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 Social اجتماعی

  
 ليال يوسقی

  ٢٠١۵ جون ١۶
  

 سرخدقيقه چراغ و نيم زمان؛ يک 
  

 کآبپاش  کوچۀ دست مرد الغر آنقدر ھم قوی نبود، اما پسرک  ھمان طور  با دستمال چرک و يک شيشۀ شايد ضرب

  . نقش زمين شد، به دستشکسته

ی که پشت چراغ قرمز خيلی آرام بدون توجه به ماشين ھائبعد . تا موقعی که مرد سرش داد نکشيد از جايش تکان نخورد

گی زيادی اما می توانستی خستگی و کالف. دنظر خونسرد و بی خيال می آمه اول بۀ شايد در لحظ. ايستاده بودند، بلند شد

 .ش تشخيص بدھیو حتا در حرکات شل و ولدر صورتش را 

  ۀچھر.  بازی و خرده ريز در دست داشت، او را دوباره  به سمت ماشين ھا ھل دادسامانمرد الغر که  خودش تعدادی 

که ھمان جا مرد الغر به پشت پسر کوچکتری . پسرک انگار که دردش آمده باشد، جمع شد، ولی باز تکان نخورد

پاش و دستمال در حالی  ماشين رفت و با آباو به سمت اولين. کنارشان ايستاده بود و آنھا را تماشا می کرد، ضربه ای زد

 .  رسيد، مشغول تميز کردن شد شيشه میۀ قدش به زور به گوشکه 

چشم به مرد الغر ۀ ور که از گوشپسرک  ريزه ميزه ھمانط. راننده به او پولی نداد و  بوق زد و اشاره کرد کنار برود

آمده بود، آمد جلو و تمام عقده  اش با کشيدن پشت موی بلند و  مردک ديگر کفرش در. نگاه می کرد، پس پسکی رفت

چراغ سبز شد و ماشين ھا به راه . چرک پسر بزرگتر که حاال مدت ھا بود زل زده بود به اسفالت خيابان ، خالی کرد

فروش  آنھا را دوره ۀ قد و نيم دستحسابی درگير شده بودند و کلی  بچ. شدند ھنوز ديده می. ندم سرم را چرخا. افتادند

   .کرده بودند

باالی سرمان پرچم ھای انتخابات و عکسھای .  فقر روی زمين دراز کشيده بود و رنج او را به باد کتک گرفته بود

  *.ه و عيدشان زير آفتاب و باد پيچ و تاب می خوردبزرگ منتخبين با لبخند ھای مصنوعی و شعارھای پر از وعد

  

 

  ١٢٤ ۀ شمار، کودکان مقدمندۀنشري

 


