
 - هنوز پونزده س��الم تموم نش��ده بود که بابام واسه 
کم کردن يه نون خور از سر سفره ش نشوندم پاي سفره 
عقد و فرستادم خونه بخت. تو خونه بابام خيلي سختي و 
عذاب و فقر و نداري کشيده بودم. اون روزا سني نداشتم 
ک��ه. فکر مي ک��ردم با ازدواج ک��ردن روزاي بدبختي و 
گرس��نگي کش��يدن و کتک خوردن تموم مي شه. فکر 
مي ک��ردم مي تونم کمک ح��ال مادر بيچاره و خواهراي 
کوچيکم باش��م و دعوتش��ون کنم به خونه م و براش��ون 
غذاه��اي خوش��مزه و جورواجور بپزم ت��ا ديگه مجبور 
نباشن از دولتي سر باباي معتادم که چندرغاز درآمدش 
رو ص��رف خريد ترياک مي کرد، از زور گرس��نگي نون 
خش��ک و کپک زده بخورن و شکمش��ون رو سير کنن! با 
دنياي��ي اميد و آرزو رفتم خونه بخ��ت اما تازه فهميدم 
که از چاله افتادم تو چاه! ش��وهرم و خانواده  اونا دس��ت 
کم��ي از بابام نداش��تن. تازه هر کدوم ب��ه جز اعتياد يه 
شغل شريف ديگه هم داشتن! يکي کيف قاپ بود، يکي 
م��واد مي فروخت و... فکرش رو بکن، تو دو تا اتاق س��ه 
در چهار هش��ت نفر آدم زندگي مي کردن که حاال من 
هم به جمع ش��ون اضافه شده بودم. به جز مادر شوهرم 
ه��ر روز صبح هر کدومش��ون مي رفتن يه طرفي دنبال 
کثافت کاري خودشون و شب برمي گشتن خونه و پاي 
بس��اط مي نشستن. وظيفه منم پخت و پز و رفت و روب 

و البته کتک خوردن بود. مادرش��وهر و ش��وهرم به هر 
بهون��ه اي وقت و بي وقت ب��ه جونم مي افتادن و بدنم رو 
سياه و کبود مي کردن. هر شب وقتي با چشماي گريون 
س��ر روي بالش مي ذاشتم، پدرم رو نفرين مي کردم که 
همچين سرنوشتي رو برام رقم زده بود. وقتي تو رو حامله 
شدم يه کورسوي اميد تو قلبم روشن شد. باهات حرف 
مي زدم و درددل مي کردم. دلم مي خواست وقتي به دنيا 
اومدي و بزرگ شدي، پناه و اميدم بشي. نمي دوني وقتي 
پا به اين دنيا گذاش��تي، وقتي براي اولين بار بغلت کردم 
چه احساسي داشتم؟ همه غم ها و غصه هاو سختي هايي 
که کش��يده بودم رو فراموش کردم. تو حاال شده بودي 
تنها يار و ياورم. هنوز شش ماه بيشتر نداشتي که پدرت 
مرد. تصادف کرد. نتونس��ته بود س��رعت موتور زهوار 
دررفت��ه ش رو کنت��رل کن��ه، زده بود به ي��ه کاميون و 
جادرجا مرده بود. راس��تش از م��ردن پدرت به عنوان 
ش��وهر خودم ناراحت نشدم. اونقدر آزار و اذيتم کرده 
بود که وقتي خبر مرگش رو آوردن حتي يه قطره اشک 
هم نريختم اما دلم براي تو مي س��وخت که بايد بي پدر 
بزرگ مي ش��دي. هنوز چهلم پدرت درنيومده بود که 
خانواده اش از خونه بيرونمون کردن. اونقدر بي وجدان 
بودن که حتي دلش��ون براي تو که نوه ش��ون بودي هم 

نسوخت...« 
از جايم بلند شدم و کيف لوازم آرايشم را 
با غيظ روي ميز توالت کهنه و درب و داغانم 
کوبيدم و با عصبانيت گفتم: »دوباره که قصه 
حسين کرد شبستري سر دادي؟ باباجان، من 
ديگه حرفاي تو رو از بر شدم. آره مي دونم بعد 
از اينکه از خونه بيرونمون کردن تو با خواهش 
و التماس يکي از همس��ايه ها رو راضي کردي 
که زيرزمين نمور خونه شون رو بهت اجاره بدن. بعد هم 
در حاليکه من رو مي بستي به کولت تو خونه هاي مردم 
کلفتي مي کردي و اونقدر مکافات کش��يدي تا تونستي 
ي��ه ج��اي مثال بهت��ر اجاره کني و زندگي مون رو س��رو 
سامون بدي! همه اينا رو مي دونم... پس دليلي نداره که 
تو دوباره بخ��واي بهم يادآوري کني. تو کتک خوردي، 
تحقير شدي، سختي کشيدي تا منو بزرگ کني اما اشتباه 
کردي. مي خواس��تي وقتي فهميدي حامله اي بچه ت رو 
که من خاک بر س��ر باش��م، سقط کني! تو که وضعيت 
زندگي ت رو مي دونس��تي چرا حاضر شدي اجازه 
بدي يه موجود بي گناه پا به اين دنيا بذاره؟ گناه 
م��ن چي بود که به قول تو بايد بي پدر بزرگ 
بشم و حسرت داشته هاي همسن و ساالي 
خ��ودم رو بخورم؟ حاال ه��م به جاي اينکه 
درکم کني، ش��دي واعظ و هر روز نصيحتم 
مي کني که چي؟ مي خواس��تي بعد از مرگ 
بابام ش��وهر کني و بري پي زندگي ت. من 
رو هم مي بردي مي ذاشتي پرورشگاه. اصال 
مي ذاش��تي س��رراه. تو به قول خودت واسه دل 
خودت واس��ه اينکه من بهت اميد مي دادم به پاي 
من نشستي پس ديگه اين همه منت نذاز سرم که هر 

کاري کردي واسه خاطر من بوده!« 
مادر به سمتم براق شد و گفت: »تو ديگه خيلي گستاخ 
ش��دي »عاطفه«! اصال مراقب حرف زدنت نيستي. هر 
چي بيش��تر بهت آزادي مي دم بي پرواتر مي شي. اصال 
حاال که اينطوريه امروز حق نداري از خونه بري بيرون. 
ديگ��ه اجازه نميدم هر جا دلت مي خواد بري و هر کاري 

دلت مي خواد بکني که اينطوري وقيح بشي!« 
در حاليک��ه مانتويم را مي پوش��يدم گفتم: »حوصله 
جرو بحث با تو رو ندارم. امروز جمعه ست و من و دوستام 
با هم مي خواييم بريم کوه و هيچکس نمي تونه مانع رفتنم 
بش��ه!« مادر با عصبانيت چانه ام را با دس��تش گرفت و 
صورت��م را باال آورد و گف��ت: »همين که گفتم! مگه من 
مادر تو نيس��تم عاطفه؟ پ��س چرا باهام اينطوري رفتار 
مي کني؟« اعصابم دوباره به هم ريخته بود. با دس��ت به 
تخت س��ينه مادر زدم  و گفتم: »نه، تو مادر من نيس��تي. 
من ازت بدم مياد. همه دوس��تام مادراي تحصيل کرده 
و ب��ا س��واد و خانم دارن اما م��ن چي؟مادر من يه کلفته، 
از صبح تا ش��ب ميره خونه اين و اون و توالت مي ش��وره 
تا يه پول بخور و نمير واس��ه س��ير کردن ش��کم بچه ش 
در بي��اره. اين از نظ��ر تو نهايت مادريه اما از نظر من نه! 
ت��و هيچ وق��ت به اين فکر کردي که م��ن تو اين جامعه 
لعنت��ي چه عذابي مي کش��م؟ هيچ وق��ت درک کردي 
که وقتي همکالس��ي هام واس��ه نداشتن کيف و کفش و 
مانتوي نو مس��خره م مي کردن چه عذابي مي کشيدم؟ 
هيچ وقت تونستي درک کني که چه دردي مي کشيدم 
وقتي دوس��تام مي خواستن بيان خونه مون و من مجبور 
بودم به هر بهونه بپيچونمشون. تو مي توني اينا رو درک 
کن��ي؟!« اينها را ک��ه گفتم مادر شکس��ت. روي زمين 
نشست و سرش را در ميان دستانش گرفت و گفت: »تو 
خيلي بي رحمي عاطفه. به جاي اينکه مرهم دردم باشي 
اين حرفا رو بهم مي زني؟!« بي اعتنا به حرف مادر ش��ال 
قرمزم را روي س��رم انداختم و موهايم را روي صورتم 
پخش کردم و گفتم: »من دارم مي رم. لطفا مزاحم تفريح 
من نشو!« اين را گفتم و بي اعتنا به گريه هاي مادر از خانه 

بيرون رفتم...    
٭٭٭

م��ن دختري ش��انزده س��اله اما بي نهاي��ت لجباز و 
س��رکش بودم. وقتي تفاوت هاي بين خودم و همس��ن و 
ساالنم را مي ديدم و حس مي کردم وجودم از خشم لبريز 
مي ش��د. همه شان زير س��ايه پدر و مادر زندگي آرام و 
بي دغدغه اي داشتند اما من چه؟ از وقتي چشم باز کردم 
طعم فقر را چش��يدم. هر چند مادرم براي تامين مخارج 
زندگي مان همه ت��الش خودش را مي کرد با اين وجود 
اما هميشه هشتمان گرو نهمان بود. تا وقتي بچه بودم به 
قول مادرم همدم و مونسش بودم اما بزرگتر که مي شدم 
دي��دن آس��ايش و رفاه زندگي ديگ��ران آزارم مي داد. 
ش��ب هاي امتحان به جاي داشتن دلهره براي امتحان، 
داد و فرياده��اي صاحبخانه توي گوش��م زنگ مي زد و 
دلهره داش��تم بابت اينکه: »اگه مامان نتونه اجاره عقب 
افتاده خونه رو جور کنه چي؟« هميشه از اوضاع و احوالي 
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عاطفه...!


