
اگر ازنظر خوردنى ها خواسته باشيد كه خيلى خوب بود؛ پُر از آلبالو و زرد آلو و بستنى و اين چيزها. از نظر 
بازى هم عالى بود؛ با همسايه هاى جديدمان كه خيلى باحالَند، كّلى بازى كرديم.

اّما از يك نظر اصًال خوب نبود. اّولش مادرمان به زور ما را گذاشت كالس نّقاشى و چون ابرها را سبز كردم 
و درخت ها را آبى، كّلى دعوايمان كرد. من به خانم مربى مان گفتم و او گفت كه هيچ اشكالى ندارد و هر رنگى 
دلم مى خواهد روى درخت ها و ابرها بگذارم. براى همين، مادرمان عصبانى شد و آمد و با مربى مان دعوا كرد 

و من را گذاشت كالس زبان.
در كالس زبان هر روز مى گفتند اين كتاب را بخر؛ آن سى دى را بخر؛ آن جزوه را بَِخر و هيچى هم ياد آدم 

نمى دادند و هى هى  روى دست مادرمان خرج مى گذاشتند.
براى همين، مادرمان ما را از كالس زبان در آورد و گذاشــت كالس جودو. در كالس جودو خيلى  به من 
خوش مى گذشــت؛ اّما خود مربّى جودومان يك روز ديگر نيامد و كالســمان تعطيل شد. بعد مادرمان، ما را 
گذاشت كالس خوشنويسى. خيلى حوصله مان سر مى رفت؛ اّما به زور خوشنويسى با مداد را انجام دادم و به 
خوشنويسى با قلم و مرّكب رسيدم. يك روز ظرف مرّكب روى فرش برگشت و مادرمان خيلى گريه كرد و براى 
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تنبيه ديگر نگذاشت برويم كالِس خط. بعدش مادرِ بّچه هاى همسايه آمد و درباره ى كالس علوم تابستانى به  ت
مادرمان گفت و ما بيچاره شديم. هر سه  تايمان با هم مجبور شديم برويم كالس علوم تابستانى و مثل مدرسه ها 
درس بخوانيم و تمرين حل كنيم. خالصه، آن هم دوره اش تمام شد و مادرمان ما را فرستاد كالس موسيقى، 
خيلى سخت بود؛ اّما هنوز يكى دو جلسه نگذشته بود كه خدا را ُشكر، مدرسه ها شروع شدند و كالس موسيقى 

هم  نصفه ماند.
نتيجه :

*تابستان ها خيلى خوبند؛ اّما اگر كالس ها نباشند بهترند.
*من در اين تابستان متوّجه شدم كه در نّقاشى و موسيقى و زبان و اين چيزها هيچ استعدادى ندارم؛ اّما در 

چيزهايى مثل جودو و ُكالًّ كارهاى لگددار خيلى استعداد دارم.
*اگر آن همه پول را كه بزرگترها مى دهند به كالس ها، به خودمان مى دادند ما هم اآلن از آن اسكوترهايى كه 

همسايه ها دارند داشتيم.
اين بود انشاى من.
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