كيانا نصرت زاده

سر بزنگاه ،درست وقتي عمويم در عسلويه کاري
برايم جور کرده بود سر و کله دامادمان پيدا شد .سه
سال بيخبر زن و بچه را ول کرده و رفته بود .با شش
ماه اجاره عقب افتاده و کلي بدهي به بقال و قصاب
محل ،خواهرم را با يک بچه سه ساله ول کرد و
رفت.به هر شکلي بود بدهيها را كم كم داديم و تمام
شد و خواهرم به خانه ما آمد و با ما زندگي کرد .همه
وسايل خانهاش را فروخت و در اين سه سال همان
سه تا النگو و حلقه عروسياش را هم فروخت و خرج
کرد .پدرم کارگر باز نشسته بود و نميتوانست دو
تا نان خور ديگر را هم به دندان بکشد .روزهاي
سختي را گذرانديم .خواهرم دست آخر به عنوان
پرستار و خدمتکار يک خانم پير استخدام شد و
شش روز هفته پيش آن پير زن بود و بچهاش هم در
خانه ما ميماند تا جمعه به جمعه مادرش را ببيند.
اوضاع بهتر شده بود .حاال خواهرم کمک خرج خانه
پدريام بود .من هم کاري در عسلويه پيدا کرده
بودم و اينجوري ميتوانستيم زندگي را کمي جمع
شوهرخواهرم،عباس سر و
و جور کنيم .ولي وقتي
ّ
کلهاشپيداشدهمهميدانستيممصيبتهاهمشروع
شده و باز گرفتار ميشويم .اين بار نميدانم کجا
قرض باال آورده بود که ميخواست به بهانه زن و
بچهاش در خانه  70متري پدر من قايم شود .پدرم
از من خواست قيد سفر به عسلويه را بزنم و اين مرد
را از زندگيمان دور کنم .با دعوا و مرافعه از خانه
بيرونش کرديم .فرداي آن روز با مامور کالنتري به
خانه ما آمد و خواست بچهاش را ببرد .خالصه اينکه
داستاني عجيب و غريب شروع شد...
خواهرم اما بر خالف تصور من فکر همه چيز را کرده
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بههفتهنکشيدکهکارگرقديميمغازهازشهرستانبرگشت.
صاحب مغازه که از من خيلي خوشش آمده بود گفت يک
روز هم در خانهاش کار دارد و ميتوانم آنجا کار کنم

سوژه

رويايي كه دست نيافتني بود

بود .دوست قديمي در مدرسه داشت که حاال براي
خودش وکيل قابلي شده بود و راه و چاه را جلو پاي
او گذاشت و خواهرم هم کاري کرد که شوهرش
فرار کند و براي انجام ندادن وظايفش دوباره گم
و گور شد.
همه اين ماجراها چهار ماه طول كشيد و ظاهرًا بازنده
اين داستان من بودم که کارم در عسلويه را از دست
دادم .بار ديگر در به در دنبال کار گشتم .حسابي نا
اميد بودم که يک روز صاحب يک آجيل فروشي در
عين ناباوري به من گفت کارگرش براي چند روز
رفته مرخصي و اگر بخواهم ميتوانم دو سه روزي
کار کنم .باورم نميشد .بدون هيچ شرط و شروطي
کارها را رديف کرد و گفت بايد تا غروب همه را
انجام بدهم .من هم آستين باال زدم و کار کردم .آن
روز مزدم را داد و به خانه برگشتم .در راه دو کيلو
گوشت خريدم و به خانه بردم .همه خوشحال شدند
ولي ميدانستم به محض برگشتن کارگر مغازه
دوباره بيکار خواهم شد.
روز دوم و سوم هم کار
کردم و مزدم را براي
تعمير يخچال خانه
دادم .به هفته نکشيد
که کارگر قديمي مغازه
از شهرستان برگشت.
صاحب مغازه که از من
خيلي خوشش آمده
بود گفت يک روز هم
در خانهاش کار دارد و
ميتوانم آنجا کار کنم.
وقتي به خانهاش رفتم
ديدم زني بسيار مهربان
و مومن دارد و چهار بچه
قد و نيم قد .قرار بود من
پنجرهها را تميز کنم.
همان اول صبح فهميدم

پسر صاحبخانه امتحان رياضي دارد و من که فوق
ديپلم داشتم به راحتي توانستم مشکالت درسياش
را حل کنم .زن صاحب خانه از من خواست تميز
کردن شيشهها را فراموش کنم و به درس و مشق
بچه هايش برسم.
اينجوري شد که در آن خانه ماندگار شدم .کم کم
کارهاي حسابداري مغازه را هم انجام دادم .به درس
و مشق بچهها ميرسيدم .خانه را تميز ميکردم.
مغازه را رفت و روب ميکردم و روز به روز مزد
ميگرفتم.
به خودم که آمدم ديدم يک سال است که در
اين مغازه مشغول به کارم .با حقوقي که ميگرفتم
تعميرات خانه را انجام دادم و به قول مادرم ريز ريز
خانه رنگ و رخ نويي به خودش ديد.
صاحب مغازه خانهاش را به تهران انتقال داد .در
اسباب کشي کمک زيادي کردم .بعد هم مغازه را به
تهران منتقل کرد و من شدم فروشنده مغازه.
خيلي شبها در مغازه ميخوابيدم .از طرفي خواهرم
هم در خانه آن پيرزن ماندگار شد و من و او حاال
کمک خرجهاي خانه بوديم .هميشه فکر ميکنم
برگشتن عباس به خانه شايد توفيق اجباري بود که
سرنوشت مرا عوض کرد .حاال من ده سالي هست
که در اين مغازه کار ميکنم .همين ديروز يك خانه
چهل متري را قولنامه کردم و به اميد خدا به زودي
صاحبخانه ميشوم .هيچ وقت فکر نميکردم بتوانم
برايخودمزندگيبسازم.اماسرنوشتچيزديگري
براي ما خواست .به قول خواهرم خوب کار کردن
و امين بودن هنوز اجر و قرب دارد .هنوز ميتوان با
دسترنج و پاک دستي زندگي ساخت هر چند سخت
و کند اما من حاال در  31سالگي دارم صاحبخانه
ميشوم .درست است کلي قرض خواهم داشت ولي
به اميد خدا وقتي ازدواج کردم همسرم ميتواند
در خانه خود بچههايمان را بزرگ کند و مستاجر
نخواهد بود .اين رويايي بود که زماني براي من دست
نيافتني به نظر ميرسيد.

