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مــی کــردم  سعی  نــانــوایــی  در  همسرم  کــنــار  در  همیشه 

کمک دست او باشم. خداوند دو دختر زیبا به من هدیه 

داده بود. یکتا 4 سال داشت و او را بسیار دوست داشتم. 

هر روز او را با خودم به نانوایی می بردم. یکتا از اینکه پیش 

من بود بسیار خوشحال بود و من به او اجــازه مــی دادم 

با دوستانش که کمی از او بزرگ تر بودند؛ نه در خیابان 

اصلی بلکه داخل کوچه بازی کند. در یکی از روزهایی که 

به تلخ ترین خاطره زندگی ام منجر شد، یکتا مثل روزهای 

قبل با بچه ها در حال بازی بود و من مشغول کار بودم. 

یکباره متوجه سروصدای زیادی در خیابان شدم ... خودم 

را به خیابان رساندم... جلوتر که رفتم... آن دختر کوچک 

که زیر چرخ های ماشین صورتش مشخص نبود یکتای من 

بود!  انگار زمان ایستاده بود... چرا لحظات نمی گذشت؟ 

او را از خطرات  بــودم، کاش  او را با خــودم نیاورده  کاش 

بازی در خیابان آگاه کرده بودم، نزدیک یک سال ازآن زمان 

می گذرد و من هنوز به این ای کاش ها فکر می کنم... .

ــای کــودکــان  ــرای پــیــشــگــیــری از آســیــب هـ ــ تــوصــیــه هــایــی ب
درحوادث ترافیکی

مهارت های ایمن گذر از پیاده رو را به کودک بیاموزید.	 

قوانین ایمنی رفت وآمد به مدرسه ومهارت های ایمنی 	 

پیاده رو را به کودک بیاموزید.

از صندلی مخصوص کودک در اتومبیل استفاده کنید.	 

صندلی عقب اتومبیل ایمن ترین محل برای کودکان است.	 

بر ایمنی محیط های بازی تأکید و نظارت کنید.	 

سناریوی مرگ کودک 
دلسوزی مادرانه

یامراقبت عاقالنه؟
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