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ازدواجمان رفت س��ربازی و من زیر دس��ت عمه 
خانم آش��پزی یاد گرفتم و ای��ن که چطور اتاقها را 
جارو برقی بکش��م و با زنهای همسایه چه رفتاری 
داش��ته باش��م. از همه مهم تر رفتار مناسب با دو 
ع��روس بزرگ خان��واده را مدام به من گوش��زد 
می ک��رد. از زندگی دو پس��ر بزرگش خیلی راضی 
نبود و می خواس��ت زندگی این پسر آخر را نجات 
بده��د برای همین همه چیز را طبق قواعد خودش 
جلو می ب��رد. من هم اطاعت می ک��ردم اما بعد از 
چند س��ال خسته شده بودم. محمد که از سربازی 
آمد در یک اداره ی دولتی مش��غول به کار ش��د. 
من هم حس��ابی در کار های خانه و آش��پزی خبره 
ش��ده بودم. اما این برای زندگی ما کافی نبود. عمه 
خانم دائم دس��تورالعمل صادر می كرد در همه ی 
امور زندگی مان دخالت می کرد و می خواس��ت ما 
بهترین باش��یم. هر کجا می نشست از من تعریف 
می کرد و این که جای خالی دختر نداشته اش را پر 
کرده ام. همین حرف ها مجبورمان می کرد زندگی 
مستقلی برای خودمان نسازیم. تا باالخره یک روز 
محم��د با برگه ی انتقالی اش ب��ه تهران آمد خانه. 
خیلی خوش��حال بود. من اما می دانستم عمه خانم 
از این خبر خوش��حال نخواهد شد. او نمی خواست 
ما از خانه اش برویم. اما محمد هم مثل من در سر 
س��ودای یک زندگی مستقل را داشت. یازده سال 

از ازدواجمان می گذش��ت و حاال دیگر نه من و نه 
محمد بچه های بی دست و پا و بی تجربه نبودیم. 

باالخره عمه خانم با اشک و آه بدرقه مان کرد. 
تم��ام راه من و محم��د ذوق زده ی ای��ن بودیم که 
باالخره خانه ی مستقل خودمان را خواهیم داشت. 
در تهران ی��ک آپارتمان کوچک اج��اره کردیم و 
زندگی م��ان را با بچه هایمان از س��ر گرفتیم. اما به 
ماه نکشید که دلتنگ شدیم. تازه می فهمیدم بدون 
کمک عم��ه نمی توانم دو تا بچه ی ق��د و نیم قد را 
بزرگ کن��م. دلتنگ خانواده هایمان ش��ده بودیم. 
تهران چیزی برای ما نداشت. برای عمه نامه نوشتم 
که به دیدن ما بیاید. وقتی آمد تا چند ماه نگذاشتم 
برگ��ردد. بعد از او مادرم آمد و بعد از آن خواهرم. 
دی��دم بدون خانواده نمی توان��م زندگی کنم. برای 
همین بعد از س��ه سال من و محمد تصمیم گرفتیم 
برگردی��م تبریز. به خانه ی عمه خانم برگش��تیم و 
این بار قدر آن خانه را بیشتر می دانستیم. همه چیز 
انگار عوض ش��ده بود. حاال عمه خانم پیر شده بود 
و به مراقبت نیاز داش��ت. به قول خودش این بار او 

با ما زندگی می کرد نه ما با او. 
چند س��ال بعد عمه خانم ف��وت کرد و خانه ی 
پدری فروخته ش��د. ما زندگی مستقل خودمان را 
داشتیم ولی همیش��ه دلتنگ همان چیزی هستیم 

که روزگاری قدرش را نمی دانستیم.

برد. به س��عید گفتم این قرار ما نبود. من این طوری 
نمی توان��م به خانواده ام کمک کن��م. اما برایش این 
حرفها اهمیتی نداش��ت. فکر می ک��رد آنها دارند از 
من س��وء استفاده می کنند و باید خودشان گلیمشان 
را از آب بکش��ند بیرون. با این کار هایش مرا روز به 
روز ناراحت ت��ر می کرد. بچه ام ش��ش ماهه بود که 
متوجه ش��دم دوباره باردار هس��تم. حاال باید تک و 
تنه��ا از دوتا بچه ی قد و نیم ق��د مراقبت می کردم. 
سعید هم خوش��حال بود که یک خانواده ی پر سر و 
صدا دارد. به من فقط اجازه می داد هفته ای یک روز 
به دی��دن مادرم بروم. مادرم اصرار می کرد که من 
زندگی ام را به خاطر آنها خراب نکنم. خواهرم هفده 
ساله ش��ده بود و خیلی زودتر از سنش بزرگ شد و 
مس��وولیت نگهداری از مادرم ب��ه گردن او افتاد. با 
اولین خواس��تگاری که داشت ازدواج کرد و آن هم 
به اصرار س��عید بود. می گفت هر چه زودتر س��ر و 
س��امان بگیرد باری از دوش ما برداش��ته می شود. 
درحال��ی که آنها خیل��ی وقت بود ک��ه دیگر باری 
ب��رای ما نبودند. اما از قضا همس��رش مرد بس��یار 
مهربان و دلس��وزی بود و هرآنچه که س��عید برای 
خانواده ی من نکرد او انجام داد. همه ی حواسش به 
برادر کوچکترم بود. مثل یک پس��ر دلسوز از مادرم 
مراقبت می کرد و طبیعی بود که همه او را بیش��تر از 
سعید دوست داش��تند. تازه آن موقع بود که سعید 

فهمی��د که داماد کم لطفی بوده و تازه حس��ادت هم 
می کرد که چرا داماد کوچکتر اجر و قرب بیش��تری 
دارد؟!  این مس��ائل شده بود بگو مگوی هر روز ما... 
زندگی را برایم جهنم کرده بود. نمی دانس��ت از دنیا 
چ��ه می خواهد. از یک طرف م��را از خانواده ام دور 
می کرد و از طرف دیگر انتظار داش��ت او را بیش��تر 
از داماد دیگر دوس��ت داشته باشند. به هر بهانه ای 
جن��گ و دع��وا راه می انداخت. با بچه ه��ا بدخلقی 
می ک��رد و من تازه ب��ه وجوه نادرس��ت روح او پی 

می بردم. 
یک��ی دو بار ب��ه قهر رفتم خان��ه ی مادرم ولی 
چیزی عوض نش��د. از من و بچه ها نفرت داشت. 
فکر می کرد ما هم او را دوست نداریم. این حس که 
هیچ کس دوس��تش ندارد تازه داشت به چشمش 
می آمد. در خانواده ی خودش هم وضعیت بهتری 
نداشت. خواهر وبرادر ها با او مهربان نبودند همان 

طور که او هم محبتی به دیگران نداشت.
هشت س��ال زندگی کنار س��عید برایم جهنم 
بود. مادرم ش��ش ماه پیش فوت کرد و بعد از آن 
دیگ��ر انگیزه ای برای ماندن در این زندگی ندارم. 
می خواه��م از او جدا ش��وم. او هیچ محبتی به من و 
بچه ها ندارد خودش هم با این جدایی موافق است. 
انگار از دس��ت ما خس��ته ش��ده. او انگار از دست 

همه ی دنیا خسته است.
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