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بدترين ظلم يك انسان

اصل�ًا هم�ان ش�بي ك�ه آقاي س�االري پيش�نهاد ازدواج داد به اي�ن موضوع فكر ك�ردم ،من خوب ميدانس�تم آقاي س�االري پولهاي�ش را كجا
زندگي هيچ وقت با من س��ر س��ازش نداشت.
هميش��ه بايد براي دس��ت آوردن هر چيزي تا پاي
جان ميجنگيدم و دست آخر هم زندگي اول چيزي
را از م��ن ميگرف��ت و بعد چيزي را ب��ه من ميداد.
همه عمرم در س��ختي گذشت .چشم كه باز كردم و
دس��ت چپ و راستم را كه شناختم فهميدم خانواده
خوبي ندارم .من دختر بزرگ بودم ،دو خواهر و يك
برادر كوچكتر از خودم داش��تم .در خانهاي زندگي
ميكرديم كه شراكتي بود و دو عمو و تنها عمهام هم
آنجا زندگي ميكردند .خانهاي قديمي كه دورتادور
آن اتاقهاي تو در تو قرار داشتند.
عموهايم با هم در كار شريك بودند .مغازه ميوه
فروش��ي كوچكي را اجاره ك��رده بودند و با هم آنجا
كار ميكردند.
وضعش��ان چن��دان تعريف��ي نداش��ت .هر ماه
بعد از كس��ر اج��اره و پول آب و ب��رق مغازه ،چيز
زي��ادي ته دخلش��ان نميماند .با هم��ان اندكي كه
ميماند گذران زندگي ميكردند .شوهر عمهام هم
دستفروش بود و گوش��ه بازار دستفروشي ميكرد.
اما پدر من نقاش س��اختمان بود .بايد وضع و اوضاع
زندگي ما از بقيه بهتر به نظر ميرس��يد ،ولي اينطور
نبود .مادرم ميگفت س��الها قبل همكاران پدرم از
روي بخ��ل و حس��ادت او را معتاد كردند .نميدانم
ش��ايد هم پدرم خودش دلش ميخواس��ت معتاد
ش��ود ،هرچه بود با اعتيادش زندگي خودش و ما را
نابود كرده بود .كاش فقط اعتياد داش��ت و حداقل
قاچاق فروشي نميكرد .كار كثيفي كه باعث ميشد
ه��ر از چندي يك بار دعواي مفصلي در خانه به راه
بيفتد .عموهايم خيلي كاري به كار ما نداش��تند .اما
شوهرعمهام وقتي كسي دنبال جنس ميآمد خيلي
عصب��ي ميش��د .بارها يقه پدرم را چس��بيد و داد و
فرياد راه انداخت كه اينجا زن و بچه زندگي ميكند
و پ��درم اجازه ن��دارد آدرس خان��ه را به آدمهاي
معت��اد بدهد .پدرم كه كينه ش��وهرعمهام را به دل
گرفته بود ،نه تنها دست از اين كارش برنداشت كه
خانهمان را محل موادكشي كرده بود.
خوب يادم هس��ت من و بقيه را بيرون ميكرد و
بعد هم بساط دود و دمشان را راه ميانداختند .بوي
بد جا مانده از مواد ،موكت سوراخ سوراخ شده كف
جايي كه ما به آن آش��پزخانه ميگفتيم ،همه نشان
ميداد كه پدرم و بقيه مشغول چه كاري بودند.
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مادرم ميگفت اوايل با اعتياد و قاچاق فروش��ي
پدرم خيلي مش��كل داش��ت ولي به تدريج بيكاري
پدرم و گرس��نگي ش��كم چهار بچه قد و نيم قدش
باعث ش��د تا بااين موضوع نه تنه��ا كنار بيايد بلكه
گاهي خ��ودش هم براي پ��درم م��واد جابجا كند.
نميدانس��تم بايد او را سرزنش كنم يا اينكه تحسين
كن��م .مادرم زن تنهايي بود .تم��ام خانوادهاش او را
به خاط��ر ازدواجش با پدرم طرد كرده بودند .همه
زندگياش پدرم بود و ما چهار بچه.
گاهي باگريه براي��م درد دل ميكرد و ميگفت
چه كند كه نه در خانه پدرم دلش ش��اد اس��ت و نه
روي برگش��تن س��مت خانوادهاش را دارد .مجبور
اس��ت به خاطر ما هر خفّت و خواري را تحمل كند و
بماند و بس��وزد و بسازد .براي من مادرم نمونه زني
بود كه زندگياش را پاي بچه هايش ميسوزاند.
طبيع��ي ب��ود ك��ه عموها و عم��هام م��ادرم را
دوس��ت نداشته باشند ،آنها او را مقصر اعتياد پدرم
ميدانس��تند درحاليك��ه بيتقصيرترين فرد مادرم
ب��ود .دلم برايش خيلي ميس��وخت اما كاري هم از
دس��تم برنميآمد .مادرم ش��بانه روز مرا نصيحت
ميكرد كه حواس��م را جمع كنم ت��ا مثل او ازدواج
نكن��م .ميگفت ي��ك تصميم غل��ط ميتواند همه
زندگيات را نابود كند .ميدانس��تم تنها چيزي كه
او را خوش��حال ميكند اين اس��ت كه ببيند زندگي
بچههاي��ش بهت��ر از زندگي خودش اس��ت .كاش
واقعًا اين اتف��اق ميافتاد و زن بيچاره كمي از درد و

غمهايش كم ميش��د .اما اينطور نشد .حداقل براي
م��ن كه به قول م��ادرم زندگيام باي��د الگوي بقيه
ميشد ،اينطور نشد.
هنوز دبيرس��تان را تمام نك��رده بودم كه برادر
همكالس��يام به خواس��تگاريام آم��د .هم محلي
خودمان بودند .ميدانس��تند پدرم معتاد اس��ت و
اوض��اع زندگيمان تعريفي ن��دارد ،با اين حال آمده
بودند خواستگاري .مادر دوستم مرتب ميگفت ما
از اين خانه يك دختر ميخواهيم.
از هم��ان موق��ع از او بدم آمد .ان��گار آمده بود
يك تابلو را از ديوار خانهاي كه در حال ريختن بود،
بردارد و برود! مرا جدا از پدر و مادرم ،حتي خواهر و
برادرهايم ميديد .مادرم وقتي رفتار و نگاههاي مرا
ديد ،دس��تم را گرفت و برد گوشه همان جايي كه ما
به آن آشپزخانه ميگفتيم.
بعد شروع كرد به حرف زدن .سرم پايين بود و
در حاليكه ب��ه حرفهاي مادرم گوش ميدادم دنبال
س��وراخ تازه موكت ميگش��تم .مادرم گفت به اين
فكر نكنم كه درس بخوانم و دانشگاه بروم .ميگفت
هرچه زودتر از خانه كه نه ،جهنم پدرم بيرون بروم
برايم بهتر اس��ت .حتي اگر ش��ده مجبور باشم قيد
آنها را بزنم .ميدانس��تم ميترس��د يك روز اتفاقي
برايم بيفتد .همه ترس ونگرانياش را ميفهميدم .از
طرف ديگر رفتن من باعث ميش��د يك نفر نانخور
مصر است
از آن خانه كم ش��ود .وقتي ديدم مادرم ّ
كه م��ن ازدواج كنم ،هيچ نگفتم و ب��ا بغضي كه در

