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  ليال يوسفی

  ٢٠١۴ می ٠٣
  

  »اپيزود«
  ن کوچک اول ماه میفعاال

 

چم ھا و پر.   ميدان پخش و پال شده بودندداخلروزی از روزھا، اول می، نزديکی ھای ظھر، موقعی که ديگر جماعت 

ھرکسی يک گوشه ولو شده . افتند روی زمين رفت و بعد دراز کش می پالکاردھا يواش يواش سرشان چپ و راست می

روی يک . کرد و عده ای ھنوز عرق ريزان و پرھيجان مشغول رقصيدن و آواز خواندن بودند بود و خستگی در می

کرد و من ھمان طور که با  ِر کم تحرکی مردم غرغر می پت و پھن نشسته بوديم و يکی از آشناھای چپ تندرو سۀنرد

انگار ناراحت بود که . گذاشتم پريدم وسط حرفش و سربه سرش می رفتم، ھر از گاھی می م ور می ادوربين عکاسی

آخر سر از گرما کالفه ! اين کارناواله! که روز اول می نشد ـ اين. چرا آخرش به خشونت و مصيبت کشيده نشده است

  .بدو رفت دنبال آبشد و 

  جمع میء امضاظاھراً .  ريخته بود، پيدا شدداخلشپسرک جوانی با يک خورجين قرمز که کلی برگه ۀ کمی بعد سروکل

يک تک سرفه . تا چشمش خورد به من از الی برگه ھا يکی را بيرون کشيد و دستش را به طرف من دراز کرد. کرد

 !کنم  میءمنم امضا: انست، چون که يک صدای نازک و رسا گفتاما نتو. ای کرد و خواست توضيحاتی بدھد

مان يک دختر ريزه ميزه ای را با يک دسته گل بزرگ و قرمز يھر دو. و نگاه کرد ربرش و پسرک ھاج و واج دور

 کنم ؟ پسرک در حالی که خنده اش را ءخب کجا را امضا: زير بغل ديديم که خيلی جدی به ما نزديک شد و پرسيد

:  گفتءدختر ريزه ميزه با کلی ناز و ادا... کرد، گفت اين يک اعالميه در مورد اتحاد با کارگران در روز  ل میوکنتر

پس چی :  پسر که چشمھايش گرد شده بود با لبخند پرسيد!کارگر خودتی! من که کارگر نيستم! خوره نه به درد من نمی

 يا  تو چی؟ مدرسه رفتی؟. بينی؟ تازه مدرسه ھم ميرم گل فروش، مگه نمی: ھستی؟ دوباره با کلی اطوار گفت

 ؟!کارگری

 يک مدتی ھمينطور در. ين آورد، شروع کرد توضيح دادن به دخترکئسرش را پااين بار پسر روی دو زانو خم شد و 

آھی کشيد و در آخر دخترک ريزه ميزه . مورد کارگر، کودک خيابانی و حق و حقوق، تحصيل رايگان باھم حرف زدند

 سپس در حالی که من و پسر جوان گردن کشيده بوديم و !رسم کنم و به حقم می  میءخيلی خوب، پس من امضا: گفت

داد،  خودکار را که به پسر پس می.  کردءکرديم، اول چند تا نقاشی اجق وجق کشيد و بعد امضا برگه را نگاه می

گل : ت تو ھستش، پسر گفت خوب؟ چکار کنم؟ دخترک جواب دادلبخندی موذيانه صورتش را پر کرد و گفت حاال نوب

.  قد و نيم قد ديگر ھم سررسيدندۀدرحالی که از کلک دخترک زده بودم زير خنده، چند تا بچ. بايد برم! زود باش! بخر
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 بايد زودتر اين روزنامه ھا روی دستمان مانده، ! نه بابا:  کنيد؟ يکيشان جواب دادءخواھيد امضا شما ھم می: پرسيدم

  . پخش کنيم

نه، : کنيد؟ چه کسی اين ھا را به شما داده؟ ھمان بچه بادی به غبغب انداخت و جواب داد شماھم ھر روز کار می: گفتم

اون وقت ايناھا را دادند ما . يمئ بايد بيامامان باباھامان برای اول می آمدند، ما ھم اصرار کرديم که! فعال سياسی ھستيم

  . دستشان استدرمحيط زيست ۀ دم کلی مجلدي. پخش کنيم

تو : با تعجب به من و بچه ھا نگاھی کرد و گفت.  تندرويمان که به دنبال آب رفته بود با دو سه شيشه سر رسيدی آشنا

حواسم پرت قيل و قال بچه . برت جمع کنی؟ خنديدم و جوابش را ندادمو نشينی، بايد يک عده بچه يا گربه دور ھرجا می

 مرد جوانی ،آن طرف تر. ورند آدادند و مسخره بازی در می ليس قر میوست فروشی شده بود که جلوی گارد پھای د

از اعضای يک حزب به دنبال پسرک وروجکی می دويد که از سر شيطنت پرچم قرمزی را از روی زمين کش رفته 

  .دبو

سروصدای کودکان رفته . ی را از سر گرفتندئه بود و بعضی ھا خواندن بيانه ھاکمی بعد انگار خستگی ھمه در رفت

نوبت بزرگترھا بود که دوباره فريادی سر . چيزی به پايان روز نمانده بود. رفته ميان بلندگوھای معترض کمرنگ شد

 . . . برای کودکان کارگر، برای کودکان بی پناه، برای کودکان کار، برای کودکان جنگ . بدھند

  . آرامش برای ھمهی پر ازصلح وئبه اميد دنيا

 

  ١١٤ ۀ شمار، کودکان مقدمندۀنشري

 


