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  ليال يوسفی

  ٢٠١۴ اپريل ١٣
  

  به من ھم خوش می گذرد
 خرند و که مردم بيشتر گل می برای اين. خاطر تعطيلیه نه ب. دانيد، راستش عيد نوروز را دوست دارم پسرکــ ـ می

 کمی يمباباو  و ننه  آيدما ھم پول بيشتری گيرمان می. دھند و خوشحالند ی ھم میگاھی عيدي. زنند سر پولش چانه نمی

  . بر می دارنددست از سرمان

گيريم و  تازه اين را ھم بگويم که وقت بيشتری برای بازی داريم و کشتی می: آن يکی از ته کالس با خوشحالی داد زد

و از بس که الغر بود، لگد خواھر بزرگترش به پای او روی نيمکت تکانش داد و حرفش ... ی حال کتک کاری ھم خيل

  .را خورد

  .زد، اما دوست داشت که من باور کنم گرچه قيافه ھايشان حرف ديگری می! يک عالمه! گيريم عيدی ھم می: يکی گفت

  ! ستعيدی کجا بود؟ عيدی که مال ما ني: ديگری آرام زير لب غرغر کرد

کنيم،  يد و خانه تميز می آاما قبلش با مادرمان کار خوب گيرمان می. کنيم ما در نوروز کار نمی: يکی از دخترھا گفت

  . دھند تازه غذا ھم می

 ا مۀن خوبه، در محلاما که وضعم: ت، اينطور تعريف کرددخترکی که از ھمه بزرگتر ھست و ھميشه جدی و ساک

  . کنيم  کمک می آنھابهبعضی ھا ھيچی ندارند و ما 

ی با نوشابه، ئنم تنھاخوردم گنده، او اگر امسال يه ماھی می: آن ته کالسی باز ھم پريد وسط حرفش و با ھيجان گفت

  ؟ !شد اووووم چی می

   ! نی، البته اگر ماھی جان تو را نخورداتو ی؟ تو میئتنھا: گفتم

خاطراتی که .  کالسھا از خاطرات و کاشکی ھا برايم گفتندۀ معروف آخر سال ھمۀبعد در ھمھم. کالس پر از خنده شد

سخت . شنيدی رزو داشتی از دھان ھيچ کودکی نمیآی که ئشدند و کاشکی ھا خواست ھرگز ديده و يا لمس نمی دلت می

سخت است تماشای لباس رنگارنگش و ھديه . است تماشای ھم سن و ساالنت در ماشين ھای خوب خوب و يا موقع خريد

 ۀمگر نياز به محبت و نياز به امنيت و شادی حق ھم. برند يش و فشردن دست پدر و مادری که او را به گردش میھا

کودکان نيست؟ بلعيدن بوی غذای گرم ديگران و خانه ھای رفت و روب شده و کمی آرامش و نوازش از ميھمانان که او 

  سان باشد؟   يککودکانۀ مگر نبايد بين ھم. کنند را به مھربانی خطابش می

خبر دارم که پدرش . دزن د کتک میع بودم، عصبی بشويگ من که به پدرم ھيچی نمی: يکی شان گفت. يم آبه خود می

 عادت  !نميترسم: گويد می. يد آمعتاد ھست و ھمسر و کودکانش را رھا کرده و گاھی برای اخاذی وعربده کشی می

  ! دارم
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  ! ما پارسال ھمين موقع ھا يک دختر خودش را کشتۀ ـ محل

  ـ چرا؟

  . ش کتک خورد ا انباری از ناپدریداخلـ گرسنه بود و 

  . شنيدی، اما ھردفعه انگار که بار اول بود که ھر روز می با وجود اين. بريد نفس آدم می

حيف نيست شش ماه . جشنی بگيريم خودمان برایکوچک درست کنيم و ۀ يد برای آمدن نوروز يک برنامئـ بچه ھا بيا

   کی موافقه؟  ھست بی وقفه اينھمه ساز تمرين کرده ايد؟

    !ـ ھيچ کس

   ؟! چرارخآ  !ـ ئه

  ! ما جشن نخواستيم! خواھی بازھم کلک بزنی و يک خروار تمرين و کار بدھی ـ می

  . دھم نھا میآ و ريتم به زنم و کلی تمرين نت خوانی بله، گاھی کلک می. ندددستم را خوان. خنده ام گرفت

  خوب شد؟ . يمه ا زدسان که قبالً آھنگ آفقط چند تا . م که سخت نباشدھد ـ چشم، قول می

  ! يوووھوووو! عاليه: ھمه

   ! تنبل ھا-

نھا بايد ھميشه آ. روز و ساعتش را تعيين کرديم و کالس تعطيل شد. شناسند و دوباره خنديدند لحن سرزنشھای مرا می

نھا و مختلط آدليل سنين متفاوت ه اما ب. با وجودی که مجوز اين کالس خاص را گرفته ايم. ی سريع بروندکمی غيرعاد

بھشان بگو «خرين جلسه به ما گوشزد کرد و گفت آولشان در ؤ چشم نباشيم، اين را مسبودن کالس بھتر ست خيلی جلو

عضی از کشورھا الت موسيقی از حمل اسلحه دانيد که در ب می (».سازھای کوچکشان را در کيف ھايشان بگذارند

  : در جنجال رفتن به خانه، دخترک آمد جلو و گفت !) خطرناک ترست

مرا به دھات، .  ندارمرود مسافرت و مادرم ھم گفت حوصله ات را اصالً   خانمه میآنپدرمان با . يمئنيم بيااتو ما نمی

  . گردم فرستد، بعد از تعطيالت برمی ن میاپيش فاميلم

  پس بيا عيدی تو را زودتر بدھم    : اين چی بود که راه گلويم را سد کرده بود؟ به زور توانستم بگويم

: بوسيد، آرام دم گوشم گفت کتاب را گرفت و ھنگامی که مرا می.  دادمویمده و از کمد کتابی را به آکه تازه از تنور در

. گذرد آنجا به من ھم خوش می. مالم تا خشک نشوند ھايم میمی را ھم که دادی مرتب به دست يکنم و کر آنجا کار نمی

 ! خيلی

نجا پر از آدانی چرا؟ چون تو با اين انرژی و شادی و چشمان درخشانت، ھرکجا که بروی  حتما شقايق جانم، می: گفتم

  .شود خوشی و خوش گذرانی می

  !! تیخودت گف! ھمه نم دنيا را بريزم باتو من می!!  پس چی !بله: جواب داد

  }.ما در ايران معضلی به نام کودک کار نداريم:خطاب به آن عضو کميسون مجلس که گفت{
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