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 سرم دور زیچ مههرفت، می یاهیس داشتم یهاچشم

 نستمتوا، نمیمدیشننمی رایی صدا چیه، دخورمی تاب

 کی صبح زام، شد خستهی ل. خیمستیابم یهاپا یرو

 میداص ،رفتمی ضعف لمدم، بود خورده فالفل چیساندو

 کی خواستمی لمد. منداشت دنز ادیفر ینا بود گرفته

 رشتیب هم دیشا صبح تا و کشمب دراز یحت ای منیشبن جا

، میکرد پهن کی نیل یتو را ساطب که صبح زا. مخوابب

 یپا کد، یبو نجایا میپا کی و بودم زده داد نفس کی

، مآوردمی شلوار و راهنیپ و یحمود خانه یتو گرمید

 کش یزیچ یکس بودم مواظب یچشم چهار یطرف زا

 راهایم شمچ، مداشتمی نگه سرپا را خودم دیابد، نبر

 و خواب دیام، شورتص یتو زدم دست با و میدیمال

 دارفه، کارم روز نیآخر مروزاد. بپر سرم ازی خستگ

 هم گرت، اسین کردن پهن بساط ازی خبر گره، دیدیع

 ک، یدبو نیهم یحمود با مرار، قمنبود گرید من بود

 !هآخرش روز امروز و کنم کار هفته

 یزیچد، ریگمی پدرم کهی دیع از مسالا، مدانستمی

 بابا بود قرار کهی کسان ستیل از نم .دماسنمی من به

ی عنم، یبود هردخو خط مادر توسط بخرد لباس شیبرا

 پولم ام، بکن کار خودم دیبا و شدم بزرگ من گرید

 دایپ میبرا را کار نیا مادر خاطر نیهم هم. ببخر لباس

 و تق سال آخر هفتهها مدرسه دانستمی وند، چکر

 ریمد نکهیا اب ه!مدرس درونمی کمترها بچه و لقند

ی کس اگر "ت: گفمی و کردمی دیتهد یلیخ مدرسه

 جماعت نیا ودخم، دیفهممی اما "یم.کنمی نانچ ادین

 بهانه نیا به و مییایب هم ما خواهدنمی دلشان هم

 هر و دبکشنی راحت نفس کی و کنند لیتعط را مدرسه

 انگار التیتعط از عدبیی، سو و سمت به ندرفتمی کدام

 زیچ مهه، دگفتننمی یزیچها آن و هفتادین یاتفاق چیه

 . تافیمی انیپا یخوش و ریخ به

 هفته کی من بود قرار و کرد دایپ میبرا را کار نیا مادرم

 اب هم ادرو، ما به دبدهی حمود را دستمزدمو  مکن کار

 دیبا هم نمد، ریبگ میبرا دیع لباس خودش قهیسل 

 کهی شلوار و راهنیپ خواستنمی لمد، مدیپوشمی

، دآورمی ریگ یعطار یقوط کدامی تو دانمنمی مادرم

 که کردمی مجبورم عدد، ببو گشاد و بزرگ شهیمه هک

ها بچه تنانداخ دست و متلک سال تمامو ، مبپوش آنرا

 خودم قهیسل با خواستممی .مکن تحمل مدرسهی تو را
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 دستمزدم که کردمی میکار دیاب .مکن انتخاب را لباسم

 انجام را کار نیا چطور دانسنمنمی بدهد خودم به را

 م. بده

 ستادمیاها میساعت دیاد، ببو سختی لیخ اولهای روز

ی کس باش مراقب فقط بود گفتهی مودیم، حپای رو

 عدم. ببود مراقبی چشم چهار هم ند، مندار بری زیچ

 نشان را شلوار و لباس و زدن صدا کردم شروع کمکم

 کردنی راض عدن، بزد چانه متیق سرو  ددادنی مشتر

ی وره، جندفروش پا کی شدم خودمی ران، بفروخت و

 د. کرمی فیک و کردمی تماشا و ستادیای میحمود که

 اشخانه فرستاده مرای مودح ش!دمیدی اتفاق طور به

 نبالم. داوریب شلوار و لباس تا چند انبار از که

ها، لباسی البال مرتبه کی که گشتمهایی میراهنیپ

 خوردی کوتاه نیآست راهنیپ وی آبی ل شلوار به شممچ

 میبرا حاال تا مادرم ما، اتخواسمی دلم شهیهم که

د، بو اندازم نظرم به کردم براندازش وب. خبود دینخر

اندازه ؛ دمیوشم، پشو مطمئن تا دمشیپوشمی دیبای لو

 یخوشحال از باشند دوخته من یبرا نگاراد. بو ام

 خواستممی که آنچه هب ،مورایب در بال خواستممی

 هم. بکن شیراض و بزنم حرفی حمود با دیبا دمیرس

 و لباس ند، آبده مادر به بود قرار کهی دستمزدی جا

 رم، هبده دست از را فرصت دیبام، نبردار را راهنیپ

 قرار خودم با کنم وادار رای مودح دیاد، ببوی طور

 روز چند نیای ود، تدار من به ازین دمیفهمد، میبگذار

 و ترزرنگ اشزادهبرادر جاسم از دادم نشان را خودم

ی کس نگذاشتم؛ بود بساطش به واسمم، حبود فرزتر

 دور راها یشترزدم، ممی کهی صدا اد. ببرداری زیچ

ی تو را راهنیپ و شلوار عیرم. سکردمی جمع خودم

یی جا در عدم، بگذاشت کردم دایپ کهی اهیس کیپالست

ی قتم، وکرد میقا کردنمی را فکرش کس چیه که

 بغل بردممی دیبا که راهای زد. چیش راحت المیخ

ی زیچ هد، بنبو دلم تو لن. درویب زدم خانه زم، اکرد

 چطور که بودم مانده مام، ابود دهیرس خواستممی که

 یم. بگوی حمود به

، مبگذارمیان  در او با را موضوع که بودم فرصت دنبال

م. کن شیراض دیبا؟ نه ای کندمی قبول دانستمنمی

 تیموقع دمد، دیاوریبی زیچ انبار رفت که اسمج

 دل ود. دش خلوت مانسری اهلحظی رات، باسی مناسب

 رانگا کردم پا اون و پا نیم، ایبگو او به چطور بودم

؟ شدهی چ "ت: گف و شد من حالت متوجهی حمود

 دوباره کردم منمن اول "ی؟ بگی خوای میزیچ

 له، دامدین جاسم تا گفتممی دیاد، بتکرارکر را حرفش

 نیآست راهنیپ وی ل شلوار هی "م: گفت دمز ایدر به

  "م. دید انبار تو کوتاه

 ! خب گفت

  "م. دستمزدی جا به! دارم برش خواممی "م: گفت

 "م. بستی اهگید قرار مادرت با "ت: گف

  "! خواممی روها نیا من "م: گفت 

  " !گرونه یلیخ نایا " ت:گف

  "! کنمنمی کار هم من ینده اگر " م:گفت

  "! بدمی چ مادرتو جواب ": تگف

  "! من با اون "م: گفت

 بساط ونید، چبگو چه هی، کراه دومیان  بود مانده

د، بده دست از مرا خواستنمی و بود کرده پهن
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 بچه از من بود دهید و دروایب ریگ را یکس توانستنمی

 م. ترزرنگ و زبر جاسم برادرش

 با " ی؟دمی خودت مادرتو جوابی لد، وباش "ت: گف

 میخوشحال و بزنم ادیفر خواستممی حرف نیا دنیشن

 م. کن اعالم همه به را

 بهم بار کی اسمد. جبو دنبالش چشمش هم جاسم

 یعل کوچه به مزد را خودم ؟یکرد مشیقا کجا"ت: گف

 نتوانسته که نیا از مام، افهمنمی را رشمنظو که چپ

 م. بود خوشحالی لد، خیکن دایپ را آن بود

 تیمع. جدنبو انداختن سوزان یاج، دبو شلوغ صبح از

 درفضا کههایی دارفت، صمی و آمدمی موج نیع

 راجد، حکشانمی خودی سو به را جماعت و دیچیپمی

ها نگاه و ببر و بخر ایب تومان 10 یفتجد، ش راجد، حش

 مهه. دبردنمی هجوم جماعت بعد و صدا سمت رفتمی

 خود تالش نیخرآ ا،فرد یبرا کردندمی آماده را خود

 از مرد. مدکنن دایپ خواهندمی که را نچهآد، کردنمی را

 متیقد، کردنمی گاهد، ننشدمی ردها اطبس کنار

 و ذوق با هاچهب. دکردنمی امتحان بعد و نددیپرسمی

 و دندیپوشزد، میمی موج چشمانشان در هک یشوق

 درام. دنزدمی چانه عدبد، گرفتنمی اندازهها مادر

 یخوشحال از که یحال در کودک و هتانداز گفتمی

 ،ددامی تکان سر تیرضا عالمت به شناختنمی پا رازس

 شروع مادر و آوردمی در را مادرلباس اشاره با ودکک

 و کردمی مادر به نگاه ودککن، زد چانه به کردمی

 کودک بهی هنگا مادر! نه ای خردمی که بود منتظر

ید. خرمی و دآورمی در پول فشیک از بعد و انداختمی

ی حال در و گذاشتمی کیپالست در را لباس یمودح

  دیخندمی که کودک به داشت لبی رو بر لبخند که

  ". دباش تمبارک"ت: گفمی

  ". نممنو یلیخ"ت: گفی میزبان نیریش با کودک

م، کرد اطراف بهی گاه، نتسین جاسم کردم احساس 

 به حواسم صبح زام، شد غافل ازش لحظه کد. یبون

د، بو هنتوانست و زد کهی حرف آن از عدب. دبو جاسم

 هخان رفتمی یقتو. مبود راقبشمد، کن شیداپی

 کی به هم من اوردیبی گرید زیچ ای و لباسی حمود

 را او من گفتی حمودی قترفتم. ومی دنبالشی اهبهان

 نگاه اطراف هایدستفروش به و شد شتریب مکش، مدیند

. دنبو هم جا نآ ماها، ابچه شیپ رفته دیشا فتمم. گکرد

 نکنه کرد خطور مذهن به فکر نیا، مشد نگران شتریب

، نخودشا خانه برده و هبرداشت رو شلوارم و لباس رفته

 را خودم دیابد، افتا مجان به هخور مثل فکر نیا

 فرصت کی نتظرم ر،چطو دانستمنمی ماام. اندرسمی

 نیا آخر قهیدق یوت، سشان نیا به عنتلم، بود مناسب

 جاسم به را تیموقع نیا دیباد. نافتامی دیبا اتفاق

 دوستی لیخ که را یشلوار و راهنیپ هک مدادمی

ی مشتر با داشت یحمود کردم گاهد. نبردار داشتم

ک، چا به زدم عیرد، سونب من به سشاوح وزد می چانه

 هنت مردم به و شدم رد تیجمعی الالبه زم. ادیود

 دادندمی فحش که را نشایصداتنها  و مزدمی

 سمجا و یحمود دیاش د.نبو مهم میراب، مدشنیمی

 که کنم باور نستمتواد، نمیبودن کردهی کی به دست

 نیا نشایراب، دباشن کرده رو کار نیا من با نفر دو نیا

، مبود الیخ و فکر نیا یوت، مبود دهیکش زحمت ههم

 از داشت اسمم، جدیدی دحمو خانه جلو رو خودم هک

ی وم، توردآ رشیگ موقع به وبخ. دآممی رونیب خانه

 کهی کیپالست ند، عیبوی اهیس کیپالست دستش

 چطوری عنتم، لبود گذاشته داخلش را راهنمیپ و شلوار



 

 متعهد ادبيات  

 

14     پنجمشماره  -دوره دوم   ماهنامه اختصاصی شعر و ادبیات داستانی 1401 ماه تیر  

 دیبان، مانداخت رشیگ اهزنگب رد، سبو کرده شیدایپ

 حساسا، مبود گرفته را چشمد، وبر در بگذارم

د، خور جا دید مرا یوقت اسمج .مکردی میخوشحال

 مرا انتظار نگار، ادبو آمده بند بانشزه، شد ریافلگغ

 سهیک عیسر که دیوبگ یزیچ خواستمی .تنداش

م، کرد نگاه را داخلش و دمیقاپ دستش از را کیپالست

 شده خراب سرمی رو ایدن انگار مرتبه کد، ینش اورمب

 نیزم ستمخواد، میش سست میاپم، ختیر رود، فباش

 و راهنیپ، مکرد نگاه رو کیپالست یتو وبارهد، مخورب

 نیزم خواستمی لمد. دبو یگرید زیچ، دنبو شلوار

 نون برات ": تگف جاسم یوقت خصوصب. دکن باز دهان

 دانستمد، نمیز خشکم "ی! بخور که بودم آورده ریپن و

 بودم رمندهش، مده نشان دیبا یالعمل عکس چه

  م.شو آب لتخجا از خواستممی

 عجم را انبساطش هایلیخشد، می کم داشت تیجمع

 نیلی باال از داشتند یشهردار هایارگرک .دبودن کرده

 دادمی نشان نیا، دآمدنمی نییپا و کردندمی جارو کی

 نمانده هالباس از یزیچ. میکن جمع را هابساط دیبا که

 خوب و ست یراض دادمی نشان یحمود هرهچد، بو

 یتو و میکرد جمع را زیچ مهه، هکرد یکاسب

 روها پولی مودح، میداد جا بزرگ هایکیپالست

 د. دامی جای فلز صندوقی تو و کردمی دسته داشت

 

 ی عرب لهجه ام، بخورد جا مرتبه کی یحمود یصدا با

 به طونیش عقلی؟ کرد مشیقا کجا ناقال یا"ت: گف

ی لوه، گشت را جا همه اسمجد، دانمی قد جا نیا

  ".د. بو نکرده شیدایپ

 مبارکت"ت: گف دوباره عدت، بگرف امخنده او حرف با

 و آورد در ناساسک تا چند صندوقش یتو از ".باشه

 گهید سال"ت: گف هدوبار" .تیدیع هم نیا"ت: گف

  ."رممیا برات خوب شلوار و راهنیپ ک؟ ینمتیبمی

 مجاسی برا نباش نگران"ت: گفرفت می که طور همان

 ". آوردم ریگ شلوار و راهنیپ هی

 کهی ولم، پکردمی حساسا قطف، میبگو چه دانستمنمی

 هگرفت حال به تا که هاییپول تمام اد، بدا بهمی حمود

  .تداش فرقی لم، خیبود

 

 

 

 

 

 

 


