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من  ،امباقم وارخطا شد ،رویه اش در برابر من اندکى تغییر کرد .شد تداوم زندگى پیدا

دو عدد دوشکى که تنها در  ،اتاقى زندگى میکردم که با فرش مندرسى مستور بود در

زیر پوشى بود در دو طرف اتاقم افگنده شده بود و دو اتاق دیگر که یکیش مهمان 

بود در یکى از روز ها که من  جللخیلى م ،اتاق خواب خود شانخانه بود و دیگرش 

دخترک بزرگم که در آن وقت هشت سال  مکتب رفتم وقتى بر گشتم دیدم سر بینى

وقتى پرسیدم گفت  ؛داشت خراشیدگى بوجود آمده و اطراف چشمهایش کبود شده بود

آنها وقتى تشناب میرفتند مایندر از عقب شان میرفت تا آنها را اذیت  ،افتادم افگار شدم

لش بود دخترک کوچکم که چهار سا .کند به بهانه اینکه اطراف تشناب را کثیف نسازید

 را حق گشت و گذار حتى در اتاق خود ؛در عدم موجودیت من مثل بت مى نشست

وقتى ضرورت به تشناب میداشت نوک فرش را بلند کرده در کنج خانه رفع  ،نداشت

دوان به دهن دروازه اتاق  ـ  یک روز وقتى پدرش از وظیفه آمد دوان .میکردحاجت 

پدرش بسویش لبخند زده در اتاق خودش  ،دنار پرده پدرش را دیده سالم داکاز ،رفته

هم در  دختر را میداد زیرا دو دلم گواهى بد ،فرداى آن روز وقتى رفتم وظیفه ،رفت

وقتى ما میرفتیم برادرش هم به مکتب  ،همان مکتب با خودم شامل مکتب ساخته بودم

اتاق وقتى آمدم دیدم پارچه هاى شیشه بوتل شربت در  ،میرفت این طفلک تنها میماند

اما دست و رویش شستگى بود وقتى  ،و روحیات طفلک هم خراب استپراگنده است 

با  ؟آرام به گریستن پرداخت پرسیدم چراـ مرا دید خودش را در بغلم آنداخته آرام 

اما ازحرکاتش چیزى نگرفتم او را نوازش دادم در آغوشم  ؛دستش به دهلیز اشاره کرد

زیرا پس از  ،برایش مانده نباشى داده نمیتوانستمخوابش برد وقتى شوهرم میامد من 

یکى از حرفهایش که دایم در برابر من  ،رفتنش امباق برایم پوچ و ناسزا میگفت

زياد چاپلوسى نکن   .سنجاق زنگ زده در کاغذ نميرود کهاستعمال میکرد این بود 

که چقدر زن کوچه خدان  ،تاريخت تير شده اگر تو زن ميبودى مرا بااليت نميگرفت

اما ظلمش بیش  ،میگفتم  جاهل است ،در ابتدا از خیلى سخنهایش میگذشتم !لنده دارى 
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وى براى اینکه جلو شخصیت یابى  .اگین تر شده بودنیش زبانش هم زهر ،از حد شد

او که قد و  ،یرشدم صدایم را بکشمزیک روز ناگ .چنین میکرد ،مرا در خانه بگیرد

 .تا همسایه آمده مرا نجات داد ؛قامتش دوچند من بود مرا تا توانست لت و کوب کرد

یک فرش برایم خریدم و دوشکها را هم نو کردم اما او براى  هرفتگمعاش اولم را 

در خانه  اینکه مرا در وظیفه هم آرام نگذارد به ظلمش باالى پسرم و دخترکم که

و به خانه آمدم تشناب رفتم تا یک روز وقتى از وظیفه بر گشتم  ،دمیماندند ادامه دا

 که صبح در تن اش کردم  دست و روى خود را تازه کنم که دیدم پیراهن سفید دخترکم

دیدم دخترکم آرام در گوشه  ،مدمآدر خانه  ،با خون آلوده در کنج تشناب گذاشته شده

دیدم  ؟پرسیدم چرا ؛ى اش هنوز هم چتکه هاى خون دیده میشوداطراف بین نشسته در

بینى اش هنوز هم خون  داخل  ،رویش را دیدم و سرسراسیمه شده  ،پ زده نمیتواندگ

دهنش را باز کرد زبانش را کشید زبانش توسط  ،حیران بودم چرا حرف نمیزند داشت

رم هم آن روز آله جارحه  خراش عمیق خورده بود که مانع حرف زدن او میشد شوه

 ،نخست گفت من خبر ندارم ؟رفتم نزد امباقم پرسیدم که دخترم را چى کرده ،خانه بود

ت داخل ئشوهرم از اینکه من با جر .گفت از زینه افتیده و زبانش افگار شده ا  اما بعد

 ترموز ؛زد مسره داشت ب قرار اى که در مقابلشچموضوع شده بودم با ترموز پر از 

دستهایم هم  ،رویم به سوزش شد و سر ،شکست و چاى جوشش بر سرم پاشیده شد

او براى اینکه موضوع کامال به نفع خودش تمام شود رفت پس از چند  ؛سوخته بود

یده تدقیقه با دختر همسایه تفاهم کرده او را آورد تا شاهدى دهد که دخترک از زینه اف

اما طفلک  ؛میکرد که بگوید چرا چنین شده دپدرش باالیش تاکی ،طفلک چیزى نمیگفت

 زیرا تهدید به این شده بود ،در حالیکه میلرزید از زیر چشم بسوى مادر اندرش میدید

اما قسم  ؟که دخترک چنین شده خبر دارى  زن را قسم دادم که تو .که چیزى نگوید

دم را همه وجو .ن پاک را از روى المارى گرفته به زمین زده قسم خوردآخورده قر

فردایش وقتى مکتب   ،ن  شرم  نداردآاز قر لرزه گرفته دیدم این زن از خدا نمیترسد
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درحالیکه براى پسرم که نزدیک خانه بود دلم  ،میرفتم دخترکم را هم با خودم بردم

دخترک را در روى مکتب براى چپراسى رها کرده درس رفتم  در نزدیک  .خون بود

بود  (سالله)آنها که بنام  ۀیردر نش رهنگى جوانانکانون ف یک مجتمع بود بناممکتب 

چاشت آنجا همراه با دخترانم نان میخوردم و بقیه روز را  ،براى خود کار پیدا کردم

بعدش میامدیم خانه و دراتاق خود  ،چمن حضورى مى نشستیم تا هوا تاریک میشد

جاده هاى غربت در )من به نوشتن کتابم بدون اینکه نان بخوریم کودکان مى خسپیدند و

گرفته در زیر بوتهاى امباقم هیچ که از دستس نمیشد بوتهاى مرا  ...ادامه میدادم( 

اما بوتهاى خود و  ،کودکانم  میگذاشت و آنرا در پایانترین بخش دهلیز میگذاشت

وقتى شوهرم خانه میبود  میگذاشت در باالیى  را پاک و رنگ کرده کنارهم شاشوهر 

که میرفت کاغذ را گرفته در دهن دروازه  بحتى تشنا ؛تزیر کنترولش قرار داش

بگفته امباقم که  ؛ا شوهرم قطع شده بودبتمامى مراودتهاى من  و. منتظرش مى ایستاد

 .از تو نميگذرم ،برايش گفته بود که اگر زن نکاح شده گيم هم از نزدم رفت مشوهر

مده چیزى را از دست پسر امباقم آ ،آن روز صبح وقتى آماده رفتن بسوى مکتب شدیم

دخترک او را تیله داد سر پسرک  که من دوست شان هم داشتم به  ،دخترم گرفت

دستش را  ،وقتى مادرش آگاهى یافت آمده دخترکم را سیلى باران کرد ،دروازه خورد

یک  ،آب یک ساعت ؛با همدیگر شان جدال هم میکنند ،گفتم طفل ها نمیدانند هگرفت

دیگر هم بروى دخترکم  یک سیلى بر گشت  چرا میزنى شان  دوباره ؛ساعت آتش اند

دیگر از آن روز به بعد هر وقتى که  ،حیران بسویش میدیدم ـ  من حیران .نواخته رفت

 ،باید در بالکن آن اتاق سایه رخ که به من داده بودند قفل میبودم ،من در خانه بودم

ها دهلیز آشپز خانه و تشناب ها را نه خا ،ناگزیر بودم همه جا را براى او رها کنم

زندگى براى ما به یک زندان مبدل شده  .گاهگاه دزدانه براى رفع ضرورت میامدیم 

وقتى میرفتم   ،آن روز هم با فکر ناراحت بسوى مکتب رفتم چون پنجشنبه بود ؛ بود

خانه  در رفتم اتاقم را قفل نمیکردم آن را کمى مزین کرده بودم اما وقتى من  ،مکتب
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 ،دوشکها را مى سوختاند ، جاى ـ  جاى خط میکرد ـ  دیوار ها را خط ؛داخل شده

اما  ،آن را گرفتم بدست بچه گکش داده پاره کرده  حتى یک روز دیدم تذکره ام را

چون روز  ،مکتبرفتم دختران را گرفته  ، فرداجاى نمبرش را از بین برده بود

ى هم فعالیت نداشت ناگزیر رفتیم در چمن پنجشنبه بود پس از چاشت کانون فرهنگ

گلویم بغضى بود که اگر مى کفید شاید تا  در ،حضورى نشستیم تا ساعت هاى سه بجه

بیادم  .اما خودم را مثل همیشه به خاطر اطفالم کنترول میکردم ،عصر ها میگریستم

هم پشت آب و سپس  ،آمد که پسرکم از مکتب میاید و حاال او را شکم گرسنه میفرستد

 .پدرت حرف نزنىاز گوشهایش گرفته سرش را به دیوار کوبیده میگوید که با 

م یاهدر راه دخترک میامدیم  مکروریانطرف  پیاده از شاه شهید مثل هر روز ـ  پیاده 

آن روز  ؛ذله میبودم و خیلى مانده ،هر روز وقتى خانه میرسیدم ؛ساعتیرى میکردند

اقها بنها هم امآکه سومى ام  خانمهاى ایور ؛اتاق دیگر نشستم در درکنار دیوار هم 

به اشاره  نمود امباقم  آنها به را  کودک برخورد صبح دو ۀقص انگار ؛ودندبودند آمده ب

 :خشم به من خطاب کرده گفت با در اتاق من آمده بدون مقدمه و ؛زن خورد ایورم

 ،میدهمهاى مردم درس  نجا براى اوالدآگفتم بلى از مکتب آمدم در فاحشه آمدى ؟

زن ناگهان باالى من پرید من هم که از یکسو پنج  !اشتباه میکنى من فاحشه نیستم

ساعت درسى را در مقابل شاگردان مى ایستادم و دو ساعت دیگر هم پیاده آمدن  

 ،با یک حرکت ناگهانى او به زمین افتیدم ،رنجهاى گذشته زندگى ناتوانم ساخته بود

 ،گلویم را فشار داد آخر تا حد ى سینه من نشست وباال ،گریه وفغان شدند اطفالم در

نفس هاى اخیرم را میکشیدم که اوالد ها دوان ـ  دوان  ،مرگ را با چشمان خودم دیدم

که مثل فیل باالى  شوهرعمۀ شان او را ،رفته از اتاق دیگر شوهرعمه شانرا آوردند

وچکش را عصر طفل ک ،صدایم نشسته بود ؛ندبلندش کرد ،سینه مورچه نشسته باشد

صدایم شیشته بود  !آورد و در آغوش من گذاشته گفت مرا کسى دیگرى گفت چنین کنم

همان عقده که در چمن حضورى در گلویم بغض  ؛تحرک از وجودم ربوده شده بود
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خیلى روحیاتش با ؛پسرکم از مکتب آمد ه درهمان لحظ ،به گریه  مبدل شد شده بود

حتى  ،براى اینکه زیر تهدید بودپسرکم  !میگریستم من  ،خراب شده بود مندیدن 

کوچکش یک   اما من او را درک کردم که در درون ؛نتوانست عکس العمل نشان دهد

عصر روز وقتى  .هویت آن خیلى مقاومت میکرد که براى دفاع از توفان برپا شده بود

 شوهرم آمد هنوز هم میگریستم اما او بدون اعتنا به گریه من پتویش را بگرد خویش

  .پیچیده بیرون رفت

خواست تا  آمد و پارتمان آفردا صبح صاحب  ،راحتى تمام سپرى کردمشب را با نا 

رفتم تا آن را با شوهرم شریک  ،در ذهنم پدید آمد ۀمفکور ،خالى کنیم خانه اش را

خانه به برایش گفتم شما  ؛خانه باهم راز و نیاز میکردندآشپز بسازم او با خانمش در

 .پدرم ۀپس اگر اجازه تو باشد من میروم به خان ،آن جا یک اتاق است ؛رویدشاشهید می

شوهرم با خانمش مشوره کرد و گفتند درست است من هم که خداوند رحم کرده بود که 

 از معاش خود  آن زندان رهایى بخشد تنها همان فرش و دوشک را که خودم مرا از

بکس  ،یک دیگ دو عدد کاسه یک چاینک  ،ساخته بودم همراه با دوسه عدد گیالس

جا هاى خواب مان با تخته سیاه درسى آنها گرفته سوار موترى  ،هاى لباسهاى اطفالم

 .شده به خانه پدرم آمدم

 در انتظار يک افق روشن

 ادامه دارد                               
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