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 داشتن کارگاه سفال و کافه رستوران انتخاب و 
رویای زندگی ات بود یا اتفاقی به این نقطه رسیدی؟

انتخاب و رویای زندگی ام بود. سفال بخشی از زندگی 
من است. صبح ها با شوق بی حد به کارگاه می روم. کوچکتر 
که بودم وقتی از جلوی کارگاه ســفال رد می شدم، دلم 
می خواست آن تو سرک بکشــم. همیشه درش بسته و 
پنجره هایش با روزنامه های رنگ ورو رفته پوشــیده شده 
بود. وقتی کارگاه مال من شد، اول از همه روزنامه ها را َکندم 
و پنجره ها به ویترینی پر از مجسمه های رنگی تبدیل شد 
که هر بچه ای با دیدن شان ذوق می کرد. کارگاه مهجور من 
تبدیل شد به جایی که هیچ مسافر و عابری از خیر دیدنش 

نمی گذشت.
آن وقت ها از آرزوهایت با کسی حرف می زدی؟ 

شده بود مسخره ات کنند؟ 
من خیلی رمانتیک، احساساتی و رویاپرداز بودم و خب 

همه می گفتند هیچی نمی شوی.
آدم های رمانتیک و احساساتی به  نظر دیگران 
آسیب پذیر و ضعیف هستند تو این باور را قبول 

داری؟
 نه، چون خودم خیلی احساساتی بودم، اما رشد کردم و 
یاد گرفتم منطقی تر باشم. فکر می کنم همه چیز به انتخاب 
آدم ها و شناختی که نســبت به خودشان دارند، بستگی 
 دارد. کسی که خودش را می شناسد، تکلیفش با همه چیز

 روشن است.
  هیچ وقت به این فکر نکردی حاال که در شهِر 
کوچکی زندگی می کنی بهتر است مثل خیلی ها 
بیایی تهران و در شــهر بزرگی زندگی کنی که 

فرصت های بیشتری دارد؟
من در تهران و مالزی زندگی کردم، ولی انتخابم این جا 
ماندن بود. هویت و رویاهایم را این جا ساختم. در شهری 
مثل تهران منفعل می شوم، آن همه خانه، ماشین و آدم 
برایم زیادی  اســت و از طرفی در طــول زندگی ام خیلی 
سفر کردم، ولی هیچ جا برایم مثل سیاهکل نشد، این جا 

رمزآلودی خاصی دارد، که دل کندن از آن ممکن نیست.
 این شناخت که می گویی برای تو چطور اتفاق 
افتاد. چطور به شــناخت خودت رسیدی، کجا 

مطمئن شدی جای درستی ایستاده ای؟
فکر می کنم بخشی از آن محصول تربیتم است، چیزی 
که باعث شد به کارم ایمان داشته باشم. من این شانس را 
داشتم که پدر متفاوت و عجیبی داشته باشم. پدری که 
فضایی مستقل و قائم به ذات برای ما ساخته بود. او متولد 
1311 بود. خیلی دیر ازدواج کرد و با هم حدود 50 ســال 
اختالف ســنی داشتیم. پدرم در شــهری که خانواده ها 
محدودیت های بسیاری برای دختران شان در نظرگرفته 
بودند، تفکر خاصی داشت و در جلسات خانوادگی همیشه 
به ما یادآوری می کرد که از 18 ســالگی مسئول زندگی 
خودمان هستیم و وقتش که رســید باید از خانه برویم و 
زندگی خودمان را بسازیم. درواقع پدرم نخستین کسی بود 
که مســئول بودن را در برابر زندگی خودم و دیگران یادم 
داد. همیشه می گفت اگر اشتباه کنی، اشتباه تو است و اگر 
موفق هم شوی باز هم موفقیت تو است و من در 18سالگی 
از خانه پدرم بیرون آمدم و پا در مســیر زندگی گذاشتم. 
تنهایی به استان دیگری برای زندگی کردن رفتم و همان 

جا ماندم و شروع به سفالگری کردم.
 خواســته ها و هدف هایــت از روز اول برایت 

روشن بود؟
خب، در دوره هایی از زندگی، واقعا نمی دانســتم چه 
چیز را می خواهم و چه چیزی را نمی خواهم. خیلی دور 
خودم چرخیدم و برای این که خودم را بشناسم، تجربه های 
عجیب وغریب زیادی را پشت سر گذاشتم و تعالیم پدرم 
خیلی به من کمک کرد. خیلی وقت ها اشتباه می کنم، اما 
مسئوالنه اشتباه می کنم. هیچ وقت نمی نشینم غر بزنم و 
مسئولیتم را گردن دیگران بیندازم. همان طور که هستم 
خودم را پذیرفته ام. هرچند آدمی با شــیوه زیست من، 
در شهرستان، زندگی پرچالشــی دارد، اما بهای زیادی 

پرداختم تا جوری که دلم می خواهد زندگی کنم. 
   نخستین کاری که در 18سالگی شروع کردی 
چه بود؟ توان پرداخت هزینه هــا را در حدی که 

مستقل زندگی کنی، داشتی؟
من در تمــام زندگی ام ســفالگری کــرده ام. یک روز 
خواهرم از مازندران زنگ زد و گفت کارگاهی برای آموزش 
ســفالگری پیدا کردم، می خواهی بیایی این جا آموزش 
ببینی؟ وســایلم را جمع کردم و رفتم آن جا. وقتی روی 
چرخ سفالگری نشستم، صاحب کارگاه از من پرسید این 
شغل خانوادگی شــما بوده؟ و من گفتم نه. بعد پرسید با 
این سن کم چطور به این خوبی سفالگری می کنی؟ گفتم 
خب خیلی به این کار عالقه داشتم و او هم گفت شما به 
آموزش نیازی ندارید، دوست دارید همین جا بمانید و به 
شاگردهای من آموزش دهید؟ و گفتم بله. آن جا ماندم و 

چند ماهی هم با خواهرم زندگی کردم. 
 هزینه هــای زندگــی ات را از راه آموزش به 

شاگردهای کارگاه تامین می کردی؟
چند ســالی پول توجیبی هایم را جمع کرده بودم، آن 
قدری بود تا کرایه رفت و برگشت از خانه خواهرم تا کارگاه 
و برعکس را بدهم و در روز یک شیرکاکائو و کیک بخورم. 
بعد از مدتی صاحب کارگاه به من پیشنهاد داد تا یک سری 
پارچ بسازم و بابت ساخت هر پارچ به من 200 تومن بدهد، 
بگذریم که دست آخر هم روی حرفش نماند. 8ماه آن جا 
کار کردم و این امکانی نبود که بشود آن را با پول مقایسه 

کرد. پس بی پولی آن روزها را تحمل می کردم.
درنهایت یک روز که داشــتم آن پارچ های مسخره را 
می ساختم، ســنگینی نگاه هایی را حس کردم و متوجه 
شدم چند نفر دارند تماشایم می کنند و یکی شان از من 
پرسید چند سالته؟ سفال را از کجا یاد گرفتی؟ و پرسید 
دوست داری کار کنی؟ بدون این که فکر کنم، گفتم بله. 
پرسید دوست داری معلم شوی؟ گفتم بله. چه معلمی؟ 
گفت معلم سفالگری. پرسید می توانی بیایی ساری؟ باز هم 

بدون هیچ فکری و سریع گفتم بله.
و رفتی ساری؟!

فردای آن روز ســاعت 9 صبح رفتم ســاری و کارمند 
سازمان صنایع  دستی شــدم. سه سالی هم در آن شرایط 
کار کردم و بعد کم کم به این نتیجه رسیدم که من رویای 
بزرگتری داشــتم و رویایم هرگز این نبود که کار تکراری 
انجام دهم. یک شــب تا صبح بیدار نشستم و بعد استعفا 
کردم و از آن سیســتم بیرون آمدم. با پولی که پس انداز 
کردم، چرخ سفالگری خریدم و برگشتم به اتاِق خوابم در 

خانه پدری ام. 

 با چرخ سفالگری ات برگشتی خانه پدری ات، 
راستش االن داشتم فکر می کردم پس چطور سر از 

تهران و مالزی درآوردی؟
از ســازمان میراث فرهنگی کارگاهی در ســیاهکل 
اجاره کردم. همین کارگاهی کــه االن دارمش و کم کم 
بازسازی اش کردم.  سال 88 این فانتزی را داشتم که حتما 
باید از ایران بروم. فکر می کردم هیچ کدام از کارهایی که 
انجام می دهم مهم نیست و رویاهای من قرار است جاهای 
دیگری محقق شــود. به قصد مهاجرت بــه کانادا وکیل 
گرفتم. می خواستم آن جا کار سرامیک کنم. در این فاصله 
نمایشگاهی در مالزی داشتم و آن قدر از آن جا خوشم آمد 
و برایم جذاب بود که همان جا ماندم تا کارهای مهاجرتم 
انجام شود. بعد از مدتی اما تمام جذابیت های مالزی برایم 
یکنواخت شد و متوجه شدم که اصال آدم مهاجرت کردن 
نیســتم و به هر آن چه در تمام این سال ها ساختم، تعلق 

خاطر دارم.
 در مدتی که مالزی بودی، فعالیت کارگاه متوقف 

شده بود؟

نه، کارگاه فعال بود و من هم هرچند ماه یک بار می آمدم، 
همه چیز را سر و سامان می دادم و دوباره برمی گشتم، تا 
باالخره تصمیم گرفتم برگردم. از مالزی برگشتم. از  سال 
90 تا 94 تهــران زندگی کردم و البته باز هم همچنان به 

کارگاه سر می زدم.
 تهران چه می کردی؟

 فکر می کردم باید از کارم چیزهای بیشتری یاد بگیرم. 
ســرامیک، مجسمه ســازی و کار با برنز را تجربه کردم. 
کالس های زیادی رفتم و درنهایــت دیدم کارهایی که 

بلدم، بیشتر خوشحالم می کند. 
 در تهران عالوه بر فعالیت هایت نمایشگاهی 
برگزار کردی؟  آیا از کار ســرامیک هزینه های 

زندگی در تهران را تأمین می کردی؟
وقتی مالزی و تهران زندگــی می کردم، هزینه هایم از 
طریق درآمدهای کارگاه تأمین می شد، اما در مالزی هم 
کار کردم و در دانشگاهی به دانشجویان مرمت آثار باستانی 
ســرامیک درس دادم. در تهران تنهــا کالس می رفتم 
و درآمدم از کارگاهم بود و آن جا نمایشــگاهی نداشتم 

و دوســال آخر به دلیل بیماری پدرم خیلی به شــمال 
رفت وآمد می کردم. از  ســال 93 کارم را گسترش دادم. 
 ســال 94 کارگاه اجاره ای ام را در مزایده از دولت خریدم 

و بعد از 95 کافه رستوران را به آن اضافه کردم.
   مسیر رسیدن به رویاهایت به همین راحتی بود 

که می گویی؟
 نه، اتفاقات زیادی را برای به این جا رســیدن از ســر 
گذراندم که هر کدامشان در شــکل بودِن امروزم تأثیر 
گذاشت. رنج، بخش وسیعی از زندگی ام بوده و درواقع من 
محصول رنجم. مثال آن جایی که پدرم به من می گوید برو 
زندگی ات را بساز به این خاطر نبوده که همه چیز خیلی 
ُگل و بلبل بود. این حرف ناشــی از هوشمندی پدرم در 
شرایط سخت زندگی مان بود. او می خواست ما آدم های 
مسئولی شویم، آدم های خوبی باقی بمانیم، تا بتوانیم دوام 
بیاوریم. چون شرایط ســخت و پُررنج می تواند از آدم ها 

هیوال بسازد.
  این همه درباره پدرت گفتی، کمی هم از مادرت 

بگو.
هر چقدر پدرم آدم خاص و روشن ضمیری بود، مادرم 
زِن سنتی بود و نوع نگاهش فاصله زیادی با پدرم داشت. 
پدرم از خانواده   های قدیمی این جا و در اخالق و انسانیت 
زبانزد بــود. از طرفی از ســالیان دور مالــک زمین های 
کشاورزی بسیار بودند و عشــق به کار کشاورزی باعث 
شد در مقایسه با هم نسلی هایش دیر و با زنی ازدواج کند 
که 20سال با او اختالف سنی شد. همیشه دیگران فکر 
می کردند مادرم دختِر پدرم است. در شکل تفکر مادرم 
دخترها باید از صبح که بیدار می شــدند با کشــاورزی، 

خانه داری و رفت وروب روزشــان را به شب می رساندند، 
ولی بستر زندگی ما با شــکل افکار مادرم متفاوت بود. او 
تمام تالشــش را می کرد تا از من دختری کدبانو، حرف 
گوش کن و مودب بسازد، اما من حرف گوش نکن، لجباز 
و درس نخوان بودم. عالقه زیادی به هنر داشــتم و تمام 
روزم را به نقاشــی کردن و ســاختن چیزهای مختلف 
می گذراندم. این خیلی مادرم را رنج می داد و مدام تالش 
می کرد از من آدم دیگری بســازد. همیشه با طنز خاصی 
 به مادرم می گویم هر آنچه گفتی بکــن نکردم و نتیجه

 رضایت بخش شد.
 یکی از ویژگی های کدبانوها مهارت در آشپزی  

است، نگو که از آشپزی هم بدت می آمد.
من عاشق آشپزی بودم. از غذا خوردن و درست کردن 
لذت می بردم، ولی از خانه داری متنفر بودم. باور دارم عشق 
در آشپزی مهم است. نیمرویی که با عشق درست می شود 
با نیمروی عادی زمین تا آسمان فرق دارد. در آشپزی ادعا 
دارم و از  ســال 80 دلم می خواست رستوران داشته باشم 
و در آن رستوران با عشق برای مردم غذا بپزم، غذایی که 
مزه اش تبدیل به خاطره ای فراموش نشدنی شود و این آرزو 
با من بزرگ و حقیقی شد. البته هیچ وقت نمی دانستم تا 
این اندازه کار سختی ا ست و قرار است مدام با آدم هایی با 

سلیقه های متفاوت مواجه شوم.
 چند نفر در اداره رستوران به تو کمک می کنند؟

رســتوران را خانوادگی اداره می کنیم. خودم، مادرم، 
خواهرم، خاله  و پسرخاله ام و البته دو نفر دیگر به جز ما. 

   به نظر می آید همیشه میان ماندن و گریختن در 
تردیدی. می دانم که تصمیم گرفته ای یکجانشین 
شوی ولی احساس می کنم وابستگی هایی که به 
زندگی داری تو را دچــار ترس می کند، دلیل این 

ترس ها چیست؟ 
 شاید بخشــی از آن ریشــه در دوران کودکی ام دارد. 
من خیلی رمانتیک و احساساتی بودم و همه این ویژگی 
را نقطه ضعفم می دانســتند و معتقد بودند آدمی با این 
حال و هوا قطعا بدبخت می شــود. آدمی بودم که نسبت 
به محیط و اشیای زندگی ام تعلق خاطر داشتم. در دوران 
بچگی بزغاله ای داشتم که به طرز عجیبی به آن وابسته 
بودم و یک روز پدر و مادرم به این نتیجه رسیدند که این 
وابستگی برایم مضر است و من را به بهانه نان خریدن بیرون 
فرستادند و در این فاصله بزغاله را سربه نیست کردند. من 
یک ســال تمام برای پیدا کردنش به بازاری می رفتم که 
زمانی در آن حیوانات اهلی می  فرختند. می رفتم تا چیزی 
را که از دســت داده بودم دوباره به دست بیاورم. در همان 
دوران کودکی تجربه های از دست دادن های بی شماری 
داشتم. پدرم زمین دار بود و تمام زمین هایش را یک شبه از 
دست داد و زندگی  ما مدام از صفر شروع می  شد. مهمترین 
وابســتگی زندگی  ام پدرم بود که از بچگی ترس از دست 
دادنش را داشــتم. من با این ترس ها بزرگ شدم و کار به 
جایی رسید که وقتی پدرم سکته مغزی کرد، حس کردم 
هر آنچه در زندگی داشتم از دست داده ام و یک سال شب ها 
نمی خوابیدم. چون می خواســتم اگر شب برایش اتفاقی 
افتاد، بتوانم بیدار باشم و کاری کنم. درنهایت چیزی که از 
آن می ترسیدم اتفاق افتاد و با ترس بزرگ زندگی ام مواجه 
شدم. آن جا فهمیدم از دســت دادن تا چه اندازه هولناک 
اســت. ولی با تمام این هولناکی زندگی همچنان ادامه 
داشــت و در حرکت بود. شاید ترس از وابستگی ریشه در 

همین از دست دادن ها دارد. 
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گفت وگو با آذرچهر، دختر سفالگری که 
از 18 سالگی روی پای خودش ایستاد تا 
زندگی را آن جور که می خواهد رقم بزند

 به رویاهایت
 نه نگو

   3 سال کارمند بودم اما در نهایت دیدم که
 این هدف من نیست و آن را رها کردم

   نیمرویی که با عشق درست می شود
 با نیمروی عادی زمین تا آسمان فرق دارد

تهمینه مفیدی |  من هنــوز آذرچهر را 
ندیده ام. او در سیاهکل زندگی می کند و 
من در تهرانی که برایش زیادی شــلوغ و 
منفعل کننده است. مصاحبه ما زمان زیادی 
طول کشــید. آذرچهر شب ها تا دیروقت 
در کارگاه سفالش کار می کرد و صدایش از 
راه تلگرام به اتاق، آشپزخانه و بالکن خانه 
ما می رسید. گاهی آن قدر خسته بود که 
میان حرف زدن خمیازه می کشید. با این 
همه، صدایش به معنای مطلق کلمه جان 
داشت. جانی که از جریان پر قدرت زندگی 
برمی خاســت و همه چیز را از خود لبریز 
می کرد. در زندگی راه هایی رفته و قدم هایی 
برداشته که برای آدمی مثل من تصورش 
هم ممکن نیست. شاید او راست می گوید، 
تهران زیادی آدم را خموده می کند. وقتی 
از اجاره کارگاه متروکــش حرف می زد، 
کارگاهی با شیروانی نیم بند که از سقفش 
در تمام ساختمان باران می بارید، وقتی از 
روزهایی حرف مــی زد که چطور تکه تکه 
کارگاهش را از نو ساخته و رستوران را به 
آن اضافه کرده بود، صدایش را عقب می زدم 
و دوباره گوش می کــردم. عقب می زدم و 
دوباره گوش می کردم و بارها بارها این کار 
کردم. صدایی که به من می گفت بایست و 

بگو می توانی انجامش دهی و انجامش بده. 

وقتی کارگاه مال من شد، اول از همه روزنامه ها را َکندم و پنجره ها به ویترینی پُر از 
 مجسمه های رنگی تبدیل شد تا هیچ مسافر و عابری از خیر دیدنش نگذرد و 

واقعا هم نمی گذشت.

من خیلی رمانتیک، احساساتی و رویاپرداز بودم و همه می گفتند هیچی نمی شوی.
در شهری مثل تهران منفعل می شوم، آن همه خانه، ماشین و آدم برایم زیادی ا ست و از 
طرفی در طول زندگی ام خیلی سفر کردم، ولی هیچ جا برایم مثل سیاهکل نشد، این جا 

رمزآلودی خاصی دارد، که دل کندن از آن ممکن نیست.

 پدرم در شهری که خانواده ها محدودیت های بسیاری برای دختران شان درنظر

گرفته بودند، تفکر خاصی داشت و در جلسات خانوادگی همیشه به ما یادآوری می کرد که 
از 18سالگی مسئول زندگی خودمان هستیم و وقتش که رسید باید از خانه برویم و زندگی 

خودمان را بسازیم.

هرچقدر پدرم آدم خاص و روشن ضمیری بود، مادرم زن سنتی بود و نوع نگاهش فاصله 
زیادی با پدرم داشت.

خیلی وقت ها اشتباه می کنم، اما مسئوالنه اشتباه می کنم. هیچ وقت نمی نشینم غر بزنم و 
مسئولیتم را گردن دیگران بیندازم.

اوایل که کارم را شروع کردم، پول توجیبی هایم را جمع کرده بودم تا کرایه رفت و برگشت 
از خانه خواهرم تا کارگاه و برعکس را بدهم و در روز یک شیرکاکائو و کیک بخورم. روزهای 
نخست که کارگاه سیاهکل را اجاره کردم، شب ها تا ساعت دو شب کار می کردم و این جا 

ماشین نبود و باید یک ساعتی راه می رفتم تا به خانه برسم. آن اوایل حتی حضورم برای مردم 
روستا عجیب بود و می گفتند من آن جا چه می کنم. بعدها آن قدر تعداد دختران کارگاه زیاد 

شد که مردم هم به بودن ما عادت کردند.

رنج، بخش وسیعی از زندگی ام بوده و درواقع من محصول رنجم. مثال آن جایی که پدرم به من 
می گوید برو زندگی ات را بساز به این خاطر نبوده که همه چیز خیلی گل و بلبل بود. این حرف 

ناشی از هوشمندی پدرم در شرایط سخت زندگی مان بود. 

 توی صفحه ات دیدم ویولن سل می زنی و تعجب کردم که چطور با این مشغله وقتی برای 
نواختن ساز پیدا کرده ای؟ 

موســیقی یکی از مهمترین رویاهای زندگی ام بود، اما جایی زندگی می  کردم که این امکان برایم وجود 
نداشت و همیشه به دلیل نداشــتن امکانات کافی در جغرافیای زیستم در موسیقی سرخورده شدم. وقتی 
در مقطع راهنمایی درس می خواندم، آرزو داشتم دوران متوسطه ام را در هنرستان موسیقی بگذرانم، ولی 
امکان پذیر نبود و به این نتیجه رســیدم که خب، وجود ندارد و باید جای خالی آن را با چیز دیگری پُر کنم و 
بعد از این دوره کارهای مختلفی را تجربه کردم و درنهایت فهمیدم با سفالگری ارتباط خاصی دارم. موسیقی 
همیشــه جایی خالی در زندگی ام بود. تا این که به خودم گفتم من می خواهم این کار را انجام دهم تا از 
زندگی ام لذت بیشتری ببرم. ویولن سل را انتخاب کردم چون صدای رمزآلودی داشت. قبل از ویولن سل 
سازهای دیگری هم تجربه کرده بودم ولی هیچ کدام برای من ویولن سل نشد. به خصوص این که در 

آغوش کشیدن یک ساز به خودی خود حس خاصی دارد. 
 در عکس هایت دیدم خریداران ســفال ها می توانند ظروفشــان را خودشان

 نقاشی کنند.
 بله، ما این جا فضایی به اسم کافه سرامیک داریم و مردم می توانند روی سفال هایشان نقاشی 

کنند و خب، خیلی برایشان لذت بخش است.
  تابه حال شده در شرایطی قرار بگیری که احساس کنی دیگر نمی توانی ادامه 

دهی و ناامید شوی؟
خیلی زیاد. روزهای اول که این کارگاه را اجاره کردم، شــب ها تا ساعت دو شب کار می کردم 
و این جا ماشین نبود و باید یک ســاعتی راه می رفتم تا به خانه برسم. آن اوایل حتی حضورم برای 
مردم روستا عجیب بود و می گفتند من آن جا چه می کنم. بعدها آن قدر تعداد دختران کارگاه زیاد شد 
که مردم هم به بودن ما عادت کردند. آن وقت ها ما هیچ پولی نداشتیم و حتی نمی توانستیم یک صندلی 
بخریم. بخاری ای داشتیم که با گازوییل کار می کرد و با هر وزش باد خاموش می شد. روی زمین کار می کردیم 
و وقتی خسته می شدیم، کارتنی داشــتیم که بازش می کردیم و رویش می خوابیدیم و همه اینها برای از پا 
درآوردن یک آدم کفایت می کرد. ولی من با تمام سختی و فشارها ادامه می دادم خوب یادم است چقدر برای 
ساخت شیروانی این جا دوندگی کردم تا از دولت بودجه بگیرم و موافقت نکردند. اما کم کم کار کردیم، سقف 
را درست کردیم و دیگر توی ساختمان باران نمی بارید. صندلی خریدیم، برق و آب وصل کردیم و اتاق به اتاق 
همه چیز را تغییر دادیم. مسأله خرید و به مزایده گذاشتن این جا هم داستانی طوالنی دارد. تصور کن سال ها 
برای سرپا نگاه داشتن این ملک زحمت کشیده بودم و آنها می خواستند در جریان مزایده قرار نگیرد و من در 
طول آن مدت به قدری عصبی بودم که حاال یادآوری اش آزارم می دهد. هنوز هم مشکالت زیادی دارم. یکی از 
مهمترین مشکالت این روزهای ما کمبود نیروی انسانی  است. حاال ما با بچه های کم سن و  سال کار می کنیم و 
آنها به اندازه کسانی که پیشتر با ما کار می کردند، انگیزه ندارند. با تمام این مشکالت آزاردهنده کارم را دوست 
دارم و از صبح ساعت هشت بیدار می شوم و ظهر می روم رستوران، بعد می آیم کار می کنم دوباره و اگر مشتری 
داشته باشیم دوباره می روم آشپزخانه. ساز می زنم و تمرین می کنم و از تمام کارهایی که انجام می دهم لذت 

می برم و خالصه فرصت آزار خودم و دیگران را ندارم. 


