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گزارشی از حضور سه ساعته در کالس نقاشی
یک مهد کودک در قلب پایتخت

در هفتهای که گذشــت برخالف  52هفته دیگر سال،
تیتــر روزنامهها و عناوین نشســتها در مراکز علمی
و دانشــگاهی به مســائل کــودکان اختصاص یافت.
مناسبت «روز جهانی کودک» ،بیشک آنقدر دهن
میترا فردوسی پرکــن و پرطمطــراق بود کــه خیلی زود پســتهای
پژوهشگر اینســتاگرامی و دیگر پروفایلهایمان در شــبکههای
مطالعات فرهنگی
مجازی پر شــد از شــعارها و پیامهایی در حمایت از
گروهــی از جمعیت ایران که کــودکان نام دارند .اما طبق معمول بیشــتر
مصاحبهها و نوشتارها به بخشهای سیاه و آسیبهای حوزه کودکان نور
تابانــد و آمارهایی نظیر تعداد کودکان کار ،تعداد کودکان بیشناســنامه و
دیگر بازماندههای از تحصیل و ســامت و عدالت دســت به دست شد.
آنچــه جایش در کنار این موضوعات بســیار مهم خالی به نظر میرســید،
نفس کــودک بودن در ایران
پرداختــن به دوران کودکــی ،تجربه کودکی و ِ
بود .تجربهای شــگرف که به زعم بســیاری از کارشناســان حوزه کودک ،از
آن پوســتهای باقی مانــده و باقی به محاق رفته اســت .همین ما را به فکر
انداخــت تا برای درک بیشــتر تجربــه کودکــی در ایــران و کیفیت کودک
بــودن در فرهنگ و جامعه ما ،با فرشــید یزدانی ،کارشــناس حــوزه رفاه و
سیاســتگذاری اجتماعــی و از فعاالن حقــوق کودکان در ایــران گفتوگو
کنیــم .در ایــن مصاحبــه کــه آن را در ادامــه میخوانیــد یزدانــی توضیح
میدهد که چطور کودکان ،در سایه مناسبات سلطهگرایانه از کودک بودن
تهی میشوند.

دنیای کوچک ،جهان بزرگ

عکس :رضا زنگنه

توگو با فرشید یزدانی ،فعال حقوق کودکان و کارشناس حوزه رفاه اجتماعی درباره تجربه کودکی در ایران
گف 

کودکی از زندگی روزمره حذف شده است

نگاه ابژهگونه به کودکان در تمام مناسبات
اجتماعی ما وجود دارد .برخالف نگاه سوژهمحور
به کودکان که ایجاب میکند نقش کودکان در
ی را محترم بشماریم ،نگاه ابژه گونه قائل
زندگ 
به کودکی به مثابه یک دوره منحصر به فرد در
زندگی فرد نیست و کودک در این دیدگاه بازیچه
دست بزرگترها و ساختارها تعریف میشود
جز خود کودک بودن اســت .در ادبیات
ف گوشکن
اجتماعــی ما ،مطیــع و حر 
بودن در تعریف کودک خوب گنجانده
شــده در صورتــی که هر ویژگــی دیگری
از جمله پرســشگری ،اســتقالل و ...به
کلــی نقض میشــود .در این وانفســا نه
تنهــا کودکی جامعــه را میگیریم بلکه
آینــده را هم از جامعــه دریغ میکنیم.
منظــورم این اســت که ممکن اســت از
دل دســتورالعملهای ســاخت کودک
خــوب یک پزشــک حــاذق دربیایــد اما
این پزشک حاذق ،غمگین ،بیاعتماد
به نفس و رشــد نیافته اســت .شــادی و
لذت محصول کودکی بدون حس اجبار
و تحمیل است.
ëëچیزی که میشود در تکمیل صحبت
شــما افــزود وجــود فرهنــگ منفــی
معمولیکشــی در ایــران اســت .چقدر
نخبهپرســتی را به عنوان یک خصیصه
بــارز فرهنــگ ایرانیهــا علیــه تجربــه
صحیحکودکیمیدانید؟
کامالً با شما موافق هستم .نخبهپرستی
فرهنگی اســت کــه میخواهــد کودکان
را در یــک چارچــوب مورد تأیید ســانت

بزنــد و کوتاه یــا بلند کند .نخبهپرســتی
کودکان را آنگونه که هستند نمیخواهد.
در ایــن فرهنگ خالقیــت و ویژگیهای
فــردی هــر کــودک ،بــه انــدازه کافــی
منحصر به فــرد به نظر نمیآید و فقط
«دکتــر»« ،مهنــدس» شــدن و «چیــز
دیگــر بودن» ارزش و مالک اســت .این
ویژگــی جهــان سومیهاســت و کشــور
مــا به واســطه نوع مناســبات اقتصادی
و اجتماعــی کــه دارد ایــن ویژگــی را در
خــود تقویــت کــرده اســت .از جملــه
علــل آن میتــوان بــه نابرابریهــای
اجتماعــی و ســرخوردگیهای ناشــی
از آن و بیــش از آن بــه رشــد نوکیســگی
بدون پشــتوانه فرهنگی الزم اشاره کرد.
فــارغ از اینکه بدانیم نــگاه نخبهگرایانه
بنیانهــای فاشیســتی دارد .بنیــاد
نخبــگان هــم تأســیس میکنیــم و این
معمولیکشــی را بــه هــزار زبــان جــار
میزنیــم .به نظر من ایــن روحیه ،یکی
از دشــمنان اصلــی تجربــه کودکــی در
ایــران اســت .بچههــا بــه جــای کودکی
کردن و لذت از مکاشــفه جهــان بیرون
و درونشــان مــدام باید خودشــان را به

آب و آتــش بزننــد تــا بخشــی از جریان
یــک درصدی نخبگانی کشــور باشــند و
ایــن بــرای 99درصد کــودکان معمولی
ایرانــی بــه مثابه مرگ اســت .مــا مدام
در سیســتم آموزش و پــرورش در حال
این خطکشیها هستیم .چند روز پیش
شنیدم آموزش و پرورش طرحی به نام
«گشــت مصلحان» را در مــدارس اجرا
میکند که به نوبه خود نوعی جداسازی
و خوب و بد انگاری و انشقاق اجتماعی
اســت .یعنی یک سری از دانشآموزان
مصلح و بقیه مفســد هســتند .در واقع
میخواهــم بگویم در آمــوزش کودکان
بیشــتر تافته جدا بافته شدن را آموزش
میدهیــم نه انســان بــودن ،بخشــی از
جامعــه بــودن ،لذت معمولــی بودن و
مسئولیت پذیری را؛ همین میشود که
بســیاری از ما ایرانیهــا گفتوگو کردن
را و ترجیــح منافــع عمومــی و جمعی
را بــر منفعت شــخصی در کودکــی یاد
نگرفتهایم.
بــه نظرمــن والدیــن بایــد آگاهیهــای
خودشــان را باال ببرند؛ غم انگیز اســت
که گاهــی میبینیم افراد برای آشــنایی
بــا اصــول تربیتی حیــوان خانگیشــان
کتاب میخوانند ولی برای تربیت فرزند
خودشان به جای مراجعه به کتابهای
روانشناســی بــه آموزههــای مــادران یــا
شیوه قدما اکتفا میکنند.
ëëالبتــه از نظــر مــن هژمونی و ســیطره
همهجانبــه روانشناســی بــازاری و بــه
اصطالح زرد باعث برخــی از رفتارهای
اشــتباه در خصوص کودکان میشــود و
اصوالً این کتابهای روانشناســی دارای
نگاه دستورالعملی به کودک است .مثالً
فضای مجازی و کتابهای روانشناســی
از تیترهایی نظیر «  10راهکار برای داشتن
کودک خوب» ،پر اســت که به نوبه خود
نوعیخشونتعلیهکودکاناست.
دیدگاههای کسانی مانند اریک فروم یا
یالوم نمایندگان آن نوع روانشناسیای
هســتند که من تأکید کردم والدین باید
با آن آشــنا شــوند .اما در کشور ما مانند
بسیاری از مســائل دیگری ،از هر چیزی
برداشــت ســطحی میشــود .بنابرایــن
من با نظر شــما همداســتان هستم که

روانشناســی ماننــد عرصههــای دیگــر
نظیر پزشکی ،دانشــگاه ،روزنامهنگاری
و ...بازاری و ســطحی شــده است .برای
عبور از این بازار فراگیر ،نهادهای مدنی
و انجیاوهــای حامــی کــودکان بایــد
متونــی را تدویــن و در اختیــار والدین و
مراکز آموزشی قرار دهند تا بیش از این
شــاهد زوال دوران کودکــی تحــت تأثیر
نظام بازاریشــده روانشناســی نباشیم؛
مثــاً پیماننامه جهانــی حقوق کودک
حاوی بحثهایی جدی در حوزه تربیت
و آمــوزش اســت که جایش بشــدت در
نظام آموزشی ما خالی است.
ëëیکی از مسائل دیگری که همیشه مورد
توجه کارشناسان حقوق کودکان است
مســأله بازیهــای رایانــهای و اینترنتــی
اســت .ایــن روزهــا زیــاد میشــنویم که
میگویند بچههای این دوره در بازیهای
تکنفرهودرفضایدربستهاتاقهایشان
ی را فرامــوش میکنند .نظر شــما
کودکــ 
چیست؟
بیــش از هــر چیــز ایــن مســأله بــر
جامعهپذیری فرد اثر میگذارد .به نظر
من البته این موضوع از منظر شناختی
و ذهنی کودکان امروز را نســبت به حل
مســأله پیچیدهتــر از نســلهای قبلــی
کرده اســت و خــب ایــن از وجوه مثبت
رواج بازیهــای اینترنت -بیس اســت؛
جایی که مشکل پیش میآید آنجاست
کــه کودک به قــدری درگیر ایــن بازیها
میشــود کــه بــه کلــی ارتباطــش را بــا
جامعه از دست میدهد و در این پروسه
زندگی آپارتمانی و تغییر سبک زندگی
متأثــر از آن و تک فرزنــدی هم مزید بر
علت است .از مســأله بازیهای آنالین
که بگذریم حجم اســباببازیهایی که
کــودکان امروز بــه آنها دسترســی دارند
هــم جای تأمــل دارد .ما فعــاالن حوزه
کودک بســیار از این حیث هم احساس
نگرانــی میکنیم و به نظــر من کودکان
غــرقشــده زیــر انبــوه اســباببازیها،
فرصتهایی برای خالقیت و زندگی را
از دست میدهند و منزوی و تنها بزرگ
میشــوند و جامعــهای کــه کودکانــش
چنین باشــند جامعهای بیاحســاس و
در خود مانده خواهد بود.

سیرمعکوسخوشبختی

عکس :مرتضی رفیع خواه

رنگهاولبخندوصمیمیت
درون ایــن عکــس را ببینید!
برعکس حجــم قشــنگیهای درون
ایــن قاب بــرای از یــاد بردن
یــک قــرن غــم و غصــه و
گرفتــاری و ســیاهی کافــی
اســت .خــو ِد خــود زندگــی
رضا جمیلی اســت انــگار .تصویــری از
زندگــی؛ وقتــی هنــوز پابند و
اسیر بلوغ و بزرگسالی نشــده .وقتی هنوز ترسها و
ِ
شکها و محاسبهگریها و اقتصاد زندگی ،زندگی را
از ریخت نینداختهاند .وقتی هنوز دیوارها رنگیاند.
روزگاری کــه خاکســتری ،رنــگ پسزمینــه فکرها و
تشــویشها نشــده ...این روایت همــه عکسهایی
اســت کــه کــودکان در آنهــا میخندنــد .روایــت
عکسهایی که ســایه بزرگسالی روی آنها نیفتاده.
روایتهایــی از کودکــی و دنیایــی که زودتــر از آنچه
فکــرش را میتــوان کرد ،خاطره دوری میشــود که
باید در عکسها جستوجویش کرد...
نمیدانم تصور ســیر تکاملی انسان بر اساس سن
از کی و کجا در ذهن بشــر شکل گرفت و قوام یافت
و متصلب شــد .درســتی گزاره اینکه میپنداریم به

دنیا کــه میآییم؛ در دورههای مختلف ســنی ،و در
یک ترتیب تاریخی به رشــد و تکامل شــخصیتی و
انســانی واالتــر و اجلتری هدایت میشــویم از کجا
آمده؟ اینکه شــیب خوشــبختی زندگی را صعودی
میپنداریم چقدر معتبر اســت؟! امــا وقتی که این
لبخندها و رنگها را با بزرگسالیهای سربهتو و محو
و خاکستری مقایسه میکنیم ،میتوان کمی منطق
بنجامین باتنی پیشه کرد و از این گفت که شاید این

کودکیها و این سرخوشیها و لبخندها ،طالییترین
و ســرخوشترین و حتی کاملترین دوره زندگی ما
بوده ،بیآنکه بدانیم .دانســتنش هــم از این منظر
واجد اهمیت اســت که شــاید انگیزه تالشی شود تا
برای کودکهای پیرامونمــان ،زندگیهای بهتری
رقم بزنیــم .برنامههای بهتری تــدارک ببینیم و از
همه مهمتر خوشبختی آنها را حواله به یک آینده
بالغترنکنیم.

آنها دنیا را به رســم خودشــان تعریــف میکنند ،با
تجربه نگاه و منطــق کودکی .این کودکانه دیدن و زیســتن
زیسته است که دنیا را برایشان قابل درک میکند .اما کنار
بچههای مهد کودک ،دنیا طور دیگری میچرخید؛
دانســتم کــه مــا دغدغههــا و رؤیاهــا را بــا کالف
بزرگسالی در ذهنشان بافتهایم.
دلمــان نمیخواســته ،امــا در دنیــای کودکــی آنها
نسرین ظهیری دســت بردهایم .بچگیشان را دزدیدهایم .آنها در
بچگــی شیرینشــان؛ تلــخ ،بزرگی میکننــد .یکی
تــوی رؤیاهای آنها خط انداخته و زندگی را برایشــان مشــکلدار معنی
کرده.
«یک زن ساده ،یک مرد سادهتر و دو تا بچه و یک ساک کوچک .نشسته
دور میــز ».ایــن نقاشــی ســاده را مربــی جوان مهــد میکشــد روی تخته.
بچههــا نشســتهاند روی صندلیهــای صورتی و قرار اســت در یک صبح
پاییزی هرچه که در مورد این آدمها به ذهنشان آمد ،بگویند.
امیرمهــدی بــه زحمت خــودش را روی صندلــی در حالت نشســته نگه
مــیدارد .انــگار میــان او و صندلــی هــزار فرســنگ فاصلــه اســت« :این
آقاهــه بابای خونهس .داره به پســرش میگه که ...راســتی اســم پســرش
ساشاس ...داره بهش میگه درسات رو بخون ،درسات رو بخون!»
لینــا بــا دو گیــس پراکنــده و لبهای آلبالویــی رنگ ،مــیدود توی حرف
امیرمهدی «:نخیر .اینا دارن در مورد دالر حرف میزنن».
ســارینا تنــد برمیگــردد تــوی صــورت لینــا و گیــس پراکنــده آشــفتهتر
میشود«:دالر چی هست؟»
امیرمهــدی فاتحانه توضیح میدهد« :مث پوله .آقاهه میگه زریجون
دیدی دالر اومد پایین؟»
امیرمهــدی مثــل کالف ســفت پیچیــده شــده دارد تقــا میکنــد
خــودش را بــاز کند«:دیدیــن ماشــین هــم چقــد گــرون شــده .بابای
منم میخواســت ماشــین بخره ،گرون شــد ،هی به مامانم میگه تو
نذاشتی ،تو نذاشتی!»
اســم ماشــین کــه میآیــد آریــن میپرد وســط ماجــرا .انــگار حرفهای
مهمــی دارد که منتظر بــوده تعریف کند و تا حاال بــه زور جلو خودش را
گرفته«:لکســوز هم خیلی گرون شده ،دایی من یه سیاه خوشگلشو داره.
خیلی تند میره ،دیشــب خورده بود به یه ماشین دیگه اومد خونه ما به
ت ای وای دیدی بیچاره شــدم .داییم میگه اما اشکال نداره،
مامانم گف 
ماشینم گرون شده ،پولدار شدم».
پســرها نقاشــی و مربــی را ول میکننــد .انــگار نــه انــگار ،رفتهانــد ســراغ
ماشینها« :من بزرگ شم باید یه المبورگینی بخرم».
«اصالً میدونی چقد پولش میشه؟!»
«قد خدا خیلی خیلی خیلی»
«بابام میگه باید دکتر بشی بتونی از اون ماشینا بخری!»
«دکترا آمپول میزنن»...
«نه نمیزنن!»
«چرا میزنن .همین دیروز یکیشون بهم آمپول زد ،ببین جاش رو!»
آریــن میخواهد لباســش را پایین بکشــد و جــای آمپول را نشــان بدهد.
مربی میآید وسط و بحث را ختم به خیر میکند« :قرار شد در مورد این
خانواده حرف بزنیم!»

عکس :مهر

ëëلطفــاً قبــل از هرچیــز نمایــی کلــی از
وضعیت کودکی در ایران و چشــمانداز
آیندهآنترسیمکنید.
مــن گمــان میکنــم وضعیــت کودکی
در ایــران بســیار بغرنج اســت .جامعه
مــا جامعــهای بــدون کودکــی اســت
و جامعــه بــدون کودکــی جامعــهای
در حــال کماســت .از نظــر مــن یــک
مخاطــره جــدی کــه در عرصــه کالن
کشــور وجــود دارد و به حوزه کودکی هم
ورود کــرده اســت ،رویکــرد بازارمحــور
خودتنظیمگری اســت که در جامعه به
بدترین شکلش در حال پیشروی است.
وقتی نظــام اقتصــادی به ســمت نگاه
سرمایهمحوری میرود که در آن انسان
در حاشــیه اســت ،روی هــر چیــزی  -از
آموزش گرفته تا ســامت -نگاه بازاری
ســوار میشــود .عالوه بر ایــن کودکی در
کشــور مــا فاقد گفتمــان اســت و در این
عرصــه نوعــی خــأ گفتمانــی را تجربه
میکنیــم .بــاالی  25درصــد جمعیت
کشــور را کــودکان تشــکیل دادهانــد امــا
چند درصــد از بودجــه و برنامهریزیها
بــه این عرصــه معطوف اســت؟ یعنی
مــا بــرای گفتمانســازی در ایــن حــوزه
تدبیری نیندیشــیدهایم و تأسفبار اینکه
خیلــی از ان.جی.هــا هــم دچــار نوعــی
غفلت اساسی از دوران کودکی شدهاند
و بســیاری از فعالیتهایشان معطوف
به کودکان دچار شرایط بحرانی  -مانند
کودکان کار ،کودکان زلزلهزده و کودکان
بازمانده از تحصیل  -اســت .بیشــتر ما
حواســمان به حدود  1/2میلیون کودک
بازمانــده از چرخــه تحصیل اســت و از
حــدود  13/8نفر کودکی که به مدرســه
میروند غافل هستیم.
ëëدوران کودکــی کــه از آن صحبــت
میکنیمچهبازهسنیرادربرمیگیرد؟
طبــق پیماننامــه جهانــی حقــوق
کــودک ،هــر فرد زیــر  18ســال را کودک
میشــماریم که خود آن به چند دســته
تقسیممیشود.
ëëکودکــی شــاید در بین گروههای ســنی
یکی از حاشــیهایترین و بیصداترینها
باشــد؛ کمتر به چشــم میآید و بیشتر به
عنوان دریچــهای رو به بزرگســالی دیده
میشــود .اما خود کودکی هم همانطور
کــه اشــاره کردیــد حائــز عناصــری ویژه
اســت .نگاه شــما به مقولــه کودکی چه
ابعادیدارد؟
نــگاه مــن بــه مبحــث کودکــی بیشــتر
معطوف به نقشــی است که کودکان در
فرآیند توسعه ایفا میکنند .این یکی از
دغدغههای اصلی یونیسف هم هست
کــه ردپــای آن را در گزارشهایشــان
بخوبــی میبینیــم .البتــه همانطــور که
گفتیــد در بیشــتر مواضــع نســبت بــه
کودکــی ،نگاه بــه کودک در ســایه آینده
مطرح است .شعار «کودکان ،سازندگان
آینده هستند» مثال بارز این نوع نگاه به
کودک است .اما کودکی که امروز زندگی
میکنــد دیــده نمیشــود و اساســاً گویــا
امروز کودک
اکنونش موجودیتی نداردِ .
همین شــادی ،نشــاط ،بازی ،ســامت
روان و صداقتــی اســت که آنــان دارند و
در دیگر گروههای سنی پیدا نمیشود.
ëëاز پتانســیلهایی نظیــر شــادی و
صداقــت کــه دوره کودکــی بــه اجتماع
خــود هدیه میکنــد صحبــت کردید به
نظرتانکیفیت زندگیکودک در جامعه
ایران چگونه اســت و آیا میتواند دارای
سالمت روان و صداقت و نشاط باشد؟
معتقدم بخشی از ســختیهای زندگی

اجتماعی که ما در جامعه مدرن تجربه
میکنیــم بــه خاطــر فاصلــه گرفتــن از
حسهای ناب کودکانه و نادید ه گرفتن
کودک در امروز اســت .عالوه بر این من
فکر میکنم اساساً کودکی در جامعه ما
درست تعریف نشده و یک جورهایی در
سایه مناسبات سلطه گرایانه که عموماً
مردســاالرانه و مردمحور اســت بخشی
از تجربــه کودکــی از بین رفته اســت .در
مناســبات اجتماعــی ایــن موضــوع به
وضوح دیده میشــود .مثالً فرض کنید
اگــر در یک میهمانی دختربچه میزبان
پذیرایــی کنــد میگوینــد« :ببیــن چــه
خانمی شــده!» و وقتی که پســربچهای
گریــه میکنــد میگویند« :مــرد که گریه
نمیکنــه!» در واقــع میخواهم بگویم
ما بــا این الگوهای عموماً مردســاالرانه
کودکــی را از کــودکان گرفتــه و آن را زیــر
ســؤال میبریــم .کودکــی در مجموعــه
مناســبات اجتماعــی ما تعریف نشــده
اســت .شــما ببینید در نظــام آموزش و
پرورش از دبســتان باید روی مســألهای
مربــوط بــه بزرگســالی یعنــی کنکــور
 آزمون ورود فرد به دانشگاه  -متمرکزشــود .ایــن نظــام ماننــد دیگــر نظــم و
نظامهای موجــود در زندگی روزمره ما
ایرانیها ،کودکی را نشــانه گرفته و آن را
رو به زوال برده است.
 ëëســلطه نظــام آمــوزش و پــرورش در
کشورماکهبشدتمبتنیبرایدهیادگیری
انبــوه اطالعــات اســت به صــورت یک
هژمونی روی «فرهنــگ والدینی» تأثیر
گذاشــته اســت .بخشــی از کودکی را در
این جریــان با شــیفتگی وســواس گونه
والدین به آمــوزش و یادگیری اطالعات
از سالهای پیش از دبستان و تکیه به این
ایده که این بچه باید چیزی بشود! به باد
دادهایم.نظرشماچیست؟
ببینید نگاه ابژهگونه به کودکان در تمام
مناســبات اجتماعــی مــا وجــود دارد.
برخالف نگاه ســوژهمحور به کودکان که
ایجاب میکند نقش کودکان در زندگی
را محترم بشماریم ،نگاه ابژه گونه قائل
بــه کودکی بــه مثابه یــک دوره منحصر
بــه فــرد در زندگی فرد نیســت و کودک
در ایــن دیدگاه بازیچه دســت بزرگترها
و ساختارها تعریف میشــود .البته این
موضــوع بدرســتی فهمیده نشــده و هر
بــار از این موضوع حــرف زدهایم متهم
بــه حمایــت از فرهنگ کودکســاالری
شــدهایم درصورتی که منتقدان متوجه
نیســتند همیــن کودکســاالری کــه
میگوینــد ،مفهومــی بزرگســاالرانه و
سلطهگرایانه است و اساســاً کودکان در
شــکوفا کردن تواناییها و شخصیتشان
دنبال فتح و پرچمزدن و ساالریکردن
نیستند .نگاه ابژه گونه ،به والدین و دیگر
قیمهــای کودک این اجازه را میدهد تا
آرزوهــای ناکام خویــش را در فرد تازه پا
به دنیا گذاشــته دنبال کننــد .او را فرزند
خود و ادامه خود میدانند و به این فکر
نمیکننــد هر انســان جهان خــودش را
دارد .رشد بیش از اندازه حضور کودکان
در کالسهــای زبــان ،ورزش و هنــر و...
نشــان از کمبودهای زیاد والدینی است
کــه میخواهند کودکشــان آن کمبودها
را نداشــته باشــد و ایــن نوعــی اعمــال
خشــونت بــه کــودک و مفهــوم کودکی
است.
ëëدر مورد خشونت که شــاید این روزها
بیش از دیگر مسائل کودکان از آن حرف
زدهمیشودکمیبیشتربگویید.
یکی از مصادیقش اجبار به چیز دیگری

زندگی و فرهنگ

آفتــاب از کنار پــرده صورتی میخورد به نگاه آرام بــاران .باران میگوید:
«آفتــاب میخوره به چشــمم ».مربــی میگوید برو پــرده را بکش .باران
دلخور میگوید« :بچهها نباید پرده بکشــن .ســخته!» جا به جا میشود و
بعد نقاشی را نگاه دوباره میکند « :من فهمیدم .اینا دارن در مورد مادر
بزرگشون حرف میزنن.
ببین مامانه چقد ناراحته ،ســاک رو برداشــته بره قهر؛ فکر کنم از دست
مادر شوهرشششش ناراحته ،ببینید! مرده هم میگه هیچی نگو ،هیچی
نگو مادرمه!»
آتنــا چشــمهایش را از توی موها میکشــد بیــرون« :هممتتتتون اشــتباه
میکنید .اینا میخوان برن .دارن وسایلشــون رو جمع میکنن .میخوان
برن پیش خالشــون کانادا .زنه میگه دلم برای مامانم تنگ میشــه ،من
نمیام ،من نمیام!»
رضا میگه«:نخیرم ،مســتأجرن که میخوان برن ،میخوان خونه رو جا
به جا کنن».
آتنــا میگه« :تــو فکر من نرو .خــودت فکر کن .اگــه راس میگی پس چرا
نمیرن؟!»
رضا میگه «:پولشون کم اومده نمیتونن».
حلما که در ســکون و ســکوت محض فقط گوش میدهد و خیره شده
به نقاشــیهای ساده ،بلند میشود میرود جلو و دست میکشد روی
نقاشــی دختــر کوچک خانــواده .دختر کوچــک در لحظه پــاک و محو
میشود.
مربی حلما را برمیگرداند سر جایش« :چرا پاک کردی اونو!!»
حلما بیترس و واهمه میگوید« :نباید کوچیک باشه باید بزرگ باشه».
مربی در بهت و حیرانی« :چرااا ؟!!!»
حلمــا همچنان مصمم «:چون مامانــش اونو بزرگ به دنیا نیاورده ،اگه
بــزرگ بــه دنیا آورده بود ،الزم نبود بره مهد .مامانا باید بچهها رو بزرگ
به دنیا بیارن نه کوچیک».
مربی میرود ســراغ بچه اول خانواده« :هیشــکی نمیخواد در مورد این
آقا پسر گل که احتماالً میره مدرسه چیزی به ما بگه؟»
فربد محکم و ســنگین میگوید« :ولش کنین اینــو .حتماً بیتربیته ،بچه
بدیــه ،رفتــه ســیگار کشــیده اون پشــت کوچه شــون .حاال قایمــش کرده
ببینین تو مشــتش قایم کــرده ،مث داداش مــن »...بچهها کپ میکنند
در لحظــه .نگاههــا میخــورد به فربد .ســنگینی فضــا فربد را مینشــاند
روی صندلــی .مربی فرمان خروجم را میدهد« :تا کار به جاهای باریک
نکشیده شما تشریف ببرید».

