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حال و هوای دختران کانون اصالح و تربیت در آستانه نوروز

هیچ کانونی ،کانون خانواده نمیشود

هلیا عسگری
روزنامه نگار

«اســفند ماه را دوســت دارم بهخاطر اینکه بوی
عید میدهد ،شاخه درختها شکوفه میزنند،
مردم به جنب و جــوش میافتند و خانه تکانی
میکننــد و آماده میشــوند بــرای نــوروز ،ولی از
همــه مهمتر کــه دلم برایش حســابی لــک زده
خرید شب عید است .خیابانها شلوغ میشود،
بساطیها جنسهایشان را حراج میکنند و توی
این شلوغی نمیدانم چرا اینقدر کیف میکنم و
دلم نمیخواهم به خانه برگردم!»
«نــگار» راســت میگوید ،بــوی عید خودش
را حتــی به چهاردیواری کانــون اصالح و تربیت
رســانده .درختــان شــکوفه زدهانــد و گویــی
دیوارهای ســرد و بیروح اینجــا ،جان گرفتهاند.
دخترهــای کانون هم پرجنب و جوشتر از قبل
شدهاند .مقابل خوابگاهشان فرشهای قرمز را
با آن لچک و ترنجهای خوش نقش ،روی زمین
پهن کردهاند و با جارو و پارو افتادهاند به جانشان
ک و چــرک و کثیفــی را از دل تار و پودشــان
تــا ل 
بیرون بریزند؛ البته خانهتکانی دخترهای کانون
بهانــهای هــم هســت برای تفریح و ســر به ســر
گذاشتنیکدیگر.
هفته آخر اسفند است و آخرین جلسه کالس
روزنامهنگاری .از بچهها میخواهم برایم از نوروز
و حس و حال و خاطرههایش در کانون بنویسند.
«نــگار» خــط خوشــی دارد و شــروع میکنــد به
نوشــتن .نگار را همــه توی کانون دوســت دارند.
 21ســاله ،الغراندام و قدبلند و ســبزهرو است ،با
چشــمانی میشــی که وقتی میخندد زیباتر هم
میشود .او برایم  3برگ کامل از باالی صفحه تا
پایین مینویسد آن هم تند و تند« .سارا» قدش
کوتاهتــر از نگار اســت و البته  4ســال کوچکتر از

نــگار .ســارا هم مثل نــگار خــوش ذوق و البته با
اســتعداد اســت .تا پشــت میز مینشــیند ،مثل
برق شروع میکند به نوشتن .بعد از چند دقیقه
رو بــه من میکند و میگوید« :نــگار درباره نوروز
نوشته ،انگار همه ما نوشتهایم .خاطرات همه ما
مشترک ،خب حس و حالمان هم یکی است از
چیبنویسم؟»
بقیــه دختــران هــم خاطراتشــان را برایم
مینویســند .دوســت دارم وقتی خاطراتشــان
را تحویــل میدهند آنها را بخوانــم .میخواهم
بدانــم عیــد را چطــور گذراندهاند .پیــش خودم
میگویم شــاید دلتنگ خانوادههایشان بودهاند
و حتمــاً دوســت داشــتند نــوروز را بیــرون از این
چهاردیــواری بــزرگ میگذراندند .نــگاه و رفتار
بچهها نشــان میدهد که نمیخواهند عید را در
کانــون بگذرانند و دوســت دارند ســال تحویل را
کنار خانواده خود باشند.
تصور میکنم عید را که خیلیها به مسافرت
میرونــد یا مدام در دید و بازدید هســتند چطور
میشــود در یــک ســاختمان تکــراری و محوطه
کوچکــی کــه حتی با ســبز شــدن درختانش هم
نمیتواند هیچ جذابیتی برای آدمهایش داشته
باشد،ماند.
نگار رشته افکارم را پاره میکند .گویی فکرم
را خوانــده اســت .میگویــد« :هــر کاری هــم کــه
بکنیــم عید بیرون از کانون بهتر اســت .چند روز
عید ،بیرون کانون خیلی به آدم خوش میگذرد.
کانــون اگــر هــم جــای خوبی باشــد به هــر حال
چهاردیواری بســته اســت و به بیرون دسترســی
نداری».
تعــداد دخترهــای کانــون از ســال پیــش

کمتــر شــده و حــاال همهشــان در خانهتکانــی
خوابــگا ه شــرکت میکننــد .از ســارا میپرســم
خانهتکانیشــان کــی تمــام میشــود .میگوید:
«امســال خانه تکانی خیلی ســختتر از پارسال
شــده چون تعدادمان خیلی کمتر شــده .بیشتر
بچهها حال و حوصله نظافت خوابگاه را ندارند
ولی وقتــی کار گروهی میکنیم ،خســتگی از تن
همه بیرون میرود.
بچهها شســتن فرش را خیلی دوست دارند.
یکــی یکی فرشها را توی حیاط پهن میکنیم و
میشوییم .کلی هم آب بازی میکنیم و خوش
میگذرانیــم .وقتــی فــرش شســتن تمام شــد،
توی حیــاط ناهار میخوریم و بعدش هم کمی
استراحتمیکنیم».
بعــد از گردگیــری و تمیــز کــردن پنجرههــا و
شســتن فرشهــا ،نوبت بــه تزئین ســاختمان و
تهیه سفره هفت سین میرسد .دخترها عاشق
این کار هستند .با ذوق و شوق این کار را میکنند.
کارگاه ســفالگری کنــار کارگاه روزنامهنــگاری
اســت .وســایل ســفره هفــت ســین را دخترها با
ســفال درســت میکنند ،آنقدر با سلیقه هستند
کــه هفتسینشــان مخصوصاً سبزههایشــان
در بخشهــای مختلف کانون بخصوص بخش
اداری مشتریهای زیادی دارد.
ســارا توی کالس نشســته و بیرون نرفته .او از
فضای خوابگاه در روزهای عید برایم میگوید و از
اینکه حال و هوای خوابگاه به کلی تغییر میکند،
لباسهــا نویشــان را میپوشــند و میــز هفــت
ســین را با ظروف ســفالی دســت ســاز خودشان
میچینند ،گلدانهای رنگی کوچکی که هرکدام
گنجشــکی کوچــک بــه آنهــا چســباندهاند توی

دیگر کسی سفارش دوخت کت و شلوار عید نمیدهد

مریم طالشی
گزارش نویس

خیاطــی را بــهزور ســرپا نگــه داشــته 50 .ســال
اســت هر روز کرکره دکان را باال میکشد و روز را
در چاردیــواری که بوی پارچه تانخورده و روغن
چرخ میدهد ،شــروع کرده اســت .ســهمش از
روزهــای آفتابی ،همــان باریکه نوری اســت که
از خیابــان بهداخــل حجــره میتابــد و از باران،
ی که با قرقر چرخ میآمیزد و به
صــدای نم نم 
گوش خوشایند است.
خیاطــی قدیمــی در یکــی از کوچــه
پسکوچههای شــهباز ،نشــانی از روزهــای دور
دارد .ســردر مغــازه یــک آقای خیلی شــیک را
نشــان میدهــد که موهایــش را یکوری شــانه
کــرده و یک دســت را داخل ســهجاف یقه کت
فر برده و زیر سبیل قیطانیاش لبخند خفیفی
نمایان اســت .ســال  45آقــا رضا کــه آن موقع
 12ســالش بود ،وردست اســتاد خیاط مشغول
بــهکار شــد .چــه روزهایــی بــود .محــو طرحهــا

و مدلهــا میشــد .عاشــق ژورنالهــا بــود .هــر
وقــت کــه از جــارو کــردن کــف مغــازه و چیدن
نخهای آویزان از گوشــه دوخت فارغ میشــد،
مینشست و ژورنالها را ورق میزد .آنوقتها
میگفتند «بوردا» .هم مدل مردانه داشت ،هم
زنانه و هم بچگانه .عاشــق صفحههای بچهها
بود با آن لباسهای رنگی و قیافههای شــاد که
لبخندهای بانمکی زده بودند.
بــرش را همانجــا پیش اوســتا یــاد گرفت و
بعد از او خودش همه کاره شد .نسبت فامیلی
دوری داشــتند .استاد خیاط ،بچهاش نمیشد.
زنــش که مــرد ،دیگر حوصله کار هم نداشــت.
آن موقــع رضــا  25ســالش بــود و دیگــر بــرای
خودش اســتادی شــده بود .اوســتا مینشست
و روزنامــه را ورق مــیزد و با دوســتی مشــغول
گپ و گفت میشــد .مشتریها کیف میکردند
از بــرش آقــا رضــا که دســتش طال بــود و کت و

شــلواری کــه میدوخــت ،قــ ِد تــن« :آنوقتها
ایــن موقع که میشــد ،اصالً وقــت نمیکردیم
ســرمان را بخارانیــم آنقــدر کــه ســفارش روی
ســفارش داشتیم .کت و شــلوار حاضری کسی
نمیخریــد .آن وقتها کــه میگویم ،تا همین
چنــد ســال پیــش هــم همیــن بــود وضعیت.
خصوصــاً قدیمیهــا اصــاً لباس حاضــری را
قبــول نداشــتند .االن هــم ندارند .حتی شــلوار
و پیراهــن تــک را ســفارش دوخــت میدادند.
لباس سفارشی یک چیز دیگر است.
به انــدازه تــن آدم دوخته میشــود .لباس
حاضری یک ســایز دارد و یک الگو .حاال کســی
کمرش پهنتر باشد ،پایش کوتاهتر باشد یا هر
شــکل دیگری داشــته باشــد بدنش ،دیگر باید
همان ســایز را بپوشــد اما لباســی که ســفارش
میدهید به خیاط ،دیگر این نقصها را ندارد.
عیبهــای بــدن را میپوشــاند نــه اینکــه آن را

راهروها و پشــت پنجرهها میگذارند تا عیدشان
پررنگتــر شــود .دخترهــا ساختمانشــان را بــا
ستارههای آبی کم رنگ و آبی فیروزهای که روی
خشتهای آجری چسباندهاند ،تزئین کردهاند.
روتختیهای جدیدشان که سبزرنگ است روی
تختشــان پهن کردهانــد و نمازخانهشــان را پر
کردهاند از گلدانهای پر از گل.
چنــد روز مانــده به عیــد خانه تکانیشــان را
تقریباً به پایان رساندهاند .سفره هفت سینشان
آمــاده اســت و خوابــگاه را آنطور که خودشــان
خواست هاند،آراست هاند.
نگاهــی بــه نوشــتههای نــگار میانــدازم کــه
ســاعت تحویــل و ایام عیــد را با خط قشــنگش
اینطــور برایــم توصیــف کــرده« :ســال تحویل
بچههــا لباسهــای نــو خــود را میپوشــند و بــه
همــراه مددکارها و کارمندان شــیفتی کانون دور
میز هفتســین مینشینند .با اینکه ما هم مثل
بقیه مردم هیجان لحظه تحویل ســال را داریم
اما درست همان لحظات اســت که دور بودن از
خانواده را بیشــتر از همــه مواقع حس میکنیم.
چشــم همه بچهها پر از اشک میشود و دوست
دارنــد آن لحظــه کنــار خانوادههایشــان بودنــد.
بچههــا همدیگــر را بغل میکنند تــا همدیگر را
آرام کنند».
ســارا هــم برایم نوشــته« :فقــط روز اول عید
را حــس میکنیــم و دیگــر خبری از بوی نــوروز و
شادی نیســت .عید در کانون بسیار دلگیر است.
بچهها بیشــتر وقت خــود را به دیــدن تلویزیون
میگذرانند .روزهای خستهکنندهای است .کانون
بسیار ساکت اســت .کالسها تشکیل نمیشود
و هیچ ســرو صدایی نیست .من عیدهای کانون

بیشــتر نشــان دهد ».آقا رضا ایــن را میگوید و
ادامــه میدهد«:حــاال امــا کــت و شــلوار آماده
میگیرند خیلیهــا .جوانها که دوخت را اصالً
دوســت ندارند .یکیشــان بچه خودم که اصالً
خنــدهاش میگیــرد اگــر بگویم شــلوار بــدوزم
برایــت .کوچک که بــود 10 - 12 ،ســاله ،برایش
کــت و شــلوار میدوختم و کیــف میکرد وقتی
میپوشــید .حــاال اما اصالً قبــول نــدارد .دنبال
مارک اســت .خیلیها همینجور شدهاند .حاال
تــک و تــوک مشــتریهایی دارم کــه از قدیــم
ماندهاند؛ مردهای مسن که هنوز دوست دارند
کــت و شلوارشــان را بــه خیــاط بدهند بــدوزد.
پارچــه فاســتونی را با وســواس انتخــاب کنند و
روی رنگش حســاس باشــند .کت و شلوارهای
بــازاری جنس ندارند اما ارزان تمام میشــوند.
بــا  150هــزار تومــان میتوانید یکدســت کت و
شلوار بخرید اما اینکه بعد دوبار پوشیدن گوشه

را دوســت ندارم و به شخصه دوست دارم نوروز
ی ای کاش میشــد .اگر این
به مرخصی بروم ول 
اتفــاق میافتــاد حتمــاً نگار جــان را هــم با خود
میبردم و از اینکه نمیتوانم متأســفم ».بچهها
امیدوارند ســال جدید با کمک مســئوالن کانون
اصــاح و تربیت جشــنی در ســالن آمفــی تئاتر
برگــزار شــود .خوانندههــا و بازیگــران بــه کانــون
دعــوت مــی شــوند و بــرای بچههــا برنامــه اجرا
می کنند .دخترهــا میگویند عاشــق این برنامه

بوی عید خودش را حتی به چهاردیواری
کانون اصالح و تربیت رسانده .درختان شکوفه
زدهاند و گویی دیوارهای سرد و بیروح اینجا،
جان گرفتهاند .دخترهای کانون هم پر جنب
و جوشتر از قبل شدهاند .مقابل خوابگاهشان
فرشهای قرمز را با آن لچک و ترنج های
خوش نقش ،روی زمین پهن کردهاند و با جارو
ک و چرک و
و پارو افتادهاند به جانشان تا ل 
کثیفی را از دل تار و پودشان بیرون بریزند
هســتند و بــا مــن دربــاره ایــن برنامههــا حــرف
میزنند و تعریف میکنند که سال گذشته و سال
قبلتر از آن چه برنامههایی در کانون برایشان به
اجرا گذاشــته شده .با ذوق و شوق از آن برنامهها
تعریفمیکنند.
ســارا میگوید« :خدا کند امســال هم جشــن

کتش آویزان شــود یا شلوار توی پا کیس بیفتد،
نمیبینیــد .اینها میهمان چند ماهه هســتند.
کــت و شــلوار مرغوب امــا جاندار اســت؛ قرص
و خوشدوخــت .این پارچههــا که میبینید دوام
دارند».بهطاقههایچیدهشدهپشتسرشاشاره
میکند« :از متری 50تومان شروع میشود به باال.
مانهایتاًمتری200هزارتومانداریم.مشتریهای
ما کمتــر ســراغ آن پارچــه گرانتــر میروند .مگر
برای داماد یا همین شب عید که بخواهند خیلی
خودشانراتحویلگرفتهباشند.
االن هم مشــتری دارم اما گفتــم که ،خیلی
کم شــدهاند .یعنی بخواهم درستش را بگویم،
کمی از حالت عادی بیشــتر است .شب عید ما
هم خلــوت شــده .البته توی صنــوف دیگر هم
همین اســت .توی صنف خودمان خیلیها کار
و بار را تعطیل کردهاند و رفتهاند ســراغ شــغل
دیگــری .خیلــی خیاطهــای قدیمــی ،مغــازه

باشــد و ما را به جشــن ببرند .گاهی شده که ما را
نبردهانــد و بچههــا خیلــی از این بابــت ناراحت
میشوند».
از ســارا و نــگار میپرســم آرزویتــان در ســال
جدیــد چیســت؟ ســارا بــدون فکر کردن ســریع
میگویــد« :دوســت دارم بــا مرخصــی امســالم
موافقت شود و عید را کنار خانوادهام باشم .فقط
ای کاش میتوانستم نگار را هم با خودم ببرم».
این را میگوید و نگاهی به نگار میاندازد و او را در
آغوشمیگیرد.
نمیدانمچرادلممیگیرد،بغضممیگیرد.
ای کاش میتوانســتم برایشــان کاری کنم ولی از
دســت من هم کاری برنمیآید .نگار برای اینکه
نشان دهد دختر قوی و مصممی است صدایش
را صــاف میکنــد و ســؤالم را جــواب میدهــد:
«آرزو میکنم هیچ کس در کانون نباشد .در کنار
خانواده بودن خیلی مهم اســت .حتی اگر پولی
برای خرید شب عید یا مسافرت نداشته باشی،
اما کنــار خانوادهات باشــی و وجــود آنها را حس
کنــی .خداوند روزیرســان اســت و حواســش به
بندگانش هست .به امید روزی که هیچ دختری
عید را در کانون نباشد».
نــگار و ســارا ســال نــو را تبریــک میگویند و
میرونــد تــا بــه دوستانشــان کمک کننــد .من
میمانم و نوشتههایی که بغضم را میترکانند.
اشکهایم جاری میشــود از جمالتی که گویی
روی کاغذ شناورند.
آنهــا نوشــتهاند کــه مســئوالن کانــون هــر
امکاناتی که در توانشــان باشــد در اختیارشــان
میگذارند ولی هرچه باشد اینجا برایشان حکم
چهاردیواری را دارد نه خانه.

را اجــاره داده و خانهنشــین شــدهاند .بــا ایــن
وضعیت دیگر نمیصرفد .بروید بپرسید چند
خیاطی قدیمی تعطیل شدهاند؟ خیلیها هم
که ماندهاند فقط کار تعمیراتی انجام میدهند.
در واقــع بیشــتر خیاطیهــا االن تعمیراتــی
شــدهاند .آن هــم بــه خاطر اینکه مــردم لباس
آماده میخرند و به تنشــان خوب نمینشــیند،
مجبورنــد تنگ و کوتاهش کنند یــا گودی کمر و
ساسونش را بگیرند.
مــن همــان چنــد مشــتری ثابت خــودم را
داشــته باشــم راضــیام .کارم را دوســت دارم،
عادت کردهام ».مشــتری جدید از راه میرســد.
مردی حدوداً  70ساله .با آقا رضا خوش و بش
میکنــد .آمــده کــت و شــلوارش را پرو کنــد .آقا
رضا کــت آبی تیره با خطهــای عمودی آجری
را از روی چوب لباســی برمیدارد و دســت مرد
میدهد.

