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وي ژه كودك ونوجوان

عصر، زنگ تعطيلي كالس كه زده شد بدون معطلي 
كتاب و دفترم را جمع كردم و آماده رفتن  ش��دم كه 
پريسا آمد كنارم و گفت نسرين داري ميري؟ با كنايه 
گفتم نه قراره امش��بو همين جا تو كالس بمونم! تو 
هم پايه اي؟ پريس��ا گفت بي مزه منظ��ورم اينه كه 
داري ميري خونه، وايسا با هم بريم. گفتم من عجله 
دارم، اگه ميخاي بيايي زود باش. پريسا كه كنجكاو 
شده بود گفت تو هيچ وقت براي رفتن به خونه عجله 
نمي كردي، طوري شده؟ گفتم درسته آخه مي خوام 
قبل از رفتن به خونه يه كادو بخرم. پريسا گفت كادو 
واسه كي؟ ديگر منتظر نشدم و كوله مدرسه ام را به 
دوش گرفتم و به پريس��ا گفتم راه بيفت تو راه بهت 
ميگم. با هم چند مغازه را ديدي��م اما آن چيزي كه 
مي خواستم را پيدا نكردم. هوا داشت تاريك مي شد، 
گفتم اون چيزي كه ميخوام بخرم گيرم نمياد. پريسا 
گفت بگو چي ميخواي، ش��ايد بتون��م كمكت كنم. 
گفتم راستش ميخوام يه پيراهن گلدار بخرم واسه 
روز مادر، ميخوام به مامانم كادو بدم. پريس��ا گفت 
دختر تو براي خريدن خيلي وسواس��ي هستي، اين 
همه مغازه رفتي��م انواع لباس ه��اي رنگارنگ بود و 

گلدار و متنوع چرا نخريدي؟ 
 - آخه اوني كه ميخوام نيست. يه بافتني گلدار ديدم 
خيلي قشنگه ميخوام مثلشو واسه مامانم بخرم اما 

انگار نيست.
- خب حاال چرا اصرار داري يكي مثل اونو بخري؟

- جريان داره.
-  چه جرياني؟ ميشه بگي.

-  چند وقت پيش زري خانم همسايه مون آمده بود 
خونه ما يه ژاكت گلدار پوش��يده ب��ود مامان خيلي 
خوش��ش اومد. آرزو كردم كاش مي تونس��تم يكي 
مثل اون ب��راش تهيه كنم. ميخ��وام روز مادر بهش 

كادو بدم.
- خب ميتوني از همسايتون بپرسي از كجا خريده. 

بريم از همون جا بخريم.
- نه روم نميشه.

- پس بيا از خير اون بگذر االنم داره دير ميشه بريم يه 
دونه شبيه اون پيدا كنيم قال قضيه رو بكن، مهم اينه 

كه با كادو دادن از مادرت قدرداني بكني. 
- باشه چاره اي نيست.

وارد اولين فروش��گاه ش��ديم و يك ژاك��ت انتخاب 
كرديم. به پريس��ا گفتم راس��تي تو نميخواي براي 
مامانت كادو بخري؟ پريسا با تأمل گفت دوس دارم 
ولي... و ديگر ادامه نداد. از س��كوتش حدس زدم كه 
حتماً به خاطر مشكلي قادر به خريدن نيست. پريسا 
عالوه بر اينكه همكالسي ام بود با او همسايه ديوار به 
ديوار هم بوديم. آنها خانواده متوسطي بودند، پدرش 
كارگر ساختماني بود. خواستم بگويم اگر مي خواهد 

به او پول قرض بدهم تا او هم براي مادرش كادو بخرد 
اما ترس��يدم خجالت بكش��د. پيراهن را كه انتخاب 
كردم پاي صندوق فروشگاه رفته و بعد از پرداختن 
پول ف��وراً از مغازه بيرون آمديم. ه��وا تقريباً تاريك 
شده بود. سوز و س��رماي بهمن ماه تا مغز استخوان 
نفوذ مي كرد. از فروش��گاه كه بيرون آمدم چند متر 
آن طرف تر صدايي ما را به خودم��ان آورد. به طرف 
صدا برگشتيم دختركي 12 ساله كه لباس هاي كهنه 
به تن داش��ت يك جعبه پر از پاكت نامه به طرفمان 
گرفته بود و از ما درخواست مي كرد از او فال بخريم. 
پريس��ا به دخترك گفت نه عزيزم ما اهل فال و مال 
نيستيم. بعد همان طور كه گوشه لباسم را مي كشيد 
گفت بيا بريم ديره. هنوز چند قدم دور نشده بوديم كه 
دخترك فال فروش گفت تو رو جان مادرتان ازم فال 
بخريد. قسم دختر باعث شد دلم به حالش بسوزد. به 
پريسا گفتم بيا پاكت فال برداريم. پريسا گفت بابا اينا 
همه اش الكيه. گفتم عيبي نداره بعد از دختر پرسيدم 
فالت چنده؟ دختر كه فهميده بود قصد خريد داريم 
فوراً پاكت را جلويمان گرفت و با خوش��حالي گفت 
هرچي عش��قتونه. پريس��ا گفت هرچي كه نميشه، 
بگو قيمت هر پاكت چنده؟ دخت��رك دوباره گفت 
راس��تش هر پاكت 5هزار تومن اما شما برداريد هر 
چي كرمتون بود بديد. من يك اس��كناس 10 هزار 
تومني دادم و يك پاكت برداش��تم و از پريس��ا هم 
خواستم يكي هم او بردارد. دخترك گفت اميدوارم 
تا يكي دو ساعت ديگه چند نفر آدم بامرام مثل شما 
پيدا بش��ن ازم فال بخرند تا پ��ول خريد كادوي روز 

مادر برام جور بش��ه. با گفتن اين جمله دلم به حال 
دخترك سوخت. سؤال كردم تا حاال چندتا فروختي؟ 
دخترك سرش را پايين انداخت و گفت راستش به 
غير از دوتاي شما هنوز هيچي. قباًل وضع بهتر بود اما 
اين روزا كسب و كار خيلي بد شده. پرسيدم مادرتو 
خيلي دوس داري؟ دخترك نگاه معني داري كرد و 
گفت مگه تو مادرت رو دوس نداري؟ گفتم چرا اندازه 
يك دنيا. دخترك گفت من بيش��تر چون هم جاي 
پدرمه و هم مادر. بعد آرام اش��كي كه از گونه اش كه 
به خاطر سردي هوا قرمز شده بود پايين لغزيد و قبل 
از اينكه به چانه برسد با آستين كهنه اش پاك كرد. 
از اين حرف دخترك فهميدم پدر ندارد. خواس��تم 
بيشتر بپرسم كه دوباره پريسا دستم را كشيد و گفت 
ايششش نسرين تو چقدر سريش اين شدي بيا بريم 
به مترو نمي رس��يمااا. چند قدم همراه پريسا رفتم 
اما فوراً برگشتم. فكري به ذهنم رسيد، به دخترك 
گفتم همه فال هاتو مي خرم منتها به جاي پول اين 
لباس نو رو بهت ميدم و ب��دون اينكه منتظر جواب 
بشم همه پاكت ها را برداشتم و ژاكت را به دخترك 
دادم. دخترك كه از اين كارم ه��اج و واج مانده بود 
ساكت ايستاده و به پاكت لباس خيره شده بود. پريسا 
نهيب زد معلومه چه كار مي كني؟! از غروب تا حاال 
عالف ش��ديم كه آخرش بديش ب��ره؟! واقعاً كه. در 
راه بازگشت مدام پريسا غر مي زد و مي پرسيد حاال 
واس��ه مامانت ميخواي چه كار كني؟ گفتم هيچي 
از مامانم عذرخواهي مي كنم. در سالن انتظار مترو 
روي صندلي نشس��ته و منتظر قطار بوديم. خانمي 

 ميانسال كيسه س��ياه رنگ بزرگي در دست داشت، 
نزديك ما آمد و كيسه بزرگ سياه را زمين گذاشت 
و كنار دست ما نشست و شروع كرد به گاليه كردن 
از نامرادي روزگار و س��ختي هاي زندگي و مي گفت 
يك سالي است شوهرش بيكار ش��ده، مي گفت تو 
كارخونه كاشي س��ازي كار مي كرده، به خاطر تورم 
كارخونه تعطيل شده فعاًل بيكار شده و مجبور شده 
براي چرخاندن چرخ زندگي از صبح تا غروب براي 
فروش اجناس��ش از اين واگن به واگ��ن ديگه برود 
تا ش��ايد پول نان و بخور نميري گير بياره. بعد از آه 
افس��وس از من پرس��يد تو چي دخترم تا حاال چند 
تا فال فروختي؟ از س��ؤال زن علت درد دل هايش را 
فهميدم. زن با ديدن پاكت فال ها فكر كرده بود ما هم 
مثل او فروشنده دوره گرد هستيم. با لبخندي گفتم 
ما دوره گرد نيستيم. اعتقادي به فال و اين حرف ها 
ندارم. زن گفت درس��ته قبول كه فال و اين حرف ها 
مبنايي نداره ولي اگه خدا بخواد كاري رو درست كنه 
ميتونه. گفتم بله اگه خدا بخواد اون يه حرف ديگه 
است بعد يك پاكت تعارفش كردم و گفتم يكي بردار. 
زن گفت مگه نگفتي اعتقادي نداري؟ گفتم چرا ولي 
به خواندن شعر حافظ كه مي ارزه. زن لبخندي زد و 
يك پاكت برداشت و همان جا بازش كرد و بلند خواند 

...بگذرد اين روزگار تلخ تر از َزهر
بار دگر روزگار چون ِشَكر آيد

زن گفت به به حافظ عجب ش��عري گفته. كاش فال 
حقيقت داش��ت. گفتم مهم نيس��ت، مهم اينه كه 
آدم نبايد اميدش رو از خدا قطع كنه. گفت درسته 
دخترم شما نوجوان هس��تيد و دلتون پاكه برام دعا 
كنيد. گفتم چشم دعا مي كنم خدا به زودي براتون 
گشايش��ي كنه. كم كم صداي آمدن قطار به گوش 
مي رسيد و من و پريسا آماده شديم براي سوار شدن. 
هنگام سوار ش��دن داخل واگن زن زودتر از ما سوار 
شد و بالفاصله بعد از حركت قطار مشغول تبليغ براي 
اجناسش شد. به ايس��تگاه مقصد نزديك مي شديم 
و آماده مي ش��ديم تا با توقف قطار خارج ش��ويم كه 

متوجه صداي آشنايي از پشت سر شديم:
...دختر خانم ها لطفاً وايسين كارتون دارم. برگشتم 
همان زن دوره گرد بود، با خوشحالي گفت ميخوام 
ُمش��ُتُلق بهتون بدم. با تعجب گفتم واسه چي؟ زن 
دوره گرد از داخل كيسه سياه دو لباس زنانه جلويم 
گرفت و گفت اينم پاداش ش��ما به خاط��ر اون فال 
حافظ، همين االن ش��وهرم زن��گ زد و گفت بهش 
خبر دادن كارخونه دومرتبه ميخواد راه بيفته و ازش 
خواستن  از شنبه برگرده س��ركار. خنديدم و گفتم 
خب خدا را ش��كر... نيازي هم به هديه دادن نيست. 
اين لطف خداست نه فال حافظ. زن با اصرار لباس ها 
رو به دستم داد و گفت خيلي خب هرچي بگي همون 
دعاي شما كار خودشو كرد دلم ميخواد حاال كه دلمو 
ش��اد  كردين منم... جمعيت در حال خارج شدن از 
قطار نگذاش��ت زن دوره گرد حرفش را تمام كند و 
همگي با فشار بيرون رفتيم. نزديك خانه كه رسيديم 
يكي از لباس ها را به پريسا دادم و گفتم بيا تو هم كادو 
كن بده مامانت. پريسا خنديد و گفت  اوسا كريم دوتا 
بهمون برگردوند اما با كلي عالفي... گفتم درسته در 

عوض چند نفر خوشحال شدن. 
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پدر و مادرم، پدر و مادر خيل��ی خوبی بودند. مادرم يك خانم 
بسيار فهميده، باسواد، كتابخوان، دارای ذوق شعری و هنری، 
حافظ شناس- البته حافظ ش��ناس كه می گويم، نه به معنای 
علمی و اينها، به معنای مأنوس بودن با ديوان حافظ- و با قرآن 

كاماًل آشنا بود و صدای خوشی هم داشت.
وقتی بچه بوديم، همه می نشس��تيم و مادرم قرآن می خواند؛ 
خيلی هم قرآن را شيرين و قشنگ می خواند. ما بچه ها دورش 
جمع می شديم و برايمان به مناسبت، آيه هايی را كه در مورد 
زندگی پيامبران است، می گفت. من خودم اّولين بار، زندگی 
حضرت موس��ی)ع(، زندگی حض��رت ابراهي��م)ع( و بعضی 
پيامبران ديگر را از مادرم- به اين مناسبت- شنيدم. قرآن كه 
می خواند، به آياتی كه نام پيامبران در آن است می رسيد، بنا 

می كرد به شرح دادن.
بعضی از ش��عرهای حافظ كه هنوز- بعد از سنين نزديِك 60 
سالگی- يادم است، از شعرهايی اس��ت كه آن وقت از مادرم 

شنيدم. از جمله، اين دو بيت يادم است:
سحر چون خسرو خاور َعلَم در كوهساران زد

  به دست مرحمت يارم در اّميدواران زد
دوش ديدم كه مالئك در ميخانه زدند 

  گل آدم بسرشتند و به پيمانه زدند
)مادرم( خانمی بود خيلی مهربان، خيلی فهميده و فرزندانش 
را هم- البته مثل همه مادران- دوست می داشت و رعايت آنها 

را می كرد.
 گفت و شنود رهبر معظم انقالب
 با جمعی از نوجوانان و جوانان ۱4/ ۱۳7۶/۱۱

يكي از خبرنگاران مي گويد ش��هيد سردار سليمانی در جمع 
حاضران در منزل پدري اش كه به مناسبت فوت مادرش جمع 
شده بودند خاطره ای را تعريف كرد و از آنان درخواست كرد در 

زمان حياتش اين خاطره را منتشر نكنند.
خبرنگار گفت: س��ردار ابتدا برايمان از جايگاه و حرمت مادر 
صحبت كرد و گفت: اين مطلبی را كه می گويم جايی منتشر 
نكنيد. شهيد سليماني گفت: هميشه دلم می خواست كف پای 
مادرم را ببوسم ولی نمی دانم چرا اين توفيق نصيبم نمی شد. 
آخرين بار قب��ل از مرگ مادرم كه اينجا آم��دم )منزل پدري 
سردار( باالخره سعادت پيدا كردم و كف پای مادرم را بوسيدم. 
با خودم فكر می كردم حتماً رفتنی ام كه خدا توفيق داد و اين 
حاجتم برآورده شد. س��ردار در حالی كه اشك جاری شده بر 
گونه هايش را پاك می كرد، گفت: نمی دانستم ديگر اين پاهای 

خسته را نخواهم ديد تا دوباره فرصت بوسيدن داشته باشم.

روزي   روزگاري...

  نويسند ه و تصويرگر  :
         حسين كشتكار
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قد رشناسي سرد ار د ل ها  از ماد ر

اميدوارم خوشتون بيادممنون پسر گلم زحمت كشيديسالم مامان روزت مبارك

 چقدر زيبا ولي چرا توي  ببينم پسر گلم چه كار كرده
اين جعبه به اين بزرگي؟

آخه پولم نمی رسيد يک 
گلدون بزرگ بخرم. گفتم 

شايد اين جوری خيلی بيشتر 
خوشحالتون كنم

 الزم نبود  اين كار را بكني اگه  شاخه گل رو همين جوري 
هم  مي دادي همين قدر خوشحال  مي شدم. مهم   لطف 

 تو نسبت به منه
نه اندازه   و كيفيت هديه


