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رمل الكمار  
رمل ١٠ ساله است. نظر مرا  بلوز يقيه  اسكي  نسبتا گـرم و سـورمه 
اي و شلوار ورزشي سفيدش  در هواي گرم ، هر چند صبح زود بـود. 
ــن  به خود جلب آرد و بعد هم  توجه ي آه در باره ي گل جمع  آردن م
ـــه  نشــان داد. بــا دســتان آوچكــش  گــل آورده بــود. روز بعــد هــم آ
درپـيراهنش ريخـت و آورد. ) داسـتان رمـل را در( بـال اشـــرم چيســت 
ــد زيبـا و عميقـي دارد، امـا مثـل آنجـو اجتمـاعي  نوشته ام)   رمل لبخن
ــق. از او پرسـيدم،  چـرا در ايـن هـواي گـرم  نيست، ساآت است و عمي
بلوز  يقه اسكي پوشيده اي؟ مريضي؟  آنجو آـه آنـار او ايسـتاده مـي 
خندد مثل هميشه  و از ته دل و به جاي او و مـترجم جـواب مـي دهـد. 
نه! اين شكل لباس را تن يك بازيكن آريكت مورد عال قه اش در  مجلـه 
ديـده اسـت. از روي او مـي پوشـد، امـروز آخـر مـا مسـابقه ي آريكــت 
داريم از اال ن مي خواهد با اين ژست ما را بترساند. رمــل هـم مـي زنـد 
زير خنده اما زود  خجالت مي آشـد سـرش را پـائين مـي انـدازد. رمـل 
جان قبل از آمدن به اين جا چه آار مـي آـرده اي؟ چوپـان بـودم.  مـي 
خواستم به مدرسه بروم اما در ده ما مدرسه اي نبود. من يك  خــانواده 
ــدرم  در يـك آارگـاه مبـل سـازي  ي بزرگ دارم  ٤ خواهر و ٣ برادر. پ

چوب بري مي آرد.  و روزي ، ٥٠ تا  ٦٠ روپــي( ١٠ آـرون سـوئد)  
در آمد داشت.  يكي از  فعالين  گلوبال مارش را ديدم با او حــرف زدم، 

به او اعتماد آردم و با اجازه ي خانواده به اين جا آمدم.  
- از اين جا راضي هستي؟ 

ــوب اسـت. غـذاي خـوب داريـم. درس مـي  - بعله زياد، اين جا بسيار خ
خوانم، بهتر از هر چيز  اين است آه به درس ما خوب مي  رسند.  

غير از اين؟ 
- من رقص و بازي آريكت را خيلي دوست دارم.  

- براي آينده چه هدفي داري؟  
مي خواهــم دآـتر شـوم، امـا مـي دانـم آـه بسـيار سـخت اسـت.  و بـايد 
ــتر  برايش آار آنم. اين جا مي خواهم آهنگري ياد بگيرم آه وقتي بزرگ
ــم و خـرج تحصيلـم را در بيـاورم.  شدم.  به توانم بعضي روز ها آار آن
من به او قول دادم آه آمكش آنم. و  اين همان پسر معنوي من اسـت. 
روزي آه مي خواستم بر گردم از او پرسيدم، چه مي خواهي آه برايت 
بفرسـتم؟ گفـت: از  اروپـا بـراي مـن آتـاب درس دآـتري بفرسـت مـــي 
خواهم از اال ن شــروع آنـم.  برايـش توضيـح دادم آـه بـايد بـه مدرسـه 
بروي سال هاي زياد. اما  همانطور آه  قرار است براي همه تان آتاب 

بفرسـتم، قـول مـي دهـم آتـاب هـاي بيولـــوژي ســاده مخصــوص ســن  
خودتان را هم بفرستم. 
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