
پشت ميز كامپيوتر، گرم بازي بودم كه صداي مادرم 
مرا به خود آورد؛ »افشين... افشين يه دقيقه بيا.« 

بازي را متوقف كردم. فوراً پيش م��ادرم رفتم. مادر 
ساك مس��افرتي را باز كرده بود و مشغول تا كردن 
و جاسازي لباس ها درون ساك بود. با تعجب گفتم: 
»قراره جايي بريم مامان؟« م��ادرم گفت: »ما بله!« 
گفتم: »ما يعني كيا؟« مادر گف��ت: »يعني من، بابا 
و نرگس.« گفتم: »پس م��ن چي؟« مادر گفت: »تو 
مدرس��ه داري، نمي توني بياي؟« گفتم: »پس چرا 
نرگس مي ره؟ خب اون هم درس داره.« گفت: »فرق 
داره.« گفتم: »چ��ه فرقي؟« گفت: »اون مدرس��ه 
ابتدايي مي ره. وقتي به مديرشون گفتم و قول دادم 
خودم جبراني ب��راش بذارم بهش اج��ازه دادند، اما 
تو كالس هش��تمي درس هات س��خت تره.« گفتم: 
»حاال نمي ش��ه يه وقتي بريد مس��افرت كه من هم 
بتونم بيام.« مادر همان طور كه سعي مي كرد ژاكت 
كاموايي را داخل ساك جا بدهد، گفت: »نمي خوايم 
بريم تفريح كنيم كه اينقدر ش��اكي شدي!« گفتم: 
»حاال كجا مي خواهيد بريد؟« مادر گفت: »مي ريم 
شيراز عيادت مامان جون.« با تعجب گفتم: »مامان 
جون از بيمارستان مرخص شد؟« مادر گفت: »آره؛ 
خوشبختانه عملش خوب بوده.« گفتم: »حاال تا كي 
شيراز مي مونين؟« مادر كه تالش مي كرد زيپ ساك 
را ببندد لحظه اي مكث كرد و گفت: »مياي كمك يا 
مي خواهي همينطور اونجا وايسي و منو سين جيم 
كني؟« كمكش كردم تا زيپ س��اك را ببندد. مادر 
گفت: »مجبوريم بريم. مامانم بعد از مرخص شدن 
احتي��اج داره چن��د روزي ازش پرس��تاري كنيم تا 
كم كم خودش راه بيفته.« گفت��م: »پس انگار قراره 
يه هفته اي شيراز بمونين.« مادر گفت: »نمي دونم 
شايد 5-4 روزه حال مامان بهتر بشه زود برگرديم.« 
گفتم: »حاال من اين م��دت تنهايي چي كار كنم؟« 
مادر به س��مت آش��پزخانه كه مي رفت جواب داد: 

»لولوخوره مي خوردت؟ افش��ين يه نگاه به خودت 
بنداز؛ ماشاءاهلل 14 سالته. بچه كه نيستي.« گفتم: 
»خب مي شه به خاله زنگ بزني بگي اين مدت فرزاد 
شب ها بياد پيشم؟« مادر فكري كرد و گفت: »نه« و 
بالفاصله گفت: »مي دوني چرا؟« و دوباره بدون اينكه 
منتظر جواب من ش��ود، خودش جواب داد: »براي 
اينكه مي خوام بدونم اين آقاپس��ر من مي تونه يك 

هفته گليم خودش رو از آب بكشه بيرون يا نه؟«
 فرداي آن روز صبح خيلي زود با صداي مادرم بيدار 
شدم. هنوز هوا روشن نش��ده بود مادر جانمازش را 
جمع كرد. گفت: »افشين پاشو ما داريم مي ريم. يه 
وقت خواب نموني مدرس��ه ات دير بشه.« بابا كتش 
را پوشيد و س��اك را برداش��ت و رو كرد به مادرم و 
گفت: »همه چيزا رو برداش��تين؟ بليت، عابربانك، 
كارت شناسايي، موبايل، ش��ارژر...« مامان چادرش 
را سرش كش��يد و گفت: »واي ناصر! از وقتي بيدار 

شديم اين پنجمين باره سراغ مي گيري. آره خيالت 
راحت. هم��ه رو برداش��تم.« مادر رو ك��رد به من و 
گفت: »افشين ديگه س��فارش نكنم؛ مواظب باش 
يه وقت اتفاقي نيفته. راستي ظرف شير روي اجاق 
گازه. ش��عله اش رو كم كردم. چند دقيقه ديگه گرم 
مي شه بخوري. يادت نره سر بره.« گفتم: »نه مامان؛ 
خيالتون راحت. حواسم هست.« بابا گفت: »افشين 
بابا، يه وقت بازيگوش��ي نكني. اي��ن خونه و زندگي 
تحويل توئه ها.« نرگس، خواهرم همانطور كه كيفش 
را برمي داشت رو كرد به طرف من، ابروهايش را باال 
كشيد و زبانش را درآورد و گفت: »ما كه رفتيم! دلت 
بسوزه!« مادر چش��م غره اي به نرگس رفت و گفت: 
»اِ اِ اِ اي��ن چه كاري��ه؟ آدم موقع رفتن با داداش��ش 
اينطوري خداحافظي مي كن��ه؟« از اين كار نرگس 
حرصم گرفت. با خودم گفتم حتماً يه وقتي تنبيهش 
مي كنم. ناگهان نرگس به م��ادر گفت: »واي مامان! 

ديدي يادم رفت وس��ايلم رو تو كمد ب��ذارم.« بعد 
كيف دستي اش را روي جاكفشي گذاشت و فوراً به 
سمت اتاقش دويد. مادر هم بالفاصله به پدر گفت: 
»ناصر تا نرگس بياد، من هم يه بار ديگه آشپزخونه 
رو چك كنم يه وقت شير س��ر نره.« بابا گفت: »واي 
خانم اينقدر وسواس نباش؛ افشين حواسش هست. 
بيا بريم. راننده آژانس خيلي وقته كه منتظره. از پرواز 
جا مي مونيم ها.« مادر كه با عجله به سمت آشپزخانه 
مي رفت، گفت: »باشه، باشه تا تو بري سوار بشي من 
و نرگس هم اومديم.« پدر كه رفت براي لحظه اي تنها 
شدم. مادر توي آشپزخانه بود و نرگس هنوز از اتاقش 
بيرون نيامده بود. چشمم به كيف نرگس افتاد. روي 
جاكفشي، كنار كيف دستي نرگس يك برس و يك 
شيشه واكس ديده مي ش��د. با ديدن واكس به فكر 
انتقام از رفتار بي ادبانه نرگس افتادم. در يك لحظه 
شيشه واكس مايع را برداش��تم و همانطور كه تمام 
حواسم به دِر اتاق نرگس بود، مقداري واكس داخل 
كيف نرگس ريختم و فوراً درِ كيفش را بستم و فاصله 
گرفتم. چند لحظه بعد ابتدا مادر خداحافظي كرد و 
پشت سر مادر، نرگس هم دست تكان داد و با عجله 
راه افتادند. در را بس��تم. به لحظ��ه اي فكر كردم كه 
نرگس كيفش را باز مي كند مي بيند كيفش واكسي 
شده. خنديدم. با خودم گفتم واي كه چه حالي دارد. 
نگاهي به س��اعت انداختم. ديدم ت��ا موقع رفتن به 
مدرسه يك س��اعتي وقت دارم. به سمت كامپيوتر 
رفتم تا در اين وقت باقيمانده كمي بازي كنم. بازي 
آنقدر هيجان داشت كه متوجه گذشت زمان نشدم. 
وقتي به خودم آمدم كه مادر و پ��در و نرگس باالي 
س��رم بودند. گيج شده بودم. چش��مانم را ماليدم تا 
ببينم درست مي بينم يا نه. بله، خودشان بودند! آنها 
ايستاده بودند و به من خيره شده بودند. بابا سكوتش 
را شكست و گفت: »اينطوري مي خواستي خونه رو 
اداره كني؟« مادر گفت: »اينجوري حواست به همه 
چي بود؟« نرگس با چشماني سرخ شده همينطور 
اش��ك مي ريخت و هق هق گريه اش بلند شده بود. 
شوكه ش��ده بودم، زبانم بنده آمده بود. گفتم: »چي 
ش��ده؟ هنوز نرفتين؟« مامان گف��ت: »از پرواز جا 
مونديم.« گفتم: »چرا؟« مامان غري��د: »از خودت 
بپرس...« بابا گف��ت: »تو كه دلت نمي خواس��ت ما 
مس��افرت بريم خب راحت مي گفتي. نه اينكه اون 
كار رو بكني؟« هنوز گيج بودم. گفتم: »منظورتون 
رو نمي فهم��م.« مام��ان با عصبانيت گف��ت: »االن 
مي فهمي. بعد كيف نرگس را گرفت و بليت هاي سياه 
ش��ده هواپيما را بيرون آورد و جلويم گرفت و گفت: 
»حاال فهميدي چرا نرفتيم؟« بويي فضا را پر كرده 

بود؛ بوي واكس و بوي سوختگي شير.

روزي   روزگاري...
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وي ژه كودك ونوجوان

روزي بهلول به حمام رف��ت ولي خدمه حمام 
به او بي اعتناي��ي نمودند و آنط��ور كه دلخواه 
بهلول بود او را كيس��ه نكش��يدند. با اين حال 
بهلول موقع خروج از حمام 10 دينار به استاد 

حمام داد و كارگران چون اين بذل و بخشش را 
ديدند همگي پشيمان شدند كه چرا نسبت به او 
بي اعتنايي كردند. بهلول باز هفته ديگر به حمام 
رفت و اين دفعه تمام كارگران با كمال احترام او 
را شست و شو دادند ولي موقع خروج از حمام با 
همه سعي و كوشش كارگران، بهلول فقط يك 

دينار به آنها داد. 

حمامي ه��ا متغير گرديده پرس��يدند: س��بب 
بخش��ش بي جهت هفته قبل و رفتار امروزت 

چيست؟
بهلول گفت: مزد ام��روز حمام را هفته قبل كه 
حمام آمدم پرداخت نمودم و مزد آن روز حمام 
را امروز مي پردازم تا شماها ادب شويد و رعايت 

مشتري هاي خود را بنماييد.

چيزي كه عوض دارد
 گله ندارد

بهلول به معني مرد خندان، لقب مردي به نام
 ابو وهيب بن عم��رو صيرفي كوفي اس��ت كه 
در زمان هارون الرش��يد عباس��ي مي زيس��ت. 
حكايت هاي زيب��اي بهلول، نش��ان از درايت و 
عقل او دارند كه توانست با زبان طنز و تظاهر به 
ديوانگي سخن حق را به صاحبان قدرت بگويد. 
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خيال پرواز 

بچه كه بودم آرزو داش��تم در آس��مان پرواز كنم. به 
پرنده ها كه نگاه مي كردم از طرفي از پروازشان لذت 
مي بردم و از طرفي دلم مي خواست حتي اگر يك بار 
هم شده، جاي آنها در آسمان پرواز كنم! پرواز در ميان 
ابرها چه حس قشنگي است. اما چه كنم كه بالي براي 
پرواز نداشتم. در حياط خانه مان دست هايم را مانند 
بال پرندگان مي گشودم و دورتادور حوض مي دويدم 
تا ش��ايد پاهايم از زمين جدا شوند و پرواز كنم! افكار 

دوران كودكي چقدر سرشار از تخيل بودند!
 اما حاال ه��م كه بزرگ تر ش��ده ام، آرزوهاي كودكي 
رهايم نكرده اند كه هيچ، بلكه بيشتر هم شده اند. روزي 
به پدربزرگ گفتم خيلي آرزوي پرواز دارم. پدربزرگ 
خنديد و مثال معروفي گفت: »آرزو بر جوانان عيب 
نيست.« گفتم: »باباجون، من هنوز نوجوانم، حاال كو تا 
جواني؟!« پدربزرگ گفت: »فرقي نمي كنه؛ همه آدم ها 
آرزوي پرواز دارند. بعضي يه جور به آرزوشون مي رسن 

بعضي يه جور ديگه.« گفتم: »مي شه بگين؟«
پدربزرگ گفت: »خب يه راهش ك��ه همه مي تونن 
پرواز كنن همون سوار ش��دن به هواپيماست كه تو 
هم مي توني پرواز كني.« گفتم: »ب��ا هواپيما خوبه، 
اما كيف نداره. آدم بتونه خودش پ��رواز كنه يه چيز 
ديگه اس��ت.« پدربزرگ ادامه داد: »اما بعضي ها هم 
يه جور ديگه پرواز مي كنن...« كنجكاو شدم. گفتم: 
»مي خوام بدونم.« پدربزرگ گفت: »ش��هدا... پسرم 
روح اون ها توي آس��مون اليتناهي در ح��ال پروازه. 
شهدا از اين عالم خاكي دل كندند و تعلقات دنيوي رو 
رها كردند تا تونستند بدون بال پرواز كنند.« گفتم: 
»خوش به حالش��ون! كاش من هم مي تونستم پرواز 
كنم.« پدربزرگ لبخندي زد و گفت: »تو هم مي توني 
يه جورايي پ��رواز رو حس كني.« گفت��م: »جدي؟ 
چطوري؟« باباب��زرگ گفت: »پ��رواز دل مي خواد؛ 
چشمانت رو ببند دلت رو آماده پرواز كن. تصور كن 
پرواز مي كني. اون وقت احس��اس سبكبالي و پريدن 

مي كني.«

پاي درس آقا

خيال می كنند وقتی می گوييم »نش�اط«، يعنی 
بايد آنجا )مدرسه( بزن و بكوب و رّقاصی و ]امثال 
اين ها باش�د[! نش�اط اين نيست؛ نش�اط يعنی 
جوان سرزنده باشد، پژمرده نشود؛ با ورزش، با 
فوق برنامه های آموزنده و جّذاب، با اين چيزها. 
نشاط اين است كه شما كاری كنيد كه اين جوان، 
سرحال، سرزنده، بااميد، باانگيزه، آماده  به كار و 

پُرانرژی مشغول كار بشود، درس بخواند.
1۳۹۸/۲/11 – رهبر انقالب

نشاط چگونه؟

پويا هنوز نخوابيدي؟مگر فردا مدرسه نداري اين 
قدر وقت خودت رو با اين بازي ها تلف نكن

يه مرحله ديگه مونده تاآخر بازي
 تموم بشه چشم ميخوابم  

كم كم بازي دارهآهان االن حسابت رو مي رسمولي پسرم  دير وقته بايد زود بخوابي
اه اي لعنتي   به جاهاي حساس مي رسه

آره ولي در عوض  بعد از4 
 مرحله شكست باالخره

  برنده شدم

اي واي از ديشب
 تا حاال بيدار بودي

بله تو بازي برنده شدي اما در
 يه مسابقه ديگه  باختي پسرم

تو مسابقه زندگي 

مسابقه چي؟

گفتم كه 
باشه


