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 من باران رحيمى هستم، 3/5ساله از تهران.
عالقه زيادى به كتاب داستان و شعر دارم. اين 

كتاب رو خاله مهربونم برام خريده و  خونده. 

من شمال را خيلى دوست دارم چون گل وگياه 
دارد و آنجا راحت نفس مى كشم. اميرمهدى 

عباسى از تهران

من عاشق هواى شمال هستم و هروقت از 
خواب بيدار مى شوم، سرحال و قبراقم. ابوالفضل 

پورعلى، 2 ماهه، اهل شمال ايران.

حسابى سرده و من لباس گرم تنم كردم.اين هم عكس من در يك روز برفى كه 
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چه كار كنيم وقتى هوا آلوده است؟چه كار كنيم وقتى هوا آلوده است؟

جشن سالمت در محكجشن سالمت در محك

 مخاطبان اين صفحه كودكان گروه سنى الف و ب هستند. 

بچه هاى سالمت1616

آسمان از پنجره خانه ما ديگر آبى نيست. 
آسمان سياه شده. 

مامان مى گويد: «هوا آلوده است!»
من از مامان مى پرسم: «آلوده يعنى چى؟»

مامان با ناراحتى مى گويد: «يعنى در هوا يك چيزهايى هست كه در 
گلوى ما مى رود و مى تواند ما را بيمار كند. براى همين امروز مدرسه ها 

را تعطيل كردند و تو هم نبايد از خانه بيرون بروى.» 
مامان كه هميشه مى گويد ورزش خوب است و من نبايد فقط با 
كامپيوتر  بازى كنم و خوب است كه بروم در حياط و با دوست هايم 
دوچرخه بازى كنم يا فوتبال  بازى كنيم، امروز مى گويد: «نبايد برويم 

بيرون و ورزش در اين هوا اصال خوب نيست.» 
بابا هم امروز وقتى مى خواست برود سركار، با ماشين اش نرفت و 
گفت: «اگر بيشتر آدم هاى اين شهر با ماشين خودشان نيايند در 

خيابان، هوا اينقدر سياه نمى شود!»
بابا امروز وقتى رفت بيرون، يك ماسك زد روى دهانش تا بيمار 
نشود. او وقتى از سركار هم برمى گردد، آب نمك در بينى و دهانش 

مى چرخاند و مى گويد اين جورى دود از گلويش بيرون مى رود. 
وقتى تلويزيون را روشن مى كنم تا ببينم كارتون چى دارد، 

مى بينم يك آقاى دكتر دارد حرف مى زند. او 

هم دارد از سياهى هوا مى گويد و اينكه ما بايد در هواى آلوده بيشتر 
ويتامين E و D بخوريم تا قوى بشويم و بيمار نشويم. 

من نمى دانم چه چيزهايى ويتامين E و D دارد ولى مامان مى داند و 
مى گويد: «گردو، بادام، زيتون، جوانه گندم، سبزي ها، شير، كره و 

زرده تخم مرغ، اين ويتامين ها را دارند.» 
وقتى هوا تاريك مى شود، بابا به خانه برمى گردد. مامان براى همه ما 
چند تا ليوان آب پرتقال مى گيرد و مى گويد ويتامين C دارد و براى 
ما خوب است و هم نمى گذارد در آلودگى هوا بيمار شويم و هم با 

سرماخوردگى مى جنگد. 
شب وقتى مى روم روى تختم تا بخوابم، هوا سياه سياه شده. از مامان 
مى پرسم: «فردا هوا آبى مى شود؟» مامان بيرون را نگاه مى كند و 
مى گويد: «اگر باران بيايد، اگر باد بيايد، اگر برف بيايد، اگر مردم با 
ماشين هايشان كمتر بيرون بيايند، اگر كارخانه ها از شهر ها دورتر 

و دور تر بروند، باز هم هوا آبى مى شود.» 
من چشم هايم را مى بندم. مامان فكر مى كند من خوابم اما نه؛ من 
بيدارم! دارم با خدا حرف مى زنم و به او مى گويم: «خدايا! لطفا كارى 
بكن كه بيشتر باران بيايد، باد بيايد، برف بيايد، مردم با ماشين هايشان 
كمتر بيرون بيايند و كارخانه ها هم از شهر ها دورتر و دور تر 

بروند تا باز هم هوا آبى شود...»

شماره پانصد وپنجاه وپنج  شنبه نوزده دى نودوچهار

ووقتى تلويززيون را رووشن مى كننم تا ببينم ككارتون چىىدارد، 
ممى بينم يككآقاى دكتر داردح حرف مى ززند. او 

كمتر بيروننبيايند و ككارخانه ها هم از شهرر ها دورترر و دور تر
برووند تا باز ههم هوا آبىى شود...»

بعضى وقت ها ما بچه ها بيمار مى شويم. گاهى بيمارى مان هم سخت است و درد 
دارد. گاهى زود هم خوب نمى شود. ولى ما بايد با بيمارى بجنگيم. شايد گاهى با 
بيمارى مان هم دوست شويم و از او بخواهيم از بدن ما بيرون برود. مثل همين 
بچه ها كه توى عكس مى بينيد. بچه هايى كه يك روزى سرطان داشته اند اما حاال 
ديگر بيمارى از بدن آنها رفته و ديگر نيست. آنها امروز قهرمان شده اند و مدال 
قهرمانى مبارزه با سرطان به گردن هايشان آويزان شده. ما بچه ها همه با هم آرزو 

مى كنيم هر بچه اى كه بيمار است، خيلى زود خوِب خوب شود.


