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از   شودیاست و در مرکز شهر هوا بهتر است، و م  گونهنی که هوا فقط در غرب لندن ا کردمیگمان م  یسرد شده بود ؛ ول یهوا کم

 .خوب لذ*ت برد یهوا

 .را به تن کردم و از خانه خارج شدم تا به مرکز شهر بروم امیزدم و پالتو و کاله مشک ام یمشک یبه موها یا شانه

با   تیاز کنارم گذشت که با عصبان با یجوان و ز ی. زنبرندیبه سر م یایدر چه دن  ک یکه هر  شدمیم ره یاطرافم خ یهاراه به آدم در

 !او را رنجانده بود یکس  ییبود، گو  ر ی درگ شیناخن ها 

خود تلخ   ی را برا  یکه زندگ دینبا یول م یدار ییهایما رنج ها و ناراحت یهمه کردم،یمردم را درک نم یهمه خشم در چهره ن یا لیدل

 .میکن

لبخند،   کی به آنجا مانده بود؛ با صبر و حوصله و  دنیتا رس گر ی د قهیراه خسته به اطراف نگاه کردم به گمانم ده دق یوسط ها در

که   یدهد وقت یبه من دست م یاحساس خوب  برم،یها و کوچه ها لذ*ت م ابانیگذر کردن در خ ادهیدادم. من از پدوباره به راه ادامه 

 .پرمیو م نمینشیم ستم،ی ایهر وقت خواستم م نی. همچنرمیگیکمک م یر یدر مس داشتنگام بر  یبرا میاز پاها 

 .بود ر ی هوا بهتر و دلپذ نجایا کردم ی. همانطور که گمان مدمیبه مرکز شهر رس باالخره

ها، مشغول بودند و خانهدر قهوه دنیلباس غوغا کرده بودند و مردان هم اکثرشان به قهوه نوش دیخر  یها برازن شهیهم همانند

 .خواندندیروزنامه م

رفتم و نشستم؛ با   مکتیبه سمت آن ن ی با خرسند بزرگ مرکز شهر قرار داشت خورد، دانیدر م قایکه دق  مکتین کی به  چشمانم

که   یزن کردم؛ یتک تک مردم را تصور م ی اطراف و مردمان شهرم شدم. در ذهن خود زندگ یها یی با یز دنیلذ*ت مشغول به د 

تصور   یو فاخر به تن داشت را در ذهنم طور  ن یچروک  یکه همراه او بود و لباس گر یزن د  کیبه تن داشت و  یشمی ابر  یلباس

اند، لباس و جواهرات به مرکز شهر آمده  دیخر  یزن است و آنها برا  یکیارباب آن    ،یشمی آن زن با لباس ابر  یی که گو  کردمیم

اده است، و معلوم  او افت ی قهی یاز قهوه به رو یا است! چرا که لکه دهیآن زن ثروتمند قبل از آمدن به مرکز شهر قهوه نوش نیهمچن

  ز یکرده نه به باز بودن بند لباسش که دور کمرش قرار دارد. نوکر او ن یلباسش توجه  ی است که نه به لکه  اطیاحت یب یاست او زن

 .نشود نیمگنکات دقت کند تا اربابش از او خش نیبه ا  دیاست که با ی کس نیاو اول رایحواس پرت تر از اربابش است ز

بود را   آنونیزدن ا دیخو*ردن در وسط شهر بود و مشغول د بیبه تن داشت و مشغول س یاقهوه  یو شلوار  قه یکه جل یمرد  ای

مشغول   گرانیراحت بدون توجه به حرف د  الی اش است و او با لذ*ت و با خ  یکه انگار، روز مرخص کردم یکارگر تصور م یمرد

 .بزرگ است یبیخو*ردن س
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آمده و از در   نجا یبه ا  یهوا خور  یبرا  رزن،ی آن پ یی که گو  کردمیتصور م ی را طور   کردیسردرگم به اطرافش نگاه م زیرا که ن یرزنیپ

 خانه نشستن خسته است. 

رصد و تصور   گونهنیرا هم گر یمردمان د شناسم؛ یخوب مردم را م  م یبگو توانمیام گرفت، اما مخود خنده  التیاز تصورات و خ

 .ندیبنش مکتین ی تکان دادم و اجازه دادم رو ی بلند شدم و سر  یی. با خوش رودیآیبه سمت من م  دم یرا د یرمردی که پ  کردمیم

 :شد و گفت رهیگرم به من خ   یبا نگاه رمردیپ

 .پسرم نیبش -

 .هم راحتم ستادهیمن ا دیممنون راحت باش -

 .خورمینترس سرت رو نم ن، یکنار من بش ایتو هم جا هست پس ب ی برا نجا یاما ا -

کسب کرده   یاز زندگ یادیز ی کردم، معلوم بود تجربه ها نشیچروک یبه دست ها یتکان دادم. نگاه یکنارش نشستم و سر بالبخند

شده   بشینص  یبرسد افتخار بزرگ یزندگ یها  یاز چروک ی را دارد. از نظر من هرکس به قسمت اد یز یچروک ها  نی است که افتخار ا

 .کسب کند یدر زندگ یشتر یب یتجربه ها شود یباعث م کهرا به دست اورده  یعمر  است چرا که 

 :و گفت دیخند رمردیپ

 ؟ یشد  رهیمن خ یچرا به دست ها -

  یهادست نقدریکه االن ا  دیداشت تونیدر زندگ یاد یز ی که حتما تجربه ها کردم یفقط داشتم فکر م  دیجسارت من رو ببخش -

 .دیدار یسخت

کنم و االن با   یداد که من بهتر بتونم زندگ یگرفتم، خداوند به من عمر طوالن  ادی  هاز یچ ی لیخ یزندگ نی درسته پسرم. من از ا -

 .نمیکنار تو بش یخرسند

 .دیداشته باش یعمر با عذت دوارمیام -

 .دستم گذاشت و گرم دستم را فشرد یدستش را به رو رمردیپ

از کار افتادم اما تو خوب   گه یراستش من د ،ی رو نخور روزتیحسرت د   یکن که حت یزندگ یوررو بدون مرد، ط تیقدر زندگ -

اما من از   گذاشتمیپام م ر ی رو ز نیسرخوش بودم و قوان یلیخ میکه در جوون انداختنیم که یو ت هیبه من کنا  شهیکن. مردم هم یزندگ
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  یلیمردم خ ی هالذ*ت بردم. من از حرف ی به خوب میاز زندگ یکه من در جوون گم یو با افتخار م ستمیخودم ناراحت ن  یها یسرخوش

و من رو   دنیکش  رونیکردن که من رو از بهشت خودم ب تمیانقدر مردم اذ  نکهیاما باز هم به کار خودم ادامه دادم تا ا  دم،یها کشرنج

 .ناتوان و ناخوش کردن

 .درون چشمانش بود ی شدم، غم بزرگ رهیخ رمرد یپ یها به چشم یناراحت با

 :گفتم  شانی پر  یحالت با

 د؟ یستین ی راض تونیاز زندگ -

روت   یکه اصال نذار حرف کس گمیبه تو م ی بذاره ناراحتم. ول ر یهم تاثمن  ی گذاشتم حرف مردم رو نکهی از ا ستم،ین یاز گذشتم راض -

 .بزاره و به گذشتت فکر نکن ر یتاث

بزارن   ر یمردم روتون تاث نیکه گذاشت نیناراحت هست نی که االن شما از ا  نیتجربه است و هم یهر لحظه از زندگ ن یناراحت نباش -

 .دیگذاشت ارمیرو در اخت اتتونیو تجرب دیداد یتجربست. سپاس گزارم ازتون که به من درس زندگ ک یخودش 

 .حرف بزنم که با تو روبه رو شدم   یبا کس خواستیها بود که دلم مممنونم پسرم، مدت -

 .زدم و گرم نگاهش کردم یلبخند

 .یداشته باش  یخوب یِزندگ دوارمیپسرم، ام ت ییتازه کنم. خوشحال شدم از اشنا  ینشستم تا نفس نجایراه ا یِمن بهتره برم، از خستگ -

 .با شما مرد بزرگ ییخوشحال شدم از اشنا  اری. بسنیممنون همچن -

 ام نشستم.  ی قبل ی گرم بدرقه اش کردم و جا ی او کمک کردم که بلند شود و با نگاه به

بافته   ییو موها یصورت یراهنی ساله با پ  ۸ ا ی  ۷ بایتقر  یبودم که ناگهان، دختر بچه ا  رمردی آن پ یهاغرق در تفکرات خود و حرف

 :کنارم نشست و گفت ،یداشتنو دوست با یز ی و صورت یعسل ینو چشما یطوس یشده با ربان

 ن؟ یخوریرو م شون یو حسرت زندگ  ن یکنیمردم نگاه م نی و به ا نجا یا ن یآمد ییشما هم تنها  -

 :تعجب گفتم با

 !جان -
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 .هستم خوشبختم زایسالم من ل -

 :زدم و گفتم  یحیمل لبخند

 درسته؟  خورمیمردم رو م ن یا  یکه حسرت زندگ یدیجکسون هستم. پرس دیو یخوشبختم؛ من هم د  -

 .تکان داد دییتا یبه نشانه   ی سر  زایل

به مردم شهر نگاه کنم و   ی فقط آمدم به مرکز شهر تا کم  خورمیکس رو نم چیه یِ. من حسرت زندگیبگم در اشتباه دیخب با  -

 .ها لذ*ت ببرم ی یبایها رو بشناسم و از همه مهم تر، از ز اون شتر یب

 :کرد و گفت ی به مردم نگاه زایل

 جکسون؟  یها رو آقااون ن یبشناس نیخوا یچرا خب م -

آشنا   کشنیشهر نفس م ک ی یکه با من تو  یبشم و با مردم رهیبه اطرافم خ خوادی. فقط دلم مدونمیراستش خودم هم درست نم -

 .بشم

 .خورمیرو م شونیپس منکه حسرت زندگ -

 .لذ*ت ببر  تیاز کودک ،یهست تی. تو در اوج لذ*ت زندگیندار یتو که سن -

هستن که خوشبختن و آزادن   یشاد یانقدر خانواده ا یداشته باشن   توننیبخوان م یاز اونها انقدر پولدار هستن که هرچ یاما بعض  -

 .برن خوانیکه هرجا م

 .هم مشکالت خودشون رو دارنها هست اما اون طورنیا شون یها زندگ ی درسته بعض -

 خودم است.   یِلجاجت کودک هیدختر چقدر شب نی کردم و با خود گفتم ا  یبا افسوس تکان داد، خنده ا یسر 

اشاره   کردیم غیخود را تبل یهایبلند ماه ینشسته بود و با صدا یفروشیماه یمغازه یمان، در جلو یروکه روبه یابه پسر بچه

 :کردم و گفتم

  یفروش یاون ماه  یکه مجبوره تو رهیانقدر فق یحت  ست؛ یهم سن خودته. اون اصال پولدار ن بایون پسر نگاه کن ... اون هم تقر به ا -

 .ستیکار کنه و آزاد ن
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 .خودش یبرا ارهیپول در ب   خوادیهم م ای  کنهیباباش کار م  شیپ دیخب شا  -

  ادی هاست. درست به  یبه ماه تیدستش به خاطر حساس یرو یاون لکه ها  ؟ینیبیهاشو مدست ینه... بهش خوب نگاه کن... رو -

مشغول به کار    گهی د یجا ک یکه بره  ستیآزاد ن یداشت. اون حت ینسبت به ماه یتیحساس نیاز دوستان من هم همچ یکی دارم که 

 .شه

 .او ناراحت شد ی انگار در دلش براانداخت و  ن ییسرش را به پا زایل

 .همون پسر رو نگاه کن یِکنارصندل یول -

 :توپ پسر بچه اشاره کردم و گفتم به

تمام شد بره   شی تا هر وقت ساعت کار شه،یم  رهیبه ساعت خ قه یمن آمدم اون هر دو دق ی توپ فوتبال کنارشه و از وقت کی ینیبیم -

 .به فوتبالش برسه

 .نداره یکردن انرژ  یباز ی برا گهی د  شهیکه خسته م ینجوریا -

و   یخستگ ر یدرگ نکهیخودش وقت بذاره، نه ا یلذ*ت ببره و برا شیکوتاهشه تا بره از زندگ یِ آزاد نیهر روزش هم دیاون تنها ام -

 .اشهیرو  دشه،چونیرو هم از دست بده. اون عاشق فوتباله، چون ام دشیغم و غصه بشه و تنها ام

 ره؟ یچه جالب. اون به نظرتون مدرسه هم م -

داشت. اما اون انقدر  ی کار بهتر  رفتیو اگه مدرسه م ستیواسه مدرسه رفتن نداره چون حقوقش به اندازه ن ی به نظرم اون پول -

که   کنهیو خودش حالشو خوب م  کنهیپسر تالش م ن یساعت رو بگه و بخونه. ا هتونیگرفته و م ادی باهوشه که ساعت خوندن رو 

 . زهیبرانگنی تحس نیا

 :در چشمانش زده شد و گفت یبرق  زایل

 !دیهست یزی انگشما چقدر آدم شگفت -

 :و گفتم دمیخند

 .هستم یمرد عاد ک یمن  -

 ن؟ یشما پولدار -
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 ر؟یفق  کی  ای  یآدم عاد کی  ا یمهمه که پولدار هستم  -

هارو خوب  عطر اون آدم یچون من بو ده،یاونجا رو م یهاآدم یعطرتون بو ن،یاز غرب لندن اومد ادیخب نه... اما به نظر م -

 .زنهیاونجا م  یاز عطرها شهی. خانوم کارپل هم همشناسمیم

 :و گفتم دم یخند یلذ*ت و شاد با

 ه؟یخانوم کارپل ک ی خودم نشسته. راست  ی. انگار خودم جلویانقدر باهوش باش  کردمیفکر نم -

  چیاما من نه... خانوم کارپل ه دیشیها انگار خبر دار ماز دل آدم یشما حت ستم؛یمن مثل شما ن نیخوب هست یل یممنون شما خ -

 .بستیغر  کی ستیکس ن

 .گنیروغ نموقت د چیها هچشم  ،ی بش رهیها خبه چشم آدم هی من، فقط کاف یزاکوچولویل -

 زنه؟یادم هم حرف م ی هاچشم  یعنی -

 :و گفتم دمیخند

 .یفهمیم یموضوع رو بزرگتر که بش ن یاما صدا ندارن، ا زننیباهات حرف هم م یبهشون دقت کن یوقت -

  یکس رو نخورم، حت چیه یِکه حسرت زندگ دمیگرفتم. فهم  ادی  یادی ز یزهایبزرگ شم. من از شما امروز چ کنمیباشه پس صبر م -

باشم،    ام یلذ*ت ببرم، عاشق رو میداشته باشم و از زندگ دیام یدارم از داشتن اون خوشحال باشم، به زندگ یذره آزاد کیاگه  

ها خوب نگاه کنم چون چشم دروغ  آدم یهاتر به چشمو از همه مهم رمیرو نخورم و سخت نگ  ییاتنه ا ی  یر یفق  ی...غم و غصهگهید

 .گهینم

  گونهنیساله ا ۷دختر  نیا  نکهیمن را درک کرده بود و ا ی مفهوم حرف ها یاو به خوب  دادم،یاو گوش م ی به حرف ها یناباور با

 :گفتم ی جذاب بود. با خوشحال  میبرا دیفهمیم

 .یبه حرفهام و همراهم شد یممنونم ازت که انقدر خوب گوش کرد -

 .دونمیمن شمارو دوست خودم م کنم،یخواهش م -

 . بایز  یزایل  یتو هم دوست کوچک من -

 ؟یاونجا رو دوست دار  ای  یهست ی ناراض خونهمیتیاز  زایخب ل -
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 .شد رهیناباورانه به من خ یبا چهره ا  زایل

 کنم؟یم یزندگ خونه میتیمن  دیدونیشما از کجا م ؟یچ -

معصومانه بود و   یلیکه خ دم یرو د یغم کی هات چشم ی تو ،یکنار من نشست ی . وقتدمیرو با دقت بهت فهم ن ینگران نشو... من ا -

 یمادام کارپل بسته هست که اسمشون هم روش نوشته شده. درسته لباس صورت ی خونه میتی یِبه موهات ربان طوس نطوریهم

  چیخانوم کارپل ه یکه گفت  یالحظه یحت گن؛ یرو م قتیهات به من حقتر چشماما حواست به ربانت نبوده و از همه مهم یدیپوش

 .دونستمیرو م قتیمن حق ستیکس ن

ها  و بچه  کننینگاه م گهی جوره د  کیچون مردم بهم   کنم،یعوض م  رونیب ما یم یکه بهتون نگفتم. لباسم رو هم وقت دیببخش -

 .تنم هست خونهمیتی یِکه لباس طوس کنن یمسخرم م

 آزارت بدن؛  توننیکه مردم چقدر با رفتار و نگاهشون م دونمی. میکنیم یبودم کجا زندگ دهینداره، منکه ازت نپرس یبیع -

 .هاتونحال بچهبهخوش د،یهست یآدم خوب یل یشما خ -

 بچه دارم؟ ی داد صیتشخ گهی شدم که د ر یاونقدر پ  یعنی -

 .دیسن بچه دار  نی. فکر کردم تو ا دیساله هست ۳۶ ای  ۳۵که به نظر  دیهست ینه! شما اتفاقا مرد جوون -

 :لبخند به او نگاه کردم و گفتم با

همسرم رو از دست دادم و بعد از اون  شین متاسفانه هشت سال پساله هستم. م ۳۵ ،یکردم. سنم رو هم کامال درست گفت ی شوخ -

 .نشدم کسچیخودم نشدم، چون عاشق ه ی برا ی به فکر خانواده ا

 :دستم گذاشت و گفت یدستش را رو زایل

 :. دستش را گرم فشردم و گفتمزارمیمن تنهاتون نم م،یمن و شما با هم دوست هست ن یناراحت نباش -

 ؟ کنن یم تتیخونه اذ میتیممنونم دوست من.  -

هستن، اونا    یهم از من فرار گهی د یهاو بچه شمیم هیهستم هر روز تنب یکنجکاو و فضول یفقط چون بچه کننیکه نم تینه اذ  -

 .کنمیمن واسشون دردسر درست م گنیم

 ؟ یندار یدوست چیه یعنی.  نطوریپس که ا -
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از دوستام درخت داخل    یکیخوب هستن. مثالً  یل یعالمه دوست دارم که خ ک ی یسال خودم ندارم، ول ونه دوست هم سن  -

 .هست که اسمش خانوم قدبلنده خونهمیتی

 :و گفتم دمیقاه خند قاه

 خانوم قد بلند ؟؟ -

 .بلندتره دمیکه د   گهی د یهادرخت ی آره چون قدش از همه -

 ؟ یدار یچه دوستان گهید -

 .و شما یچارل  یالماس، سگ نگهبان، آقا یچشمه  -

 ؟  یکن ی رو معرف زیدوستان عز نی ا شهی. حاال میدونیازت ممنونم که من رو دوست خودت م -

  یآقا کنه،یم یزندگ خونمونمیتیکه   یِهم که سگ سگ نگهبان شه،یرد م خونمونمیتیکه از کنار    یِآب ی الماس جو یچشمه  -

 زنمیو باهاش حرف م  ی چارل یاقا  ش یپ  رمیمن م  ستیکه حواسش ن  یهست که خانوم کارپل صاحبشه، و وقت  یطوط  ک یهم    یچارل

. 

دختر رو   نی نداره! چرا سرنوشت ا  زادیدوست آدم ک ی یچرا حت ،یو دوست داشتن ی کیکوچ نی به ا یا بچهتعجب بودم که دختر  در

 .راه من قرار داده یجلو

 :به من داد و گفت یتکان زایل

 د؟ یکنیفکر م  یجکسون؟ به چ یآقا  -

 .یدار ی. چه دوستان خوبستین یز یجانم چ -

 .دوسشون دارم یلیهست که خ نمی واسه هم کنن یوقت من رو ناراحت نم چیه ها نیممنونم ا -

خوب هستن، سگ نگهبان حتما    یلیبرنجونن اما دوستان تو مطمئنم خ ایها ممکنه دوستاشون رو ناراحت کنن  کامال درسته، آدم -

الماس صاف و ساده هست و  ی نکنه، چشمه تتیکه نور افتاب اذ  اندازهیم هی سگ وفاداره که مراقبته، خانوم قد بلند واست سا کی

 .رهیگیم ادی  ی ادیز  یزهایو ازت چ دهیهات گوش مو به حرف زنهیباهات حرف م مه ی چارل  یآقا گه،یبهت دروغ نم

 .کنمیم فی! حتماً واسشون تعرنیچقدر خوب همشون رو گفت  ییوا -
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 تکان دادم. ی زدم و سر  یلبخند

 :دمیو باالخره پرس اوردمیکرده بود؛ طاقت ن ر ی ذهنم را درگ یسوال

 قبول کنه؟  یبخواد تورو به فرزند ی ... تا حاال شده کسزایل -

 خونشمیت یچون مامان بابام مردن، من رو به اجبار به  گه یبزرگ شدم و خانوم کارپل م خونهمیتیاومدم  ایبه دن ی خب من از وقت -

من رو   یا ستم که هر خانوادهه یبد یمن انقدر دختر بچه   گهی. اون مدنیمثل من رو راه نم یفضول  یاورده، وگرنه دختر بچه ها

 .ستمیشدن و رفتن، چون آروم ن مونیبشم پش نمن دخترشو نکه یاز ا  ده،ید

. گاه با  شکنندیو انقدر راحت دلش را م شودیم یدختر بد رفتار نی باور کنم انقدر با ا توانستمی به درد آمد. نم زایل یهااز حرف قلبم

  ی! چرا کمتر کسستیکودکان چ  نیرا تحمل کنند. گناه ا  یاریبس یِرنج بکشند و سخت دیاز مردم انقدر با  یچرا بعض کنمیخود فکر م

 !کندیسرپرست توجه م یب نمعصوما ن یبه ا

 :آمدم و گفتم رونیتفکرات خود ب از

 ؟ یحد فضول  نیکوچولو، در ا   یزای ل یا -

پرنده که   کی بدوم. دوست دارم آزاد باشم، مثل   اطیاز ح ک یکوچقسمت   کیفقط  ا یاتاق بمونم و   کی نه فقط دوست ندارم داخل  -

 .داخل قفس یِخونگ یپرنده ک یتو آسمونه نه 

 :در چشمانم جمع شد و گفتم اشک

  یخوایکه م یز ی چ یاما باز هم برا  یشیم هیتنب یدونیکه م یهست یکس مانع پرواز کردنت بشه. تو دخترشجاع  چینزار ه -

 .مانع من بشه یبجنگم و نزارم کس خوامیکه م  یز یگرفتم، واسه چ  ادی . امروز من از تو یجنگیم

 :و گفت دیخند ی با خوشحال زایل

 دادم.   ادی  یز ی چ کیواقعاً! آخ جون، پس من هم به شما   -

 :بلند شد و گفت زایل

 .اومدم رونیب خونهمیتیرو دنبال من بفرسته و من رو دعوا کنه که چرا از  پیلیف  یبرم االن هست که، خانوم کارپل آقا دیمن با -

 .صبر کن زایل -
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 .شهیدلش واسم تنگ نم یکردم کس ی شوخ شه؟ی! نکنه دلتون واسم تنگ مزمیبله دوست عز -

از من دور   خواستینم چه گفتم صبرکن! دلم  یزدم! برا شیچه شد که صدا دمیبرود، اصال نفهم خواستیرا گرفتم، دلم نم دستانش

بود   دهیاش را با من بگذراند، کامال عقل از سرم پر یهمراه من باشد و زندگ زای بفرستم، دوست داشتم ل خانهمیتیشود و او را به آن  

 .ستین یسر راه من اتفاق زا ینکنم که قرار گرفتن ل ر فک  ن یبه ا توانستمینم

تورو به اونجا   خوادیخوشحال بشم. من دلم نم ی با کس ییدوباره تونستم از آشنا  ها. من بعد سالشهیمن واقعاً دلم واست تنگ م -

 .یاونجا بمون  ییو تنها یبش  تیاذ  نیاز ا   شتر یبفرستم که ب

 .من به اونجا عادت دارم نی. نگران نباششهی من هم دلم واستون تنگ م -

  خوامی. ازت میرو با من بگذرون تیلحظه به بعد زندگ نی و از ا یبا من همراه بش خوام یعادت نداشته باش. من ازت م گهید -

  کنم،یازت خواهش م دونم،ی. من تورو مثل دختر خودم میو من رو به عنوان دوست و پدرت قبول کن  یکن میرو باهام تقس تیزندگ

 دیجد یِزندگ ک ی. یکردن با من خسته نش  ی و از زندگ زم ی تو بر  ی عشق و عالقه دارم به پا یهرچ دمی کنم. قول م یبذار واست پدر

 .نداره ییمعنا ییتنها م،یبا هم باش ی اما وقت میما هردومون تنها هست م،یکنیرو باهم شروع م

 .باز او را در آغو*ش گرفتم یکرد، سپس به سمتم آمد و من با دستان ه یشد و شروع به گر  زیسرا شیها اشک زایل

  ی لیدوستتون دارم. من خ ی لیمن رو دوست نداشته، من خ طورنی ا یخوب نزده بود و کس ی هابهم انقدر حرف کسچیتا حاال ه -

 .نباشم یدختر بد دمیمثل شما داشته باشم. قول م یی دوست دارم که بابا

 :را نوازش کردم و گفتم شیموها

 .به بعد پدر کنارته و من همه جوره دوستت خواهم داشت نینکن از ا  ه یمن گر  ی زایل -

در راه   زایخودمان ببرم. ل ی را قبول کنم و او را به خانه زایل یِ تا من سرپرست م،یخانه شد  میتی یِراه گر ی کد یبا  ،یهم درد  یاز کم بعد

 د،یدوباره بخش یِبه من زندگ زا ی. لگرفتمیتازه م  یو من با هرکالم او جان گفتیاش و دوست داشتن من سخن م  یاز خوشحال میبرا

ام   یدر زندگ یزی و چه چ ستیچ  یخوشحال دمیهستم، تازه فهم یراض ز یهستم و از همه چ یآدم خوشحال گفتمیم مر که تمام ع یمن

  بایز تواندیم یچقدر زندگ  دمیو با او فهم  شد،یکامل م زایمن با ل یِزندگ ی . معنادمیفهم  زایرا با ل یزندگ  یکم بوده است. من معنا 

 .باشد
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هم کالم شود و در آخر او را به   یو با دختر بچه ا ندیدر مرکز شهر بنش  یمرد شود یباورش م یالزم است، چه کس ی وانگید  یگاه

ها  را داشتم، و خوشحال هستم که باالخره بعد مدت  یوانگی د ن یکه من جسارت ا خواستیم یوانگی کار د  نیقبول کند! ا  یفرزند

 .دمیمعنا بخش زا یبا آمدن ل ام یو به زندگ دمیرا چش ی خوشبخت طعم  ،یو احساس خالء در زندگ ییتنها

  یمن جان یِبه زندگ  تواندیخاطر باشد و همان دختر چقدر خوب م دهیرنج تواندیسرپرست، چقدر م یب  یاکه دختربچه دمیفهم من

 .دهد تازه

 .خاص به آنها خواهد شد د ید ک یکه باشند، باز هم  ایدن  یسرپرست هرجا یب کودکان 

  چی. آن کودکان هابدی راز آن چشم ها را در تواندیم ی که کمتر کس شودیم دهید یدیآن کودکان آنقدر اندوه و ناام ی چشم ها درون

دارند. آوردن آن کودکان به   یبه عشق و محبت و دوست از یاز کودکان و نوجوانان ن  یلیها هم همانند خافراد ندارند، آن گر یبا د  ی فرق

  زین یادیز  یزهای ها چبا آن یانسان ها با دوست ست، ین یقانون چیها برخالف هبا آن یدوست کند؛ یکم نم اناز انس ی ز یچ ،یزندگ

که از   ینماد عشق ،یها نماد مقاومت هستند، نماد زندگهستند، آن ییبا تنها دنیجنگ  یها براانسان ن یتر ها بهآن رند؛ یبگ ادی توانندیم

 .میاموزیب ی ز یها هم چاگر از آن  شودیم. چقدر خوب ردیگیخودشان سرچشمه م

 .میابییم یکار و هنر ای  یز ی چ ، یو گاه آن را در کس دهندیم ادی ها به ما را انسان یزندگ یمعنا گاه

 ستیبه تو لبخند خواهد زد؛مهم ن یباالخره زندگ ی نباش، روز نیغمگ ی که دار ی و هر مشکل ییو از تنها اب، یرا در  تیزندگ یمعنا

نده و تو به   تیاست، اهم گرانید لیاست که بر خالف م یزیتو چ یِ زندگ یاگر معنا  ند،یکه چه بگو ستیچه خواهد شد، مهم ن

 میدخالت کند، به تو عقل، منطق و قلب داده شده است که خودت تصم ات یو زندگ ای رو درکس  چی نا ببخش؛ نگذار همع تیزندگ

 قیو عال رندی بگ میتصم گر ی کدی  یبرا گران ی اگر قرار بود د ؛ یبرو اتیقلب یِ واقع قیو به دنبال عال  یو خوب و بد را بفهم یر یبگ

است را نخور، باور کن   امدهیکه ن یز یچ   ی. غصهشدینم فته در نظر گر  ی هرکس قلب یکنند که برا اده یپ گر یکدی  ی خودشان را برا

 .شاز عشق، محبت، عالقه و تالش ببخ ییشاد باش و به هر روزت معنا یتوانیپس تا م ؛ یخندیتو هم م یروز

 « از جنس عشق و محبت یسرپرست و مردمان یبه کودکان ب میتقد» 

 

 [ انی]پا
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 «کافه نویسندگان مرجع رمان»
 مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و میدرصورتی که 

 خواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و
 منتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس

 .بگیرید
 نگارداردان حسین نجفی، مدیریت:

 

 

  :انجمن /xyz.cafewriters.forum://http 
  :وبسایت/xyz.cafewriters://http 
  :اینستاگرام/cafewriters_xyz/com.instagram://http 
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