سوژه
كيانا نصرت زاده

درسم در مدرسه
هيچ تعريفي نداش��ت ولي خاله هميشه
نصيحت��م ميکرد ک��ه خ��وب درس بخوانم.
ميگفت تنها شانسم در زندگي همين است که
هرچه زودتر بتوانم مستقل شوم
هيچ وقت نفهميدم پ��درم چطور آدمي بوده...
م��ادرم خيلي ک��م از او حرف ميزد .هميش��ه فقط
رديف ناسزاهايي که به اسم پدرم ميچسباند يادم
اس��ت و ترجيح ميدادم يادش نين��دازم که روزي
مردي او را بدبخت کرده و رفته...
هش��ت ماه بعد از ازدواجشان در حالي که مادر
س��ه ماهه باردار ب��ود غيبش ميزن��د ...ميگفتند
معت��اد بود .مادر ميگفت قاچاقچي بود .ش��ايد در
يکي از همين زندانها حبس ابد گرفته و زنده باشد...
سرنوشت مادرم هم خيلي معلوم نبود .از شهرستان
آمده بود تهران که مثلًا کار کند ،ولي تا ياد داش��تم
کارش خريد و فروشهايي بود که سر و ته نداشت .يا
طالهاي دزدي را آب ميکرد يا جنسهاي خارجي
از بن��در ميآورد و يا ه��زار کار ديگر که من خبر از
آن نداش��تم .تا هشت سالگي با او زندگي ميکردم.
زندگي که چه عرض کنم! يا دس��ت اين همس��ايه
و آن همس��ايه بودم يا بغل دس��تش سوار اتوبوس
ميش��دم و به اين شهر و آن ش��هر ميرفتم و هيچ
وقت هم نميفهميدم اين س��فرها براي چيست ...تا
اينکه يک روز مامورها آمدند و مادر را با خودشان
بردند و من هم راهي بهزيستي شدم...
بعد از چند هفته زن جواني آمد و مرا از بهزيستي
گرفت .گفتند خالهام اس��ت ...خيلي شبيه مادر بود
ولي س��اده تر و تکيده تر ..مرا با خود برد شهرستان.
بعد هم آنجا فهميدم پدربزرگ دارم .مرد پيري که
زن جواني را به عقد خودش در آورده بود و در يک
خانه نيمه ويرانه زندگي ميکرد .خاله گفت همين
ج��ا زندگي ميکني ولي خودم م��دام ميآيم بهت
س��ر ميزنم ...من هم عادت داشتم با هر غريبهاي
زندگي کنم .خيلي زود در محله و مدرس��ه دوست

راز تجربههاي طاليي من

و رفيق پيدا ک��ردم و ديگر اصال يادي هم از مادرم
نکردم .خاله زن خوب��ي بود و به هر بهانهاي به من
محبت ميکرد دس��ت و بالش تنگ بود .شوهرش
يک کارگر س��اده بود که بايد خرج زن و سه بچه را
ميداد ولي خاله از لقمه خودش کم ميکرد و به من
ميرس��يد .برايم لباس ميخريد و يک وقتهايي هم
مرا با خودش ميبرد خانه اش...
پدربزرگ��م مرد بيقي��دي بود .حت��ي به فکر
نظافت ش��خصي خودش هم نبود .همسر جوانش
هم دلش خوش بود كه س��رپناهي دارد و اهميتي به
آن پيرم��رد و يا من نم��يداد .خيلي زود ياد گرفتم
خودم آش��پزي کنم .يک چيزهايي ميپختم و شکم
من و پدر بزرگ س��ير ميشد و همسرش هم گاهي
با ما همراهي ميکرد...
درسم در مدرسه هيچ تعريفي نداشت ولي خاله
هميش��ه نصيحتم ميکرد که خوب درس بخوانم.
ميگفت تنها شانس��م در زندگي همين اس��ت که
هرچه زودتر بتوانم مس��تقل ش��وم و کار و کاسبي
خودم را داش��ته باشم ...خاله ميدانست به محض
اينکه پدربزرگ س��رش را زمين بگذارد وارثها به
همان خان��ه نيمه ويرانه هم رح��م نميکنند و من
آواره خيابانها ميشوم...
همين طور هم ش��د .ش��انزده س��اله ب��ودم که
پدربزرگ��م فوت ک��رد .داييها از ش��هرهاي اطراف
آمدند و به چهلم نکش��يده خانه را فروختند و س��هم
مادرم را هم برايش فرس��تادند زندان و او هم حاضر
نش��د ريالي از آن پول را به من بدهد .تنها و بيکس

ش��ده بودم .تازه فهميدم حض��ور همان پيرمرد نيمه
جان و آن خانه ويرانه چقدر ارزش��مند بود .برگشتم
تهران و کارتن خواب شدم ...خاله اما طاقت نياورد و
پرسان پرسان آمد دنبالم .قسمم داد که برگردم و با
آنها زندگي کنم .ولي من ميدانستم كه اين کار شدني
نيست .دو دختر دم بخت در خانه داشت و من نبايد
آنجا ميبودم ...ولي بهش قول دادم س��راغ کارهاي
خالف نميروم حتي اگر از گرسنگي بميرم...
قرارمان را گذاش��تيم ب��راي جمعهها که من به
بقالي سر کوچهشان زنگ بزنم و از احواالت خودم
بهش خبر بدهم.
بماند که آوارگي چه به سر من آورد ولي هرگز
کار خالف نکردم .تا اينکه يک موسس��ه خيريه مرا
پيدا کرد و راه و چاه مناس��بي پيش پايم گذاش��ت.
س��رايدار يک کارخانه قديمي و متروکه ش��دم...
مسئولين موسسه خيريه تشويقم کردند تا ديپلمم
را بگي��رم .بعد هم نجاري ياد گرفتم و زندگيام در
خيابان يافت آباد تهران و مبل س��ازها شکل نويي
به خودش گرفت.
االن من يک مرد چهل س��اله هستم ...زن و بچه
دارم .در ي��ک آپارتمان کوچ��ک زندگي ميکنم.
زندگ��ي آبرومندانهاي دارم .در واقع س��رکارگر
يک کارگاه بزرگ مبل س��ازي هستم .خدا را شکر
ن��ان حالل به خانه م��يآورم و آبرومندانه زندگي
ميکنم .اما تجربههايي که از سرگذراندم به من ياد
داد که در بدترين اوضاع و احوال هم ميشود سالم
ماند و سالم زندگي کرد...

شكوفه هايزندگي
خديجه كرامت منش
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