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كيانا نصرت زاده

حاال آرزويم تغيير كرده

 ...پانزده سال از ازدواجمان گذشته
بود و هر چقدر من راهم را بيشتر
به اشتباه ميرفتم ،همسرم با
عقالنيت بهتري کار ميکرد...
سه بار اشتباه و سه بار بياعتباري براي هر مردي
کافي است که اميدش را از دست بدهد .ديگر حتي
پيش زن و بچهام هم اعتباري نداشتم .همسرم به
ديده تحقير به من نگاه ميکرد و اين از همه بدتر
بود.
وقتي تازه ازدواج کرده بودم در مغازه کهنه و قديمي
پدرم کار ميکردم .تا اين که يک روز همه کسبه دور
هم جمع شدند و تصميم گرفتند مغازهها را خراب و
در عوض يک پاساژ خوب و شيک درست کنند .کار
پر سودي بود .براي همين همه طالهاي همسرم را
فروختم ،هر چه پس انداز داشتم هم دادم تا در اين
پروژه سهيم باشم.
در آن دو سال بايد با ماشينم کار ميکردم تا خرج
زندگيام را در بياورم .زندگي سخت ميگذشت ولي
من اميدم به پاساژي بود که در حال ساخت بود.
وقتي پاساژ ساخته شد قيمت مغازهها چند برابر شده
بود .من هم بد جور وسوسه شدم كه مغازه را بفروشم.
گفتم با پولش ميتوانم کار ديگري بکنم.
مغازه را فروختم و با پولي که دستم را گرفت به اين
فکر افتادم که بروم توي کار واردات پوشاک از
ترکيه .کار پر سودي به نظر ميرسيد ولي بعد از دو
سال همه پولم را از دست دادم .شايد به نظر همه
بيعرضه بودم ولي زنم اين شکست را به حساب کم
تجربگي من گذاشت.
خوشبختانه همسرم در يک مدرسه کاري پيدا کرده
بود و حقوقش ميتوانست امورات اوليه زندگي را
بگذراند .بعد از چند ماه به توصيه يکي از دوستان
رفتم دوره طالسازي ديدم و در کارگاه خودش
مشغول به کار شدم .اما دلم ميخواست هر چه
زودتر از دست رفتهها را جبران کنم اما اين بار هم
بلند پروازي هايم باز مرا به خانه اول برگرداند.
دفعه بعد هم در يک کار ديگر شکست بدي خوردم.
شايد علت همه شکستهايم شبيه به هم بود ،آن هم
بلند پروازي نام داشت .هر دفعه ميخواستم زودتر
ضررها را جبران کنم و دوباره اشتباه ميکردم.
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پانزده سال از ازدواجمان گذشته بود و هر چقدر من
راهم را بيشتر به اشتباه ميرفتم همسرم با عقالنيت
بهتري کار ميکرد .حاال کلي شاگرد خصوصي
داشت و در يک مدرسه درجه يک هم درس ميداد
و حس مي کردم هيچ اميدي به کارهاي من ندارد و
ميخواهد خودش تنهايي زندگي را جلو ببرد.اما اين
شکستها روحيه مرا حسابي به هم ريخته بود .طوري
که به فکر طالق دادن همسرم هم افتاده بودم.
همسر برادرم که يک روانشناس خبره بود متوجه
از هم پاشيدگي روحي من شد .او تنها کسي بود
که فهميد من در لبه پرتگاه هستم .از من خواست
جلسات متعدد مشاوره داشته باشم .جز برادرم هيچ
کس از اين جلسات خبر نداشت .به کمک همسر
برادرم روزهاي گذشته را مو به مو بررسي کرديم و
براي آينده راه درست و روشني باز شد.
همانروزهابودکهبرادرمدريکشرکتساختماني
کاري برايم دست و پا کرد ،يک شغل کارمندي.
حسابداريسادهباحقوقيبسيارمحدود.بايدازصفر
شروع ميکردم .به اصرار آنها اين کار را پذيرفتم
ولي در واقع فقط خرج خودم و رفت و آمدم را
داشتم .يک وقتهايي چند کيلو ميوه دستم ميگرفتم
و به خانه ميآوردم .يا فيش آب و برق را پرداخت
ميکردم .بعد از ظهرها هم به توصيه همسر برادرم
به کالسهاي پيشرفته حسابداري رفتم .زنم با نا
اميدي به اين کارهاي من نگاه ميکرد .بچهها حتي

کوچکترين نيازهايشان را به مادرشان ميگفتند و
به من هيچ اميدي نداشتند .خيلي سخت بود ولي
دوسال تمام به همين شکل کار کردم تا اينکه براي
اولين بار حقوقم بيشتر شد و مدير بخش حسابداري
شدم .از همان موقع ديگر ميتوانستم نقش بهتري
در هزينههاي خانه داشته باشم .يادم ميآيد عيد
که شد مبلغي به همسرم دادم تا ماشينش را عوض
کند و يک ماشين بهتر بخرد .اين کار برايم غرور
آفرين بود و همسرم تازه بعد از دوسال کارم را باور
کرده بود.
کم کم خودم خريدهاي خانه را انجام ميدادم .اول
هر فصل بچهها را ميبردم خريد و برايشان لباس
ميخريدم .آنها هم خوشحال ميشدند.
حاال حدود  25سال از زندگي مشترک ما ميگذرد.
هرگز به آرزوي ديرينه خودم نرسيدم که بتوانم
به تنهايي همه هزينههاي زندگي را تامين كنم و
کماکان به کمک همسرم احتياج دارم اما به قول
همسرم ،زندگيمان آرامش دارد و از بلند پروازي
در آن خبري نيست.
حاال من با غرور بيشتري صبح به صبح از خانه بيرون
ميروم هرچند هميشه صداي وسوسه کنندهاي در
سرم هست که به من ميگويد گامهاي بلندتري
بردارم ولي ديگر به اين صداها گوش نميدهم و مثل
يک آدم قبلًامعتاد که از مواد مخدر فرار ميکند ،از
اين فکرهاي پليد دوري ميکنم.

