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ب��رای من و پسرش��ان یک اتاق ب��زرگ را آماده 
کرده بودند. پس��ر عمه را خیلی نمی شناختم. آنها 
خیلی به روس��تا نمی آمدند و ما هم خیلی به تبریز 
نمی رفتی��م. ب��رای همی��ن برایم کام��أ یک آدم 
غریبه بود. من فقط ش��انزده سال داشتم و محمد 
نوزده س��ال داش��ت. عمه خانم راه و رسم زندگی 
ک��ردن را به من ی��اد داد. محمد یک م��اه بعد از 

می خرید و س��هم خودش از زمین کشاورزی را به 
پدرم بخش��یده بود. شوهرش در تبریز معلم بود و 
سه پسر داشت. زندگی شان از زندگی ما در روستا 
خوش رنگ و لعاب تر بود ولی نمی دانستم چرا مرا 
برای پس��رش انتخاب کرده بود. می توانست یک 
دختر شهری را انتخاب کند ولی مرا برگزیده بود. 
خوش��حال بودم. توی پوست خودم نمی گنجیدم و 

سریع رفتم خبر را به خواهرم 
دادم. خواهرم دو سالی از من 
کوچکتر ب��ود با بغض و  گریه 

مرا بغل کرد و گفت:
 پس می روی تبریز. 

بع��د  س��ال  تابس��تان 
جهیزیه ام را پشت یک وانت 
گذاش��تند و مرا فرس��تادند 
تبری��ز. قرار بود در خانه عمه 
خان��م زندگی کنی��م. حیاط 
عم��ه خانم ب��زرگ نبود ولی 

پدرم از تبریز که برگش��ت یک بقچه پارچه و 
نق��ل و نبات و یک النگوی طال همراهش بود. مادر 

همه را جلویم گذاشت و گفت:  
 ׳׳پیش��کش های عم��ه خان��م اس��ت. از ت��و 

خواستگاری کرده اند. برای پسر کوچکشان.׳׳ 
سرخ شدم. سرم را انداختم پایین. مادر دستم 
را گرفت و النگو را کرد توی دستم و با صدای آرام 
گفت:   ׳׳باالخره هر دختری یک روز می رود خانه ی 
بخت، ولی نمی خواهم به زور ش��وهرت بدهم. اگر 
می خواه��ی ع��روس عمه خانم ش��وی النگو را در 
دستت نگه دار، اگر هم نخواستی همین االن بقچه 
را جم��ع می کن��م و می دهم به یکی ک��ه برگرداند 

تبریز و...׳׳ 
چطور می توانس��تم ج��واب رد بدهم؟! هرچه 
داش��تیم از عمه خانم ب��ود. قالیچه ه��ای مادر را 

روزگاريقدرشرانميدانستيم تم��ام راه ذوق زده ی این بودی��م که باالخره 
خانه  مس��تقل خودمان را خواهیم داشت اما به 

ماه نکشید که دلتنگ شدیم

دارد. ب��رای همین صحبت هایم��ان خیلی زود به 
نتیج��ه رس��ید، هرچند که هیچ عش��ق و عالقه ی 
ویژه ای بین ما نبود. س��عید نزدیک به چهل س��ال 
داشت و می خواست بقیه ی عمرش را در آرامش، 
تشکیل خانواده بدهد. من اما فقط 22 سال داشتم. 
اما دس��ت روزگار آرزو های ب��زرگ را از من دور 
کرده بود و می دانس��تم باید مسوولیت خانواده ام 
را داشته باش��م. با اندک ارثیه ای که به ما رسیده 
ب��ود مادر و خواهر و برادرم به کمک مالی س��عید 
نیاز نداش��تند ولی به عن��وان یک حامی قطعًا به او 

نیازمند بودند.  
یک ازدواج بی س��ر و صدا داش��تیم. همه چیز به 
قاع��ده ای پیش رفت که س��عید می خواس��ت. بعد 
زندگ��ی ام را در آپارتمانی در نزدیکی محل زندگی 
مادرم ش��روع ک��ردم. مادرم س��خت مریض بود. 
ه��ر روز صبح می رفتم خانه ی آنها و به اموراتش��ان 
می رس��یدم. حواسم به درس و مشق بچه ها بود. اما 
این وضعیت فقط چند ماه طول کشید. سعید اصرار 
داش��ت من هر چه زودتر باردار شوم. فکر می کرد 
وقت زیادی برای پدر ش��دن ندارد، در حالی که من 

هنوز برای مادر ش��دن آماده نب��ودم. آنقدر اصرار 
کرد و کج خلقی نش��ان داد که باالخره باردار شدم و 
همین موضوع باعث شد کمتر به امورات خانواده ام 
برسم. مادرم سخت بیمار بود و بچه ها مجبور بودند 
خودشان از عهده ی مشکالتش��ان بر بیایند. بعد از 
تولد بچه، س��عید خانه را عوض کرد و گفت بچه به 
یک خانه ی بزرگتر احتیاج دارد و مرا آن س��ر شهر 

ب��رای ازدواج بای��د ب��ه خیل��ی چیز ه��ا فکر 
می کردم. اول از همه این که همس��ر آینده ام باید 
وضعیت خانوادگی م��را می پذیرفت. دو خواهر و 
برادر کوچک داش��تم و یک مادر بیمار که ممکن 
ب��ود هر آن از دس��تش بدهیم. پدرم خیلی س��ال 
پی��ش فوت کرده بود و قاعدتًا مس��وولیت خواهر 
و برادر های��م به گردن من می افتاد. برای همین به 
هر خواس��تگاری که داشتم، نمی توانستم فکر کنم 
جز آن دس��ته از آنهایی که می توانستند وضعیت 
م��را بپذیرند و تعداد آنها زیاد نبود. س��عید که به 
من پیش��نهاد ازدواج داد در واقع بهترین انتخاب 
به نظر می رس��ید. از بستگان دور پدرم بود و الزم 
نبود س��اعتها برایش از قصه ی پر فراز و نش��یب 
زندگی ام بگویم. می دانس��ت که از همان روز اول 
ازدواجم��ان مس��وولیت یک خان��واده را به عهده 

ازهمهدنياخستهبود
گفت��م ای��ن ق��رار م��ا نبود. م��ن ای��ن طوری 
نمی توانم به خان��واده ام کمک کنم. اما برایش 
ای��ن حرفه��ا اهمیت��ی نداش��ت. فک��ر می ک��رد 
آنه��ا دارن��د از م��ن سوءاس��تفاده می کنن��د
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