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همه چيز در يك لحظه تغيير كرد

چش��مم را كه باز كردم نور المپ مهتابي خورد
به چش��مم .چش��مهايم را بس��تم.درك درستي از
زمان و مكان نداشتم .به مغزم فشار آوردم تا يادم
بيايد كي و كجا هس��تم...صداهاي مبهمي از بيرون
ميآم��د .گوش��هايم را تيزكردم ت��ا بفهمم كه چه
ميگويند .ناگهان صدايي در بلندگو پيچيد:
ناصر ...بند يك س��ريع دفتر زندان ...ناصر .بند
يك س��ريع دفتر زندان .زندان؟! ناگهان همه آنچه
در اين چند روز اتفاق افتاده بود آوار شد روي سرم و
ناگهان يادم آمد كه كجا هستم و چرا آنجا هستم.
٭٭٭
پدرم كه مرد من ش��دم مرد خانه .پسر بزرگ
بودم و بقيه در س��ن و س��الي نبودند ك��ه كاري از
دستش��ان بربيايد.از كارگري و پادويي تا حمالي و
دستفروش��ي ؛ هر كاري از دس��تم برميآمد انجام
ميدادم تا مادرم و دو خواهر و تنها برادر كوچكتر از
خودم ،شب ناني براي خوردن داشته باشند.
هنوز پانزده سالم تمام نشده بود ،ولي بايد خرج
ي��ك خانواده را ميدادم.اگرچه حتي وقتي هم پدرم
زنده بود ،تابس��تانها كمك خرج خانواده بودم .بايد
كار ميكردم تا بتوان��م خرج تحصيلم را دربياورم.
پدرم دير ازدواج كرده بود و وقتي ما به دنيا آمديم
سن و سالي داشت ،چند سال بعد ديگر نميتوانست
خوب كار كند و من مجبور ش��دم از همان كودكي
مسئوليت خرج تحصيلم را خودم بر عهده بگيرم.
راس��ت ميگوين��د بچههاي فقي��ر زود بزرگ
ميش��وند .االن كه به گذشته نگاه ميكنم ،ميبينم
من اصلًا بچگي نكردم .حتي آن موقع كه مدرس��ه
ميرفت��م ،زنگهاي تفريح با بچهها بازي نميكردم.
شوخي نميكردم مبادا لباس يا كفشم خراب شود.
حتي زنگ ورزش با احتياط بازي ميكردم و گاهي
اوقات ه��م خودم را به مريضي م��يزدم تا مجبور
نباش��م بدوم يا بازي كنم .تم��ام دوران بچگي من
با اس��ترس و نگراني گذش��ت .جوري كه ميتوانم
بگوي��م نه تنه��ا طعم خوب بچگي را نچش��يدم كه
از هم��ان موقع وارد دني��اي پردغدغه آدم بزرگها
شدم .براي همين هم وقتي پدرم از دنيا رفت ،الزم
نبود كس��ي به من بگويد از حاال نان آور خانواده تو
هس��تي چون من اين كار را از شش ،هفت سال قبل
شروع كرده بودم.
خواهرهايم نتوانس��تند ديپل��م بگيرند .مادرم
گفت همين كه خواندن و نوشتن ميدانند برايشان
بس است .ميدانستم مراعات مرا ميكند وگرنه ته
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دلش دوست داشت بچههايش تحصيلكرده باشند.
خاله هايم وضع ماليش��ان بهتر از م��ا بود و همگي
بچههايش��ان حتي دانش��گاه هم رفته بودند .فقط
خانواده ما بود كه هم من و هم خواهرهايم به خاطر
مشكالت مالي مجبور به ترك تحصيل شديم .دلم
براي خواهرهايم ميسوخت .صبح تا شب عاطل و
باطل گوشه خانه نشسته بودند .خواستگار داشتند
اما پولي براي جهيزيه نداشتيم و نميتوانستيم آنها
را روانه خانه بخت كنيم .من س��ني نداشتم ،اما زير
بار مش��كالتي كه از پس آنه��ا برنميآمدم كمرم
خم ش��ده بود .ولي حتي يك بار به خالف ،به دزدي
و قاچاق فروش��ي يا هر خالف ديگ��ر حتي فكر هم
نكردم .اي��ن كارها از من برنميآمد .يعني خمير ما
را براي اين كارها درست نكرده بودند .طول كشيد
تا باالخره ب��راي يكي از خواهرهايم خواس��تگاري
آمد كه مثل خودمان بود .از جنس خودمان .گفت
عروسي نميگيرد چون ميخواهد كار و كاسبي راه
بيندازد .مادر من هم با كمترين اس��باب و اثاثيه كه
كنار گذاشته بود و كمي هم ديگران برايش آوردند،
خواهرم را روانه خانه ش��وهر كرد .دومين خواهرم
در ش��رايط بهت��ري ازدواج كرد .چ��ون هم برادر
كوچكم شاغل شده بود و هم من در سازمان گوشت
اس��تخدام شده بودم .با دو شيفت كار ،كم و كسري
هايم را پر ميكردم .مادرم هم زن حس��ابگري بود
و ميدانس��ت چطور با كمترين پول زندگي را اداره
كند .از وقتي برادر كوچكم كار كردن را شروع كرد،
ش��رايط زندگيمان خيلي بهتر ش��د .بعد از ازدواج
خواهرم ،مادرم ش��روع كرد ب��ه غر زدن كه تو هم
بايد زن بگيري .خيال��ش بابت خواهرهايم راحت
شده بود .برادر كوچكم هم از آب و گل درآمده بود
و به قول خودش دير ميجنبيدم پير پسر ميشدم.
تازه وارد سي سالگي شده بودم ،اما به چشم مادرم،
پيرپس��ر بودم .مدام در گوشم ميخواند كاري نكن
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كه مثل پدرت فاصله س��ني ت��و و بچههايت زياد
باش��ه و به جاي پدر ،پدربزرگشان باشي...خالصه
آنقدر گفت و گفت كه كم كم من هم به فكر ازدواج
افت��ادم .بين همكارانم دختر محجوبي بود كه گاهي
اوقات وقتي براي كار اداري به سازمان ميرفتم ،او
را ميديدم .آنطور كه ش��نيده بودم برادر و پدرش
هم در سازمان گوشت كار ميكردند .دختر بعد از
بازنشستگي پدر به س��ازمان آمده بود و حاال آنجا
كار ميك��رد .از همكاران��م كمك خواس��تم و آنها
آدرس و ش��ماره تلف��ن خانه دختر م��ورد نظر مرا
از م��دارك كارگزينياش به م��ن دادند و يك روز
همراه م��ادرم به محل زندگي آنه��ا رفتيم و كمي
در مورد خانوادهش��ان تحقيق كردي��م .اهل محل
همگي از آنها تعريف كردند و گفتند خانواده خوبي
هس��تند .همينها كافي بود كه م��ادرم با منزل آنها
تماس بگيرد و قرار و مدار خواستگاري را بگذارد.
هم��ه چيز خيل��ي خوب پيش رف��ت و خانواده
نرگ��س ب��دون هيچ ح��رف نامعقولي يا خواس��ته
غيرقاب��ل انجام��ي ،به خواس��تگاري م��ن جواب
مثب��ت دادند .نرگس با مهريه  110س��كه به نيت
اس��م حضرت علي (ع) به عقد من درآمد .خانواده
نرگس قبول كردند يك س��الي م��ا در خانه مادرم
زندگي كنيم تابتوانيم جايي را رهن كنيم .آنها حتي
هزينه مراسم عروس��ي را هم قبول كردند و به اين
ترتيب م��ن و نرگس ازدواج و خيل��ي زود زندگي
مشتركمان را شروع كرديم.
زندگي ما ش��روع خيلي خوبي داش��ت .شرايط
مال��ي خانواده نرگس از م��ا خيلي بهتر بود ،اما هيچ
وقت خان��وادهاش ي��ا حتي خود نرگ��س رفتاري
نكردند و ي��ا حرفي نزدند كه اي��ن اختالف باعث
تحقير من ش��ود .پدر نرگس برايم مثل پدر خودم
ب��ود و م��ادرش هم مثل پس��رهايش به من عالقه
داش��ت و البت��ه مادر من هم نرگ��س برايش از دو

