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خاطره

 آرزو کن، قبل از اینکه رؤیا شــود. 
فریــادش بزن، قبل از اینکه رؤیا شــود. 
برآورده اش کن، قبل از اینکه رؤیا شــود. 
قبل از اینکــه رؤیا بماند، قبل از اینکه از 

دلت برود و از سرت بیفتد.
»بچه هــا این زنگ قرار اســت فقط از 
بزرگ،  یا  بگوییم؛ کوچــک  آرزوهایمان 
ممکــن یا غیرممکن، واقعــی یا تخیلی، 
فرقی ندارد. می خواهیم آرزوهای همدیگر 
را بشــنویم. هر کداممان حتمًا بی شمار 
آرزو داریم. یکی شان را گلچین می کنیم 
و روی تختة کالس می نویســیم؛ قبل از 
اینکه آرزویت را بنویســی، آن را بلند به 

زبان بیاور.«
هر کــس آرزویی گفت. کالســمان با 
شــنیدن هر آرزو، گاه غرق در شعف، گاه 

اندوه، گاه حیرت و گاه حسرت می شد!
از دانش آموزانم، خودم شــروع  قبــل 
می کنم. دوســت دارم آرزویم را بگویم و 
فریادش بزنم. شــاید کسی زورش برسد 

بــرآورده اش کند. وســط تختة کالس 
دانش آموزانم  ابدی«.  »جوانی  می نویسم 
آرزو می کنند و من می نویســم: »زندگی 
در یک خانة شــکالتی، ســالمتی پدر و 
مادرم، پرداخت هزینة بیمارســتان برای 
مرخص شــدن مادرم، خــوردن پیتزا با 
خانواده، دیدن کل دنیا، پوشــیدن یک 
لباس نو و قشنگ، پزشک شدن، مجبور 
نبودن مــادرم به جمع کردن زباله، دیدن 
کهکشان ها، نگه داشتن زمان، خرید یک 
ویلچر برای بــرادرم، خواندن فکر بقیه، 

دانستن همه  چیز، پولدار شدن و...«
تخته پر شــده بــود از آرزوهایی که نه 
به اندازة قدشان، که به قدِر قلبشان بود. 
اگرچه هرکدام از زبان یکی از بچه ها گفته 
شده بود، اما به تخته که نگاه می کردیم، 
آرزوهــای خودمــان را در آن می دیدیم؛ 

گویی حرف دلمان بود!
- بچه هــا، همگی برای چنــد ثانیه به 
تختة کالس نــگاه کنیم و آرزوهایمان را 

در ذهنمان مرور کنیم.
هــزار و یک، هزار و دو، هزار و ســه، ...، 
هزار و ده. در ذهن شــمردم و بعد: »لطفًا 
چشــم هایتان را ببندید. می خواهیم به 

دنیای آرزوهایمان برویم!«
یک موســیقی بی کالم مالیــم را برای 
مهیاتر کردن فضا پخش می کنم. توصیف 
می کنم دنیایی را کــه چند دقیقه پیش 

ساختیم:
»تصور کنید جایی را که همه  چیز خوب 
اســت. هر چه را کــه آرزو کردید، دارید. 
هیچ چیزی برایتان رؤیا نمی ماند. کسانی 
که دوستشــان دارید، پیشــتان هستند. 
هر چیزی که بخواهیــد بخورید، برایتان 
فراهم می شــود. لباس هایی را می پوشید 
که عاشقشــانید. به جاهایی می روید که 
همیشــه دوســت داشــتید بروید. همة 
آدم ها سالم هستند. اصاًل نمی فهمید درد 
چیســت، بیماری چیست، غصه چیست، 
دل تنگی چیســت! پرنیان می تواند یک 
خانة شــکالتی داشته باشــد برای خود 
خودش. زهره هر وقت اراده کند و دستش 
را دراز کنــد، کلی غذای خوشــمزه در 
دستش هست. هانیه همیشه زیبا می ماند. 
ســارا آن قدر پول دارد که می تواند هرچه 
دلــش بخواهد بخرد. هیــچ کس مجبور 
نیست به خاطر فقر، کاری را انجام بدهد 
که دوســت ندارد. کســی بقیه را اذیت 
نمی کند، جنگ و مرگ، قهر و بداخالقی، 
غم و حسرت، دوری و جدایی وجود ندارد، 
همة آدم ها نســبت به هم عشق و محبت 
دارند. هیچ چیزی تکراری نیســت. هیچ 
وقت از چیزی خسته نمی شوی و این قدر 
آرامش و احســاس خوشبختی داری که 
دوست داری همیشه همین طوری بماند!« 
چشم هایشــان بسته است، اما لبخندی 
زیبا روی لب هر کدامشان نقش بسته است. 
دنیایی را تصور می کنند که شاید تاکنون 

زندگی نکرده اند.
چشــم هایتان را بــاز کنید، حســتان 
را بگویید! به نظر شــما کجــا برویم که 

این طوری باشد؟
- خانم خیلی خوب بود.

- خانم اجازه! شبیه بهشت بود.
- خانم اجــازه! کاش دنیای واقعی هم 

همین طوری بود.
- خانم، مــن دلم غذاهای خوشــمزه 

خواست.
- خانم، فقط بهشت اینجوری است.
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- خانم اجازه! یعنی من در آنجا می توانم 
دوباره بابایم را ببینم؟

- خانم، مامان بــزرگ منم دوباره همه 
چیز یادش می آید؟

- اجازه! کاش االن ما بهشت بودیم.
بهشت
بهشت
بهشت

»درســت حدس زدید بچه ها. بهشــت 
جایی اســت پر از آرزوهای برآورده شده. 
بهشــتی ها آدم هایی هســتند که سعی 
می کننــد آرزوهای خوب بقیــه را توی 

همین دنیا برآورده کنند.
پس اگر بخواهیم برویم به بهشــت، به 
باید سعی کنیم  ســرزمین آرزوهایمان، 
در همین دنیا آرزوهــای خوب آدم ها را 
برآورده کنیم. اگر هــر کداممان حداقل 
یــک آرزو را برآورده  کنیم، اینجا خودش 
می شود یک »بهشت«. می شود سرزمینی 
پــر از آرزوهــای برآورده شــده و ما هم 

می شویم آدم های بهشتی.
آماده اید یک بهشت بسازیم؟

از همیــن االن شــروع می کنیــم. به 
آرزوهایمان که روی تخته نوشته شده اند، 
دوباره نــگاه کنید. هر کداممان یک غول 
چراغ جادو می شــویم و ســعی می کنیم 
یکی از آن هــا را برآورده کنیم. من آرزوی 
دوســتم را بــرآورده می کنــم، او آرزوی 
دوستش را و این زنجیره ادامه پیدا می کند 
و یک جایی به خودمان می رسد و کسی 
آرزوی ما را بــرآورده می کند. آرزویی را 
انتخاب کنیم که بتوانیم برآورده اش کنیم.

قرار ما فردا، همین جا، بهشت آرزوها.
فردا مشق نداریم. کتاب هم نیاورید. فردا 
می خواهیم یک تکه بهشت بسازیم. فردا 
که از خواب بیدار شدی، صورت ماهت را 
شســتی، صبحانه ات را خوردی، بندهای 
کفشــت را محکم ببند، چون غول چراغ 
جادو باید قوی باشــد تا زورش به آرزوها 
برسد. مانتویت را که پوشیدی، آرزوهایت 
را بگذار داخل جیبت تا همیشه همراهت 
باشــند، کیفــت را که جمــع می کنی، 
آرزوهایــی را که برآورده کــرده ای بگذار 
داخلش. روی لبت یک لبخند باشد مثل 
لبخند کسی که آرزوهایش برآورده شده 

است.«
به دانش آموزانم گفته بودم با والدینشان 
مشورت کنند و با رضایت آن ها برای یک 
آرزو، غول چراغ جادو باشند. شاید پدر و 

مادرها هم به ما اضافه شــوند تا غول های 
برآورده  بــرای  بیشــتری  چراغ جادوی 
کردن آرزوها داشته باشیم. به این ترتیب 

بهشتمان بزرگ تر می شود.
صبحی که منتظرش بودیم، طلوع کرد. 
زمین هم می دانست امروز بهشتی می شود. 
داخل کیفم مقداری پول می گذارم برای 
هزینة بیمارســتان مادر نگین. یک لباس 
دخترانة زیبا برای الهه. با همکارانم تصمیم 
گرفته ایم ماهانه مبلغی به خانوادة سوگل 
کمک کنیم تا مادرش دیگر مجبور نباشد 
در زباله هــا دنبال امید بگــردد. زودتر از 
همیشــه می روم مدرســه. برایم عجیب 
نیست که دانش آموزانم هم زودتر از بقیه 
خودشــان را به مدرسه رسانده اند! چقدر 
ذوق توی چشمانشان بود! شاید در دلشان 
زمزمه می کردند: »یعنــی آرزوی من در 

کیف کدام یکی از بچه هاست؟«
مینا گفت: »خانم، من یک نامه نوشته ام 
برای یســنا که دیروز آرزو کرده بود باهم 
آشــتی کنیم. نوشتم که خیلی دوستش 

دارم و برای همیشه با او آشتی هستم.«
هســتی گفت: »خانم، من و دوســتانم 
پول هایمان را گذاشتیم روی هم تا بتونیم 
هزینة بیمارســتان مادر نگین را پرداخت 

کنیم که مامانش بیاد خانه پیششان.«
زهرا گفــت: »خانم، بابــای من مغازة 
فســت فود دارد. قرار شد امروز برای شام 
به خانواده هایی که پول هایشان کم است، 
بعضی هایشــان  بدهد.  مجانــی  پیتزای 
همسایه مان هســتند. من هم می خواهم 
بروم پیش بچه هایشــان تــا دور هم یک 
پیتزای خیلی بزرگ که پدرم پخته است، 

بخوریم.«
یســنا گفت: »خانم، مامــان من توی 
بهداشــت کار می کنــد. با چنــد نفر از 
همکارانش یک ویلچر خریده اند برای برادر 
آیدا. زنگ آخر ویلچر را می آورند مدرسه.«
یگانه گفت: »خانم، مــن و فاطمه قرار 
گذاشــتیم زنگ های تفریح، من با فاطمه 
درس ها را کار کنم تا درسش خیلی خوب 

بشود.«
نرگــس گفــت: »خانــم، مــن دیروز 
دوچرخه ام را بردم خانة هدی تا یک هفته 
مال او باشد و هدی هر چقدر دوست دارد 

با آن بازی کند.«
غزاله گفت: »خانم، من یک جعبه خرما 
آورده ام. مامانــم گفت اگر همة ما بچه ها 
یک دانه خرما بخوریم و برای بابای یاس 

صلوات بفرســتیم، خدا یک جای خیلی 
خوب به بابای یاس می دهد.«

- آفریــن بچه هــا، بیایید بــه هم قول 
بدهیم که وقتی بزرگ شدیم، باز هم غول 
چراغ جادو بمانیم. باز هم آرزوهای خوب 
را برآورده کنیم. از همه جا یک بهشــت 
بسازیم. آن وقت در بهشتی که خدا برایمان 

ساخته است به رویمان باز می شود.
ما زورمان به بعضی از آرزوها نرسید، ما 
نمی توانیم مامــان بزرگ هایمان را جوان 
کنیم، نمی توانیم جلوی مرگ عزیزانمان 
را بگیریم، نمی توانیم بعضی از بیماری ها 
را خوب کنیم، نمی توانیم فکر بقیة آدم ها 
را بخوانیم، نمی توانیم برگردیم به گذشته، 

نمی توانیم بابای یاس را به  او برگردانیم.
ولی ما می توانیم این قدر مهر و محبت 
را زیاد کنیم که هیچ دعوایی شروع نشود. 
این قدر به هم کمک کنیم که هیچ کسی 
ضعیف نشود. این قدر به هم ببخشیم که 
کسی فقیر نشــود. این قدر با هم مهربان 

باشیم که کسی تنها نشود.
آن هایی که ما نمی توانیم، شگفتانه هایی 
هســتند که خدا فقط برای بهشــتی که 
خودش ساخته گذاشته است. می خواهد 
در آنجا مــا را غافلگیر کند، می خواهد به 
آدم های خیلی خوبش چیزهایی بدهد که 
هیچ غول چراغ جادویی نمی تواند به آن ها 
بدهد. برای همین اســت که خدا از همه 

بزرگ تر و تواناتر است!
آن روز ما یک زنجیــره راه انداختیم و 
نامش را »غول چراغ جادو« گذاشــتیم تا 
آرزوهای خوب آدم هــا را برآورده کنیم. 
عهدی بستیم همیشگی و تک تک پایش 
ایســتادیم. حاال مدتی اســت زنجیرة ما 
بزرگ تر شده، غول های چراغ جادویمان 
تکثیر شده، آرزوهای بیشــتری برآورده 
شده و بهشت های زمینی جدیدی ساخته 

شده اند.
...

»بهشــت« و »جهنــم« از آن دســت 
مفاهیمی هســتند که حتی اگر درکش 
کرده باشی، باز در فهماندنش به دیگری، 
به خصوص اگر کودک باشــد و نا آشنا با 
قاصــری. دانش آموزانم  انتزاعی،  مفاهیم 
حــاال مدتی اســت بهشــت را نــه تنها 
فهمیده اند، بلکــه پیدایش کرده اند؛ روی 

همین کرة خاکی آن را ساخته اند.
بیاییــد آرزو کنیم؛ اینجا یــک تکه از 

بهشت است و ما غول چراغ جادوییم. 
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