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صداي ناهيد در گوشم پيچيد:
ـ امير ...امير ...پاشو ...پاشو دير شد!
هراس��ان از خواب پريدم و نگاه��ي به اطرافم
انداختم .اتاق برايم ناآش��نا بود .درك درس��تي از
زمان و مكان نداش��تم.كمي به مغزم فشار آوردم.
االن چه س��اعتي از روز اس��ت؟ چندشنبه است؟
اينجا كجاست؟
ب��راي چند لحظ��ه همه چيز مقابل چش��مهايم
ج��ان گرفت .همه حوادث و اتفاقات اين چند وقت
گذشته .انگار سطل آب يخ روي سرم خالي كردند
و با همان سطل محكم به سرم كوبيدند .دوباره سر
جايم افتادم و پتو را روي سرم كشيدم!
٭٭٭
زندگي را از كارگري ش��روع كردم .پدرم آدم
دست تنگي بود .البته تالش كرده بود تا زندگياش
بهتر ش��ود ولي روزگار با او سر سازگاري نداشت و
هر بار تالشش به جايي نرسيد .از شريكي كه سرش
كاله گذاش��ت تا مغازهاي كه در آتش س��وخت و
جنس��ي كه تقلبي از كار درآمد .خالصه كه آنقدر
ب��ه اين در و آن در زد و نتيجه نگرفت تا در نهايت
تن به كارگري م��ردم داد .ميگفت حداقل خيالم
راحت اس��ت س��ر ماه حقوق بخور و نميري دارم و
دستم جلو كسي دراز نيست.
من  15س��الم ب��ود كه كار را ش��روع كردم .از
كارگري ،از پادويي .جوانهاي همس��ن من خجالت
ميكش��يدند كفش و لباس سال قبلشان را بپوشند،
ام��ا من جارو و تي دس��ت ميگرفت��م و كف مغازه
مردم را تميز ميكردم و خجالت هم نميكش��يدم.
چون دلم ميخواست ده سال حتي پانزده سال ديگر
آدم بهتري شوم و شرايط زندگيام بهتر باشد.
چ��ون كار ميك��ردم نتوانس��تم درس بخوان��م.
استعدادش را داش��تم ،شايد اگر وضع ماليمان بهتر
بود حتي دانشگاه هم ميرفتم ،ولي نشد .راستش هيچ
وقت براي اين موضوع ناراحت نشدم .نه اينكه درس
خواندن برايم اهميت نداشت ،نه ...مسأله اين بود كه
خيل��ي از درس خواندهها را ميديدم كه يا بيكارند يا
كاري انج��ام ميدهند كه هيچ ارتباطي با درس��ي كه
خوانده اند ،ندارد .اين موضوع اصلًا برايم قابل درك
و فهم نبود كه چند سال وقت و هزينه را صرف كاري
كني كه در نهايت سود چنداني برايت نداشته باشد.
چند س��الي اين ط��رف و آن ط��رف كارگري
ميكردم تا اينكه در يك رس��توران قديمي نزديك
بازار مشغول كار شدم .آنجا هم كار نظافت را انجام
ميدادم و هم در آش��پزخانه كار ميكردم .كساني
كه كار رس��توران انجام دادهاند خوب ميدانند كه
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كار رس��توران تمامي ندارد .ما از صبح زود تا اواخر
شب مش��غول بوديم .از درست كردن غذا تا سرو
آن سر ميز براي مشتري ،زمان زيادي الزم داشت.
ضمن اينكه غذاي بيرون بَر هم داشتيم.
يك س��الي ميش��د كه من در رس��توران كار
ميكردم .گاهي حتي ش��بها هم ب��ه خانه نميرفتم
چون رس��توران يك اتاق اس��تراحت داش��ت كه
معمول��ًا يكي ـ دو نفر ش��ب آنج��ا ميخوابيدند تا
صبح زود برنج خيس كنند يا مقدمات خورش��تها
را آم��اده كنند .من چون مس��ير خانهمان دور بود،
ش��ب ميماندم و صبح به بچهها كمك ميكردم و
س��ر ماه هم اضافه كاري ميگرفتم .از كارم راضي
بودم .از صاحب رستوران ،از همكارهايم ،همه چيز
خوب بود جز يك چيز .دلم نميخواست تا هميشه
در رس��توران بمانم .آخر كار رستوران اين بود كه
سرآشپز باشي و اين چيزي نبود كه من را قانع كند.
دنب��ال كار جديد نبودم ،ام��ا به آن فكر ميكردم و
منتظر فرصت مناسب بودم تا آن روز...
زمستان بود و يكي از بچههايي كه كار رساندن
سفارش��ها را انج��ام ميداد س��رما خ��ورده بود و
به رس��توران نيامد .آن روز به خاطر س��ردي هوا
مشتري زيادي نداشتيم ،اما سفارش بيرون بَرمان
بيش��تر بود .قرار ش��د من كه كار كمتري داش��تم،
سفارش��ها را ببرم .از قضا چند س��فارش براي بازار
طالفروشها داش��تيم و قرار شد آنها را من برسانم.
بيش��تر غذاها را تحوي��ل داده بودم و يكي ـ دو تاي
باقي مانده را كه بردم ،برس��انم ،جرياني اتفاق افتاد
كه مسير زندگي مرا تغيير داد و ماجراي زندگي من
از همانجا شروع شد.
وارد مغازه كه شدم ،دو نفر انتهاي مغازه در حال
صحبت بودند و با وجود ورود من صحبتشان را قطع
نكردند .يكي از آنها داشت در مورد كار جواهرسازي
صحب��ت ميكرد و اينكه اگ��ر يك نفر عالقهمند به
اين كار باش��د و طراحيهاي زيبا براي ساخت طال و
جواهر بدهد .چقدر ميتواند در فروش تاثير بگذارد
و اينكه سفارش كارهاي دست ساز و تك خيلي بهتر
از كارهاي قالبي است و مشتريهاي خاص به دنبال
كارهاي خاص هستند .دلم ميخواست ساعتها آنجا
بايس��تم و به حرف آنها گوش كنم اما كسي كه غذا
را تحوي��ل گرفته بود ،صورتحس��اب و انعام را داد
دس��تم و مجبور شدم از مغازه بيرون بيايم .آن شب
اول كم��ي در اينترنت طرحهاي ط�لا و جواهرات

دستساز را نگاه كردم و در مورد آن مطالعه كردم
و بعد هم كاغذ و خودكاري برداشتم و شروع كردم
به اتود زدن .چند روزي ذهنم مشغول كار بود .بعد
از كار سريع به بازار طالفروشها ميرفتم و از پشت
ويترين به طرحها ن��گاه ميكردم .بعضي از طرحها
هيچ ظرافتي نداشتند .بعضي طرحها به نظرم جالب
نبودند و ميش��د با كمي دس��تكاري حتي در قالب،
آنها را ش��كيلتر كرد .بعد از حدود يك ماه ،يك روز
ب��ا طرحهايي كه به نظر خودم عيب و نقص كمتري
داش��ت به همان طالفروش��ي رفتم و بع��د از اينكه
خ��ودم را معرفي كردم توضي��ح دادم كه ماجرا از
چه قرار اس��ت و چه شد كه من دست به قلم شدم و
بعد هم طرحها را به آنها نش��ان دادم .آن روز همان
آقايي كه در مورد طراحي طال و جواهرات صحبت
ميكرد،طرحهايم را گرفت و با دقت آنها را زير و رو
كرد و بعد گفت يكي دو روز ديگر به آنها سر بزنم.
دو روز بع��د وقتي رفتم ،آقاي ديگري كه بعدها
فهميدم خودش طراح و جواهرس��از اس��ت با من
صحبت كرد و گفت اگر به اين كار عالقه دارم يك
دوره كالس آموزش��ي ب��روم و همزمان در كارگاه
آنها مش��غول ش��وم .اصلًا فكرش را نميكردم كه
فقط بعد از دو روز به من جواب مثبت بدهند .البته
من آنقدر آدم بيوجداني نبودم كه بخواهم ناگهان
كار رس��توران را رها كنم .از آنها مهلت دو هفتهاي
گرفتم و بعد هم دو هفته ديگر در رس��توران ماندم
تا صاحب رس��توران كارگر جدي��دي به جاي من
اس��تخدام كند و بعد از دو هفته با رضايت صاحب
رستوران از آنجا به طالفروشي رفتم.
صب��ح تا ظهر به آموزش��گاه ميرفتم و از ظهر تا
غ��روب در كارگاه كار ميكردم .البت��ه كارم خيلي
سطحي و معمولي بود و معمولًا در حد تميز كردن كار
استاد .البته همچنان كار طراحي هم انجام ميدادم.
كار روي ط�لا و س��نگهاي گرانقيم��ت ،كار
پرظرافت و دقيقي اس��ت .اندازهها در حد ميليمتر
و وزن در حد مثقال وقيراط اس��ت .كاري كه صبر و
حوصله و وسواس فراوان ميخواهد و در عين حال
آرامش و آس��ايش ذهن و خيال تا تمام تمركز فرد
روي چيزي باشد كه در حال ساخت آن است.
من چهار سال تمام گوشه كارگاه كار كردم تا كم
كم توانستم خودم يك طرح را روي طال پياده كنم.
استادم كارم را قبول داشت چون من كار را با عالقه
بس��يار زياد انجام ميدادم .كاري بود كه مرا خسته

