناك 
نيست ابتدا زخم را با آب گرم و صابون مورد شست و شو 
قرار دهيد. به زخم پماد آنتي بيوتيك بزنيد و آن را با 
پارچه اي تميز ببنديد و سريعاً خود يا مصدوم را به 

نزديك ترين درمانگاه يا بيمارستان برسانيد. 

عـاقبـت سگ گـردي 

نيشخند
*مجبور

ازيكی می پرس��ند: اگه تو دريا كوسه بهت حمله 
كنه چكار می كنی؟

 ميگه: می رم باالی درخت .
ميپرسند :تو دريا كه درخت نيست

 می گه:مجبورم ميفهمی ؟ مجبورررررم.
*اره برقي

به طرف ميگن :با اّره برق��ی 100 تا درخت قطع 
كن. يارو 96 تا قطع ميكنه خسته ميشه.

 بهش ميگن پاشو روشنش كن 4 تا ديگه بيشتر 
نمونده .

 ميگه: مگه اين روشن  ميشه؟
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من اين روزا  حس��ابي 
سرگرم هستم تو چي

س��رگرم  چطوري خودت��و 
همراهم بيا به خونه ام ميكني؟

خودت ببين

تو با اينا خودتو
 سرگرم ميكني؟

تازه ميخواهم يه چندتا 
حيوون ديگه هم به اينا 

اضافه كنم

 اشتباه  ميكني مگه نميدوني 
نگه داري حيوانات در خونه 

چقدر خطرناكه
آخه اي��ن حيوون��ا بي 
آزارند ممكن نيس��ت 

خطري  داشته باشند

پ��س ب��ا م��ن بي��ا ب��ه 
آزمايش��گاه بري��م تا 

بهت نشون بدم

ببين من فقط يك ليوان  خال��ي از خونتون 
آوردم تا زي��ر اين ميكروس��كوپ بذاريم  

ببينيم وضعش چه جوريه ؟ موافقي؟  

باشه

اي واي اين همه
 ميكروب تو همين

 ليوان بوده؟
بله اينا براثر نگهداري 
اون حيوونا آلوده شده

حرفم��و ب��اور ن��داري  
ميخ��واي بهت نش��ون 

بدم؟

ميرم زنگ بزنم به 
ماموران باغ وحش

كجا ميري؟ بيان حيوونارو ببرند

بله

بده ببينم جدي؟


