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 :مقدمه

 !هایم یک فسقلی بودکودک که بودم، چه دوران خوبی را گذراندم، کوچک بودم و غم

هایم پا به پای هم رشد غمتر بود. بزرگ شدم، خودم و هایم از خودم خیلی خیلی کوچکاندازه غم

 ... .یگسالی حال و هوای دیگری دارد؛ ولکردم دوران بزرکردیم. فکر می

  **** 

ینم بکنم، میکردم سردتر از بستنی چیزی وجود ندارد، حال که فکر میکودک که بودم، گمان می

 .کنندمی شان داریم ما را ترکفهمند دوستهایی است که تا میسردتر از بستنی، قلب آدم

کنم، تمام لحظاتش نمایش خاطرات شیرین است... کاش میشد دوباره به ام که فکر میبه کودکی

هایم برگردم، زمانی که پدر قهرمانم وآغوش مادرم تنها کودکی برگشت، دوست دارم به کودکی

 !ای بودجایی برای وقت گذراندن، بدون هیچ دلهره

ها اند، دوران کودکی تنها جایی بود که آدمنگار دنیا را به ما دادهتا نگرانی بود تنها با بوسه مادر ا

 .ها کوتاه و دیدار بعد ما برای فردا بود؛ اما پر از درد و افسوس بودمیرند، خداحافظیهیچ وقت نمی

                                                     **** 

های کودکی، در دوران تا آن سوی سرزمین ودکی پرواز در دشت خیال است. بدون دغدغهک

 .کودکی هیچ خوب و بد؛ هیچ درست و نادرست مطلقی وجود ندارد

ها را هر زمان که کم آوردند، بردارد و ببرد به ای باشد که آدمهمه چیز پاک بود و پاک، باید فرشته

 !بود شاننوشته نشده ی دنیا، تکالیفِترین اندوه و فاجعهی زمانِ کودکی که بزرگیک عصرِ جمعه

زد... دلخوش بودم به بودنش، کرد، بوق میام روی سه چرخه نشسته بود، شیطنت میکودکی

بازی بدون پدر یا مادر نبود، کودک که بودم بدون خبر و همان روزها که هیچ عروسک و اسباب

 .بی مادر نشوند هایم بود کهها و عروسکبازیام اسباباطالعی از دنیای اطرافم تنها دغدغه

                                                      **** 
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کران است. در کودکی همه کودکی دنیای معجزه یا جادو است، زندگی کودکی پر از مفاهیم بی

های شنویم، برداشتبینیم، همه ما میچیز برای ما از اهمیت یکسانی برخوردار است؛ همه ما می

 !میشد همه ما یکسان

کاش میشد کودک ماند و بچگی کرد، کاش دنیای کودکی هرگز فراموش نشود، کاش بزرگسالی 

هایش را از نگاهش هایمان به بزرگی بچگی بود، کاش همان کودکی بودیم که حرفنبود، کاش دل

توان خواند، کاش برای حرف زدن نیازی به صحبت کردن نداشتیم، کاش برای حرف زدن فقط می

 !افی بودنگاه ک

ی زمانِ ها را هر زمان که کم آوردند، بردارد و ببرد به یک عصرِ جمعهای باشد که آدمباید فرشته

 .شان بودی دنیا، تکالیفِ نوشته نشدهکودکی که بزرگترین اندوه و فاجعه

                                                       **** 

مام لحظاتش نمایش خاطرات شیرین است، کاش میشد دوباره به کنم تام که فکر میبه کودکی

خواهم بچه شوم و بچه بمانم! ها را از نو تجربه کرد. میها و لحظهکودکی برگشت و تمام آن صحنه

 !بودن« تربزرگ» هایها وتصمیمها و نگرانیام از تمام مسئولیتخسته

کردیم که به خاطر روزی که روسری سر نمی خواهم برگردم بهام را به من پس بدهید، میکودکی

ها هایمان بیشتر از عروسکمان با ما قطع رابطه کنند، روزی که ارزش دوستینوع بستنش دوستان

 !ام این گونه باشدخواهم زندگیکردیم. نمیبود، روزی که خیلی راحت به هم اعتماد می

 . ...دو رنگی، خبرهای بدلبریز از کوهی نفرت، دلتنگی، دروغ، ریا، سردرگمی، 

 .دوست دارم به نیروی لبخند ایمان داشته باشم

                                                        **** 

 شود؟شویم دنیای ما کثیف میچرا بزرگ که می

 .من تاریکی بود ترین ترسکاش هنوز هم بزرگ

 !خواهدهایی میبچگیدلم 

 !کاکائونی آغشته بهدستاو ی شنی پاهابا  همراه

 !ل شودزغاآغشته به صورتم خورم تمامی میوقتی بالل خواهد میدلم 
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 !خستگی معنا نداشته باشد چنان برای منا بازی کنم؛ اما هممتری ریک سرسرهی صد بار 

 رم،تا قند بخوده با ا چایی ر

 ،باهم بخورمشک را بستنی و پفک و لوا

 !باشم تا توانی برای ایستادن نداشتهم بخندقدر مسائل بیهوده آنسر 

های برگشت برای پاهای من کوچک شده، با پاهای ام برگردم؛ اما کفشدوست دارم به کودکی

 !توانمبـر*ه*ن*ه که نمی

ها را هایم را ندارد، ناممکن است و این ناممکنکه با پل زمان بازگردم؛ اما آن هم تحمل وزنیا آن

شود های من نمی؛ اما خواب خیلی وقت است که دیگر مهمان چشمگردددر خواب ممکن می

 .های من را به من باز گردانیدکودکی

                                                        **** 

 .نهایت دوست داریمها را بیها را کم و بعضیها را هیچ، بعضیشویم بعضیبزرگ که می

دانستیم و کوچک و بزرگ یکسان بودند؛ بزرگ که کردن را نمی وقتی که بچه بودیم قضاوت

های ما تغییر کند، کاش هنوز های درست و غلط باعث شد که مرز دوست داشتنشویم قضاوتمی

 .هم همه را به اندازه همان کودکی ده تا دوست داشتیم

وم از شاه بی تاب میرفت، گکردیم ساعتی بعد از یادمان میکودک که بودیم اگر با کسی دعوا می

رود؛ بزرگ شدن تنها آرزویی بود که به ها دارند و هیچ گاه هم سَر نمیثانیه که این همه صبری

ارزید! دلم برای آن دخترک کر و کثیف با پاهای خاکی و صورتی پر از بستنی تنگ امتحانش نمی

هایم شاد مثل کودکی خواهدشده است، دلم برای آن قلب پاک و زالل تنگ شده است، دلم می

 .شاد آواز بخوانم، قاصدکی را ببینم و تا ته دنیا دنبالش بدوم

                                                        **** 

مان چه امروز در خیالریا بود، رویاها ماورا بود، ماورای آنها بیروزگار کودکی، یادت بخیر؛ بازی

؛ ولی خیالمان کوچک شد، دنیایمان کوچک شد، محدود شدیم به گنجد، بزرگ شدیمهم نمی

ی توانیم خیال پردازی کنیم. روزگاری بود که تمام جهان را از دریچههایمان، دیگر نمیدغدغه

رسید با دیدم که شاد و رها بود و آن زمان بود که همه چیز زیبا به نظر میچشم کودکی می
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که بی وفا بود، باز به یادش هستیم؛ چون صفا که نماند، با ایناینکه رفت، با که گذشت، با ایناین

وفا بود یا ما، کنارمان بود و ما بی توجه به او در فکر دنیایی که در آن داشت؛ ولی به راستی او بی

 .ایمدانیم چه اشتباهی کردهبزرگ باشیم، دنیایی بدون او، بدون کودکی و اکنون می

                                                        **** 

ترها را بازی هایمان نقش بزرگآوردیم، در بازیترها را در میکودکی یادش بخیر؛ ادای بزرگ

کردیم و چه صادقانه دوست داشتیم بزرگ شویم؛ ولی امروز چه مشتاقانه در پی کودکی می

 .مان به آن نخواهد رسیددویم و افسوس که هرگز دستمی

های کودکانه روز، زنگ در هایی زیبا، خوابی راحت از برای خستگی بازیلبخندهای از ته دل، خنده

های عادالنه، چه زود گذشت، گویی خواب زنم و تو جواب بدههای پر استرس، من زنگ میزدن

، با تکه رفکه گذشت، با اینآوریم. با اینست اکنون به یاد میمان همان رؤیاییبودیم و کودکی

که بی وفا بود، باز به یادش هستیم، چون صفا داشت؛ ولی به راستی او بی وفا که نماند، با ایناین

بود یا ما، کنارمان بود و ما بی توجه به او در فکر دنیایی که در آن بزرگ باشیم، دنیایی بدون او، 

 !ایمدانیم چه اشتباهی کردهبدون کودکی و اکنون می

                                                        **** 

 ها کجاست؟کودکى کو، شادمانى

 . ...هایم شدیهای تلخ کودکیخاطرات دوران کودکی مانند خواب و رویا است مثل شربت

گوییم... ایم درد دل را به صد زبان به کسی میهایمان بزرگ بود، بزرگ شدهبچه که بودیم دل

ترها را هایمان نقش بزرگآوردیم، در بازیترها را در میبودیم، ادای بزرگفهمد چه هیچ کس نمی

کردیم و چه صادقانه دوست داشتیم بزرگ شویم؛ ولی امروز چه مشتاقانه در پی کودکی بازی می

 .مان به آن نخواهد رسیددویم و افسوس که هرگز دستمی

                                                        **** 

دهد که بزرگ شو و این ها است این بشر را فریب میها، سالها، نسلرحمی، قرنعجب دنیای بی

تا  کندشود، دنیا خود را برایش کوچک میصبرانه در پی بزرگی است و وقتی بزرگ میبشر بی
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ده م تکرار شونگیرد و در آخر، کالدیگر جایی برایش باقی نماند و امان از این بشر که تجربه نمی

دانیم و در گویند تنها در نبود یک نعمت است که قدرش را میاست که می ها اینتمام نسل

آوریم؛ اما کودکی چه نعمتی بود که وقتی بود، قدر ندانستن که حضورش، آن را به حساب نمی

ب و ش، به آصبرانه در پی از دست دادنش بودیم و وقتی رفت این گونه در پی بازگرداندنهیچ، بی

 .کنیمای بسنده میای ندارد، تنها به جملهفهمیم، فایدهزنیم و وقتی میآتش می

 . ...کودکی، یادت بخیر

                                                          **** 

مادری بود که آغوشش همیشه برای دردهایمان باز بود، مادری که دردهای ما را در آغوش 

هایمان نیز باعث میشد کشید تا ما کودکی کنیم. مادری که موقع ناراحتیگرفت و بر دوش میمی

م که دانستیبهترین حس دنیا را داشته باشیم و ما چگونه آرزو داشتیم تا بزرگ شویم، شاید نمی

 .خوارمان را از ما خواهد گرفتبزرگ شدن، این آغوش گرم و غم

رفتیم، به هم د پدر یا مادرش در را باز کند، به در خانه دوست خود میکه نکنبا ترس و لرز از این

دهم، همین قدر عادالنه، با صدایی لرزان و خجالت کشیده گفتیم تو زنگ بزن و من جواب میمی

قدر با ادب هستیم. گفتیم، تا نشان دهیم چهگفتیم، صادقی هست، برای احترام هم میمی

قدر دوست داشتنی بودند، تک ای باریک، فراغت از درس و امتحان، چهههای گرم و کوچهتابستان

هایمان، صاحب تک خاطراتش زیبا و خواستنی بودند. غرغر کردن همسایه از صدای باز کردن

 . ...کردیم وای که از سر و صدایمان عاصی میشد و ما نیز لج میمغازه

م شد و ما بیدار شدیم و افسوس که ای بینم، سریع تماچون رؤیایی که در خواب میتمامش هم

قدر شدیم. آرزوهایمان داشتن یک اسباب بازی یا خوردن یک خوراکی بود، آنکاش بیدار نمی

ای بود یا پیوسته تغییر کردیم، هر چه دانیم لحظهها عادت داشتیم، نمیطماع نبودیم و به سادگی

 .هست دیگر آنی نیستیم که بودیم، کاش برگردیم

                                                          **** 

چه در همه مشابه است، دلبستگی به خاطرات آن هر کسی، کودکی متفاوتی داشته است؛ اما آن

کند، شاید زمان است، به راستی چه رازی در خود دارد که مدام ما را به سمت خود جذب می
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ها ما به او بی توجه بودیم، حال خود را به کند، سالمی خواهد تالفی کند، آری! کودکی تالفیمی

سازد گونه درد دلی برایمان میآورد و البته راهی برای بازگشت به جا نگذاشته است و اینیاد ما می

ان مهای کودکیکه تنها آهی بکشیم و بگوییم اکنون که این جا در حال خواندن و پرسه در خیال

دوید و تناقض این بشر را، با عجله و به سرعت در پی بزرگ شدن میدهد اوج هستیم، نشان می

 .کنداکنون چه مشتاقانه در پی خاطرات، کودکی را جستجو می

                                                          **** 

رسیم آرزویمان بتوانستیم آرزوی کودکی کنیم و به کردیم، از پیری، شاید میاگر از انتها شروع می

و آن را از دست ندهیم، شاید اگر اول بزرگ بودیم، به این امید که روزهای خوشی در راه است 

کردیم، الاقل این بود که کودکی خود را به بهای بزرگ شدن مان را نیز کودکانه سپری میبزرگی

 .دادیماز دست نمی

که بی وفا بود، باز به یادش هستیم، چون اینکه نماند، با که رفت، با اینکه گذشت، با اینبا این

صفا داشت؛ ولی به راستی او بی وفا بود یا ما! کنارمان بود و ما بی توجه به او، در فکر دنیایی که 

 .ایمدانیم چه اشتباهی کردهدر آن بزرگ باشیم، دنیایی بدون او، بدون کودکی و اکنون می

                                                          **** 

که بی وفا بود، باز به یادش هستیم، چون که نماند، با اینکه رفت، با اینکه گذشت، با اینبا این

صفا داشت؛ ولی به راستی او بی وفا بود یا ما! کنارمان بود و ما بی توجه به او، در فکر دنیایی که 

 .ایمدانیم چه اشتباهی کردهو اکنون میدر آن بزرگ باشیم، دنیایی بدون او، بدون کودکی 

هایمان نبود، با هم کردیم و فردا فراموش، کنایه در حرفبی آالیش بودیم، امروز دعوا می

دانستیم قهر چیست! قهر برایمان بازی بود و آشتی خندیدیم، نه فهمی از کینه داشتیم، نه میمی

ایمان داشتن یک اسباب بازی یا خوردن یک ماندیم، آرزوهطور میبرایمان پیروزی... کاش همان

 ای بود یا پیوستهدانیم لحظهها عادت داشتیم، نمیقدر طماع نبودیم و به سادگیخوراکی بود، آن

 .تغییر کردیم، هر چه که هست دیگر آنی نیستیم که بودیم، کاش برگردیم

                                                            **** 
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 هایم بیاپا به پای کودکی

 

 هایت را به پا کن تا به تاکفش

 

 ات را ساز کنقاه قاه خنده

 

 ات اعجاز کنبازهم با خنده

 

 پا بکوب و لج کن و راضی نشو

 

 بازی نشوبا کسی جز عشق هم

 

 های کوچه را هم کن خبربچه

 

 عاقلی را یک شب از یادت ببر

 

 بازی کن به رسم کودکیخاله

 

 ن چادر نماز پولکیبا هما

 

 طعم چای و قوری گلدارمان

 

 های ناب بی تکرارمانلحظه

 

 مادری از جنس باران داشتیم

 

 در کنارش خواب راحت داشتیم

 

 ی دنیای مایا پدر، اسطوره
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 قهرمان باور زیبای ما

 های هر شب مادربزرگقصه

 

 ماجرای بزبز قندی و گرگ

 

 غصه هرگز فرصت جوالن نداشت

 

 کودکی پایان نداشتهای خنده

 

 هرکسی رنگ خودش بی شیله بود

 

 ثروت هر بچه قدری تیله بود

 

 ای شریک نان و گردو و پنیر

 

 همکالسی! باز دستم را بگیر

 

 رنگ نیستمثل تو دیگر کسی یک

 

 آن دل نازت برایم تنگ نیست؟

 

 ای؟حال ما را از کسی پرسیده

 

 ای؟مثل ما بال و پرت را چیده

 

 اری در قفس؟حسرت پرواز د

 

 می کشی مشکل در این دنیا نفس؟
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 هایت برایت تنگ نیست؟سادگی

 

 رنگیت اسیر رنگ نیست؟رنگ بی

 

 رنگ دنیایت هنوزم آبی است؟

 

 آسمان باورت مهتابی است؟

 

 هرکجایی، شعر باران را بخوان

 

 ساده باش و بازهم کودک بمان

 

 باز باران با ترانه، گریه کن

 

 گریه کنکودکی تو، کودکانه 

 

 های گرم و سردای رفیق روز

 

 .هایم به سویم باز گردسادگی

 نازنین مرادی

 

 ...پایان
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 «با تشکر از نگاه زیبای شما، این اثر به پایان رسید.»

 

 

 

 آثار نویسندگان، از سایت رمانیک بازدید فرمایید. برای مطالعه دیگر

ین ا برای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به

 مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید. لینک

 

 

 :اجتماعیهای رمانیک در شبکه

 
 

Romanik_ir    

 

 Romanik_ir     
 

Romaniki 

 

https://romanik.ir/forums/misc/contact
https://romanik.ir/forums/misc/contact
https://www.instagram.com/romanik_ir/
https://t.me/romanik_ir/
https://rubika.ir/romaniki

