در اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﺗﻬﺮان ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺮوس ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ

در ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎی ﻏﻢ زده و ﻫﯿﭽﺴﺘﺎن ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ دﺧﺘﺮﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ رﺳﻢ و »ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع(« ﻣﺪدﮐﺎر »ﻋﺎﻃﻔﻪ« ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
رﺳﻮﻣﯽ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ،ﺗﻦ ﺑﻪ ازدواج ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ره ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ را ﯾﮏ ﺷﺒﻪ ﻃﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽ روﯾﻢ.
در ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺎز ﺧﺎﻧﻪ ﯾﯽ را ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﻠﻪ از ﺳﻄﺢ ﮐﻮﭼﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و راﺿﯿﻪ را ﺻﺪا ﻣﯽ زﻧﯿﻢ .ﺑﺎ ﻣﺸﺖ و ﻟﮕﺪ ﻣﺎدر از اﺗﺎق ﺑﯿﺮون
»… دﺧﺘﺮه ی ﺗﻨﺒﻞ و ﺑﯽ ﻋﺮﺿﻪ ،اﻟﻬﯽ«ﻣﯽ آﯾﺪ .ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎی ﻣﺎدر ﮐﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از زﺟﺮ و ﻏﻢ روزﮔﺎر اﺳﺖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد:
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻏﻤﺒﺎر ﺑﻪ در اﺗﺎق ﻣﯽ اﻧﺪازد و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﺎدرم ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و داﯾﻢ دﻋﻮا دارﯾﻢ.
روی راه ﭘﻠﻪ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﻢ و از ﺣﺎل و ﻫﻮای ﺧﻮدش ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻢ .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ  18ﺳﺎل دارد اﻣﺎ ﻋﻼﯾﻢ ﺑﻠﻮغ ﺗﺎزه آﻣﺪه در ﺻﻮرﺗﺶ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺨﻔﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ  14ﺳﺎل را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻋﻘﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ی ﺑﺨﺖ ﻣﯽ رود؛ ﺧﺎﻧﻪ ی ﺑﺨﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﻪ آن ورﺗﺮ.
اﯾﻦ رﺳﻢ ﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ زود ﺷﻮﻫﺮ ﮐﻨﺪ« از اﯾﻦ ﮐﻪ دﻟﺶ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ زود ازدواج ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻢ؛ ﺑﺎز ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻧﮕﺮان ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
وﮔﺮﻧﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﺮف در ﻣﯽ آورﻧﺪ .ﻣﺎدرم ﻫﻢ زود ازدواج ﮐﺮد .دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ درس ﺑﺨﻮاﻧﻢ اﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ روی ﺣﺮف آن ﻫﺎ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺰﻧﻢ .ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﻫﺎی ﻣﺎدرم ،ﻓﻘﻂ دﻟﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﮕﺬرد و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ی ﺧﻮدم ﺑﺮوم .ﺗﻤﺎم ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ ام ﻫﻢ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻧﺪه
»ﮔﻨﺠﻪ ی ﻟﺒﺎس ﻫﺎﯾﻢ.
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ذوق ﻋﮑﺴﺶ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺘﺶ دارم ﭼﻮن ﻣﻬﺮﺑﺎن اﺳﺖ و ﻣﺎ را »آﻣﭙﻮل زن« ﭘﺪرش را
ﻧﻤﯽ زﻧﺪ.
 19ﺳﺎل دارد و در ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﺮاﺷﮑﺎری ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .راﺳﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺮم ﮐﻪ  11ﺳﺎل دارد ﻫﻢ در ﻣﺮاﺳﻢ« از ﻧﺎﻣﺰدش ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
»ﻋﺮوﺳﯽ ﻣﺎ ﻧﺎﻣﺰد ﻣﯽ ﺷﻮد.
از آرزوﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ و اﯾﻦ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪ دﺧﺘﺮی آورد ،دﺧﺘﺮش را ﺧﻮب ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻃﻌﻢ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ او ﮐﺸﯿﺪه ﻧﭽﺸﺪ و
!وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻦ او رﺳﯿﺪ ،ﺷﻮﻫﺮش ﻣﯽ دﻫﺪ
 ،آﻣﭙﻮل زن ﺷﻐﻞ راﯾﺞ»ﺧﺎﻧﻪ اﯾﺮاﻧﯽ« از او و دﻧﯿﺎی ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ اش ﮐﻪ رﻧﮓ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ی ﻣﺪدﮐﺎر
ﻣﺮدﻫﺎی اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ اﺳﺖ؛ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪه ی ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺧﺪای ﻣﻦ ،ﺣﺎﻻ دﻟﯿﻞ ﮐﺘﮏ ﻧﺰدن ﻫﺎی ﭘﺪر دﺧﺘﺮک
را ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻢ.
اﺳﺖ؛ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪت ﻫﺎ دوری از »ﻟﺐ ﺧﻂ« ﺧﺎﻧﻪ ی اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع(  3ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺠﺎﯾﺐ ﮐﻮدﮐﺎن
ﺣﻤﺎم و آﻣﻮزش ،در ﻃﻮل ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ آن ﺟﺎ درس ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﯾﮏ وﻋﺪه ﻏﺬای ﮔﺮم ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ و رﻧﮓ ﺣﻤﺎم و ﺗﻤﯿﺰی ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ

ﺑﯿﻨﻨﺪ.
ﭼﻨﺪ ﻗﺪم آن ﻃﺮف ﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﯽ ﻣﯽ روﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺮاد دروﻧﺶ ،ﺑﯽ ﭘﻼک و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﺳﺖ .از ﻻی در ،ﮔﻞ ﻫﺎی ﭘﺮﭘﺮﺷﺪه ی داﺧﻞ
راﻫﺮو از ﺷﻐﻞ اﻓﺮاد آن ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺑﺎ ﮐﻪ ﮐﺎر دارﯾﺪ؟ زﯾﻨﺐ ﻫﻨﻮز«  ،ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽ روﯾﻢ .دﺧﺘﺮﮐﯽ از ﻻی در اﺗﺎق ﺳﺮک ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ»:زﯾﻨﺐ« ﺑﺎ ﺻﺪا ﮐﺮدن
»ﻧﯿﺎﻣﺪه ،ﺳﺮ ﮐﺎر اﺳﺖ.
از ﺧﻮد دﺧﺘﺮک ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﯾﯽ وﻗﺘﺶ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﺪ .ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﻋﺮوس اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﮔﻞ ﻓﺮوش ﺳﺮ ﭼﻬﺎرراه.
ﻣﺎ را ﺑﻪ اﺗﺎق ﺧﻮد دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻧﺘﻬﺎی راﻫﺮو زﯾﺮ راه ﭘﻠﻪ در ﮐﻨﺎر ﭼﺎﻟﻪ ی ﻋﻤﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺳﺴﺘﯽ ﺧﺎﻧﻪ را دو ﭼﻨﺪان ﮐﺮده ،اﺗﺎﻗﺶ ﻗﺮار دارد.
اﺗﺎق  12ﻣﺘﺮی ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ رﻧﮓ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺪﯾﺪه و ﺗﺎرﯾﮑﯽ و ﻧﻤﺪاری آن ،زﯾﺴﺘﮕﺎه ﺣﺸﺮات رﯾﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻫﺎ در ﺳﺮ
آدﻣﻬﺎﯾﺶ رژه ﻣﯽ روﻧﺪ .اﺗﺎﻗﯽ ﺑﺎ ﻻﻣﭙﯽ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﻮر ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﮐﻮﭼﮏ اﻧﺘﻬﺎی اﺗﺎق ،روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ آن ﺟﺎ اﺳﺖ.
ﺗﺎرﯾﮑﯽ را ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و راه ﭘﻠﻪ ی آﻫﻨﯽ وﺳﻂ ﺣﯿﺎط را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ.
ی ﺗﺎزه ﻋﺮوس ،ﺳﻨﺶ را ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻢ و ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎ ﻋﺪد  18ﺳﺎل روﺑﻪ رو ﻣﯽ ﺷﻮم.ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦ ﻋﺪد روﯾﺎی ذﻫﻦ ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ی آﻧﺎن ﺑﺮای »ﺳﭙﯿﺪه« از
ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺖ ازدواج ﮐﺮده ام و در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﻗﻮام ﺷﻮﻫﺮم زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .دﺳﺘﻪ ﮔﻞ درﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺷﻮﻫﺮم ﮐﻪ  18ﺳﺎل«
»دارد ،ﺳﺮ ﭼﻬﺎر راه ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﯿﻢ .درﺳﻢ ﺧﻮب ﺑﻮد اﻣﺎ دﯾﮕﺮ اﺟﺎزه ﻧﺪادﻧﺪ و ﺷﻮﻫﺮ ﮐﺮدم.
ﺣﻠﻘﻪ ﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎن ازدواج در دﺳﺖ ﻧﺪارد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ از رﺳﻢ و رﺳﻮم ازدواج ،ﺗﻨﻬﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ی ﺷﻮﻫﺮ را ﺑﻪ ارث ﺑﺮده اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ.
ﯾﺎدﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ» .ﺧﺎﻧﻪ اﯾﺮاﻧﯽ« دﺧﺘﺮک دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﺎ ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد .ﮐﻤﺘﺮ از  12ﺳﺎل دارد و ﺧﻮاﻧﺪن و ﻧﻮﺷﺘﻦ را در »ﺻﺪف«
ﭘﺪر و ﻣﺎدرش زود ازدواج ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻋﺘﯿﺎد ﭘﺪر ،از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺻﺪف ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﺮادر ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ و ﭘﺪر ﺑﯽ ﺧﺒﺮ از
».ﺷﯿﺸﻪ« دﻧﯿﺎ و ﺧﻤﺎر
از ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﻮﻫﺮ« ﻧﮕﺎه ﻣﻌﺼﻮﻣﺎﻧﻪ اش را ﮐﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از دردی دارد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻨﻪ ﺑﻪ دوش ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ،ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽ دوزد و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
»ﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﭼﻮن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ از ﺑﺮادرم ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﻢ ﺗﺎ او را ﻧﻔﺮوﺷﻨﺪ.
از آن ﻫﺎ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ .ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه اﺗﺎق ﺗﺎرﯾﮏ و ﻧﻤﺪار ﺳﭙﯿﺪه ی ﺗﺎزه ﻋﺮوس ،ﻣﻦ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﺣﺮﻓﻬﺎی زﻫﺮا
!اﺗﺎق ﺳﭙﯿﺪه ﻫﻢ ﭘﺮ از ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ ﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻫﺮا از آن ﻣﯽ ﮔﻔﺖ »ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ ام ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ« .اﻧﺪاﺧﺖ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ:
از ﮐﻮﭼﻪ ی ﺗﻨﮓ و ﺑﺎرﯾﮏ ،ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺻﻠﯽ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ .ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﭘﺮ از زﺑﺎﻟﻪ و ﺟﻮی ﭘﺮ از آب ﮐﺜﯿﻒ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺎ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ
ﺑﺎ ﻗﺪم زدن در آن ،ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ درد ﺷﻼق ﮔﺮﻣﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن را ﮐﻤﺘﺮ ﺣﺲ ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻪ از ﺳﺎﯾﻪ ﺳﺎر درﺧﺖ ﺧﺒﺮی اﺳﺖ ﻧﻪ از زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزی
ﮐﻮدﮐﺎن.
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﺎﻣﻪ« ﮔﻮﯾﺎ ﺷﻬﺮداری ﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را از ﻧﻘﺸﻪ ی ﺧﻮد ﺣﺬف ﮐﺮده اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ ﺳﺮاﻏﯽ از آن ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد .ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
»ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ و درﺧﻮاﺳﺖ دادﯾﻢ اﻣﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺸﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺣﻤﺎم دارد ﮐﻪ ﺗﺮس از ﺷﻠﻮﻏﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻣﺮدم ﺑﻪ آن ﺟﺎ ﻧﺮوﻧﺪ.
ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﻤﺎن ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و ﺑﺎ ذوق ﻋﺎﻃﻔﻪ را در آﻏﻮش ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺳﺮاغ ﮐﻼس ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ اﯾﺮاﻧﯽ را ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از آن ﻫﺎ ﮔﻮﺷﺶ ﭘﺮ
از ﺧﻮن ،ﺟﺎی ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ و ﺗﺎول ﺗﺮﮐﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه او ﺑﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎن ﻣﯽ روﯾﻢ.
ﮐﺮم ﺧﺮﯾﺪه ام« ﻋﺎﻃﻔﻪ ﺳﺮاغ ﭘﺪر را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .ﻣﺮدی ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺮﻫﻨﻪ از ﭘﺸﺖ اﺟﺎق ﮔﺎز ﮐﻮﭼﮏ وﺳﻂ اﺗﺎق ﺳﺮش را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ آورد و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﺳﺮﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﯽ رﻣﻖ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﯾﮕﺎﻧﻪ رﻓﯿﻖ ﺧﻮد ﻣﯽ رود .» .ﻧﻤﯽ زﻧﺪ….ﺑﺮاﯾﺶ اﻣﺎ ﭘﺪر
ی  11ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽ روﯾﻢ .دﺧﺘﺮک ﺑﺎ دﺳﺖ ﻫﺎی ﻧﺤﯿﻒ و ﺳﯿﺎه ﺷﺪه از ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮدو ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺎ ﻣﯽ»آﯾﺪا« از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ و ﺑﻪ ﺳﺮاغ
آﯾﺪ.
درس ﻧﺨﻮاﻧﺪه و ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ و ﻧﮕﻬﺪاری از ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ ی ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮاﻫﺮش را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد و ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎرش ﺟﻮاب ﻧﺪاده اﺳﺖ.
ﺧﻮاﻫﺮش  16ﺳﺎل دارد و ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت ﺷﻮﻫﺮش ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﭽﻪ ﺑﻪ اﺗﺎق اﺟﺎره ﯾﯽ ﻣﺎدر ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﺮدو ﻣﯽ ﻓﺮوﺷﺪ ﺗﺎ روزﮔﺎر ﺑﮕﺬراﻧﺪ.

آرزو دارم ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺸﻮم ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺧﻮدم را در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮب« از آﯾﺪا و آروزﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
»ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﻢ.
از او و دﻧﯿﺎی آن ﻣﺤﻠﻪ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .آﺳﻤﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺞ اﻓﺘﺎده و ﺑﺎ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﺎ را از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﺮدﻣﺎﻧﺶ دور ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻨﺠﺎ ﻓﻘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﺶ از ﻓﻘﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﺪاد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮐﻮدﮐﺎن در ﺣﺴﺮت دﺳﺖ ﻣﺤﺒﺘﯽ روزﮔﺎر ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﯾﯽ ﺗﺴﻼی ﮐﺘﮏ
ﺧﻮردن ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻋﺎﻃﻔﻪ ،از ﺑﺲ ﮐﺘﮏ ﺧﻮرده اﻧﺪ ،از دﺳﺖ ﻣﺤﺒﺖ ﻫﻢ ﻫﺮاس دارﻧﺪ.
ﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ:

