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دعای مهد

نهتنها پسرکوچیکه از خانه بیرون نرفت که بزرگه هم برگشت خورد
به گمانم زمان مثل بادکنک میماند و همان قدر کش میآید که تو بخواهی

محدث�ه مظه�ری :یک��ی از قوانی��ن
نانوش��تهی زندگی من این اس��ت که اگر
برای چیزی خیلی ذوق داش��ته باش��م و
جلوجلو تصورش کنم ،از دستش میدهم.
مثل پایی��ز نود و هفت که پس��ر کوچکم در آس��تانهی
دو س��الگی بود و من رؤیای یک س��ال بعدش را در سر
میپروراندم .رؤیای مهرماهی که تقریبا س��ه ساله شود
و او را هم مثل برادر بزرگش بگذارم مهد کودک .رؤیای
صبح تا ظهرهای��ی که بتوان��م برای خودم باش��م و به
آرزوهایی برسم که با همهی سادگیشان دستنیافتنی
ش��ده بودند؛ مثل رفتن به باش��گاه ورزش��ی و رسیدن
به عالیق هنری .س��ال گذش��ته در اولی��ن روز آن مهر
موعود ،بعد از اینکه پس��ر بزرگم ه��مراه پدرش راهی
پیشدبستانی شد ،با ذوق و شوق دست پسرک را گرفتم
و رفتیم مهد کودک سر خیابان .آن روز بعد از کلی وعده
و وعید ،با بغضی در گلو راضی شد که دو ساعتی را بدون
من آنجا بماند .ولی از فردایش هیچ حربهای نتوانست
به تنها مان��دن در مهد راضیاش کن��د و بعد از چند بار
تالش ،در نهای��ت پذیرفتم که آن س��ال را هم در خانه
س��پری کند .چون هنوز یکی -دو ماه تا جشن تولد سه
سالگیاش مانده بود ،خودم را اینطور دلداری میدادم
که البد همان هفتههای باقیمانده تا سه سال کامل -که
بهترین س��ن برای ورود کودک به اجتماع اس��ت -کار

دس��تم داده .با خودم گفتم بهتر است تا سال تحصیلی
بعد که دیگر حتما عقلرس میشود ،صبر کنم .از طرفی
هم شروع کردم به آمادهکردن ذهنش با روضهخواندن
در باب جذابیتهای مهد کودک .برنامهام داشت جواب
میداد؛ تا جایی ک��ه مدتی بعد وقت��ی از جلوی همان
مهدی که فقط یک روز تجربهاش کرده بود میگذشتیم،
با اشتیاق گفت« :من قراره تنهایی بیام اینجا بازی کنم.
مثل داداش که میره پیشدبستانی» و من خوشحال
از اثرگذاری روضههایم ،باز مهرماه ش��یرین سال بعد را
تصور میکردم.

همان کالسهای آنالین است .با وجودی که اعتقادی
به نشس��تن بغل دس��ت بچه ندارم و در ظاهر توی اتاق
نشسته سر کالس و کاری به کارم ندارد ولی در واقع من
هم توی خانه اسیرم .آنهم بدون گوشی .سهمم همان
لپتاپ قدیمی است که اگر روشنش کنم ،پسرکوچیکه
فیلش یاد کارتونستان میکند .البته وسط این کالفگی
و سردرگمی ناشی از معلم و مامانبودن توأمان ،خدا را
شکر میکنم که الاقل کالساولی خانهام حرفگوشکن
است و خردههوشی هم دارد که نخواهم برای فهماندن
اینکه «د» از راست میچس��بد یا چپ ،موهای سرم را
بکنم! با این وجود باز ه��م گاهی حرمت مادر و فرزندی
بینمان شکسته میشود .قبال همیشه میگفتم« :بچهام
که مدرسهای بشود ،کار درس و تکلیفش با مدرسه است.
من فقط مادریام را میکنم» .ناگفته پیداست که این
یکی رؤیایم هم به لطف کرونا دود ش��د و به هوا رفت .با
این اوصاف ،شنبه تا چهارشنبهام به سرعت باد میگذرد.
اما ناشکری نکنم؛ شبهایم هنوز مال خودم است .هنوز
در س��کوت رؤیایی ش��ب ،این حق انتخاب را دارم که
بخوابم و خس��تگی روز را از تنم بیرون کنم؛ یا نخوابم و
با نوشتن و خواندن و تماشای فیلم ،روحم را شاد کنم.

حاال این روزه��ا در همان پاییزی هس��تم که الاقل دو
س��ال خوابش را میدیدم ام��ا صبحهایم نه در س��الن
ورزش��ی میگذرد و نه در فالن کالس م��ورد عالقهام.
حتی نمیتوانم راحت کتابی دستم بگیرم و توی آفتاب
پاییزی که از پنجره پهن ش��ده وس��ط هال ،لم بدهم و
بخوانم .چرا که نهتنها پسرکوچیکه از خانه بیرون نرفت
که همان بزرگه هم برگش��ت خورد! حاال صبحهایم به
درگیری میان وصل شدن یا نشدن کالس آنالین پسر
کالساول��یام میگذرد و عصرهایم ب��ه حرصخوردن
برای نوشتن و ارسال تکالیف .آن وسطمسطهایش اگر
وقت کنم ناهاری درست کنم یا چند دقیقهای با بچهها عجب از عنصر «زمان» که ش��اید ما مادرها بهتر از هر
بازی کنم ،خیلی هنر کردهام .عذابآورترین قسمتش کس دیگری ،جادوییبودنش را درک میکنیم .به گمانم

زمان جنسی کشسان داشته باشد؛ مثل بادکنک .همان
قدر کش میآید که تو بخواهی .ولی اگر درست از زمان
اس��تفاده نکنی و نتوانی خوب مدیریتش کنی ،خوار و
کوچک میش��ود و زودتر از زود میگذرد .شاهد حرفم
روزها و شبهایی است که وصفش رفت .خودم هم باورم
نمیشود ولی چند وقتی اس��ت کارهایی انجام میدهم
که قبال به بهان��هی کمبود وقت ،هم��هی آنها را عقب
میانداختم .همین نوشتن برای روزنامهدیواری یکی از
آنهاس��ت .اگر چه چندان از عملکردم در #حق راضی
نیستم ولی باز هم «کاچی به از هیچی!» آن دیگریاش
هم کالس س��هتار اس��ت که باالخره به کنجکاویام در
مورد چند و چون نواختن پاس��خ دادهام .مطالعه را هم
در برنامه دارم؛ حاال تو بگو با س��رعت الکپشت! از آن
طرف بچهها را در یک��ی -دو کالس فوق برنامه ثبت نام
کردهام؛ البته باز هم از نوع مجازی! تازه هنوز احس��اس
میکنم آنقدری که میشود ،از وقت استفاده نمیکنم.
کووید نوزده با همهی مشقتهای مجازی و حقیقیاش
به من نشان داد خواهر معلم و پرمشغلهام حق دارد اگر
میگوید« :نه ماه تحصیلی بهتر به امور شخصی و خانهام
میرسم تا س��ه ماه تابس��تان» .انگار باید آنقدر کار در
ظرف زمان ریخت تا ارزش لحظهلحظههای باقیمانده
البهالی مشغولیتها بیشتر به چشم بیاید .آخر ارزش
طال به کمیاببودن آن است.

