درس بزرگي كه در زندگي آموختم

سوژه
كيانا نصرت زاده

کسي به پاس��اژ نوساز سر نميزد .تک و
ت��وک مغازه در آن باز بود و درآمد خوبي
نداشتم .اما مادرم مدام بهم اميد ميداد که
آينده خوبي در انتظار اين پاساژ است...
آن روزها توي محله ما فقط خبر از رفتن جوانها
به ژاپن بود ...هر روز مادرم خبر ميآورد که پس��ر
فالن همسايه هم رفت ژاپن.
کار ک��ردن و پ��ول در آوردن يکي از مهمترين
مس��ائلي بود که همه ب��ه آن فکر ميکردند .جنگ
تازه تمام شده بود و همه ميخواستند به زندگيشان
سر و س��امان بدهند .من اما اصلًا عالقهاي نداشتم
به ژاپن بروم .در کارگاه چاپ کوبلن کار ميکردم و
حقوقم کفاف خرجم را ميداد .نه زن و بچه داش��تم
و ن��ه الزم بود خرج جا و م��کان و خورد و خوراک
بده��م .با پدر و مادر پيرم زندگ��ي ميکردم .همه
خواه��ر و برادرها هم ازدواج ک��رده و رفته بودند.
پدرم از اجاره مغازهاش درآمد نسبتًا خوبي داشت
و کف��اف زندگي س��اده ما را م��يداد .همه خانواده
خيلي دوس��ت داش��تند من زن بگيرم و از قضا زنم
را ه��م بياورم در همان خان��ه قديمي پدرم و با آنها
زندگي کنم ،ولي من انگيزهاي براي اين کار نداشتم.
اما مادرم جور ديگري فکر ميکرد .بلند پروازيهاي
عجيب و غريبي براي من داشت .دلش ميخواست
پولدار ش��وم و يک زن حسابي بگيرم .اصراري هم
نداش��ت زود ازدواج کنم .بهم ميگفت دنبال يک
کار بهتر باش .دست آخر هم حرف دلش را زد و از
من خواس��ت بروم ژاپن کار کنم و سرمايهاي براي
خ��ودم جور کنم و بيايم ايران و ي��ک مغازه بزنم و
زندگيام را درست و درمان ادامه بدهم...
فک��ر بدي نبود .به بهانه کار ميتوانس��تم بروم
ژاپن را هم ببينم .البته خيلي اهل کار س��خت نبودم
و ميدانستم بيشتر از دو سه ماه دوام نخواهم آورد،
ولي در عوض يک کشور ديگر را هم مي ديدم...
همين شد که بار سفر بستم و با يکي از بچههاي
محل به اسم سعيد راهي ژاپن شديم .همان روزهاي
اول بود که برايم يک کار س��اده دست و پا کردند.

کار آساني نبود ولي براي يک مدت کوتاه خيلي هم
خوب بود .خالصه کالم اينکه چشم به هم زدم پنج
س��ال ژاپن بودم و آنقدر خ��وب کار کرده بودم که
صاحب کارم به هيچ قيمتي حاضر نبود مرا از دست
بدهد...اما بعد از پنج سال ديگر وقت برگشتن بود.
همه پولهايي که تا آن موقع براي مادرم فرس��تاده
ب��ودم هزينه خريد يک دهنه مغازه در يک پاس��اژ
نوساز شده بود.مغازه را راه انداختم .کسي به پاساژ
نوس��از سر نميزد .تک و توک مغازه در آن باز بود
و درآمد خوبي نداش��تم .اما م��ادرم مدام بهم اميد
ميداد که آينده خوبي در انتظار اين پاساژ است...
باور کنيد خودم هم نميدانس��تم همه مس��ير
زندگ��يام را مادرم دارد تعيي��ن ميکند .پيرزن با
اندک سوادي که داشت ميدانست با پول چه کند.
پدرم با درايتهاي مادرم يک زندگي س��اخته بود و
حاال هم من داشتم همين کار را ميکردم.
دو س��ال که گذشت پاس��اژ حسابي رونق گفت
و درآم��د من هم خوب ش��د .مادر گفت حاال ديگر
وقت زن گرفتنت اس��ت...ريش و قيچي را سپردم
دس��تش و برايم يک دختر مناسب پيدا کرد .چند
س��الي هم با پدر و م��ادرم زندگي کرديم تا باالخره

خودمان صاحب خانه شديم...
ح��اال کلي س��ال از آن روزها گذش��ته .مادر و
پدرم را از دس��ت دادهام و زندگيام با همه خواهر
و برادرهاي��م فرق دارد .مثل ب��رادرم مدام نگران
چک برگشتي نيس��تم .مثل خواهرم دايم از حقوق
کم کارمندي نمينال��م .از مادرم ياد گرفتم که در
زندگي صبور باش��م و تالشگر و به فکر پيشرفت...
ق��دم به قدم زندگيام را س��اختم .االن وقتي برخي
جوانهاي اين دوره و زمانه را ميبينم دلم برايش��ان
ميس��وزد .فکر ميکنم کاش آنها هم مادري مثل
مادر من داش��تند که با مديريت زندگي جوانشان
را عاقبت به خير ميکردند .هيچ چيز يک ش��به به
دس��ت نميآيد .صبوري و قناع��ت و درايت رمز
پيش��رفت اس��ت.من از  27س��ال پيش شروع به
ساختن زندگيام کردم .حاال يک مغازه و يک خانه
و يک ماشين دارم .بچه هايم را فرستادم دانشگاه و
از آنها هم خواستم براي ساختن زندگي به سالهاي
طوالن��ي فکر کنن��د .بعد ميتوانند ثم��ره آن را در
آرامش دوران بازنشستگي ببينند .اين درس بزرگ
زندگي است که من آموختهام و دلم ميخواست با
خوانندههاي محترم در ميان بگذارم...
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