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 شودمى تقديم كتاب اين
 تنها، و يكه كه زنانى تمامى به

 اندايستاده استوار مشكالت، زيربار
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 نويسنده مقدمه
  

 از كه آن بدون هستيم؛ ارتباط در آنها با روزانه كه است زنانى واقعى زندگى از بخشى حاضر داستان
 .باشيم داشته ىاطالع شانزندگى مشكالت

 بيان خواننده براى را بيشترى جزييات كردم سعى است، واقعيت تمامآ كه كتاب اين نگارش با من
 .نكنيم قضاوت و نيافزاييم هم دردى برداريم، آنها دوش از بارى نتوانيم اگر شايد تا كنم
  

 قدردانى و تشكر گذاشت، اختيارم در را اشزندگى قصه سخاوتمندانه كه بانويى از اينجا، در دارد جا
 .كنم

 
 ميرسعيد قاضى آذين

 1395  زمستان
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 اول فصل
  
  
  
 مسدددى  در معتقدد   و مؤمن مردى پدرش. مىرسيد اراك به اصالتش كه بود قدكوتاه و ريزجثه زنى مادرم
ايدن  ترس از. بود دائم عبادت و نياز و راز مشغول بزرگ  مراجع از يكى خدمت در و كردمى خادمى قم در
 شوهرى داد؛ شوهر دورش بسيار اقوام از يكى به سالگى  13 در زور به را او بكند  خطايى دخترش مبادا كه
 هميشه مادرم. درآمدش و خانه و شغل تا بگير ظاهرش از بود  گفته دروغ اشزندگى درمورد را چيزهمه كه
 گيسكاله كه بود شده متوجه عقد از بعد ولى داشته  پرپشتى موهاى بود  ديده را پدرم كه باراولين گفت مى
 كده  سدال يد   از بعدد . بدود  ريدا  و دروغ زيربندايش  كده  بدود  كرده شروع را مردى با زندگى خالصه . بوده

 اجداره  را اىخانده  خزانده   خيابدان  اطدرا   و آمدند تهران به مادرم و پدر مُرد  مارگزيدگى اثر در پدربزرگم
اذيدت  مددام  كه بدعنق و بداخالق اىصاحبخانه با تاري  و نمور اتاقى كنم  عرض چه كه خانه البته. كردند
 .كردمى شان
 در. آمددم  دنيدا بده  من ونيم سالي  از بعد و بود سرور خواهرم شاناول بچه شدند  داربچه مدتى از بعد
 ندانى لقمده  معدرو   قدول به و نبود بد بارش و كار اوضاع. شد كاربه مشغول اىخانهقهوه در پدرم مدت اين
 پددرم  مدالى  اوضداع . آمد دنيابه اكبر برادرم سال سه از بعد. كند سير را هايشبچه و زن شكم كه آورددرمى
 خانه به سرش مدت اين در مادرم. دهد رونق كارش به و بخرد را خانهقهوه نصف توانست و بود شده بهتر
به ديگرم برادر و شد باردار مادرم كه داشت سال چهار اكبر. كردمى بزرگ را هايشبچه و بود گرم زندگى و
 .آورد دنيابه را اصغر نام

 كدرد؛ مدى  كم  پدرم به خانهقهوه در روزها. بود زرنگى بسيار دختر داشت  سال هفت ترمبزرگ خواهر
 نداشت  را برادرم و من ىحوصله و حال مادرم كه هم هاوقت بعضى. شستمى را هااستكان و زدمى جارو
 سرگرم پدرم روز ي . كرديممى بازى بوديم  بسته درخت تا دو به كه طنابى با. بردمى پدرم ىمغازه به را ما
. گدرفتم  تهدوع  حالدت  و سدرگيده  عصدر  حدوالى . خوردم گوشت چربى كلى و رفتم يخچال سراغ بود  كار

 و شدم بسترى روز ي . رساندند بيمارستان به را من امخاله و مادر. آمددرنمى نفسم و بود كرده ورم شكمم
 نگهبدان  امدا  گرفتند  فرار به تصميم. ندارند را بيمارستان از ترخيص ىهزينه كه شدند متوجه روز آن فرداى
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 طريدق  از و كردندد  پنهدان  چادرشدان  زيدر  را من درنهايت. برگردند كرد مدبورشان و شد متوجه بيمارستان
خندده  ىخداطره  عنوانبه كه شنيدم امخاله از بعدها را قضيه اين. كرديم فرار رستانبيما پشتى در و زيرزمين
 وقتدى . دهدد مدى  دست من به حالى چه ماجرا  اين شنيدن با شود  متوجه كهاين بدون كرد مى تعريف دارى
 خالصده . شودمى بد حالم بروند  و كنند رها را فرزندشان بودند شده راضى راحت چه كه كنممى را فكرش
 هايشبدبختى با من زندگى بود قرار كه آندا از ولى بودم  حالبى روزى چند برگشتم  خانه به كهاين از بعد
 .گرفتم سر از را شيطنت و آوردم دستبه كامل طوربه را امسالمتى كند  پيدا ادامه
 را مدان سرنوشدت  و شدت دا مدا  زندگى در مهمى تأثير كه شد آشنا مردى با پدرم كه بود دوران همين در
 يكدى  در. بردارد دست فعاليت و كار از كمكم و شود عياشى و قماربازى سرگرم پدرم  شد باعث داد؛ تغيير
 بده  بدود   پدرزحمتش  كدار  سال چند دسترنج كه را اىخانهقهوه نصف همان ونوش عيش هاىجمع همين از
 و بدداخالق  آنقددر  آمدد  مدى  هدم  اگدر  و آمدمى خانه به كمتر پدرم خانه قهوه رفتن دست از با. باخت زنى

 آنقددر  زندگى فشار اما كردمى سيرمان بخورنميرى  با هم مادرم. نيايد اصال داديممى ترجيح كه بود عصبانى
 آن آوردن خداطر بده  از كده  بدود  امزنددگى  از وحشتناكى دوران. زدمى مانكت  مدام كه بود كرده اشعصبى
 و نداشدت  بدردى  وقدت هدي   ولدى  كردمى قمار برد  اميد به شب هر پدرم. شودمى غم از پر وجودم روزها 
 را مدادرم  پددرم  ! بلده . بدود  مادرم پدرم  باخت ترينبزرگ. بنشينيم سياه خاك به ما شد  باعث كارش همين
 ...باخت
 راه بده  مدادرم  بدا  مفصدلى  كدارى كتد   و دعوا پدرم . بود صبح. برمنمى ياد از را سياه روز آن وقتهي 
 كه آشپزخانه به را برادرهايم و من زار  حالى با مادرم. رفت بيرون در از فراوان جروبحث از بعد و انداخت
 آشپزخانه ىگوشه برادرهايم. نبود آندا خواهرم كه خوشحالم. كرد قفل را در و فرستاد بود  اتاق به چسبيده
 چه از جريان بفهمم بودم شده كندكاو و بمانم آرام جايى توانستمنمى كه آندايى از من ولى بودند كرده كز
 .ديدم ببينم  نبايد كه را آنچه آشپزخانه  ىشكسته ىشيشه ىگوشه از و گذاشتم اىچهارپايه است  قرار
 دوست آن  از قبل كه مرد آن رفتن با ام بچگى آرزوهاى و روياها تمام. بود امزندگى روز بدترين روزآن
 .رفت بيرون خانه در از دانستم مى پدرم
. آمدد  دوبداره  منحدوس  مدرد  همان ساعتى  از بعد. شد وارد در از تلوتلوخوران پدرم ساعت  چند از بعد
 .شد بلند هايشانخنده صداى و نشستند. انگارانگارنه ولى دهد مى نشان واكنشى چه پدرم ببينم بودم منتظر

 مادرم. برود ديگر ساعت ي  بايد كه كرد تأكيد مادرم هب و رفت بيرون خانه از هميشه مثل روزآن فرداى
. برگشدت  ديروقدت  شدب  و رفت هم او ساعت نيم از بعد. شد ساكت خورد  كه لگدى با اما كرد  اعتراض
 كدرد  آرامم مهربانى با مادرم كردم  شكايت ترمكوچ  برادرهاى و خودم تنهايى از ناراحتى  و گريه با وقتى
 .بماند خانه را فردا داد  قول و رفتند كه داشتند مهمى خيلى كار گفت  و

خاله و مادر پ پ  صداى با صبح. بوديم شده تنهاتر ما و كردمى نگهدارى سرور از امخاله كه بود مدتى
 سكوت مادرم. است كرده خواستگارى را سرور شوهرش  دوستان از يكى گفت مى. شدم بيدار خواب از ام
 شب تا هم او. بيايد پدرم تا كند صبر بايد اما ندارد  مخالفتى كه گفت ناراحتى با قيقهد چند از بعد. بود كرده
. شدد  خانده  وارد ومنگگيج پدرم غروب  حوالى روز آن فرداى. نشد پدرم از خبرى شبآن ولى ماند منتظر
 گذشت از بعد. رددا هم ديگرى دختر كه بود برده ياد از انگار. نداشت اىفايده كرد مى تعريف هرچه مادرم
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 بدا  شدنيد   را خواسدتگار  اسدم  وقتدى . كدرد  تعريدف  را جريان مادرم آمد  جايش سر عقلش كه ساعت چند
 بدود   شدده  هدم  معتاد كه پدرم و است موادفروش خواهرم شوهر كه فهميدم بعدها. كرد موافقت خوشحالى
 اهميتدى  وسد   اين كه بدبختى فرد اتنه. كند تهيه را موادش راحتىبه توانستمى كه بود اين خاطربه ذوقش
 .بود سرور نداشت 
 رجدب . آمدند ما ىخانه به خواستگارى براى مادرش  و رجب همراهبه امخاله ىخانواده روز  آن فرداى
 در بزرگدى  خياندت  كدار   ايدن  با پدرم. نداشت بيشتر سال نه من ىبيچاره خواهر و بود پدرم همسن تقريبآ
 تدون زنددگى  خوبده   براتدون  مدا  قدم»: گفتمى مدام كه بود غريبى و عديب نز هم رجب مادر. كرد حقش
 .كندمى جادو و سحر و گيردمى فال ديگران براى و است رمال كه فهميدم بعدها« .گيرهمى رونق

 بخت ىخانه راهى من بدبخت خواهر و كردند اعالم را خودشان موافقت بالفاصله مادرم و پدر خالصه 
. بردندد  را او و دنبدالش  آمدندد  سدكوت   در و راحدت  خيلى پايكوبى  و جشن بدون! بختى چه هم آن شد؛
 ديروقدت  تدا  بدود  مدبدور  كده  هايىشب يا و خوردمى كه هايىكت  از و آمدمى باري  وقت هرچند سرور
 بددهكار  گوشدش  پدرم اما كرد مى شكايت برساند  هامشترى دست به را شدهفروخته هاىهرويين و ترياك
 كدم كدم  بددبختم   خدواهر . كدرد مدى  رجب ىخانه ىروانه و زدمى او به خودش هم مفصلى كت  تازه. نبود

نمى. نداشت خبر ما و خانه اوضاع از و رفتمى و زدمى سر باري  سالى. دارد مادرى و پدر كرد  فراموش
 .نيست خانه زن ديگر و است گذاشته كنار را مادرى مادرم  دانست
مدى  رسديدگى  برادرهدايم  بده  بايد من و بوديم خبربى او از و رفتمى روز چندين هاوقت ىبعض مادرم 
 بدال  خوشدحالى  از بدوديم   تنهدا  هميشده  مثل كه ما. آمد مادرم كه بود غروب حوالى جمعه  روز ي . كردم

 دو. كدردم  هنگا در الى از. برود بايد و است منتظرش كسى در بيرون گفت  حوصلگىبى با او اما درآورديم 
 شدام  مدا  ببيندد  كهاين بدون و برداشت ساكى مادرم . زدندمى قدم ماشينى كنار كه ديدم را هيكلدرشت مرد
 از گداهى   هم هنوز و كنمنمى فراموش وقتهي  نشست  دلم بر شبآن كه را بزرگى غم. رفت نه  يا داريم

 زيدر . كردندد مدى  شكايت گرسنگى از گاهى و دبودن كرده كز اىگوشه هابچه. گيردمى دلم روز آن يادآورى
. كردندد مى خالى را شهر باالى هاىزباله تر پايين خيابان چند افتادم؛ چيزى ياد ناگهان شان سنگين هاىنگاه
 «.شهمى برنده كنه  پيدا خوراكى هركى»: گفتم. رفتيم و برداشتم را هابچه

 بدا  بعد كردم  پاك آستينم با را هانان روى كپ . بود زدهكپ  خش  نان كرديم  پيدا كه چيزى تنها ولى
 فردا صبح. برگشتيم و كردند پيدا هم شكسته بازىاسباب چند آنها. خورديم و كردم نرمش جوب داخل آب
 هدا بچده  و خودم كردن سرگرم و كردن سير براى مناسبى حلراه. كريدممى را كار همين هم بعد روزهاى و
 .بودم كرده پيدا

 هستيم گرسنه مرده  يا هستيم زنده پرسيد نمى اصال آمد مى خانه به وقتى كه بود شده قيدبى آنقدر پدرم
 مدا  سدر  را روزش تمدام  هداى عقده و بگيرد كت  باد به را ما از يكى تا گشتمى اىبهانه دنبال فق . سير يا

 كبودمان و سياه كمربندش  با آمد رمىد ما از صدايى اگر و آمدمى خانه به قمار براى دوستانش با. كند خالى
 .برنگردد اصال كردم مى آرزو كمكم. كردمى

. آوردمى غذا ما براى هرازگاهى. بود شده ما شراي  متوجه كه بود مؤمنى پيرزن مان رويىروبه ىهمسايه
 .بپزم خودمان براى هاوقت بعضى بتوانم تا داد يادم هم را كردن درست نيمرو
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 ظداهرى  بدا . ديددم مدى  را اىغريبده  آدم انگار كردم  باز را خانه در وقتى. برگشت مادرم هفته ي  از بعد
 حدال تابده  كده  چيزى داشت؛ چهره به كه غليظى آرايش و باري  ابروهاى شده رنگ موهاى! متفاوت كامال
 و كشديدم ىمد  چشدمم  دور و داشدتم برمى را سوخته كبريت هاوقت گاهى. آمدمى خوشم اوايل. بودم نديده
عاطفه از اثرى كه ديدممى را اىغريبه آدم كردم مى نگاه هايشچشم به وقتى. زدممى هايملب روى دواگلى
 ما ىخانه به مختلفى افراد. بود كرده پيدا گذرانىخوش براى عديبى اشتياق. نداشت وجود آن در مادرى ى
 يد   از بعدد  هدم  او. دادندد  خبدر  صاحبخانه به ودند ب برده بو قضايا از كه هاهمسايه و كردندمى وآمدرفت
 .كرديم مكان نقل جانننه ىخانه به ناچاربه ما و كرد مانبيرون پدرم  با اساسى دعواى
 لعنتى ىخانه آن از من براى كه داشت كوچكى اىاجاره اتاق. آرام و مهربان زنى بود؛ پدرم مادر جان ننه
مدى  دوبداره  ولدى  زدمدى  خانه به گريزى هرازگاهى مادرم. بود بهتر بودم  هكرد گم آن در را مادرم و پدر كه
 هدا بچده  و مدن . بدود  حامله ماهى چهار سه معلوم قرار از. شد ماندگار و برگشت مادرم مدتى  از بعد. رفت
 يا ي  اىهفته همچنان  پدرم ولى. است گرفته سروسامانى مانزندگى كرديممى فكر بوديم  خوشحال خيلى
 از زيداد  و بدود  شده راهىسربه زن مادرم. آمد دنيابه برادرم ماه  چند از بعد. زدنمى سر خانه به بيشتر بار ود

 .رفتنمى بيرون خانه
 از كدرد   بداز  را در مدادرم  وقتدى . درآمدد  صددا  بده  در زنگ بودم  هابچه با بازى مشغول عصر  روز ي 

 ىبچده  يد   و مانديم ما. رفت هميشه براى كوچكى ساك همراه به عدله با بعد و كشيد فريادى خوشحالى
 !سالهي 
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   دوم فصل 
  
  
  
 خدوب  چيزهمه ننه  وجود با ولى بود سختى روزگار. شد خالى دلم از هم محبتش و مهر مادرم  رفتن با
 بيرون خانه از هاصبح. گفتمنمى چيزى او به هالبت رفتم مى مدرسه به ميان در خ  ي  روزها. رفتمى پيش
 ادامه منوال همينبه زندگى. گشتمبرمى خانه به ظهر حوالى و زدممى پرسه هاپارك و هاخيابان در و آمدممى

 امزنددگى  در كده  چيدزى  تنهدا . شدم پندم كالس وارد مادهت  و تدديدى سال چند از بعد كهاين تا داشت
 از كده  روز هدر . بدود  ندان  نداشتن غمِ دوران  آن در من ىدغدغه تنها. بود تحصيل و درس نداشت  اهميت
 و مدن . كندد  درست ما براى شوربايى بتواند تا باشد داده ننه به پولى پدرم كردممى آرزو گشتم برمى مدرسه

 تدا  زديدم مى پرسه هاخيابان در تابستان  گرم روزهاى. خورديممى را بقيه زندگى حسرت هميشه برادرهايم 
 روزهدا  آن. كنيم تماشا تلويزيون تا كرديممى كمين صاحبخانه ىخانه ىپندره پشت. برگرديم خانه به شب
 !است پولدار خيلى دارد  تلويزيون كه كسى كردم مى فكر

 پداى  خوانددم  مدى  درس ندرتبه خيلى كه را من و آمد خانه به عصبانيت با پدرم ظهر  حوالى روز ي 
بچه! بخوابى و بخورى فق  اىكرده عادت»: گفت و كرد پرتاب اىگوشه به را آنها لگد با. ديد فترد و كتاب
 «.هستند هاشونخانواده خرجكم  و كنندمى كار تو وسالسنهم هاى
 «كار؟چه بگو كنم  كار تونممى هم من خب»: گفتم نداشتم  خواندن درس از خوشى دل كه هم من
 «.بريم پاشو»: گفت كرد مى پنهان را ضايتشر كه لبخندى با پدرم
 «بينى؟مى رو اون»: گفت و داد نشان دور از را زنى رسيديم  كه اتوبوس ايستگاه به. رفتيم بيرون هم با
 «.بله»: گفتم. بود خوشگلى و شي  زن
 رو پدولش  كيدف  مناسدب  فرصت يه تو تونىمى ببينم  خواممى. رهمى اتوبوس كداى باشه حواست» دد
 «!بيارى برام

 شدايد . كردم جمع حسابى را حواسم هستم  زرنگ و زبر خيلى دهم نشان كهاين براى ولى چرا دانمنمى
. داشدتم  نظر زير را او راحتىبه بود  شلوغ خيلى اتوبوس كهبااين. بگيرم قرار پدرم تشويق مورد خواستم مى
مدى  فقد   كردم نمى فكر بود  دزدى كه قضيه كل به لحظات آن در. بايستم كنارش كه فهماند اشاره با پدرم

 دو از بعدد . ايسدتادم  كندارش  و كدردم  نزديد   زن آن بده  را خودم آرامىبه. كنم جلب را پدرم نظر خواستم
. بود مناسبى فرصت ولى شوم  خفه بود نزدي  بود  كوتاه قدم چون كه شد شلوغ قدرىبه اتوبوس ايستگاه 

 سدريع  خيلدى . راحدت  آن  در پول كيف كردن پيدا و بود كوچكى كيفش. دمكر باز را كيفش چفت آرامىبه
 بودن باز متوجه انگار كه بودم نرسيده هنوز. كردم حركت پدرم سمتبه مردم الىالبه از و درآوردم را كيف
 ىهمده . كنيد پيداش خدا رو تو. زدند رو كيفم! دزد دزد »: زدمى فرياد. كرد دادوبيداد به شروع و شد كيفش
 «.بردند رو حقوقم



13 ابانيخ کنار      تهران یها

 

 تدرين نزديد   زير را كيف دستپاچگى  با. امشده كارىچه مرتكب فهميدم تازه انگار. بودم ترسيده خيلى
 اتوبدوس   داخدل . شددم  پيداده  عقدب  در از سرعتبه هم من. شوم پياده كه كرد اشاره پدرم. انداختم صندلى
 را درهدا  رانندده  ولدى  شددم  پيداده  راحتىبه و دنكر توجهى كسى بودم  بچه چون. بود برپا عديبى ىهمهمه
 جلدو  در نزديد   پددرم . كدردم مدى  تماشدا  وحشت با اتوبوس پايين از. بگرديم را همه بايد»: گفت و بست
 بده  اىپيروزمندانده  لبخندد  رسديد   مدن  به وقتى. شد بازرسى راننده شاگرد توس  همه از زودتر. بود ايستاده
 بده  و گرفدت  را دسدتم  نداشتم  سراغ پدرم در هرگز كه مهربانى با. كنمنمى فراموش هرگز كه داشت چهره
مدى  مدن  و بدود  مهربدان  طدور ايدن  هميشه پدرم اگر شدمى چه كردم مى فكر خودم با. رفتيم نزديكى پارك
 ايستاد پدرم كه بودم ورغوطه خودم روياهاى در. ببرم لذت مهربان پدرى داشتن از ها بچه بقيه مثل توانستم

 «.من به بده»: گفت و
. نيسدت  همدراهم  االن و اندداختم  صندلى زير را آن كه فهميده پدرم كردممى فكر. زد خشكم لحظه ي 
 مشدكلى  وسد   ايدن  بدود  فهميده كه پدرم. كردم رفتن عقب به شروع آرامآرام. بدهم جوابى چه بودم مانده
 «.من به بده رو كيف كدا؟»: گفت و گرفت را دستم سريع دارد  وجود
 «.صندلى زير انداختم انداخت  راه دادوبيداد وقتى»: گفتم ولرزترس با

 حتدى  كده  طدورى . گرفت لگدش و مشت زير را من و كرد حمله طرفمبه كه شد عصبانى حدىبه پدرم
 حتم. كشيدند بيرون پايش و دست زير از را من مردم كه زد كتكم قدرىبه. نداشتم هم زارى و گريه فرصت
 .كردمى ناقصم يا كشتمى يا دادند نمى داتمن اگر دارم
 افتداده  زمين روى بيهوش كه بود زده سرم به آنقدر كه فهميدم بعدآ فق . نيست يادم چيزى صحنه آن از
 بلندد  كدردم  سدعى . ديدم تختى روى را خودم آمدم  هوشبه وقتى. بودند رسانده دكتر مطب به مردم و بودم
 بدا  كدرد   بلنددم  و دويدد  مدن  سمتبه مهربانى پيرمرد. افتادم زمين بر دوباره كه داشتم درد آنقدر ولى شوم 
 «.زده طورىاين رو بچه يه كه بشكنه دستش. نيومده سرجاش حالت هنوز بكش  دراز»: گفت مهربانى
 اكبدر   مدش »: گفدت مدى  كده  رسديد  گوشم به زنى گرم صداى بود  اتاق و تخت بين كه اىپرده پشت از
 «.كن حبتص درست بچه جلوى
بدى  خددا  از ايدن  كه كنهنمى رو كاراين هم دشمنش با آدم كرده؟ كارچه رو بيچاره ببينيد خانم  آخه» دد
 «!كرده اشبچه با خبر
 «.ببينم ايندا بيارش» دد

 حدس  كده  بدود  ميانسدالى  زن دكتر خانم. برد دكتر ميز جلوى را من و گرفت را بغلم زير مهربان  پيرمرد
 رو خددا  ولدى  داره  كوفتگى كميه بدنت»: گفت و كرد معاينه دوباره را هايمزخم. دادمى مآد به خوبى خيلى
 ميزش  كشوى از و« .برى تونىمى. بشه خوب حالت تا كنى استراحت روز چند بايد. ندارى شكستگى شكر

 عصبانى تدست از جورىاين پدرت كه بودى كرده كارچه بگو بهم حاال»: گفت و داد من به بزرگى شكالت
 «.بود

 بده . ندداد  ادامده  هدم  دكتر خانم. كردم سكوت و انداختم پايين را سرم بدهم  بايد جوابى چه دانستمنمى
 فهميددم  كده  كرد من به تهديدآميزى نگاه شد  اتاق وارد پدرم وقتى. بزند صدا را پدرم كه كرد اشاره پيرمرد
 خانم به رو شد  راحت كه خيالش. دادم تكان امىآربه را سرم. باشم زده حرفى نكند كه است اين منظورش
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 و مدن  بيدرون   اومدده  خونده  از صدبح  از. بكنده  بايدد  كدار چه دونهنمى هابچه اين دست از آدم»: گفت دكتر
 ايدن  نگدران  خيلى كه اينه مرده  و كرده تصاد  بچه اين مادر آخه. مرديممى نگرانى از داشتيم مادربزرگش
 ايدن  دنبدال  نددارم  وقت دقيقه هر و روزمزدم كارگر يه كه هم من. نداريم رو گهدي درد يه تحمل و دختريم
 «.بگردم رو هاخيابون دختر 
 خالصده . گويدد مدى  دروغ هم سر پشت اينقدر پدرم چرا دانستمنمى. بود شده گرد تعدب از هايمچشم
 رد از بعدد . آمديم بيرون مطب از تشكر  كلى از بعد. داد او به زيادى پول دكتر خانم كه كرد ناله و آه آنقدر
 «.برم بايد دارم  كار من! خونه برو شو گم»: گفت و زد من به لگدى خيابان  چند كردن

بده  لنگدان لنگ. بدهد باد به بود  داده او به دكتر خانم كه را پولى ىهمه خواهدمى كه بود مشخص كامال
 هق هق با. كشيد كوتاهى جيغ صورتم  هاىكبودى ديدن از كرد  باز را در ننه وقتى. افتادم راه به خانه سمت
 يده  عزيزم  نكن گريه»:  گفت اشفروخورده بغض با و كشيد آغوشش در را من. كردم تعريف را ماجرا كل
 «.ببينم رو روز اون و باشم زنده اميدوارم. باشى نداشته رو هارنج و درد اين ديگه كه رسهمى روز
 حدالم  نگران كه بود معلوم چرخيدند مى اطرافم غصه با هابچه. كرد درست اتنب چايى برايم ناراحتى با
 شد  كه شب. كردندمى نگاهم غمبارشان هاىچشم با فق  نبودند  بلد محبت ابراز كه آندايى از ولى هستند
 شدتم  دا شدديدى  دردبددن  روز  آن فدرداى . خوابيدم زود خيلى شوم  روروبه پدرم با دوباره كهاين ترس از

 اول. كدرد  پرستارى من از ننه و ناليدم درد از شب تا. نداشتم را رختخواب از آمدن بيرون قدرت كه طورى
 بدازى لدوس  پاشو  پاشو»: گفت بود  زده كشت قصد به را من قبل روز كه انگارانگارنه. برگشت پدرم شب 
 «.بيار چايى يه سريع. درنيار

 بدرنج  كدم يده  و چداى  و قند بده پول»: گفتمى كه شنيدممى را ننه صداى. بود حياط طر آن آشپزخانه
 «.نداريم خونه توى چيزى. بخرم

 «!بيارم؟ قبرم سر از! ندارم»: كشيد فرياد عصبانيت با پدرم
 از! دادى فندا  بداد  بده  شبهي  ولى بود ما ىخانه ماه چند خرجى داد  دكتر خانم كه پولى گفتم  خودم با

 خودم»: گفتم و كنم تحمل نتوانستم. ريختمى اش  آرامآرام كه ديدم را بيچاره ىنهن برگشتم  كه آشپزخانه
 «ندارى؟ پول گىمى چرا پس داد  بهت پول كلى دكتر خانم ديدم

 كردن فكر فرصت ننه  هاىاش  ديدن اما چيه زدم  كه حرفى اين عاقبت و آخر دانستم مى خوب خيلى
 لذت بلكه كردم نمى درد احساس ديگر اما كرد  حمله طرفمبه بود  شده آتشفشان كوه مثل پدرم. نداد من به
 داندم نمدى . دهممى عذابش كار اين با كه بودم فهميده. زدممى لبخند و بودم زده زل هايشچشم به. بردممى
 بيدرون  خانه در از و گذاشتم فرار به پا ترس از افتاده  اىگوشه بيچاره ىننه ديدم وقتى. خوردم كت  چقدر
 .آمدم

 شدماره  به هايمنفس پيچيدم  خيابان اولين داخل شب  تاريكى در. بروم كدا دانستمنمى و بود شده شب
 دور خيلدى  شددم  متوجه آمدم  خودم به وقتى. هستم كدا كه نبود حواسم اصال و دويدممى فق . بود افتاده
. هسدتم  اممدرسه دوستان از يكى ىخانه نزدي  شدم  متوجه كردم  دقت كه كمى. ترسيدم ناگهان و امشده
 .زدم را درشان زنگ معطلى بدون
: گفدت . بدرد  شدان خانده  داخل به را من و سوخت حالم به دلش. كردم تعريف دوستم براى را ماجرا كل
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 «.بدم خبر مامانم به تا كن صبر»
 متأسدفم   افتداده   اتبدر  كه اتفاقاتى خاطربه»: گفت و كشيد سرم روى نوازشى دست مهربانى  با مادرش

 «.اقوامت از يكى ىخونه برى بهتره. بمونى ايندا تونىنمى ولى
. افتدادم  امخالده  يداد  بالفاصدله . آمددم  بيرون و كردم خداحافظى نااميدى با من و داد من به پول مقدارى
: گفدت  ماپسدرخاله  به. سوخت حالم به دلش خيلى ديد  را صورتم و سر كه وقتى. نداشت چندانى ىفاصله
 «.بيارش و اتخاله دنبال برو»

 او از خوشدى  دل كده اين با آمدنش  محضبه. كردممى شمارىلحظه ديدنش براى. شدم خوشحال خيلى
 بايدد »: گفدت  امخالده  به رو شديم  آرام كهآن از بعد. كرد گريه هم او. گريه زير زدم و كردم بغلش نداشتم 
 «.كردى دربه راه از رو زهرا تو شهمى ىمدع وگرنه بدى  خبر پدرش به زود خيلى

 دلچسدبى  آرامدش  خانه  سكوت يا بود مادرم حضور خاطربه دانمنمى. رفت بيرون ميلىبى با امپسرخاله
 بدود  گذشته چقدر دانمنمى. برد خوابم گريه  يا رويابافى بدون باراولين براى و ناخودآگاه كه طورى داشتم 
 . شدم بيدار رمپد فرياد و داد صداى با كه

 «ايندا؟ كشونديد رو اون حقى چه به شما»: كشيدمى فرياد پدرم
 بدوده  خودتون تقصير اشهمه تازه . اومد خودش كه  نياورديم ما رحمت  آقا»: گفت درماندگى با امخاله
 «.كرده فرار بچه كه

 بيداد  و كنده  فدرار  هكد  بوديدد  خونده گوشش تو حتمآ»: گفت كرد  نثارمان كه ركيكى فحش از بعد پدرم
 «.ايندا

 «.كردنمى فرار وقتهي  كردى نمى بچه جيگر به خون اگر»: گفت عصبانيت با مادرم
 بهدت  هدم  االن تدا ! بدرس  كاريدت كثافت به برو! خفه تو»: گفت و انداخت مادرم صورت توى تفى پدرم
 «.كنممى روشن هم رو تو تكليف فردا. ندادم طالقت كه كردم رحم

 مرتيكده  اون بده  تدومن  هدزار  بيسدت  بابدت  رو من كه تو يا! كثافتم؟ من حاال»: گفت زار حالتى با مادرم
 چرا اصال دونمنمى! لعنتى ترياك اون و نوشيدنى شيشه  فق  نداره  ارزش برات چىهي ! فروختى؟ عوضى
 «.برسى هاتكارىكثافت به تونستىمى ترراحت كه تنهايى كردى؟ ازدواج
 مدادرم  سمتبه را طاقچه ىگوشه قندان كه بود عصبانى آنقدر. آمددرنمى خونش زدى مى كارد را پدرم
بده  بدود   سداكت  موقعآن تا كه امپسرخاله. شد جارى خون و خورد سرش توى صا  هم قندان. كرد پرت
 با مادرم .زدممى جيغ فق  كنم  كارچه دانستمنمى. افتاد راه به اىجانانه كارىكت  و كرد حمله پدرم سمت
 «.كنيد بس»: كشيد داد و انداخت دو آن بين را خودش خونين  صورت همان
 تاكسدى  سوار هم بعد. كرد پرتم كوچه توى و كشيد را دستم ناسزا و فحش با و دويد من سمتبه پدرم
 .برگشتيم و شديم
 و كدرد  عوض را اسشلب هم پدرم. برد اتاق داخل به نوازش و ناز با و كرد بغلم و دويد خوشحالى با ننه
 «چى؟ يعنى طالق ننه »:  گفتم ننه به رو و كشيدم راحتى نفس. رفت
 «مگه؟ چطور. شدن جدا يعنى»: گفت و كرد من به غمگينى نگاه
 «.دهمى طالق رو مامان فردا گفت بابا آخه» دد
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 و شما هم و رو زن اون هم. دادم پسر اين به حرومى ىلقمه چه واقعآ دونمنمى»: گفت و كشيد آهى ننه
 خونده  كه مادرت. كنهنمى هابچه شما حال به فرقى. نباش نگران جون  ننه ولى. كرد بدبخت رو خودش هم
نمدى  رو همديگده  ديگده  كه اينه به خوبيش تازه. بينمشنمى ديگه بگيرند  طالق اگه بگى االن كه اومدنمى
. زده حرفدى  يه بوده  عصبانى هم بابات تازه. ندكن خرد رو شما اعصاب و بندازند راه جندال و جار تا بينند
 «.نباش نگران
 «كنم؟ زندگى مامانم پيش برم من شهمى جون  ننه» دد
 «!آخه؟ كنه تروخشكت تونهمى چطورى نداره  مشخصى مكان و جا هم خودش اون! ننه نه» دد
 فدرو  فكدر  تدوى  ديدد  هك ننه. خوردمنمى كت  حداقل رفتم مى مادرم پيش اگر ولى. گفتمى راست ننه
 بدراى  روز يه. نباش ناراحت دخترم »: گفت و گذاشت اشسينه روى روى را سرم و كرد بغلم دوباره رفتم 
مدى  روزهدا  ايدن  نبداش   نگران. كنىمى پيدا آرامش وقتاون كنى مى درست خوبى زندگى و خونه خودت
مدى  شداد  و صدا   هميشده  دلدت  طورىينا. ببين رو هاخوبى هميشه نكنى  فكر هابدى به كن سعى. گذره
 «.مونه

 .برد خوابم زد مى كه قشنگى هاىحر  روياپردازى با بود  زدن حر  مشغول ننه كه طورهمين
 و خدوردم  خدالى  ندان  بدا  شديرين چاى. شدم بيدار بودند  بازى مشغول كه هابچه ىخنده صداى با صبح
 «بيرون؟ برم تونممى ننه »: گفتم
 «.بيرون بريد خونه از نداريد حق گفت  و خونه اومد سر يه بابات نه » دد
 «چى؟ براى» دد
 «.واللّه دونمنمى» دد
 بدا . آمدد  آتدش  اسدم  به دوستانش از يكى با مادرم عصر  حوالى. شدم بازى مشغول برادرهايم با ناچاربه

 «.منتظرتم حياط توى من بريم  بردار رو وسايلت»: گفت من به رو دستپاچگى
 بدا  داشدتم   كده  لباسدى  دسدت  دو يكى و برداشتم بقچه يه اتاق  تو رفتم زود. درآوردم بال حالىخوش از
 ناگهدان . ديدم حياط در دم را پدرم كه بودم مادرم سمتبه دويدن درحال. گذاشتم داخلش را دفترم و كتاب
 مثدل  هدم  ايدن  اهىخدو مدى »:  گفتمى و زدمى را مادرم آمد مى دستش دم كه هرچه با پدرم. كرد يخ بدنم
 «بشه؟ بدكاره خودت
 «.كنيد تمومش! بكشيد خدالت»: گفتمى و زدمى فرياد ننه

 و پددر  و آمدد  پليس هم بعد و ما ىخانه توى ريختند هاهمسايه كه گرفت باال هوار و داد آنقدر خالصه
 ننه التماس. كنيم تخليه را خانه بايد كه گفت و شد پيدا اشسروكله صاحبخانه هم بعد كمى. بردند را مادرم
 از و نيداد  يكدى  كه نيست روزى. نمونه برام آبرو محل توى شديد باعث شماها»: گفت نداشت  اىفايده هم
 «.بمونيد ايندا نيست صالح شه مى بزرگ داره كه دختر شما و دارم پسر من طرفى از. نكنه شكايت شما
 گفت  پدرم به را صاحبخانه هاىحر  ننه وقتى شب  .كنيم خالى را خانه تا داد مهلت ما به هفته آخر تا
 اوضداع  تدا  اوندا ريممى وقتى چند يه كنم مى صحبت تقى با نداره  عيبى»:  گفت و كرد نثارش فحش كلى
 «.بگيريم جايى بتونيم و بشه بهتر
 تدر مهدم  همده  از و ناهدار  و شام حداقل ولى ندارم  خوشى دل عموزن و عمو از كهبااين گفتم  خودم با
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 .بمانم هفته آخر منتظر و شوم خوشحال شد باعث موضوع همين. داريم تلويزيون
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 كمددى ! كنم عرض چه كه اثاث البته. بودم نشسته برد مى عموتقى ىخانه به را ماناثاث كه وانتى پشت
 زنددگى  تمدام  هااين. فتيله سه ي  با بشقاب كاسه تا چند و لباس اىبقچه رختخواب  تا چند  ورورفتهرنگ
 «.حياط توى بذاريد نداريم  جا»: گفت كبرى عموزن رسيديم  وقتى البته بود  ما

 درهدم  عمدو زن ىقيافده . كشيدند بزرگى شمد را رويشان و گذاشتند حياط ىگوشه را وسايل عمو و بابا
 «.باشيد ساكت»: گفت هابچه و من به آرام خيلى ننه. كند پنهان را اشناراحتى كرد نمى سعى هم الاص. بود
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 اون تدو  بريد»: گفت و كرد جاجابه را پشتى اتاق وسايل از سرىي  عموزن. نشستيم اىگوشه مظلومانه
 «.خوابيدمى جاهمون هم هاشب اتاق 

 از هدا بچده . ببينديم  تلويزيدون  ندداد  اجدازه  و بست را اتاق دو ينماب در كبرى عموزن و اتاق داخل رفتيم
 اگده . شونهگرسنه هابچه اين»: گفت و بزند صدا را عموزن شد مدبور ننه. كردندمى شكايت ننه به گرسنگى
 «.بخوابن و بخورن بيار حاضره  شامت
 سروصددا  بده  گرسدنگى  از اممعدده . برگشدت  سينى ي  با بعد كمى. رفت و كرد ما به نگاهىنيم عموزن
 ننده . بدود  ندان  تكه چند با ماست كوچ  ىكاسه ي  كردم؛ تعدب كلى گذاشت  را سينى وقتى. بود افتاده
 «نداشتى؟ شام مگه»:  گفت
 پريشون هاىخواب بخورند  سنگين شام نيست خوب هابچه براى»: گفت جانبىبهحق ىقيافه با عموزن
 «!بينندمى

 هدا بچده . كدرديم  خدالى  را كاسده  سدرعت بده  و نداشدتيم  زدن ندق  ناى گرسنگى از مه ما. نزد حرفى ننه
 چده  تلويزيدون  بددانم   داشدتم  دوسدت  خيلى. كرد صدا را ننه عمو زن كه بودم بيدار هنوز من اما خوابيدند 
 فديلم  تلويزيدون  . كدردم  تماشدا  را اتاق داخل پندره  ىگوشه از و حياط رفتم همين خاطربه. دارد اىبرنامه
 حواسدم  كه طورهمين. كردندمى بلند را صدايش كاش كردممى آرزو داشت  زيبايى هاىصحنه. دادمى نشان
شدام  ببيدنم  شددم  كندكداو . است سفره چيدن و كردن پهن مشغول كه ديدم را ننه بود  تلويزيون تماشاى به
 ديددن  از دهدم   نشدان  را دمخدو  اگر دانستممى ولى بودم  كرده هوس خيلى. بود قيمه خورشت چيه؟ شون
 يكدى . نشداند  سفره دور هم را پسرهايش عموزن كه شد بيشتر زمانى تعدبم. شوممى محروم هم فيلم همين
. گرفدت  لدم خيلى. بود اصغر همسن دقيقآ هم آخرى و تركوچ  سال دو يكى آن و بود من همسن آنها از
 .بخوريم سب  بايد برادرهام و من فق  !شهنمى سنگين شوندل سر خودش هاىبچه گفتم  خودم با

بچده  كه انگارانگارنه هم پدرم. دادنمى اهميت كسى ولى است  دلخور خيلى كه بود معلوم ننه ىقيافه از
 وقتدى  و كدردم  تماشدا  فيلم كمى خالصه. باشند هم گرسنه آنها شايد كند  فكر كهاين به برسد چه دارد  اى

 بداالى  هدم  پددرم . خوابيد كنارم آرام ننه . خوابيدم و اتاق داخل برگشتم سريع كردند  خاموش را تلويزيون
 پيددا  خودمدون  بدراى  رو جايى يه زودتر هرچه كن سعى»:  گفت پدرم به آهسته خيلى ننه . بخوابد كه اتاق
 «.كنه اذيت رو هابچه ممكنه. باشيم ايندا ما نمياد خوشش كبرى كنى 

 حرفى نداره حق برادرمه  ىخونه ايندا نشه  يا بشه ناراحت خوادمى !جهنم به»: گفت تفاوتىبى با پدرم
مدى  بهترشدون  تربيدت  باعث كت  كميه تازه. نداره كارى باهاشون كسى نكنند  شرارت اگر هم هابچه. بزنه
 «.شه

 رو مدا  خدا چرا آخه» كردم مى فكر خودم با. بودم بيدار شب تمام من ولى. نزد حرفى و كرد سكوت ننه
 پدس ! رو هابچه مخصوصآ داره  دوست رو هاشبنده همه خدا گه مى ننه كه نيست طورىاين مگه بينه نمى
 همسن كه پسرعموم ولى بخوابه و بخوره ماست و نون بايد من كوچي  برادر چرا نداره؟ دوست رو ما چرا

 ما چرا خدايا كنند؟ نوازش و ناز رو هااون و بخوريم كت  بايد دائمآ ما بخوره؟ قيمه خورشت بايد اصغره 
 هروقدت  كده  عمدو زن مثدل . بزنده  رو ما كردنمى جرأت كسى داشتيم  مهربونى مادر هم ما اگر نداريم؟ مادر
 حتدى  مدا  ولدى  دارند هم تلويزيون پسرعموهام تازه. زنهمى رو هااون و مياد كنه مى دعوا پسرهاش با كسى
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 .بخوابم ريختن  اش  كلى از بعد شد باعث افكار اين« .نداريم هم خونه
 را شدان سدراغ  عموزن از. ننه نه هستند  برادرهايم نه ديدم شستم  را صورتم و دست كهاين از بعد صبح
 «.خريد رفتند»: گفت گرفتم 
 «بخورم؟ چى صبحانه عمو زن» دد
 ندون  تيكده  هيد . باشه برقرار صبحانه هنوز دارى انتظار شدى  پا ظهر سر! ديگه نشديد تربيت درست» دد
 «.نيست حاضر ناهار بخور  بردار

 بخدور  رو نوندت »: گفت حسين  پسرعمويم. بودم خوابيده ظهر تا چون دادم؛مى حق او به نگفتم  چيزى
 «.كنيم بازى بريم
: گفت افتاد  من به چشمش تا عموزن. كرديم بازى اشپالستيكى توپ با و حياط توى رفتم خوشحالى با
 «.نشه گردوخاك تا بزن جارو هم رو حياط كنيد مى بازى داريد كه طورهمين»

. شد كردن پاك مشغول بالفاصله ننه. رسيدند راه از سبزى كلى با هابچه و ننه كه بودم زدن جارو مشغول
 «.كم  بيا هم تو زهرا »: گفت و انداخت هاسبزى به نگاهى عموزن
 كار وس . شودنمى تمام وقتهي  كردممى فكر كه بود زياد آنقدر شديم  سبزى كردن پاك مشغول ننه با
 «.حاضره ناهار بيايد »: گفت عموزن

تد   سدوخت   ننه براى دلم. شدند بازى مشغول هابچه ناهار  از بعد. بود كرده درست اىخوشمزه آش
 «زياده؟ اينقدر چرا»: پرسيدم و كمكش رفتم. بود نشسته كمردردش اون با وتنها
 «.بپزه غذا بتونه نيومد  گيرش سبزى اگر كنه  ونشخش  خوادمى» دد

 ول» گفدتم   باز ولى« ؟!كم  نمياد اصال خودش چرا پس» كردم مى فكر خودم پيش ولى كردم  سكوت
 «.كافيه برام بازى  مشغول و هستند خوشحال هابچه كه قدرهمين. بابا كن

 كدارتون  آخه كنيد  روشن رو تلويزيون شهمى»: گفتم عموزن به. بوديم هاسبزى مشغول عصر تا خالصه
 «.داره
 «!نه»: گفت سردى نگاه با
 هدم  بداز . ديددم مى عديبى نفرت هايش چشم توى. آمدنمى خوشم نگاهش از اصال ولى چرا  دونمنمى
 .كردم سكوت
 مثدل . نخوابندد  گرسدنه  و شدوند  سير هابچه تا خوردم كم. آورد برايمان آش كوچكى ىكاسه شام  براى
 تماشدا  بود  روشن تلويزيون كه زمانى تا و رفتم اتاق ىپندره پشت خوابيدند  هابچه كه وقتى گذشته  شب
 او ولى دادم مى اندام را عموزن كارهاى و شدممى بيدار بقيه از زودتر هاصبح. بود همين كارم ماه دو. كردم
 خودمان نثار بدوبيراه و فحش كلى كرديم مى دعوا هايشبچه با اگر و دادمى شام و ناهار ما به ميان در يكى
 بدا  مواقدع  جدور ايدن . دادممدى  را جدوابش  و شدممى عصبانى خيلى هاوقت بعضى. كردمى مادرمان و پدر و

 .شدمى خيربهختم ماجرا ننه  پادرميانى
 ىوشهگ كوچ  حوض داخل را آنها عموزن. آمد خانه به هندوانه تا چند با پدرم عصر  حوالى روز ي 
 بريد را هاهندوانه از يكى عموزن هم صبح فردا ندادند  هندوانه ما به كه شب. بمانند خن  تا انداخت حياط
 و كرد صدا را ما بعد. كرد تعار  ننه به هم كمى و خورد هم خودش. داد خودش هاىبچه به را آن داخل و
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 «.بخوريد و بتراشيد رو هندوانه پوست»: گفت
 هسدته  از پدر  اتداق  فدرش  كدل . اتاق وس  كردم پرت را سينى چطورى  نفهميدم كه دمبو عصبانى آنقدر
 كدارت  حداال »: گفت و كرد حمله من به جارو با بعد ولى زد خشكش اول عموزن. بود شده آبش و هندوانه
 «!كنم كارتچه دونممى ريزى؟مى هم به رو من ىخونه كه رسيده جايى به

 برادرهام و من به و خوريدمى رو هندونه خوب جاى خودتون چرا»: تمگف و حياط توى دويدم ترسم از
 «ديد؟مى رو پوستش
 «!درازه هم تونزبون تازه خوابيد مى و خوريدمى شب تا صبح از! زياده سرتون از هم همين» دد
 و شورممى ظر  من كه وقت تمام ده؟مى اندام رو اتخونه كارهاى كى پس خوابم؟مى و خورممى» دد
 «داره؟ منتى چه ديگه! دىمى ما به درميون خ  يه كنى مى درست كه هم رو غذايى كنم؟مى جارو
 «!خرابت ىننه همون پيش برى بايد هم تو»: گفت عصبانيت با
 گلددان . كدردم  پدرت  طدرفش بده  را باغچه كنار گلدان. كنم كنترل را خودم نتوانستم زد  كه را حر  اين
 خواست خرابه  اوضاع ديد كه ننه. بود شده خن  دلم. درآمد جيغش و پايش ىهاانگشت روى افتاد صا 
بده  و داد هدل  تخدت  روى را ننه بود  گرفته خون را هايشچشم جلوى عموزن كه باراين ولى كند  دخالت
 بايدد  دانستمنمى و بودم خيابان وس . كردم فرار سرعتبه و بودم نزدي  در به خوشبختانه. دويد من سمت
مدى  طرفددارى  من از حسابى و بود كوچه در مانهمبازى. ديدم را همسايه پسر حين  همين در. كنم كارهچ
 «وايستادى؟ كوچه سر تنها چرا»: پرسيد تعدب با. كرد

 «.شهمى شاكى حسابى بفهمه  بابات»: گفت. كردم تعريف را ماجرا
 «.كنندمى اذيتم خيلى. برگردم ندارم دوست ديگه نه» دد

 علدى  بده . رفدت  و گفت چيزى زيرلب ولى نشدم  متوجه درست. ديد را على و من رويى روبه يههمسا
 «.بخرم اتوبوس بلي  بايد بدى؟ بهم دارى پول. امخاله ىخونه برم خواممى»: گفتم
 «.ميارم رممى كن  صبر دقيقه چند... ولى! نه» دد
 «.مونممى منتظر» دد
 هدم  عمدوت  ىخونده  در. پدول  هم اين بيا »: گفت بريده هاىنفس با. برگشت بعد ربع ي  و رفت على
 «.بودند شده جمع همسايه هاىزن از تا چند
! نشدده  طدورى  بداش  مطمدنن . خبره چه ببينند اومدند عمومزن ودادجيغ خاطربه حتمآ. نيست چيزى» دد
 «.باشه شده زخمى پاش ممكنه فق 

 در كسى رسيدم  امخاله ىخانه به وقتى. ندادم اهميتى. دزمى شور دلم چرا دانمنمى. شدم اتوبوس سوار
 ديدده  را مدن  چنددبار  قبال. كرد باز را در شونهمسايه. نشستم در جلوى ىپله روى ناراحتى با. نكرد باز را
 «.برو اومدند هروقت باال بيا بشينى  در دم نيست خوب»: گفت مهربانى با. بود

 يده  تدو . پدزم مدى  غذا دارم بيا »:  گفت. زد حر  كلى و بود صحبتىخوش خانم. رفتم باال و كردم قبول
 هرچقددر  رو آشدپزى . باشى بلد غذاپختن بايد شوهر  ىخونه برى كه فرداپس. بگيرى ياد كه بهتره دخترى 
 «.كمه هم باز باشى  بلد كه هم

 و زدمدى  حدر   اممد آشپزى حين. كرد واگذار من به هم را كارها از سرىي  و شد كاربهدست خالصه
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 «.صبره غذا  چاشنى بهترين»: گفتمى
 ماماندت  راسدتى »: گفت برگشت  وقتى. نه يا آمده ببيند تا زد سر امخاله به كرد  دم را برنج كهاين از بعد
 «كداست؟
نمدى  فكدر . گدرده برمى ديگه ساعت سه دو گفت  و خيابون سر گذاشت رو من. داشت خريد مامانم» دد
 «.نباشه خونه خاله كرد
 نگران. هستم كه من نيست  مهم هم خيلى حاال. است خونه هاوقت بيشتر آخه كردم  تعدب هم من» دد
 «.خونه گردهبرمى زود نباش 
 احسداس  اصدال  بدود   مهربدانى  زن. كدرد  زدن حر  به شروع و گذاشت ميز روى ميوه از پر ظر  ي 
 متوجده  مدن  البتده . آمدد  امخاله بعدازظهر  شش اعتس حوالى. بود نزديكانم از يكى انگار. كردمنمى غريبى
 «.اومد اتخاله باال  بريم پاشو»: گفت. فهميد خانم سلطان نشدم 
 و تمدام  را ماجرا ىهمه. كرد پيچمسوال رفت  پايين خانم سلطان كهاين از بعد. خورد جا حسابى امخاله
 برگدردى  بايدد . شم حاضر كن صبر كميه»: گفت. فرورفت فكر به و شد ناراحت خيلى. كردم تعريف كمال
 «.كنهمى سياه رو روزگارم و شهمى پيداش دوباره بابات وگرنه خونه 
 را اشنگراندى . خواباندد  زود را مدن  و كرد درست اىخوشمزه شام. بمانم كرد قبول التماس  كلى از بعد
 .ببينم را عموزن عبوس ىقيافه باشم مدبور تا نيستم عمو ىخانه كه بودم خوشحال ولى كردم مى احساس
 نيومدده  بابات كه عديبه خيلى. بريم زود بخور»: گفت و كرد آماده را صبحانه خاله. شد صبح زود خيلى
 باشده؟  افتداده  اتفاقى عموتزن براى نكنه. بود ايندا گرفت مى رو سراغت و ميومد كه جايى اولين. دنبالت
 «.بريم پاشو. كنه خير به خدا

 درشدان  دم كده  ديددم  دور از رسديديم   وقتى. افتاديم راه مقاومتى  هي  بدون. زدمى شور لمد هم خودم
 حددس  كده  خاله. لرزيدممى ترس از و بودم كرده بغض. كردند آويزان در دم مشكى ىپارچه و است شلوغ
 «.دنبالت ميام شد الزم هروقت وايسا  گوشه همين»: كرد سفارش است  افتاده بدى اتفاق زدمى

. بود پوشيده مشكى عموم. برگشت عمو با امخاله كمى  از بعد. كردم قبول بودم  ترسيده شدتبه كه من
 پشت ترس  از ولى شدم خوشحال كمى البته چطورى؟ آخه ولى است  مرده كبرى عموزن كه شدم مطمنن
 «.داره كارت عموت بيا  زهرا»: گفت مهربانى با ترسيدم  بود فهميده كه خاله. شدم قايم درختى
 «كردى؟ فرار چرا بگو فق . نداره كارى تو با كسى نترس »: گفت و آمد كنارم آرام خيلى عمو
 گلدون شدم مدبور عصبانيت  از هم من! خراب گفت  مامانم به... كنهمى اذيتم خيلى عموزن خدا به» دد
 «.كنم پرت رو

 «.مرد رجاد و كرد سكته ننه. خوبه حالش كبرى»: گفت و كرد فكرى عمو
 آمددم   هدوش  بده  وقتدى . رفت سياهى هايمچشم و آمد چشمم جلوى ننه ىقيافه. چرخيد سرم دور دنيا
 اىگوشده  اخمدو   اىقيافده  بدا  هم عموزن و دورتر كمى پدرم. بودند نشسته سرم باالى سعيد و اكبر و اصغر
 «.هوصل سرم بهت باش  آروم»: گفت خاله كه شوم بلند خواستممى. بود نشسته
 .افتادم هقهق به نيست  ننه افتاد  يادم كه همين. كشيدم دراز
 «نه؟ يا برىمى رو صدات»: گفت عصبانيت با پدرم
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 «.بود وابسته ننه به خيلى اون. كن ولش! رحمت»: گفت عمو
 «.بميره تا داد دقش خاطر همينبه»: گفت عموزن
 گريه و عصبانيت با. آمدنمى بيرون چيزى خى تل و زهر جز كرد مى باز را دهانش عموزن هروقت! واى
 «تخت؟ رو دادى هُلش كه تو يا دادم دقش من»: گفتم
 «كشى؟نمى خدالت گى؟مى دروغ چرا بچه»: گفت دستپاچگى با
 «.تخت روى كردى پرتش هم تو جلو  اومد ننه بزنى  رو من اومدى تو گم؟مى دروغ من» دد
 «!جات سر بشين! كبرى»: زد فرياد عمو كه كرد حمله من سمتبه عصبانيت با عموزن
 مگه دادى  هُل رو ننه. ديديم هم ما گه مى راست»: گفت ندارد  عموزن از خوشى دل بود معلوم كه اكبر
 «حسين؟ نه

 «!نه نه »: گفت ديد  رو مادرش كه همين ولى« .آره»: گفت حسين
 دلدش  انگدار  كده  امخاله. نگفت چيزى اما رد ك زنش به خشمگينى نگاه عمو. بود گذشته كار از كار ولى
 اگدر  حاال. نيفتاد بچه اين گردن خودبى گناه اين و شد معلوم حقيقت شكر  رو خدا»: گفت بود  شده خن 
 .رفت و« .باشه خانواده ىبقيه عمر بقاى شاءاللّهان. كنم كم رو زحمت من بديد  اجازه
 و دعوا بدون كردم؛مى سپرى را خوبى روزهاى. نداشت من به كارى كسى و بود شلوغ خانه ننه  هفتم تا
 قيافده  عموزن هرازگاهى البته. كرديممى بازى و شدم دوست بودند  آمده اراك از كه فاميل هاىبچه با. كت 
 پشدت  كده ايدن  و فاميدل  پديش  آبروريزى ترس از هم او. نياورم خودم روى به كردممى سعى ولى گرفتمى

 از بعدد  كده اين تا. كردمى مدارا من با كند مى اذيت را برادرشوهرش هاىبچه نگويند  و نباشد حرفى سرش
 بيا پاشو! خوابىمى و خورىمى خوب»: گفت خواب موقع رفتند  فاميل ىهمه وقتى و ننه هفت شب مراسم
 «.باشه حالمكم  نيست كسى مونده  دستم رو ظر  كلى. كم 
 طدورى  آمدد  مى خوابم و بودم شده خسته. بودم شستن ظر  مشغول بش هاىنيمه تا و رفتم ميلىبى با
 «بخوابم؟ برم شهمى. ميرممى خوابىبى از دارم من عمو زن»: گفتم. دارم نگه باز را هايمچشم توانستمنمى كه

 نگداه  در الى از. شدم بيدار خواب از پ پ  صداى با صبح. خوابيدم و رفتم خوشحالى با. نكرد مخالفتى
مى سعى هرچه. زندمى دستش روى ناراحتى با و كندمى صحبت هاهمسايه از يكى با عموزن ديدم و ردمك

 صدبحانه  ىسفره سر و آمدم بيرون زن  آن رفتن از بعد. نتوانستم زنند مى حر  موردى چه در بفهمم كردم
 حدر   مردم كوچه  برى شهىنم»: گفت عموزن بروم  بيرون بازى براى هابچه با خواستم كه همين. نشستم
 «.درميارند
 «كنم؟ كارچه قراره مگه» دد
 «نبود؟ كافى داشتى  نگه نگرانى تو رو ما و وگذارگشت رفتى على با كه پيش روز چند همون» دد
 الكدى  چدرا . داد اتوبدوس  بلي  پول من به فق  على. خاله ىخونه بودم رفته من وگذارى؟گشت چه» دد
 «درمياريد؟ حر 
 «!زنهمى حر  الكى كى دممى نشون اومد  بابات كه شب كن  صبر حاال. درنميارم حر  الكى من» دد
 اصال! بودم نكرده كارى من ولى. نيست شوخى كه دانستممى. بودم نگران خيلى. نبود دلم تو دل شب تا
 گفته زنش به حتمآ د بو خودش كار. افتادم همسايه ياد ناگهان كه بودم فكر همين در بودند؟ فهميده كدا از
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 متهمى مثل و نشستم اىگوشه. نداشتم بازى ىحوصله شب تا. گفته عموزن به ايندا اومده امروز هم اون و
اين از بعد. رسيدند راه از بابا و عمو عصر حوالى كهاين تا. كردممى شمارىلحظه است  دادگاهش منتظر كه
 «.داريم كارت ايندا  بشين بيا»: گفت و كرد صدايم عموزن آوردم  چاى برايشان كه

 خالصده . بدزنم  حددس  عموزن هاىحر  شنيدن از بعد را پدرم واكنش توانستممى. بودم ترسيده خيلى
 خيلدى  دختدر  نداره خوبيت رحمت  آقا»: كرد سخنرانى به شروع عموزن زدن  در اون و در اين كمى از بعد
. ريدزه مدى  بدراش  قضدايا  قدبح  طدورى ايدن . باشده  شده باز هم فرار به پاش اگه مخصوصآ بمونه  خونه توى

 كاسده  ىهمده  بيفتده   اتفاقى اگه چون بكنيد؛ حالش به فكرى يه لطفآ پس منه  با كه هم دختر اين مسنوليت
 «.بود گفتن من از شكنه مى من سر هاكوزه

 واقعدآ  كردمى فكر شناخت نمى را او كسى اگر كه زدمى حر  دلسوزى با طورى بود  گرفته لدم خيلى
 .كند باز سرش از را من خواستمى او ولى. است من نگران
 «.بگو ترواضح ميگى  چى فهممنمى»: گفت كرد مى گوش دقت با پدرم
 كه روز اون گفت مى و بود اومده همسايه زن امروز رحمت  آقا ببين»: گفت و كرد صا  گلويى عموزن
 «!كردهمى داشته غلطى چه دونمنمى بوده  همسايه رپس با زهرا كه ديده كرده  فرار زهرا
 «.اوندا بودم رفته صبح از كه گفت هم اون و اومدم خاله با من خوبه»: گفتم عصبانيت با

 اگده  تازه »: گفت بكند  من هاىحر  به توجهى كهاين بدون. باشم زده حرفى من كه انگارانگارنه اصال
چه هااون كه دونيدمى خودتون. كرد حساب روش شهنمى خيلى بوده  اوندا صبح از باشه گفته هم اشخاله
 «!داشت؟ شهمى توقعى چه دختر از ديگه باشه  مادرش كه شونعاقل! هستند هايىآدم جور

بده  نشددم   متوجده  ولى بود  عصبانى هم پدرم. كشيدم را موهايش و سمتش پريدم. كنم تحمل نتوانستم
 «!پشتى اتاق برو شو گم»: گفت و زد من به لگدى عصبانيت با! عموزن حر  يا بود من كار خاطر
 «!نگير ماهى آلودگل آب از حاال هم تو»: گفت و زنش به كرد رو هم عمو
مدى  كه شنيدممى را پدرم صداى. هابچه پيش پشتى  اتاق دويدم نخورم  كت  كهاين براى سرعت به من
 بهش حواست بايد تو سركار  رممى صبح از كه من برمياى؟ پسش از خودت تو كنم؟ كارچه گىمى»: گفت
 «.باشه
 بهش خواممى. دهنمى گوش حر  اصال زهرا ولى ندارم  حرفى كه من»: گفت دلسوزانه لحنى با عموزن
نمدى  گوشش به اصال كه هم حر . نيست كار به دادن تن اهل اصال. رهنمى بار زير ولى بدم  ياد خونه كار
 بده  گلدى دسته همسايه پسرهاى اين از يكى با بيرون بره بذاره نيست  حواسم كه روز يه دختره ترسممى. ره
 شدما  صدورت  توى تونممى چطورى تر مهم همه از بريزم؟ سرم به تونممى خاكى چه من وقتاون بده  آب
 «.بود بهش چشمش هرازگاهى كرد  كارى يه شدمى بود  زنده ننه وقتى تا باز كنم؟ نگاه
 روى گل خاطربه فق  البته كنم مى رو خودم سعى من حاال»: داد ادامه اشتياق با پدرم  سكوت ديدن با و
 سدعى  من خب  ولى! گيرهمى گاز دهنش  تو بكنى بزنى عسل هم آرنج تا رو دستت اگه كه دختره اين. شما
 «.بفهمه كه شاءاللّهان. كنم مادرى براش كنممى

 براش نداره  مادر و يتيمه بچه اين كن فكر. نكنه كمت خواهرى از خدا»: فتگ تشكرآميزى لحن با پدرم
 «.كن تربيتش دونى مى صالح هرطور! من مال هاشاستخون تو  مال گوشتش اصال. كن مادرى
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بده  كده  پنيدرى  و ندان  از بعد. داشت اىنقشه حتمآ داد؟ تغيير را موضوع دفعهي  چرا! بود عديب خيلى
 كه پريدم خواب از عموزن صداى با صبح. برد خوابم گريه كلى و فكر با شب  هر مثل  خورديم شام عنوان
 اتداق  از. بگيدرى  ياد رو حسابى و درست نظافت بايد امروز. كنم تربيتت گفته بابات پاشو پاشو »:  گفتمى

 كدار چده  بگدم  بعدد  تدا  بكش دستمال رو فرش اول. بغلى اتاق بريز رو اتاق وسايل كل. كن شروع خودتون
 «.كنى
 تا و كنار گذاشتم كه بود هم كوچكى ميز. دادم انتقال بغلى اتاق به را هاخوابرخت كوچكم ىجثه آن با
 به اىبچه براى ولى نشد تميز خوب البته. كردم تميز هم را پندره و در. كشيدم دستمال خوب را فرش ظهر
 تميدز  خيلدى  بودم  راضى خودم. برگرداندم اتاق هب را وسايل و خوردم اىاشكنه ظهر. نبود بد من وسالسن
 «.كردم تميز خودم رو اتاق ىهمه امروز»:  گفتم غرور با آمد  پدرم كه شب. بود شده
 ىننه اون. دهمى يادت داره رو كردن نظافت حداقل كه نكنه درد عموتزن دست»: گفت حوصلگىبى با
 .رفت و كرد مادرم نثار فحش تا چند لب زير و« .ودشهخ كيف و عشق پى فق ! انگارانگارنه كه اتهرزه

 بدا . كرد داغونم پدرم هاىحر  كه بودم نشده خسته آنقدر كردن كار از. ماند باقى وجودم توى خستگى
 ىحوصدله  و حدال  حتدى . نداشتم را هابچه با بازى دماغ و دل اصال. كشيدم دراز غصه از پر و شكسته دلى
 .برد خوابم خستگى از. نداشتم هم را كوچه هاىبچه با دنز سروكله و كوچه به رفتن
 خسدته  تندى  بدا . رفدت  بيدرون  خريد براى خودش و كنم تميز را جلويى اتاق بايد گفت عموزن بعد روز
 تميدز  دوباره بايد كه گفت گرفت  ايراد كارم از كلى كهاين از بعد. برگشت كه بود ظهر حوالى. كردم شروع
 داشدتم  دوسدت  و بودم شده خسته خيلى. خوردم زيادى اشتهاى با من و كرد درست رونيم ناهار براى. كنم

 از دسدت  نبايدد  نكرده  تمومش تا كنهمى شروع رو كارى وقتى آدم»: گفت و نداد اجازه ولى كنم  استراحت
 «.بكشه كار
 درد تدنم  تمدام   عصر حوالى. كردم تميز نو از داد مى نشان كه جاهايى ىهمه داشتم  كه خستگى تمام با
 .خوابيدم نخورده شام بود  گرفته
 مشدغول  و كدردم  درسدت  پنيدر  و ندان  بزرگى ىلقمه بودم  گرسنه خيلى. شدم بيدار زود خيلى بعد روز
 را آن كدل  كه شد چه دانمنمى. بودم نخورده كه شدمى سالىي  افتاد  مربا ىشيشه به چشمم. شدم خوردن
 صدبحانه  و شد بيدار عموزن بعد كمى. خوابيدم دوباره و كردم قايم گنده پشت را شيشه ترس  از و خوردم
 شدده؟  كج هم دستت ديگه حاال»: گفت و زد من به لگدى رفتند  عمويم و پدر كهاين از بعد. كرد حاضر را

 «؟!خورىمى مياد دستت هرچى و آشپزخونه رىمى يواشكى
 «.نخوردم صبحونه هنوز كه من. نكردم كارى من»: گفتم ترس با
 ولدى  زد پاهدايم  بده  چنددبار  جارو با و« !نوچه هنوز! معلومه اتولوچهلب از»: گفت عصبانيت با عموزن
 «بندازيش؟ برق تونىمى ببينم. كنى تميز رو آشپزخونه بايد امروز»: گفت و آمد كوتاه زود خيلى
 بدا  بشقاب  و قابلمه تا چند و لهشعسه چراغ ي . نداشت زيادى چيز البته رفتم  آشپزخانه سراغ ناچاربه
 چندد  ايدن  در كده  بماند البته كنم  تمام توانستم قبل روزهاى از ترسريع. بود خودم قدهم تقريبآ كه يخچالى
 شدد   تمدام  كدارم  وقتى. كردمى اذيتم ماه مرداد هواى گرماى فق  بودم  گرفته ياد را نظافت كار گذشته روز
 پر حسابى را ظر  ما  زياد تعداد خاطربه. آورد نذرى آش بزرگ  ظر ي  همسايه زن ي   ساعت حدود
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 بده  پدر  ىكاسده  يد   شدد  مدبور هم عموزن. نداره اىعدله خورده  ناهار چون گفت  و نشست. بود كرده
 .چسبيد حسابى كار همهآن از بعد و بود خوشمزه خيلى. بدهد ما از هركدام
 گدرم  اماىپارچده  عروس  با را سرم و نداشتم بازى ىوصلهح من اما شدند  بازى سرگرم دوباره هابچه
 .كردم
 بلند را سرم وقتى بعد كمى. ندادم اهميتى. شد بلند در زنگ صداى كه بودم خودم خياالت و روياها توى
 بغلدش  و پريددم  درندگ بى. كردمى نگاهم و بود ايستاده در چارچوب ميان كه ديدم را سرور خواهرم كردم 
 «!كشيدى قد چقدر»: گفت و كرد بارانبوسه را صورتم. كردم
 «.كنهمى اذيتم خيلى عموزن»: گفتم ناراحتى با
 خوندى ما باباى اين گوش زير اونقدر»: گفت و كرد عمومزن به رو بعد« .هستم جريان در تاحدودى» دد
 «آره؟. رسيدى هدفت به باالخره تا

: گفدت  و نشسدت  كندارم  سدرور . نفهميددم  را آنهدا  اىهحر  معنى. رفت و زد اىموذيانه لبخند عموزن
 بدرات  بابدا  و عموزن رو آش اين خب ولى شى نمى خوشحال دونممى. بگم بهت چيزى يه خواممى زهرا »

 «.پختند
 «.فهممنمى گى؟مى چى»: پرسيدم گيدى حالت با

 اگدر  و كندى  شدوهر  دبايد  تدو  كه گفت و مونخونه اومد بابا پيش روز دو يكى»: گفت و زد تلخى لبخند
 و نيسدت  خوبى آدم شناسى مى خوب خودت كه هم رو رجب. دىمى موندست كار كنيم  ولت طورهمين
 هندوز  راسدتش . تدره بدزرگ  ازت سدالى  چندد . كرد معرفى بابا به رو دوستش كنه  خدمتىخوش كهاين براى
 «چيه؟ نظرت. هستند سمنانى دونممى فق  شناسمشون نمى وحسابىدرست
 «.بهتره عموزن و ايندا از باشه  هرچى. خوبه خيلى»: گفتم خوشحالى اب
زن بلنددى  صدداى  بدا  و شد عصبانى خيلى. دارد رفتارى چه هابچه و من با كه كردم تعريف برايش بعد
 پددرم  حتدى . بودند قائل سرور براى اىويژه احترام همه بچگى  همان از ولى چرا  دانمنمى. زد صدا را عمو
. بكشدى  كدار  قددر ايدن  بچه اين از كه انصافيهبى كبرى »: گفت عموزن به رو سرور. بردمى حساب او از هم

 «.راهت سر ذارهمى كنى مى من برادرهاى و خواهر به كه رو ظلمى اين جايى يه خدا باش مطمنن
 اگدر . كردمىم رو كار اين بايد»:  گفت و كرد وجورجمع را خودش سريع اما شد  ناراحت خيلى عموزن
 وارد چقددر  كه ببينى بايد االن. موندنمى بدنش توى سالم جاى يه كه نبود بلد كار و شوهر ىخونه رفتمى
خونه بره خوادمى كه برسم بهش مهمونه  كه روزى چند اين دممى قول نكن  ناراحت رو خودت حاال! شده
 .برگشت چاى تكاناس تا سه با و آشپزخانه رفت و« .باشه ورگل و ترگل شوهر ى

 «.بگير ياد خوب. بپزم كوفته خواممى. كن تماشا وايسا بيا»: گفت عموزن رفت  خواهرم وقتى
. بدودم  خوشحال خيلى. بود امعروسى روز و عروس لباس پيش فكرم ىهمه. نگرفتم ياد چيزى اما رفتم 
 بدا  هم را برادرهايم توانستممى حتى. باشم داشته خودم براى اىخانه عموزن مثل توانستممى! خودم ىخانه
 «گرفتى؟ ياد»: پرسيد عموزن دفعهي  كه بودم افكار همين در. نكند شاناذيت عموزن تا ببرم خودم
 «!آره»: دادم جواب سرعت به لرز و ترس با
 .شدم غرق خودم روياهاى در و رفتم اتاق به نداشت  من با كارى چون و شد كارش مشغول عموزن
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 بدريم  پاشدو »: گفدت  عموزن كه جمعه روز تا. چرخيدممى بيكار و خوردممى خوبى غذاى روزى سه دو
 «.بياد خواستگار برات شب قراره. حمام

 دالك بده  را مدن  عمدو زن. بدودم  كثيف حسابى و گذشتمى قبلم حمام از هفته سه. شدم آماده بالفاصله
 موقدع  بدود   كثيدف  و بلندد  خيلى چون موهايم. ندك را پوستم كه كشيدمى كيسه محكم آنقدر هم او و سپرد
 شدده  تنگ كه را خودش هاىلباس از يكى عموزن. بود گرفته امگريه درد شدت از. شد كنده حسابى شستن
: گفدت  بدداخالقى  با رسيديم  خانه به وقتى. انداخت سرم بود  سفيد و گلدار كه را ننه چادر و كرد تنم بود 
 ضدمنآ . باشده  بيدرون  موهات نمياد خوششون و هستند روزه و نماز اهل وهرتش ىخانواده باشه  حواست»

 حرفدى  اگدر . وفداميالش ف  پيش قم رفته و گرفته طالق مادرت گفتيم ما. زنىنمى بهشون مادرت از حرفى
 مادر نمياد شونخوش هاآدم جوراين. بخوره هم به چىهمه ممكنه و برات شهمى بد خيلى بزنى  اين از غير
 «.باشه خراب شونوسعر

 گده مدى  راسدت  خب شى؟مى وحشى چرا»: گفت و آمد پدرم كه كنم حمله خواستممى و شدم عصبانى
 و عشدق  خدودش  براى. هاخراب ىجمله تو رفته زنيكه بابا نه! مقدسه مريم مادرت كردى  فكر نكنه. ديگه
 «.داره بچه كه گزهنمى هم ككش اصال و كنهمى حال
 سكوت ترس از. بود آمده رجب پيش از تازه چون نيست؛ عادى وضعيت در كه فهميدم پدرم ىقيافه از
 آنقددر . رسديدند  راه از خواستگارها كرد  عوض را لباسش كه همين و رسيد راه از هم عمو بعد كمى. كردم

. دمخدو  ىقدواره  و قدد هدم  تقريبدآ  بود  قدىكوتاه مرد شوهرم . بود انداخته گل هايملپ كه بودم خوشحال
مدى  نظدر بده  مهربدانى  و خوب مرد پدرش اما آمد مى اخمويى زن نظرمبه كردم  نگاه مادرش به زيرچشمى
. فهميدد  صورتش از چيزى شدنمى اصال. نفهميدم آدميه  چطور شوهرم بفهمم تا كردممى نگاه هرچه. رسيد
 در خللى ترينكوچ  نتوانست هااين از كدامهي  اما آمد مى نظربه اخمو و پير خيلى. بود روحبى و خش 
 بعد. است نقره فهميدم بعدها البته كه بودند آورده انگشتر ي  و پارچه قواره ي  برايم. كند ايداد من شادى
 انگشدتم  تدوى  را انگشتر مادرشوهرم زدند  حر  چيزها جوراين و شيربها جهيزيه  مهريه  مورد در كهآن از

. خنديدد  و شدد  خوشحال ديد  را امخنده كه هم مادرشوهرم. كنم كارچه دانستمنمى خوشحالى از. انداخت
بزرگ خودش از سال پانزده كه مردى با ازدواج از نبايد سن اين به اىدختربچه كرد مى فكر خودش با البد
 فدرار  اينددا  از كهاين خاطربه بود  هم پدربزرگم سنهم طر  اگر كه نداشت خبر. باشد خوشحال است  تر
 .بگيرند عروسى برايم هفته آخر تا شد قرار و رفتند همه بعد كمى. شوم زنش بودم حاضر م كن

 و بارها را امعروسى روز. ديدممى گل از تاجى و عروس لباس با هافيلم مثل را خودم. كردنمى كار مغزم
 نقشدى  اصدال  شدود   هرمشو بود قرار كه مراد بينممى كنم مى فكر كه االن. كردممى مدسم خودم براى بارها
 .نداشت من روياهاى توى

 مگده »: پرسديدم  عموزن از. رفت و گرفت عروس لباس براى را هايماندازه و آمد مادرشوهرم هفته وس 
 «خياطى؟ يا خريد بريم نيست قرار
 بداورى  غيرقابدل  و آميدز محبدت  لحدن  با بود  كرده گل محبتش حسابى آخر ىهفته اين توى كه عموزن
 مدادر  هم لباس براى. بخرند دونستند  صالح خودشون هرچى كه كرده موافقت پدرت جان  زهرا هن»: گفت

 «.بدوزه برات خودش قراره و بلده خياطى شوهرت
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 صورتم و آمدند خواهرش با مادرشوهرم چهارشنبه روز. گذشت كردممى فكر كه آنچه از ترسريع روزها
 «!كه كنهنمى عقدش ببينه  رو اين اگه عاقد»: گفت د دي را من كه وقتى خواهرش. انداختند بند را

 عقدد  شدد   رسعقدل  كه بعد بمونند  صيغه دوسال يكى قراره سالشه  دوازده كه االن»: گفت مادرشوهرم
 «.كنيممى دايم

 شدد   تمدام  صدورتم  بندد  كده ايدن  از بعدد  خالصه! چيه منظورشون نفهميدم آوردم  فشار مغزم به هرچه
 بده  بعددازظهر  سده  حدوالى  فردا گذاشتند قرار. كردند كوتاه را موهايم پايين هم كمى و شتندبردا را ابروهايم
 .بيايد آندا به بود قرار هم عاقد. برويم آنها ىخانه

 زد عمدو زن. رقصيدممى و زدممى بشكن خوشحالى از. آمد عروسم لباس با خواهرم عروسى  روز صبح
 «!اشتباهى توى چقدر دونىنمى هنوز! سرت بر خاك»: گفت و سرم تو

. زد خشكم پوشيدم  را لباس وقتى. كنهمى حسودى بهم داره گفتم  خودم با. نداشت اهميتى هايشحر 
 يد   بدا  بدود   تدر بدزرگ  هم سايز دو كه بدقواره سفيد دامن و كت كردم؛مى تدسم كه نبود لباسى آن اصال

 هدر  خواهرم. نياوردم خودم روى به اما بزنم  زار خواستمى دلم پوشيدم  وقتى. راهراه بزرگ سفيد روسرى
 .كنم سرم را زشت روسرى آن نشدم حاضر كرد  كارى
 ىطبقده  اسدت  قدرار  گفت . زدمى حر  مدام خواهرم مسير طول در. افتاديم راه پدرم  رسيدن محضبه
 بايد و نيست عمو ىخونه مثل اوندا باشم  داشته اىمؤدبانه رفتار بايد. كنم زندگى پدرشوهرم ىخانه باالى
 .كنم فكر كارهايم ىهمه روى
 مادرشدوهرم  بداش  مطمدنن ! داشدته  رفتدارى  چه من با عموزن ندارى خبر انگار! سرور»: گفتم ناراحتى با
 «.نيست اون بدرفتارى به كنه  رفتار هرطور
 دارى  هدم  رادرشوهرب تا سه راستى. گىمى تو كه باشه طورهمين اميدوارم»: گفت مهربانى نگاه با سرور
 سدن هدم  كدنم  فكر هم آخرى. كنهمى كار تهران هم ديگه يكى. كنهمى كار شهرستان نيست  تهران شونيكى
 «دونستى؟مى رو هااين. باشه خودت
 هدم  رو سدعيد  و اصغر و اكبر شهمى»:  گفتم باشد  افتاده يادم تازه كه انگار دفعهي « مهمه؟ مگه! نه» دد
 «كنم؟ بزرگ ببرم

 «.بمونند كبرى پيش قراره هااون نه»: گفت و كرد اىخنده سرور
 .داشت بهترى رفتار آنها با عموزن آخه! نيست هم بد گفتم  خودم با

 ىخانده  بدا  بيشتر كوچه سه. آمدمى حساب به هم من ىخانه حاال كه رسيديم مراد ىخانه به زود خيلى
 بده  سدرى  و ميدام  شدد  تنگ دلم هروقت گفتم  خودم با و شدم خوشحال قضيه اين از. نداشت فاصله عمو

 خدانمى  خودم براى و دارم شوهر من آخه. كنه بدرفتارى من با تونهنمى ديگه هم عموزن. زنممى برادرهايم
 .شدم

 خيلدى . شدد مدى  بداز  كوچده  به اشآشپزخانه ىپندره كه بود اىدوطبقه قديمى ىخانه. زديم در خالصه
 سدرم  پدرم. انداختم نگاهى داخل به پندره داخل از و پريدم باال بار چند كنند  باز را رد تا. بود آمده خوشم
 «.بشن پشيمون ممكنه ببينند  اگر كنى؟مى كه چيه احمقانه كارهاى اين»: گفت و كشيد داد
 شدديم   وارد وقتدى . دهدم  نشدان  خودم از منطقى و خوب رفتار كردم سعى حر   اين از ترس خاطربه
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 بودندد   هازن كه پايين ىطبقه. رفتند باال ىطبقه به مردها. نشستم من و دادند نشانم اتاق ىگوشه ار صندلى
 دستشدويى  كده  بدود  كدوچكى  حيداط  هدم  خانه پشت. ورودى در جلوى آشپزخانه ي  با داشت اتاق تا دو

 مدن  به چشمش كهاين محضبه. شد اتاق وارد مادرشوهرم كه بودم خانه كردن برانداز مشغول. بود داخلش
 «كو؟ حدابش پس»: گفت خواهرم به عصبانيت با افتاد 

 «.نيست مردى كه ايندا آخه جان  مهدوى خانم»: گفت خواهرم
 زود. نميفتده  سدرش  از روسرى هم خونه توى حتى خوب و نديب زن»: گفت تندى لحن با مادرشوهرم

 «.مياد عاقد االن كنيد  سرش روسرى
 عاقدد  خالصه. گفتمى چيزى هركسى. رسيدند راه از يكىيكى هامهمان. دمكر سرم روسرى ناراحتى با
 شدادى  و هلهله و هامهمان از پذيرايى با عاقد  رفتن از بعد. خواند باد و برق مثل را عقد ىخطبه و آمد هم

 فهميددم  شدوهرم  مدادر  ىچهدره  از. شدد نمدى  محو هايملب از خنده و بودم خوشحال. داشت ادامه مدلس
 را لددش  داشدتم  دوسدت . نبدود  مهم برايم اصال بودم  ناراحت روسرى بابت از چون ولى آيد نمى شخوش

 .دربياورم
 فقد  . رفتند ما براى خير دعاى با هامهمان درنهايت. رفت و نشست پايين كمى و آمد هم مراد شب آخر
 وقدت هي . بود افتاده دلم ىرو سنگينى غم ولى چرا دانمنمى. ماندند رجب و خواهرم عمو زن و عمو پدرم 
 نيداورم   خدودم  روى به كردممى سعى. باشم دلگير اينقدر شوم  جدا آنها از بخواهم كه روزى كردمنمى فكر
 بودندد   كشديده  ونشدان خد   برايم حسابى چون ولى بود شده تنگ مادرم براى دلم. بود فايدهبى تالشم ولى
 .ندادم بروز چيزى ولى زد مى شدتبه قلبم خداحافظى موقع. نگفتم چيزى
 «.كنيم وجورجمع رو خونه كنيد كم  همه»: گفت مادرشوهرم رفتند  همه وقتى
 صددا  را مدراد  مادرشوهرم شد  مرتب جاهمه وقتى. نداشت من به توجهى هي  مراد. شديم مشغول همه
 «.كن جمع رو حواست. زوده خيلى هنوز باش  مراقبش»: گفت او به آرام خيلى و كرد
 و كدردم  پهن. داد نشان را هارختخواب مراد رفتند  پايين همه وقتى. درنياوردم سر چيزى هايشحر  زا
 سدمت بده  را دستش كهاين محضبه. نداشتم خوبى حس بود  كنارم غريبه مرد ي  كهاين از. خوابيديم زود
 .برد خوابم تش  ىگوشه و پيچيدم خودم دور را پتو آورد  من
  
  
  
  
  
  


