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كبری محمودی/تصویرگر: سام سلماسي

تجربه ی مادرانه

کى با کى دشمنه!
 بچه: انگار نه انگار که ما هم آدمیم؟ همه اش سپهر 
ديکته ها رو ببینه! برگه ها رو سپهر جمع كنه! كامپیوتر 

رو سپهر راه بندازه و برنامه ها رو اون اجرا كنه!...
اه اه. چقدر بدم مي آد از اين سپهر! كاش مريض بشه و 
چند روز نیاد مدرسه تا يه نفس راحت بكشیم و ما هم 

يه كاري تو كالس بكنیم. 
 مادر: اي داد بیداد! اين قدر بچه ي بديه؟

 خیلي بدتر!

 خانممون همه ي كاراي كالس رو به سپهر مي گه. 
تازه، اون رو میز اول و نزديك میز خودش نشــونده. 
همین كه كاري داشته باشه، نگاهش مي كنه و سپهر 

بدو بدو مي ره براي خودشیريني.
 يعني تخته رو پاك مي كنه؟ وقتي خانم نیســت 

مبصر مي شه؟ سؤاال رو هم اون جواب مي ده؟
 مامان تــو دوربین مخفي داري؟ اينــا رو از كجا 

مي دوني؟
 يادت رفته من يه مــادرم؟ تازه، قبل از اونم معلم 
بودم و قبل ترش هم مثل تو شاگرد كالس بودم. پس 

اينا رو مي دونم.

با وجود مخالفت پســرم در پذيرفتن دعوت سپهر به 
خانــه، اين كار را كرديم. از مــادرش اجازه گرفتیم و 
سپهر با يك لگو، به عنوان كادو، به ديدن پارسا آمد. 
قرار بود پسرم چیزي از نقشه را لو ندهد. بنابراين، از 

كالس و معلم حرف زدند. 
ســپهر ناخواسته اشــاره كرد چقدر ناراحت مي شود 
كه بايد همه ي كارهــا را تنهايي انجام بدهد و دلش 
نمي خواهد نزديك دســت خانم بنشــیند. گفت به 
مادرش گفته سال بعد نماينده ي اولیا نشود، تا سپهر 

مجبور نباشد  كارهاي كالس را انجام بدهد. 

 خب، حاال كه اين طوريه، راهي بلدي كه سپهر را اذيت كنیم؟ 
 آره. فقط يه شرط داره. سپهر بايد بیاد خونه مون. موقع رفتنش، يه نقشه ي شیطاني رو اجرا مي كنیم.

پارسا هم غیرمستقیم به او فهماند چرا همه اش در كالس لج مي كند و تخته را خط خطي مي كند. 
دو ساعت به سرعت  و به همین ترتیب گذشت.

بي ادبه؟

كثیفه؟خودخواهه؟
شیطونه؟

تنبله؟

پس چي؟

نه!
نه!
نه!
نه!
نه!

خودشیرينه
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به به چه هديه ي 
قشنگي!



موقع رفتن ســپهر، هر چه به پسرم گفتم نقشه را 
عملي كنیم، قبول نكرد. ســپهر رفت، بدون اينكه 
حسابش را برسیم. اما پارسا از من پرسید نقشه چه 

بود و چه باليي قرار بود سر سپهر بیاوريم؟
من ابتدا برايش خاطره اي از كالس چهارم دبســتان 
خودم تعريف كردم: معلممان سال اول تدريسش بود. 
همان اول ســال امتحان رياضي گرفت و چون قرار 
گذاشته بود 20 ها مبصر شوند، چهار نفرمان مبصر 
شديم؛ البته همه با 25 صدم ارفاق. دو تا از ما هم با 

هم دوست شديم و با دو نفر ديگر دشمن. 

روزي كه ما مبصر بوديم، آن دو نفر را اذيت مي كرديم 
و روز بعد آن دو تالفي مي كردند. رقابت شديد شده 
بود. هر چهارتايمان شــاگرد اول تا سوم كالس شده 

بوديم؛ گاهي دو تا شاگرد اول يا دوم داشتیم.
بچه هاي كالس از دســتمان كالفه شــده  بودند و 
مي گفتند شــما خودتان بیشــتر كالس را شــلوغ 
مي كنید. يك روز زمستاني برف آمد و مدرسه تعطیل 
شــد. روز بعد هر چهار نفرمان مي گفتیم روز مبصر 

بودن ماست. دعوايي كرديم كه نگو.
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عجب روزايي بود! اگر معلم ما تازه كار نبود، اين اتفاق 
نمي افتاد. معلم باتجربه كارها را بین همه ي بچه هاي 
كالس تقسیم مي كند؛ نه زرنگ ها را همه كاره مي كند 
و نه تنبل ها را هیچ كاره. متأسفانه آن سال معلم ما اين 
موضوع را متوجه نشد. خود ما هم كه بچه بوديم. اين 

شد كه تا دانشگاه دشمن هم شديم.

 مامان پس چرا براي سپهر نقشه ي شیطاني كشیدي!؟ اگر باليي 
سرش مي آورديم چه؟ 

من نقشه ي شیطاني نداشتم پسرم. اگر بهت مي گفتم سپهر بچه ي 
خوبیه، تو قبول مي كــردي؟ مجبور بودم كاري كنم كه تو خودت 
اون رو بشناســي. دو ســاعت كه با اون بازي كردي و حرف زدي، 
خودت نتیجه گرفتي كه ســپهر خیلي هم پسر خوبیه و ناخواسته 
مجبوره همه ي كارهاي كالس رو تنهايي انجام بده كه خودشم دلش 

نمي خواد. 

من بعدها كه معلم شدم، خیلي به ماجراي كالس چهارم خودمون 
فكر كردم و مي دونم كه وقتي معلم باتجربه مي شه، هیچ وقت كاري 
نمي كنــه بچه ها اين طوري رودرروي هم قرار بگیرن. معلم باتجربه 
خیلي خوب تقسیم كار مي كنه و به همه ي بچه ها توجه كافي داره.

در همین احوال بوديم كه مامان سپهر زنگ زد، تشكر كرد و گفت 
سپهر دوست دارد سال بعد هم با پارسا در يك كالس باشد.


