سوژه
كيانا نصرت زاده

هفت سال از فوت پدرم ميگذشت كه مادرم
تصميم گرفت دوباره ازدواج کند .حق داش��ت .تا
کي ميتوانست سربار داييام باشد و زخم زبان زن
دايي را تحمل کند؟ من که پسر بودم صبح از خانه
ميزدم بيرون تا شب .به محض گرفتن ديپلمم هم
رفتم سربازي...
س��ه ماه باقي مانده ب��ود تا دوره س��ربازيام
تمام ش��ود که مادر با کلي ش��رمندگي بهم گفت
خواس��تگاري دارد که ميخواهد با او ازدواج کند.
گفت مرد مسّني است و ميخواهد روزهاي پيري
تنها نباش��د .همه بچه هايش رفتهاند س��ر خانه و
زندگي شان و...
بقي��هاش براي��م مهم نب��ود .فقط ب��ه اين فکر
ميکردم که تکليف من چه خواهد شد...
م��ادر ال به الي حرفهايش گفت که دايي قبول
کرده تا هر وقت که ميخواهم پيش آنها بمانم. در
واق��ع دو اتاق زير زمين براي من باقي ميماند ،اما
ميدانس��تم زندگي در آن خانه بدون مادرم برايم
امکان پذير نيست.
من تنها س��ربازي ب��ودم ک��ه آرزو ميکردم
ه��ر چه ديرتر ترخيص ش��وم و روزي که س��اکم
را بس��تم و به خانه برگش��تم آنقدر ناراحت بودم
که نتوانس��تم مس��تقيم بروم خانه دايي .آن شب
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لطفي كه ديگران نميبينند
آن ش��ب ت��ا صب��ح گريه ک��ردم .زن داي��ي آم��د دم در زير زمي��ن و صدايم
زد .ب��راي اولي��ن ب��ار ميدي��دم اي��ن زن ميتوان��د مهرب��ان ه��م باش��د

در پارک خوابيدم .روز بعد وقتي رفتم خانه دايي،
ديدم مادر اندک وسايلي براي من گذاشته و بقيه
را ب��ا خودش برده ...زن دايي گفت ميتوانم با آنها
غ��ذا بخورم ولي اين وضع ب��راي من چندان قابل
تحمل نبود.
م��ادرم به ديدن��م آمد .ابروهاي��ش را نازک
کرده بود ،دس��تش پر از النگو شده بود و لبهايش
ميخنديد .گفت از زندگياش راضي اس��ت و من
باي��د بروم خانهاش تا با همس��ر جديدش آش��نا
ش��وم .خيلي س��خت بود ولي بغضم را در گلو خفه
کردم مبادا مادر متوجه ناراحتي من ش��ود .گفتم
ميآيم...
يک ش��ب دس��ته گلي خريدم و به خانه شان
رفت��م .پيرمردي در را ب��ه رويم باز کرد .نگاه او پر
از مهر بود و نگاه من پر از ش��رم ...مثل يک مهمان
از من پذيرايي کردند و آخر ش��ب هم خداحافظي
کردم و برگشتم خانه دايي ...آن شب تا صبح گريه
کردم .زن دايي آمد دم در زير زمين و صدايم زد.
براي اولين ب��ار ميديدم اين زن ميتواند مهربان

هم باشد .با من همدردي ميکرد ولي به مادرم هم
حق ميداد که سر و سامان بگيرد .به زن دايي گفتم
نميتوانم خانه آنها بمان��م و بايد براي خودم فکر
بکنم .گفت برايم کاري دست و پا ميکند ولي حق
ندارم آواره کوچه و خيابان شوم .چند روز بعد مرا
فرس��تاد مغازه برادرش تا آنجا مشغول کار شوم.
اولين حقوقم را که گرفتم زن دايي گفت ديگر برايم
غذا درست نميکند و خودم بايد کارهايم را بکنم.
گفت اينطوري مرد ميش��وي و قدر کارت را بهتر
ميداني ...خش��ونتش بوي مهر ميداد .زبانش تلخ
بود ولي من قلب بزرگي را در او کشف کرده بودم.
يک وقتهايي براي��ش درد دل ميکردم و او گاهي
نصيحتم ميکرد .مادرم س��خت مشغول زندگي
خودش بود و ماه به ماه س��راغي از من نميگرفت.
همراه شوهرش به سفر ميرفت و همه دغدغهاش
سالمتي شوهرش بود.
ام��ا زن دايي همه جوره حواس��ش به من بود.
رف��ت و آمدهايم را هم چک ميکرد .بعد از مدتي
گفت بايد اجاره خانه بدهم و مجبور شدم مقداري
از حقوقم را ماهيانه به او بدهم .زندگي براي خودم
س��خت شده بود و بايد حس��اب و کتاب يک ريال
پولم را هم ميداش��تم ولي باز خوش��حال بودم که
منت کس��ي باالي س��رم نيس��ت و دارم پول جا و
مکانم را ميپردازم.
س��ه س��ال بعد به اصرار داي��ي و زن دايي به
خواس��تگاري يکي از دخترهاي همس��ايه رفتيم و
زن دايي همه پولي را که به بهانه اجاره خانه در آن
س��الها از من گرفته بود يک جا به من داد تا خرج
عروسيام را بدهم.
برايم يک جش��ن س��اده در حياط خانهش��ان
گرفتن��د و معصومه زندگ��ياش را با من از همان
زيرزمين شروع کرد .بعدها خانهاي اجاره کرديم
و کم کم خودمان صاحب خانه شديم.
حاال زمان گذشته .داييام سالهاست که فوت
ک��رده و زن دايي در روزه��اي پيرياش آمده و با
م��ا زندگي ميکند .دلم ميخواهد آن همه تدبيرو
مهرباني را جبران کنم تا در اين سالهاي آخر عمر
راح��ت زندگي کند .خودش هم در خانه ما راحت
تر از هر جاي ديگري است .ميگويد اخالق تند او
را فقط من ميتوانم تحمل کنم و ش��ايد تنها به اين
دليل است که من پشت آن صورت عبوس و زبان
تل��خ ،دريايي از مهربان��ي و عطوفت را ميبينم که
ديگران از آن غافلند.

