سوژه
كيانا نصرت زاده

ديگر احساس
تنهايي نميكنم
عم��ه طوبي از ديدن من خوش��حال
نش��د و با هم��ان زبان الک��ن و ايما
و اش��اره ب��ه م��ن گوش��زد ک��رد
ک��ه وظيف �هاي در قب��ال او ن��دارم
ح��اال نوبت عم��ه طوبي بود که باي��د ميرفتم و
از او مراقب��ت ميکردم .انگار سرنوش��ت من همين
بود .مريض داري و پرس��تاري از اعضاي پير و بيمار
خانواده ...بعد هم كه ش��اهد مرگشان بودم .مراسم
ختم که تمام ميشد به ماه نميکشيد که خبر ميآمد
يکي ديگر از اعضاي خانواده به من احتياج دارد.
نميدانمخودمهمراضيبودميانه.نميتوانستم
بفهمم آيا آنها هس��تند که به من احتياج دارند و يا
من به با ارزش بودن نياز دارم...
اولين بار که خاله شوري مريض شد راهي اهواز
شدم .خاله با سه تا بچه قد و نيم قد گرفتار ميليونها
سلول سرطاني شده بود .روزهاي شيمي درمانياش
هنوز به خوابم ميآيد .چقدر زجر کشيد و باالخره
بعد از يک سال درمان از دنيا رفت .بعد پدر بچهها
تصميم گرفت برگردد زادگاهش اصفهان و بچهها
را همانجا بزرگ کند .به او پيشنهاد داده بودند که
با من ازدواج کند .من آن موقع س��ي سال داشتم و
برادرم مراد برايم نامه نوش��ت که به اين وصلت
که در آن نه عشق هست و نه انگيزهاي جز بزرگ
کردن بچههاي خاله شوري ،تن ندهم...
ش��وهر خاله شوري بيست سالي از من بزرگتر
ب��ود و برايم خيلي احمقانه ميآمد که بزرگترهاي
فاميل چنين پيشنهادي ميدهند.
م��ن دختر زيباي��ي نبودم ولي مث��ل هر دختر
ديگري انتظار داش��تم ي��ک ازدواج خوب نصيبم
ش��ود .خانوادهام اصيل و با اعتب��ار بودند و خودم
هم مورد احترام همه بودم ،ولي خب شانسي براي
داشتن يک خواستگار مناسب نداشتم.
بع��د از فوت خاله ش��وري هم��راه مادرم به
مش��هد رفتم که از قضا مادر در مش��هد تصادف
کرد و گرفتار شکس��تگيهاي بدي شد که تا آخر
عمر نتوانس��ت زندگي راحتي داشته باشد .شش
ماه تمام در بيمارس��تانها بودم و پشت اتاق عمل
منتظر تا ببينم سرنوش��ت مادرم چه ميش��ود.
باالخ��ره مراد گفت برايش بلي��ت بگيريد و او را
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بفرستيد پيش من...
مادر رفت آمريکا و من تنها ش��دم .عمو جمال
خوبيت
ک��ه به نظ��رش تنها مان��دن يک دخت��ر ّ
نداشت به زور مرا برد خانه خودش که تا برگشتن
م��ادرم با آنه��ا زندگي کنم .همان م��اه اول دختر
عمويم زايمان کرد و دو قلوهايش حس��ابي سر ما
را گرم کردند .بعد از چهل روز که ميخواس��ت به
خانه خودش برگردد از من ملتمس��انه خواس��ت
همراهش بروم و در نگه��داري از بچهها کمکش
کنم ،من هم قبول کردم .عاشق بچهها بودم و حس
ميکردم دارم بچهه��اي خودم را بزرگ ميکنم.
باز مراد بهم نامه داد و گفت خواهر دس��ت از اين
کارها بردار و براي خودت يک زندگي بساز.
معني حرفهايش را نميفهميدم .کدام زندگي؟
من که نه ش��وهر داش��تم و نه بچهاي و چه کاري
ميتوانستم انجام بدهم؟
س��ه س��ال با مريم زندگي کردم .بچههايش
حسابي از آب و گل در آمده بودند که با خبرشدم
عمه طوبي س��کته قلبي و مغزي را از سر گذرانده و
نيمي از بدنش فلج شده...
عمه طوبي زن زجر کشيدهاي بود .دو پسرش
را در جبهه از دس��ت داده بود و حاال با اين وضع و
حالش کي ميخواست از او مراقبت کند؟! بيآنکه
کسي از من بخواهد خودم بليت گرفتم و راهي يزد
ش��دم .عمه طوبي از ديدن من خوشحال نشد و با
همان زبان الکن و ايما و اش��اره به من گوشزد کرد
که وظيفهاي در قبال او ندارم .گفتم ش��ما هم مثل
مادرم هستيد و دلم ميخواهد به شما خدمت کنم.
با رفتن من ديگر دخترها و عروسها خود را فارغ از
هر مسئوليتي ميدانستند و هفتهاي يکبار سري به
مادرش��ان ميزدند و ميرفتند .يک روز عمه بهم
گفت بليت بگير و برگرد خانه خودت .گفتم کدام
خان��ه؟ گفت خانه پ��دري ات ...مگر قرار و قاعده
دنيا اين است که همه دخترها شوهر کنند؟! خدا را
شکر که خانه و سرپناه داري و پدرت حق و حقوق

تو را حفظ کرده اس��ت و محتاج هيچ کس نيستي.
برو و به زندگيات سر و سامان بده...
اين اولين باري بود که يک نفر محبت مرا پس
ميزد .به خانهام برگشتم .تمام مدت به حرفهاي
عمه و مراد فکر ميکردم .نميدانستم از کجا بايد
شروع کنم .حس ميکردم وقتي به ديگران کمک
ميکنم مفيدتر هس��تم ولي انگار خ��ودم را کاملًا
فراموش کرده بودم .مراد بهم پيش��نهاد داده بود
دوس��تان جديد پيدا کنم و رفت و آمدهاي خود را
از سر بگيرم.
چهل سالم بود و وقتي به گذشته نگاه ميکردم
ميديدم هميشه در خدمت خانواده بودم و هرگز
زندگي مستقل نداشتم .چند تا کالس ثبت نام و از
قضا دوس��تان جديدي پيدا کردم .اولين پنجشنبه
ه��ر ماه خواهر زادهه��ا و برادرزادهها را به خانهام
دعوت ميکردم .س��الي يکي دو سفر ميرفتم اما
ب��راي گردش ،نه ب��راي مراقبت و پرس��تاري از
کسي...
تازه داشتم ميفهميدم چقدر دنيا جاي قشنگي
اس��ت .ب��راي اولين بار ل��ذت را از جنس ديگري
درک ميک��ردم .ب��ه مهماني ميرفت��م ،مهماني
ميگرفت��م و ح��س کردم به عنوان يک ش��خص
مستقل پذيرفته شدهام.
ح��اال از روزي که عمه طوبي م��را از خانهاش
بي��رون کرد تا بروم س��راغ زندگي خ��ودم تقريبا
پانزده س��ال ميگذرد .هيچ وقت اي��ن لطف او را
فرام��وش نميکنم .من حاال يک زندگي مس��تقل
دارم .هنوز هم اگر کس��ي به من نياز داش��ته باشد
جواب رد نميش��نود ،ولي اين همه معناي زندگي
من نيست .من حاال آرزوهاي خودم را دارم .اينکه
به ش��هرهاي مختلف ايران س��فر کنم .با دوستانم
وقت بگذرانم و از حضور بس��تگانم در خانه لذت
بب��رم .اين معن��اي زندگي من ش��ده .هرچند دير
کش��فش کردم ،ولي لذتش براي م��ن دوچندان
است و ديگر هرگز احساس تنهايي نميکنم.

