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 )ثمره و ميثاق(فصل اول 

 

 كوله ي ورزشيِ رو دوشيمو از اين شونه به اون شونه مي كنم صداي سوت و يه متلك

 )ماشــــاهللا( -

 سرمو برمي گردونم دوباره يه پسر ريزه ميزه ي ديگه و يه متلك ديگه

 )مرسي هيكل( -

 .دوباره يه پسر ديگه كه از قصد داشت تو شيكمم مي اومد.... اگه ميثاق منو مي ديد چي؟؟ حتما دوشّقه ام مي كرد.. اعصابم بهم ريخته بود

 آخه به تيپ من ميخوره كه اينكاره باشم؟.... آشغالها

پشت مانتوت به تنت نچسبه يا بايد مدام دستت به هيكل درشت داشتن خيلي سخته يا بايد مراقب باشي از .... مقنعمو رو سينم مرتب مي كنم

 .مقنعه ات باشه تا سينه هات زياد تابلو نشه

 خدايا چي مي شد من تو انگليس يا آمريكا به دنيا مي اومدم كه مدام تنم نلرزه و ناراحتي رواني نگيرم؟.... اوف

 .دستامو رو بند ساك مشت كردم...... سوت بعدي از بيخ گوشم گذشت

 .هر بار كه مسابقه داشتم مثل جن ظاهر مي شد...... هر چند شانس ندارم كه..... نه ميثاق پيداش نشهخدا ك

 

*** 

 

 .....به ساعت تو ماشين نگاه كردم

 .....خداكنه هنوز راه نيفتاده باشه..... واي يك شد

 شته است؟آخه من نمي دونم چرا بايد يه دختر بره سراغ ورزش؟ اونم واليبال؟ آخه مگه قحطي ر

حاال درسته كه هيكلش خيلي باحاله ولي اين دليل نميشه كه بخواد اين رشته ي مزخرفو ... خب برو ژيمناستيك كه هم باريك بشي و هم ظريف

 .ادامه بده

 .دستمو رو بوق گذاشتم.... اَه مدرسه تعطيل شده

 برو اَه چرا راه نمي ره؟.... برو.... دجون بكن

 .ه امروز كه مي خوام زود بيام اين رضاي نفهم بايد گير بده بهمي.... اينم از شانس منِ

ماشينو ماشين و پسرهاي متفاوت و دخترهاي اونيفرم پوش به هر طرفي سرازير مي شدن صداي قهقهه ي دخترها و .... دمِ مدرسه غلغله بود

 .متلكها ونيش باز پسرها رو مخم بود

 آخه اين چه وضعِ مملكته؟

 .مثل هميشه سرخود پا شده رفته... نه نبود.... نبود.... رو نگاه كردمهمون جاي هميشگي 
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 .....نگاهم رو دخترها مي چرخيد ... خوبه زنگ زدم و گفتم كه صبر كنه.... دوباره عصباني شدم

 .هيكلش از دور چراغ مي زد. خوشبختانه پيدا كردن قد و قامت ثمره تو اون جمعيت كار آسوني بود

 .د جون بكن...برو ديگه ...بوق ...بوق ...اشتم رو بوق دستمو دوباره گذ

 .پيداش كردم... آها اوناهاش

 ...كنارخيابون پارك كردم ودزدگيرو زدم 

اي خدا چرا بايد از بين اين همه .... با اون مانتوي تا زير زانو واون مقنعه ي بلند و اون كفشهاي ساده بازم تحريك كننده بود. چشمم بهش بود

 دختري كه من عاشقشم اين قدر آس باشه؟.... دختر

م اين چيزها رو مي بينم ولي هنوز برام عادي نشده با اينكه خيلي وقته دار.فكم منقبض شد..... يه پسراز كنارش رد شد و درگوشش چيزي گفت

 .نمي تونم قبول كنم كسي بهش متلك بندازه

 .دنبالش دوييدم و بازوشو گرفتم با مشت گره كرده و چشمهاي خشمگين برگشت به سمتم.... سرش پايين بود

 تويي؟...ا ...ولم كن عوضي  -

 .خشمش رفت و جاي خودشو به ترس داد... رنگش سفيد شد

 مگه زنگ نزدم به خانوم شفيعي گفتم وايسي؟ پس چرا صبر نكردي؟ -

 :سرشو انداخت پايين و با همون استايل مخصوص خودش گفت

 .صبر كردم نيومدي گفتم مامان نگران مي شه -

 .راه بيفت تو ماشين راجع بهش حرف مي زنيم -

نرود ميخ آهنين .... هزار بار باهاش بحث كرده بودم ولي نه.... نكرده بوددوباره چادرشو سر . خون خونمو مي خورد..مثل بچه ي آدم سوارشد 

 .حرف تو گوشش نمي رفت.... در سنگ

 :غريدم

 چادرت كو؟ -

 .روش به سمت خيابون بود و چيزي از نيم رخش معلوم نبود

 مي گم چادرت كو؟ چرا سرت نكردي؟.... با تواَما -

بازوي عضالني شو كه از زيرمانتوي طوسي مدرسه هم ..... و كنار خيابون تو يه جاي خلوت پارك كردمراهنما زدم .... قاطي كردم.. بازم سكوت

 .معلوم بود گرفتمو به سمت خودم برش گردوندم

 شيرفهم شد؟... وقتي دارم باهات حرف ميزنم به من نگاه مي كني -

 :بازوشو با غيض كشيد و گفت

هزار بار گفتم براي بار هزار و يكمين بار مي گم .... حيوونم كه بايد زد تو سرم... خرم... دم نيستممن كه آ.... چرا شيرفهم؟ بگو خرفهم شد -

 .نمي خواي نخواه... من از چادر بدم مي آد هميني كه هست مي خواي بخواه.... نمي پوشم



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  كاربر  انجمن نودهشتيا   moon shine -   ي انتظارثمره                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥ 

 .ري با مانتو بگرديمنم هزاربار گفتم براي بار هزار و دومين بار مي گم با اين هيكل و قد و قواره حق ندا -

 اصال تو چكاره اي؟.... دلم مي خواد -

 :پوزخندي زدم و گفتم

پس مثل بچه ي آدم، حرف گوش كن و يه . مالك زندگي تو منم. شوهر تو منم. مسئول تو منم. خوبه خودت بهتر مي دوني كه همه كاره منم -

... و حرف من حرف نمي زنه تا اينجا هم كه خوندي به خاطر گل روي من بودهمي دوني كه دايي ر.... كاري نكن شاكي بشم و نذارم درستو بخوني

 .هر چند اونقدر نمك نشناسي كه يه وقتهايي از اين كه وساطتتو كردم از دست خودم شاكي مي شم

نمي اومدم كار خودشو خودمم از اين لحن صحبت كردن خوشم نمي يومد ولي اگه جلوش در .... دندوناشو رو هم ساييد و روشو ازم برگردوند

 .منو نمي خوند.... مي كرد سرتق و خودسربود و حرف كسي مخصوصا

 .وقتي اين جوري ساكت مي شد و لب ورمي چيد مي خواستم يه لقمه ي چپش كنم... دلم پر شد از مهرش... به نيم رخ عصبانيش نگاه كردم

بعضي ها زير آبي ...... ما دختر جماعت حق ابرو ورداشتن نداشت هر چندثمره يه صورت معمولي داشت ابروهاي دخترونه چون تو خونواده ي 

 .مي رفتن و فكر مي كردن ماها نمي فهميم

چشم و ابروي مشكي و پيشوني نه ..... يه بيني گوشتي معمولي كه تو صورتش مي نشست نه خيلي بد بود نه خيلي عالي.... آره داشتم مي گفتم

 .بلند ونه كوتاه

فقط مي تونستم صفت درشت رو به كار ببرم .... چون نبود... نمي گم قلوه اي..... لبهاي درشتش بود.... مشخصه ي صورتشه تنها چيزي كه

 .حتي اون لبهاي درشت هم نمي تونست جز من كس ديگه اي رو جلب كنه.... صورتش خيلي عادي بود

چهارشونه و قد بلند بود فكر مي كنم قدش حداقل صد و هفتاد وپنج رو ........ ..به معني واقعي كلمه.... عالي... واي محشر بود.......ولي هيكلش

تخت سينه ي پهن و بازوهاي عضالني كه وقتي دست به سينه مي شد چشمها رو خيره مي كرد ومتاسفانه اين كار جزو عادات الينفك ... داشت 

 .ثمره بود

 .مي كرد و من شديدا از اين كار حذر مي كردم از پايين تنشم حرف نمي زنم كه ناخودآگاه فكرمو منحرف

يه دختر ايروني رو ببين با يه هيكل بي نقص عضالني ... نه اينكه فكر كني يه زن گنده ي آفريقايي تو ذهنت بياد نه.... هيكل ثمره درجه يك بود

 .كه وقتي با يه گردن خوش تراش و يه غرور خاص همراه بشه مي شه معنيِ كلمه ي ثمره

هرچند . حتي با همون تيپ ساده ومعمولي هم طرفدار داشت. هر وقت كه تو خيابون راه مي رفت تمام چشمها به سمتش مي چرخيد..... لعنتي

...... اونقدر جذبه پشت اون چشم و ابرو خوابيده بود كه همه درحد چند تا متلك بهش نزديك مي شدن ولي خوب اينم يه نوع مزاحمت بود ديگه

 .انه برام آروم و قرار نمي ذاشتكه متاسف

برخالف اينكه مي گفتم من مالكش هستم اون مالك ... زندگي من بود... اين دختر مال من بود........ از فكر ثمره يه لبخند پت و پهن اومد رو لبم

 .خودشم اينو مي دونست ولي دريغ از يه ارزن محبت. همه چيز من مال ثمره بود... روح و تنم بود

 .استم با مشت توي اون چونه ي شيش تيغه اش بكوبمميخو

من نمي خوام چادر سرم كنم مگه زوره؟ خدايي اگه رو بابا نفود نداشت و تهديد نمي كرد كه مانع ادامه تحصيلم مي شه عمرا ازش حساب مي 
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 پسره ي جفنگ.... بردم

 آخه يكي نيست بهش بگه بابا اگه من تورو نخوام حسابم چيه؟

 .خودش مي بره و مي دوزهمدام براي 

 .با يادآوري اينكه ممكنه پسررو ديده باشه لبمو گاز گرفتم ويه خنده ي مزورانه زدم

 .حتما ديده كه جوشي شده وگرنه ده دفعه اومده دنبالم و من رو بدون چادر ديده وهيچي هم نگفته....... آره فكر كنم پسره رو ديده

حرص دادن ميثاق يكي از تفريحات ..... اصال من مريض رواني بودم..... رو لبم جمع كنم ولي مگه مي شد سعي كردم اون لبخند گل و گشاد رو از

 .سالمم بود كه ناجور بهم مزه مي داد

 :با خودم گفتم

 .حتما وقتي ديده كلي رگ غيرتش باد كرده..... حقشه -

 .دوباره يه لبخند محو نشست رو لبم

 .خوره كه كبود بشه پسره ي الدنگبذار اونقدر حرص ب..... به جهنم

 ...حاال همچينم الدنگ نبود يعني اصال الدنگ نبود....لبمو گاز گرفتم

 .نيشم بسته شد وعذاب وجدان گرفتم

 .من دوستش نداشتم....متاسفانه سرجمع مي شد گفت براي يه مرد زندگي زياد از حد خوب بود ولي خوب

 .يه جورايي َتوهم مالكيت ورداشت ازهمون كوچيكي كه اسمامون و روهم گذاشتن

 ...همه جا اسم من زير سايه ي اسم اون بود... مدام مراقبت بيش از حد... مدام امر و نهي

 اَه آخه اين چه رسم مزخرفي بود كه تو ايل و تبار خاندان انتظار فقط خفت من يكي رو گرفته؟... ثمره و ميثاق همه جا با هم بود

 كي ديگه تو اين دوره زمونه اسم رو دخترش مي ذاره كه باباي ما رو حساب عرق فاميلي رو من گذاشت؟.. ...آخه يكي نيست بگه

 .انگار هميشه دوست داشتم باهاش مخالفت كنم..... جلوش درمي اومدم.... يادمه ازهمون كوچيكي با اينكه نيم مثقال وزن و نيم وجب قد داشتم

 .يوغ يه آدمي كه همش نه سال ازم بزرگتر بود برمذات عصيان گرم قبول نميكرد كه زير 

 .هميشه هر چي مي گفت برعكسشو انجام مي دادم

 .....اون مي گفت ماست سفيده من با هزاران هزار دليل و برهان الكي ميگفتم سياهه... اون مي گفت شبه من مي گفتم اال و بال روزه

 .اي اي اي چه زود گذشت

عرضم به خدمتتون ... مي پرسي چه جوري؟بذار برات بگم.... راهنمايي رفته بودم كه زندگي من از اين رو به اون رو شديادمه تازه به كالس اول 

 ....كه 

 .تقريبا دو ماه از شروع سال تحصيلي گذشته بود كه چشمم به جمال كاپيتان تيم واليبال مدرسمون افتاد

 .قد بلندترين وهيكلي ترين دانش آموز مدرسه بود

 .با معرفت بود و تريپ مرام. يلي بود واسه ي خودش. اون موقع سوگند يه سال از من بزرگتر بود و دوم راهنمايي درس مي خوند
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 .روزهاي اولي كه مي ديدمش تو حياط داره واليبال بازي ميكنه، غرق بازي خوب و پرشهاي عاليش مي شدم

 .كم كم به خودم اومدم و ديدم كه سوگند شده بت من

 .مخصوصا كه خيلي بچه ي باحال و بامعرفتي بود وهمه يه جورايي هواخواهش بودن. ه جا چشمهام دنبالش بودهم

 .سر تا ته مدرسه يه سوگند ميگفتن و ده تا از بغلش مي ريخت

 .اند مرام و معرفت بود و خداي رفاقت. يه گروه نوچه داشت كه هميشه همراهش بودن

 ....سوگند مي كرد كپي برداري مي كردم كم كم از هر چيزي كه منو شبيه

 خالصه.... استايل.... تيپ، قيافه، طرز صحبت

 .حتي يادمه با اون سن كمم برخالف نظر بقيه پامو تو يه كفش كردم و گير دادم كه مي خوام برم اين رشته رو ياد بگيرم

 .بابام كه همون اول يه نه ي قاطع گفت و خودشو راحت كرد

 .ردم قبول نكردهرچي از و جز ك

ل كرد كه يه اون جا بود كه براي اولين بار دست به دامن ميثاق شدم و بر خالف انتظارم كه فكر مي كردم عمرا ميثاق بتونه بابامو قانع كنه بابا قبو

 .دوره تو تابستون براي يادگيري برم

 .واي نمي دونيد چقدر خوشحال شدم اصال انگار دنيا رو بهم داده بودن

 .هـــــه خودشم كُپ كرده بود. ذوق داشتم كه همون جا پريدم تو بغل ميثاق و يه ماچ آبدار از لپاش گرفتم اونقدر

سال دوم راهنمايي رو درصورتي شروع كردم كه بعد از كلي تمرين و ممارست وارد تيم مدرسه شده بودم وعلنا يكي از يارهاي هميشگي 

 .سوگند

 ...هنوز كه هنوزه اسطوره ي من سوگند .... موزش مي ديدم كمكم كردچقدر تو اون دوسالي كه زير دستش ا

 .هركاري هم كه مي خوام انجام بدم اول عكس العملهاي سوگند تو ذهنم نقش مي بنده و بعد تصميم مي گيرم

 .االن هم تمام مخالفت و لجبازي هام با ميثاق به خاطر اين كه داره بهم زور مي گه وگرنه خيلي پسرآقاييه

 ....اون رفت و من شدم كاپيتان تيم و جايگزين سوگند... سال سوم از سوگند جدا شدم

 .تمام موفقيتم رو مديون سوگند بودم و حاال شده بودم سوگند دو

 .....همون تيپ وهمون استايل..... همون حركات وهمون شخصيت.... همون كارها و همون مرام

 .به جاي من مي پريد و اسپك مي زد..... به جاي من بازي مي كرد..... به جاي من حرف مي زدسوگند بود كه ..... اصال ديگه من نبودم

 .كم كم كه بزرگتر و بالغ تر شدم قد كشيدم واز اون دخترِ ريزنقشِ كوچولو موچولو تبديل به يه دختر قد بلند وتوپر شدم

 .شدم يه شخص جديد.... ردهمثل يه ققنوس كه از خاكستر وجودش يه ققنوس جوون و زيبا سردرآو

 وِلوله انداخت تو خاندان انتظار..... همون موقع ها بود كه زمزمه ي بدنسازي رفتنِ ميثاق واشتياق شديدش براي وزنه زدن

 .تازه از سربازي اومده بود و با اون كله ي كچلش كارصبح تا غروبش شده بود دمبل زدن

 ).ثمره(هم باشگاه خودشو راه انداخت و شد همه كاره ي باشگاه بدنسازي  يادمه من كه رفتم كالس اول دبيرستان ميثاق
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 .حالم از اين كارهاي چندشش بد مي شه.... عوغ

 آخه يعني چي كه اسم باشگاهشو گذاشته ثمره؟

هردومون رشته هامونو ادامه مي داديم و ميثاق شده بود يه بدنساز حرفه اي كه هرروز تيكه هاي شيكمش درشت تر وبرجسته تر از .... خالصه

 .قبل مي شد

 .با استعداد خدادادي كه تو بدن هر دومون بود شديم دوتا از خوش هيكل ترين هاي فاميل

 ....با هم ست شده بود به جز اسمهامون كه كنار هم بود هيكلهامونم

 .خدا وكيلي كه بعداز سه سال حظ مي كردي سينه ي ستبر ميثاق رو با اون لباسهاي جذب دختر كشش ببيني

 .اون هم مثل من اونقدر خودشو درگير رشته ي ورزشيش كرد كه چند تا مدال گرفت و افتخارش شد مقام اولي كشور

آخه يكي نيست بگه خنگ خدا مثال مي خواي با . جايي كه بعد از مدال گرفتن اومده بود خونه ما بودديوونه اولين .... چقدر اون روز خوشحال بود

 اين كارها دلمو به دست بياري ابله؟

 .صداي زمزمه اش منو از گذشته كشيد بيرون

 ثمره؟ ثمره خانم؟ قهري باهام خانمي؟ -

خب اون فكت و ببند و اينقدر ..... كني و دو دقيقه بعد هم مي آي منت كشي تو كه قاطي مي..... آخه بچه....اه دوباره منت كشيش شروع شد

 .خودتو كوچيك نكن

 :حاال نوبت من بود كه بخوام تالفي كنم با خشم برگشتم و گفتم... چشمام درخشيد

اگه خيلي . شكل و شمايل من همينهقيافه ي من، هيكلِ من، .... من هميني هستم كه مي بيني... ببين ميثاق هزار بار بهت گفتم بازهم ميگم -

 .ناراحتي من ازخدامه كه تو يه نفر دست از سرم برداري وبري رد كارت 

بيشتر از اين . همين كه با اين سن و سال و تو همچين محله اي اين مانتو و شلوار و مقنعه ي مسخره رو سركردم خيليه. من چادر سركن نيستم

به من ربطي نداره كه . ته كه چشمم رو، رو همه چيز مي بندم و از فردا با همون تيپ سابق مي رم مدرسهچون اون وق. ازم توقع نداشته باش

 .پسرهاي ايروني هيكل درشت نديدن و دم به دقيقه يه چيزي بارم مي كنن

 :عصباني شد

 .ربط پيدا ميكنه به سوپوره محله.... آره به تو ربطي نداره -

 .همين كه گفتم والسالم. بايد چادرتو سركني. به هر چي كوتاه بيام راجع به اين كوتاه نمي يامراجع . خوب گوشاتو بازكن ثمره

مي دوني كه . اگه بيشتر از اين گير بدي مانتومم تا باالي زانوم كوتاه مي كنم.... بهتم بگم.....م -ن - ك - ي -م -من هم بهت گفتم چادر سر ن -

 .اين كارو مي كنم

 ...تو غلط ميكني  -

 .دستي تو موهاش كشيد و راهنما زد

 .تو درست بشو نيستي . بايد با دايي يه صحبت اساسي كنم. اينجوري نمي شه -
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 .بازم از نقطه ضعفم داشت استفاده مي كرد. شاكي شدم

 اصال من نمي فهمم تو سر پيازي يا ته پياز؟ تو رو سننه؟ -

. زن مني. درسته كه اسمت تو شناسنامم نيست ولي عالم و آدم مي دونن تو به نام مني..... اي بابا مثل اينكه بايد صد دفعه يه حرف و به تو زد -

 .پس بي خودي جفتك ننداز و بيشتر از اين عصبانيم نكن

 .....اين تويي كه مدام بايد يه حرفو بهش زد  -

 ......اين تويي كه مدام داري با اعصاب من بازي ميكني 

 ...منم آدمم... بابا بفهم... همش دستور... همش غُر... همش گير ...چرا حاليت نيست خسته شدم

 چرا حاليت نميشه؟... بدون آقا باال سر.. راحت بيام... راحت برم... دلم مي خواد مثل بقيه باشم

اصال كي گفته كه من ... ببين من به حرف ديگران كاري ندارم ولي دارم بهت ميگم من حتي به ذهنمم خطور نمي كنه كه روزي تو شوهرم باشي

 .يكي گفته يكي هم شنفته تموم شد و رفت..... بايد با تو ازدواج كنم؟ يه حرفي بوده اون هم هيفده سال پيش

چرا نمي فهمي تو به چشم من فقط و فقط يه پسر عمه اي نه بيشتر نه .. آقا من اصال تو رو دوست ندارم.... وحي منزل نيست كه حتما انجامش بدم

 .اصال من از تو خوشم نمي آد.. ...كمتر

 .....خوشت مي آد يا نه مهم نيست..... ببند تا خر نشدم و خودم چاك دهنتو نبستم..... ببند ثمره دهنتو -

 ....حاالم بهتره اين شرّ و ورا رو جمع كني . مهم منو دايي هستيم كه هردو موافقيم

 .پيچيد تو كوچمونو دم درخونه واستاد

دفعه ي . براي بار آخره كه خودمو خسته مي كنم چون نه حوصلشو دارم نه وقتشو كه هر حرف و ده دفعه تكراركنم. خوب گوشاتو واكن ثمره -

 روشن شد؟. از اين به بعد بدون چادر پاتو از خونه بيرون نمي ذاري...... بعد خودت مي دوني و خان دايي

 :داد زدم

 .اين آرزو رو با خودت به گور مي بري.... من عمرا چادر سرم كنم. تو وا كنتوام خوب گوشا.... نـــــه -

 .تودهنيش ساكتم كرد

 ...به خداوندي خدا اگه فقط يه بار ديگه بدون چادر ببينمت . لعنت به تو، لعنت به من كه با تو يكي به دو ميكنم -

 :خروشيدم

 .توهم هر گهي كه مي خواي بخور. كنم چي كار ميكني؟ هان؟ چه غلطي ميكني؟ من چادر سرم نمي -

 .درو باز كردم و از پله ها يه راست رفتم باال... از ماشين پياده شدم و دستمو گذاشتم رو زنگ

 .درِ آپارتمان و كوبيدم و اومدم تو سالن

 :صداي ثمين بلند شد

 درو چرا مي كوبي؟ دوباره هار شدي؟....اوي رواني -

 :وم ريختم و داد زدمتمام خشمم از ميثاق رو تو گل
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 ....حرف دهنتو بفهم عوضي تن لش . رواني خودتي عنتر -

 به من مي گي تن لش؟ -

چه خبرتونه دوباره مثل سگ و گربه افتادين به جون هم؟ تو باز اومدي خونه دعوا راه بندازي؟ آخه مگه تو اون مدرسه چي بهت ياد مي دن  -

 كه مدام به همه مي پري؟

 :رو به ثمين گفتم

 ....از اين دختر آنتنت بپرس -

 :انگشتشو به سمت سينش گرفت و گفت

 من آنتنم؟ -

 :دستم و به كمرم زدم و گفتم

 چرا رفتي راپورت منو به ميثاق دادي؟ اصال تو چه كاره اي كه مي ري همه چيزو بهش خبر مي دي؟.... نه پس بقال محل، جفري شوته رو ميگم -

 :ن داد و گفتاون روي هوچي گري اش و نشو

 به تو چه؟... دوست داشتم.... اصال خوب كردم كه گفتم -

 .به سمتش حمله كردم كه مامان از هم سوامون كرد

 .......اون نامزدته بايد بدونه چيكار مي كني ...... چيزي نشده كه....... يه ديقه آروم بگير ذليل شده -

 :گُر گفتم و يه جيغ بنفش كشيدم

 ....ي شما اينو مي گيد چه توقعي از بقيه دارم؟ اون از بابام كه منو تو سيني خاتم كاري گذاشته و پيشكش پسر آبجيش كردهوقت...... همينه -

اين ازمادرم كه به جاي مهر مادري مهر به طايفه ي شوهر داره خفش مي كنه و دخترشو دودستي مي ده كه بره و فقط به فكر اينكه پشت شوهر 

 .جونشو بگيره تا يه موقع به آقا فشارعصبي وارد نشه

 .پيش هر كس و ناكسي مي كنه و آبرو برام نذاشته مدام داره خبركشي منو... اين هم از خواهر يكي يكدونه ام كه انگار نه انگار هم خون منه

..... اصال ازش متنفرم.... چه جوري بايد حاليتون كنم كه ازش بدم مي آد. من ميثاقو دوست ندارم... بابا ولم كنيد.... ديگه چي مي خوايد از جونم

 .....از همتون متنفرم 

 تا كي مي خوايد اين رابطه ي مزخرفو ادامه بديد؟

 عهد دقيانوسه كه دخترتونو داريد اينجوري شوهر مي ديد؟ آخه مگه

 اصال مگه من چند سال از ثمين بزرگترم؟ چرا رو ثمين اسم نذاشتيد؟

 چرا هر چي بدبختيه رو سرمن هوار كرديد؟

 چرا تو خاندان به اين گندگي فقط اسم من بايد زيرمجموعه ي اسم كسي باشه؟

خوبه خودت اونو .... داد مي كنه هركي ندونه فكر مي كنه ميثاق دزد سرگردنه ست يا قاچاقچي مواد مخدرهمچين داره جيغ و ... خوبه...خوبه -

 ....بهتر از همه ي ما مي شناسي 
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 مي دوني چه آدم با معرفتيه و چقدر خاطرت رو مي خواد؟

 ....اره خــــوب مي شناسم  -

 يش رو صورت من نشست؟كجا بوديد كه ببينيد دست همين آدم با معرفت يه ربع پ

 .يكي از يكي مشتري پسند تر..... ماشاهللا خدا دو تا دختر بهتون داده...... شما كه اينقدر دوستش داريد خب اون يكي دخترتونو پيش كشش كنيد

 .شو نميشه جمع كردبيايد اين ثمين رو بدين بهش كه چشمش به اون هيكل عضالني افتاده وآبِ لب و لوچه ..... براي فروش چيزي كم نداريد

 :ثمين دوباره هجوم آورد به سمتم

 چرا چرت مي بافي؟ كي چشمش دنبال ميثاقه؟ -

 .توي نمك به حروم كه به خاطر يه عوضي چشماتو رو رابطه ي خواهريمون بستي و هر خيانتي رو به خواهرت مي كني. تو -

 به تو هم مي شه گفت آدم؟آخه تو چه جور خواهري هستي؟ اصال .... واهللا تو كار خدا موندم

 .يه ذره محبت توي اون وجود بي خاصيتت پيدا مي شه؟ مي خواي به كجا برسي؟ بيا اين ميثاق شسته ورفته مال تو 

 آخه تا كي مي خواي زيرآب منو بزني و جاسوسيمو كني؟...... به خداوندي خدا كه نمي خوامش

 ن برسي؟تا حاال اين كارو كردي به كجا رسيدي كه بعد از اي

 اصال مي فهمي راجع به خواهر كوچيكترت چه جوري داري قضاوت مي كني؟..... خفه شو ثمره -

 .....مگه دروغ ميگم؟ كدوم حرفم دروغه بيا بزن تو دهنم -

رو گذاشته زير  اينكه مي گم بابا عين خيالش نيست كه من دخترش هستم و اختيارمو داده دست يه الف بچه، يا اينكه مي گم مامانم مهر مادري

 ...پاشو دخترشو فروخته به طايفه ي شوهرش

 مدام داره جاسوسيمو مي كنه؟..... شده قاتل جونمو.....هم خونم....... يا اينكه مي گم خواهرم

 آخه كدومش دروغه؟

 شماها خجالت نمي كشيد؟ شرم نمي كنيد؟

 .ناسالمتي من دختر بزرگتونم

 كنيد؟ چرا مي خوايد منو به خاك سياه بكشونيد؟چرا داريد دستي دستي من و بدبخت مي 

 .....كاري نداره كه ..... اصال شما كه اينقدر بي مروتيد بيايد ثمين رو به نامش كنيد.... من از ميثاق بدم مي آد

 .فقط جاي من و ثمين با هم عوض مي شه.... معامله رو فسخ كنيد و به جاش يه معامله ي جديد..... يه شب ميثاق جونتونو دعوت كنيد

 .....بسه ثمره، ببند اون گاله رو هر چي از دهنت در مي آد بار ما مي كني  -

 فكر چرا تا حاال نگهم داشتيد؟من موندم شما با اين طرز ت.... ديگه به اينجام رسيده.....نمي بندم -

 ...فكر كنم اگه دست خودتون بود همون نه سالگي مثل عربهاي نفهم زمان پيامبر شوهرم مي داديد وخالص

 .....كي براش مهمه كه من دارم زير پاتون له مي شم و صدامم در نمي آد..... كي به ثمره ي بيچاره اهميت مي ده

 :پروندثمين ابرويي باال انداخت و متلك 
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... بايد از خداتم باشه ميثاق عاشق توي ايكبيري شده..... حاال انگار داريم به ممد كله پز شوهرش مي ديم كه اينجوري آه و ناله مي كنه.... هه -

 .....همه ي فاميل يه ميثاق مي گن ده تا از بغلش مي زنه بيرون 

 .زرگ سرخود اسم شما دوتارو رو هم گذاشتهسيمين و ساغر مدام دارن آه و ناله مي كنن كه چرا باباب

 .افاده ها طبق طبق سگها به دورش وق و وق.... خوبه واهللا... اونوقت خانم طاقچه باال مي ذاره

 :دوباره قاطي كردم

 .تو خفه سليطه خانوم كه هر چي مي كشم از گور تو بلند مي شه -

 .بشكون مامان تا ته دلمو سوزوند

 ....بفهم داري به خواهرت چي مي گي . بهت گفتم خفه شو -

شمام اين ادب و . ر –ف  -نَ  -ت  - م .... شما بفهميد كه من از ميثاق متنفرم.... من االغ.... بابا اصال من خر... نمي خوام بفهمم..... نمي فهمم -

 ...نزاكت تون و بذارين درِ كوزه آبشو بخورين

 دختر تربيت كردي يا مار هفت سر؟

 :خودمو كشيدم عقب و گفتم. دوم مامان اشكمو در آوردبشكون 

 .مادر گيريت همينه.... همينه -

 .بغض تو صدام نشست ولي من آدمي نبودم كه جلوي كسي اونم ثمين گريه كنم

 .با چشمهايي كه مي خواست بباره و من نمي ذاشتم ساك ورزشيمو چنگ زدم و پريدم تو اتاقم

 .ن و ببره كه اعصاب واسه ي آدم نمي ذارنمرده شوره از گنده تا كوچيكشو

 .ببين چه جوري تصميم گرفتن عيشم رو منغض كنن

 .شيريني برنده شدن تو مسابقات و رفتن به مرحله ي نيمه نهايي از يادم رفته بود و سرنوشت سياه و تاريكم جلوي چشمام رژه مي رفت

********** 

 .داشتم تو خيابون ول مي گشتم

 م آروم بگيرم؟كجا برم كه يك

 آخه آدم حسابي چرا مي زني تو دهنش؟... مدام با خودم درگير بودم

 .يكي با خودت اينكارو كنه خوشت مي آد؟ خيلي دوستت داره حاال شده نور علي نور

 .مدام به پر و پاش مي پيچي نمي ذاري كارشو انجام بده....حق داره كه مي گه ازت متنفره

 .قاطي مي كنه و هر چي از دهنش در مي آد بارِت مي كنه...... خب همين مي شه ديگه

 خوبِت شد؟ حاال مي خواي چي كار كني؟ چه جوري مي خواي اين گندي رو كه زدي جبران كني؟

 :ضمير ناخودآگاهم مقابله مي كرد

 .كن انگار نه انگارهزار بار بهش گفتم چادر سرت ..... خوب چه كارش كنم حرف تو مخش نمي ره -
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خب به اون چه كه پسره بهش متلك ...... مگه هزار بار بدون چادر نديديش؟ چرا االن يادت افتاده كه چادر سرش نكرده؟ توام كرم داري ها -

 گفته؟

 .يعني راه هميشگي رو درپيش گرفته بودم..... داشتم مي رفتم سمت باشگاه. يه نگاه به مسير كردم

 .بي خيالِ باشگاه.... اگه االن با اين اعصاب خراب و داغونم مي رفتم حتما يه باليي سر رضا مي آوردم......... حوصلشو ندارم........ ولي نه

 .ياد حرفهاي ثمره مي افتادم و حرص مي خوردم...... وسط راه دور زدم و رفتم به سمت پاتوق هميشگي

 ....نجام بدم چرا از من بدش مي آد؟ من كه حاضرم همه كاري براش ا

 پس چرا حتي حاضر نيست يه لبخند دل خوشكنَك به من بزنه؟

 .كافي بود روي خوش نشون بده تا تمام زندگيمو زير پاش مي ريزم..... خودش خوب مي دونست قلق من چيه

 .حيف كه منو آدم حساب نمي كرد...... ولي حيف

ي كردم اگه كمكهاي دايي نبود حتي حاضر نمي شد منو ببينه چه برسه سوار ماشينم واقعا براي خودم متاسف بودم با اين همه محبتي كه بهش م

 .بشه

 .دستام رو دور فرمون محكم تر كردم

 .با چه ذوقي اين ماشين و خريدم...... اي بابا

 .اين عروسك رو خريدم مثل احمق ها تمام سعي ام رو كردم و بعد از چند ماه..... تو حرفاش گفته بود از زانتيا خوشش مي آد ومنِ خر

 ....اگه عالقه ي ثمره نبود عمرا پول باالي همچين ماشيني رو مي دادم منو چه به زانتيا

 رفتم؟مگه پرايد چشه كه بخوام چند برابر پولشو بابت همچين ماشيني بدم كه هيچ جايي غير از باشگاه و خونه و نهايتا خونه ي دايي باهاش نمي 

ه خاطر اينكه دلشو به دست بيارم ولي چنان نسبت به ماشين و من بي اهميت بود كه همون موقع فهميدم براش هيچ ب. همش به خاطر اون بود

 .ارزشي نداره

 .هر چي بيشتر بهش فكر مي كردم بيشتر دلم به حال خودم مي سوخت.... اه اعصابم خورد شد. يادمه حتي شيريني ماشين رو هم نخورد

 .....هميشه خواستم كمك حالش باشم ولي اون هميشه خواستم مراقبش باشم 

 ....حتي حاضر نبود به اين فكر كنه كه دليل اصلي كارهاي من چيه

 .يادمه سركالس واليبال چقدر جز زد كه دايي بذاره بره

ز نظر خودش خيلي همين كه اجازه داده بود درس بخونه و تا اين مقطع تحصيلي پيش بره كوالك كرده بود وا. ولي مرغ دايي يه پا داشت

 .متجددانه رفتار كرده بود

 ...محال بود بذاره .... عمرا.... حاال بذاره ثمره بره كالس واليبــــال؟؟ اصال و ابدا

تا حدي هم شوهرداري ياد بگيره ..... فقط بايد تو خونه ي باباش هنرآشپزي و بچه داري و..... سيستم دايي اين بود كه دخترمال خونه ي شوهره

 .همين... دو روزه ديگه تو اداره ي زندگيش نمونهكه 

 .زندگي كنه..... دوست داشت تفريح كنه.... ثمره هم آدم بود مثل من. ولي من اينو قبول نداشتم.... بيشتر از اين گناه كبيره بود
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كه خودشم مي دونست گره كارش به اونقدر دوستش داشتم . ثمره كه ديد دايي به هيچ صراطي مستقيم نيست تازه ياد من و قدرت من افتاد

 .دستهاي من باز مي شه

 .البته اون موقع ها كوچيك تر بود و هنوز بلد نبود چه جوري منو گول بزنه ولي خب بازم عقل رس تراز بقيه بود

اولش كوتاه نمي اومد ولي بعد با واسطه كردن بابابزرگ كه يكي از اهرمهاي فشار من تو اون خونواده بود . رفتم پيش دايي و باهاش حرف زدم

 .اونم فقط و فقط تو تابستون..... قبول كرد كه با مسئوليت من ثمره رو بفرسته براي كالس واليبال

 .چنان لپمو بوسيد كه هنوز كه هنوزه شيرينيش به يادمه...... ده خوشحال شدچقدر اون وقتي كه بهش گفتم دايي قبول كر

 .اون موقع ها به خاطر ذوقي كه داشت اونقدر خواستني شده بود كه مدام مي خواستم تو بغلم بگيرمشو ديگه نذارم جايي بره

 .م تا به اون كالسها برهكاش اون همه خودم رو به آب و آتيش نمي زد..... هــــي كاش اون موقع خر نمي شدم

 ...كاش هيچ وقت خام اون خواهش ها و چشمهاي ملتمس نمي شدم و اجازه ي رفتنو از دايي نمي گرفتم 

 .رفتن همانا و دور شدن ثمره از من همان

 .فتهاونقدر دورشد كه حتي فراموش كرد كه ميثاق نامي اين كارو براش انجام داده و با كلي بدبختي اجازشو از باباش گر

 .هر كاري هم كه براش مي كردم بازم ديدش نسبت به من همون بود. دستم نمك نداشت. زندگي من همين بود

 .اي دل غافل اون روزها به هيچ عنوان فكرشم نمي كردم كه روزي اينقدر پشيمون و بيچاره بشم

 .سر مي زدن دمِ رستوران ماشينمو پارك كردم يه جاي دنج و خلوت كه فقط مشتري هاي خاصي بهش

 .اونقدر پرت بود كه كسي فكرشو هم نمي كرد يه رستوران شيك اون جا داير باشه

 .كتمو انداختم رو دستم و سالنه سالنه راهي شدم. هوا پاييزي و نيمه گرم بود

 .خونواده نشسته بودندختر پسرهايي كه اومده بودن به دور از چشم پدر و مادرشون جاي جاي رستوران قرق كرده بودن و تك و توكي هم 

 .صندلي رو كشيدم بيرون

 .دلم لك زده يه بار باهم بريم بيرون.... كاش اذيتم نمي كرد و اآلن باهام مي يومد -

 .پشت ميز نشستم و سفارشمو دادم و زل زدم به نمك دونِ استيلِ روي ميز

 هـــه....چرا زدمش؟ خيلي با من خوبه حاال با اين كار بيشتر باهام خوب ميشه -

 .ذهنم برگشت به سمتش

 ....يعني االن داره چي كار مي كنه؟ حتما از دستم شاكيه؟ خودم مي دونم كه كار بدي كردم -

 .اي بابا دلم داره مي تركه كاش با قهر نمي رفت

 .يه لبخند محو رو لبم نشست

 .رمه، باز هم برام گردن كلفتي مي كردبا اينكه قدرت من ازش بيشتر بود و خودشم اينو خوب مي دونست كه پشتم به دايي گ

باز كاش مي فهميد كه همه كارهام براي .... ببين كارِ منِ به اين گندگي به كجا كشيده كه يه الف بچه منو رو انگشتش مي چرخونه.... اي اي اي

 .اينه كه رو چشمم جا داره ولي دريغ كه اصال منو قبول نداره
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 .غذام از گلوم پايين نمي رفت

شبنمِ دورِ ظرف .... حاال چه جوري بدون اون چيزي بخورم؟ قاشقو پرت كردم تو ظرفم و نوشابمو تو دستم گرفتم... ه ثمره جوجه دوست دارهَ اَ

 .مدام يه جملش تو ذهنم اسكي بازي مي كرد. نوشابه دستامو مرطوب كرد

 ي كار بايد براش مي كردم؟آخه چرا؟ ديگه چ. آره واقعا منو دوست نداشت). از تو خوشم نمـيـــاد(

دختره يه شاخه گل رو كنار بينيش گرفته بود و با يه لبخند گل و گشاد به مزخرفات .... نگاهم به پسر دختري افتاد كه رو به من نشسته بودن

 ....پسره گوش مي داد

 .شده بود تو بغلش پسره هم نشسته بود تنگ دلش و چنان دستش رو دور شونه اش حلقه كرده بود كه دختره يه ريزه

 .پسره با دست آزادش از تو جيبش يه جعبه ي كوچيك در آورد و گذاشت جلوي دختره

ول كرد و با ... اصال پسره و گل و رستوران و همه چي رو... دختره همچين ذوق كرد كه انگار جايزه ي اُسكارو از دستان هنرمند آلپاچينو گرفته

 .ذوق كادو رو جر داد

 ..چنان چشماش گشاد شده بود كه هر كي مي ديد با خودش فكر مي كرد يا پسره بهش حلقه ي برليان داده يا يه سرويس خدا ميليون تومني

 .....خالصه....آخر سر بعد از كلي الو تركوندن و عشق و ماچ و موچ و چيزهاي سانسوري

 .شو پرس كرديه دستبند پرپري از توش كشيد بيرون و بازم تو بقل پسره خود

 .فكرم رفت پيش ثمره

من چرا تا حاال بهش كادو ندادم؟ چرا هيچ وقت علنا بهش ثابت نكردم كه دوستش دارم؟ چيزايي كه از نظر من عشق و محبت به ثمره بود از  -

 .ديدگاه اون مي شد دخالت بي جا و محدود كردنش

 .با لذت بيشتري خوردم و شروع كردم به نقشه كشيدنباقي غذاي سرد شده ام رو ...... يه حس تازه تو وجودم نشست

 .شايد اين جوري يكم دلش نرم ميشد و باهام راه مي اومد. بايد يه جوري مي آوردمش بيرون و يه شب مثال رمانتيك رو براش مي ساختم

 .دوباره غذا تو گلوم گير كرد......... ولي با اين گندي كه زدم

 حمق؟ چرا زديش؟اَه اَه اَه اخه مردم اينقدر ا

 .اي دستم بشكنه كه توي صورت گلت زدم. دستي كه تو صورتش زده بودمو مشت كردم و به دندون گرفتم

 .آره اينجوري بهتره. آها بايد به دايي بگم

 .گوشي رو برداشتم و تو عرض ده دقيقه چنان مخ دايي رو شست و شو دادم كه محال بود ثمره جرئت كنه و فردا همراه من نياد

اگه به خودش بود عمرا پاشو از خونه بيرون . از اينكه بايد مجبورش كنم تا حرفمو گوش بده راضي نبودم ولي كار ديگه اي از دستم بر نمي اومد

 .ميذاشت

 .حاال بايد برم دنبال كارها. كف دستهامو به هم ماليدم

 .يه لبخند گل و گشاد نشست رو لبم

 .اوه كلي كار دارم براي فردا



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  كاربر  انجمن نودهشتيا   moon shine -   ي انتظارثمره                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٦ 

******** 

 .و من حاضر و آماده منتظر شازده بودم... ساعت شش عصر بود

 .من موندم چه جوري با اون افتضاحي كه بار آوردي خيلي رو داري كه به بابا زنگ مي زني و قرار ميذاري..... اي تو روحت ميثاق

بعدم ده دور از تو چرخ گوشت ردش كنم كه . كنماصال چرا دوشّقه؟ مي خوام ريز ريزش ..... شيطونه مي گه بزنم از وسط دو شّقه اش كنم

 .هيچي از اين موجود بي خاصيت باقي نمونه

 .راس ساعت شش عصر بود كه زنگ درو زدن

 .نكبت هزار تا خصلت خوب داشت ولي باز هم به چشم من يه عوضي بود. آقا هميشه آن تايم بود. اَه بازم يكي از نكته هاي مثبت اخالق ميثاق

 .كلي هم به خودمم رسيدم.... اي در آوردن حرصش چادر سر نكردم كه هيچاز قصد و بر

 ........هــوم قيافه ي ميثاق ديدن داره ها.... يه مانتوي كوتاه مشكي با يه شال روشن با كلي ريمل و يه رژ مايع صورتي ماليم

 .ون شده؟ دعوت به شام؟ اونم ميثاق؟ جزو محاالتهنمي دونم اين دعوت شام ديگه چه مدلشه؟ اصال آفتاب از كدوم طرف در اومده مهرب

 .اصال رستوران رفتن و دعوت به شام و اين جلف بازيها تو گروه خون ميثاق نبود

 ......بعد از نيم ساعت لفت دادن و صد بار باال پايين كردنِ قيافه ام و هزار بار غرغرهاي مامانو شنيدن رفتم دم در

 ....ريدن جفت ابروهام بوداولين اتفاقي كه افتاد باال پ

 .صورت شيش تيغه اي و كت اسپرت و شلوار جين و تيشرت ساده و سفيد..... انگار مي خواد بره مجلس عروسي. اوه الال ببين آقا چه تيپي زده

 ....واي چه شبي بشه امشـــــب. اين جوري حداقلش با اون تيپي كه من داشتم در كنارش خجالت نمي كشيدم.... خيلي خوبه.... نه خوبه

 .........ولي اي بابا.... از قصد اين كارو انجام دادم كه منو با خودش نبره. ولي برام مهم نبود.... اخمهاي ميثاق نشون مي داد زياد راضي نيست

 .محترمانه سالم كرد.... خيلي... خيلي.... نه تنها حرفي بهم نزد بلكه با كمال تعجب خيلي.... امشب قصد كرده بود يه آدم ديگه بشه

 .و در ماشين رو مثل يه نجيب زاده ي اصيل برام باز كرد

 .اي ابروي باال رفته خيره شدم بهشبا يه ت....... يعني اين ميثاقه كه درو برام باز كرده؟ جزو محاالته...... يا ابوالعجب

 واقعا هدفش از اين كارها چي بود؟ به چي مي خواست برسه كه اين جوري داشت جلوي اون زبون واموندشو مي گرفت كه چيزي به من نگه؟

 .يزي انجام بدهولي بعيد مي دونستم اين كارا رو به خاطر همچين چ.... تا حدودي مي دونستم مي خواد جبران تو دهني ديروز رو كنه

 .اين اتفاقها جزو اون وقايعي بود كه تو ده تا قرن شايد يه بار پيش بياد تا ميثاق اون رو انجام بده

 .رو مي خوند "حلقه"ناصر زينعلي . نشستم تو ماشين و جناب راننده هم راه افتاد

 روي تنِ سردم چيكه چيكه بارون مي باره(

 بارهانگاري كه با تو دارم مي شم عاشق دو

 چه قد حس خوبي به تو دارم عشق من

 )اگه تو رو مي خوام دست خودم نيست آخه دوست دارم

. سرمو تكيه دادم به صندلي ماشين و زل زدم به درختهاي كنار جاده و ماشينهاي درحال عبور. اي بميري ميثاق كه از همه چيز من خبر داري
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 .و منو به خلسه مي برد ناخواسته يه حس خيلي قشنگ تو وجودم لونه كرده بود

 دلم مي خواد آروم، تو رو زير بارون(

 تو بغلم بگيرم و ببوسمت

 )حلقه كنم دستهامو دور تنت... چشمهامو ببندم

 ....بوي ادكلن ميثاق همون ادكلني كه مجبوري براي روز تولدش خريدم مشاممو نوازش داد

 .ش خيلي اليت و سبك بود و من عاشق بوي ماليمش شدماول مي خواستم براي خودم برش دارم آخه بو. دروغ نمي گم

 .ولي حيف مجبور شدم براي تولد بهش بدم

 .آهنگ دلخواهم همراه با بوي ادكلن و تكونهاي ماشين و عصر زيباي پاييزي قشنگ ترين چيزهايي بود كه منو تو خودش حل مي كرد

. دست ميثاق رو كنترل ضبط رفت و صداشو بيشتر كرد. واقعا سرخوش بودم. با ريتم آهنگ منم اوج مي گرفتم و با ضرب آهنگ ضرب مي زدم

 .داشتم كلي عشق دنيا رو مي كردم. واي چه فازي ميده اين آهنگ

********* 

 .ببين پدر سوخته از حرص من چه تيپي زده. از زير چشم هواشو داشتم

برو . امروز بايد به دلش راه بياي. فراموش نكن چه فكري كردي. كنترل كنخودتو ...... اوي ميثاق يه نفس عميق بكش.... لبمو به دندون گرفتم

 .....ببينم مي توني خرابكاري قبلي رو ماست مالي كني يا نه

اصال از . من عاشق هيكل ثمره ام. پاهاشو با ضرب آهنگ تكون مي داد و حسهاي نهفته تو وجودم رو مثل غولهاي بي دست و پا بيدار مي كرد

مي خواستم يه هيكل مشتي بسازم كه در كنار ثمره مثل فيل و فنجون . داره قد مي كشه و توپر مي شه منم رفتم سراغ بدنسازي وقتي ديدم

 .نباشم

 .يادمه تازه از سربازي برگشته بودم كه ثمره با اون هيبت جديد و هيكل توپر سيني به دست اومد تو

 نگاهمو دوختم به صندلهاي سفيدشاولش كه فكر كردم غريبست سرمو انداختم پايين و 

ديدن هيكل جديد ثمره از ... ولي وقتي جلوم خم شد و بهم تعارف كرد تازه فهميدم اين همون ثمره ي جوجه ي منه كه از اين رو به اون رو شده

 .عجيب هم عجيب تر بود

آخه چه طور ممكنه؟ من كه همش نه ماه نديدمش؟ تو عرض چند ماه مگه يه نفر چقدر مي تونه قد بكشه و سايز عوض كنه؟ همون موقع بود كه 

 ......استيل معركش و عضالت قشنگش از اين رو به اون روم كرد

به خاطر همين زدم تو ..... دامه بده از منم كشيده تر مي شدولي اگه قرار بود ثمره به همين رويه ا..... من درشت بودم مثل همه ي مردهاي ديگه

اونقدر وزنه باال و پايين كردم اونقدر به كيسه بكس مشت كوبيدم كه بعد از چند وقت يلي شدم براي ...... اونقدر دنبل زدم...... فاز بدنسازي

 .خودم

 .رم براي ورزشبيكار بودم و مي تونستم تمام وقتم رو بذا.... يه نفس ورزش مي كردم

 .كم كم اندامم رو اومد و عضالتم برجسته تر شد. وزنه هاي دو كيلويي بعد پنج بعد ده. اول از وزنهاي سبك شروع كردم
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انگار كه باهاش كورس گذاشته بودم و بايد تو اين زمينه ..... هر وقت هم كه ثمره رو مي ديدم انگيزه ام براي بهتر شدن بيشتر و بيشتر مي شد

 .زش مي بردمهم ا

 ....بعد از تقريبا دو سال ورزش مستمر و ساختن يه بدن فوقِ عالي، يه سرمايه اي جمع كردم و اين باشگاه رو خريديم

..... اوايلش كلي دوندگي كردم..... هر چند اگه كمكهاي دايي و بابا نبود عمرا مي تونستم جايي به اين وسيعي و كلي دم و دستگاهو رديف كنم

بابا بد نبود يعني حداقلش از همون كوچيكي به فكر كار و زندگيمون بود و برامون سرمايه گذاشته بود كنار كه هر كاري كه به  وضع مالي

 .نفعمونه رو باهاش رديف كنيم

 .و باالخره باشگاه رو افتتاح كرديم..... خرد خريديم... وسايلو خرد..... باشگاه رو سرپا كرديم

بودن ولي بعد از چند وقت كه قيمت هاي مناسب و وسايل مجهزِ باشگاه اسم در كرد، سانسها شلوغ و شلوغ تر شد و روزاي اول مشتري ها كم 

 .كار منم راه افتاد

 .سخت بود ولي حاال داشتم كم كم بهره ي اون همه جون كندن رو مي بردم

ن و كراتين و هزار تا كوفت و زهرماره ديگه و زدن انواع و اقسام باالخره بعد از سه سال كار مستمر و خوردن انواع و اقسام مكمل ها و پروتيي

وزنه ها و كاركردن با جزءجزء عضالت بدنم كه تمام وقت و انرژيم رو مي برد و با حفظ بيست و چهار ساعته ي رژيم سفت و سخت غذايي كه 

 .واقعا اراده ي فوالدين مي خواد، شدم ايني كه در جوارتون نشسته

 .حاال مي تونستم در كنار ثمره قدم بزنم و هراسون نباشم كه كسي ما رو باهم مسخره كنه. ي قد صد و هشتاد و هشت، وزن نود كيلوميثاق احمد

 خدايا چرا هر چي جذابيت هست تو اين دختر جمعه؟..... ضرب زدن پاهاش داشت كم كم كار دستم مي داد..... دوباره حواسم رفت پيش ثمره

مي شناسم كه از زنِ ريزه ميزه و نقلي و تو بقلي خوششون مي آد ولي من با ديدن اون همه ظرافت و كمرهايي كه از وسط تا  خيلي از مردها رو

 .هيكل فقط هيكل عشقم. مي شن و پايين تنه اي كه خط كش كنارش گذاشتن عقم مي گرفت

 خيلي دارم عادت مي كنم به بودن كنارت(

 خوامت مي دوني كه من از ته دلم امشب مي

 نمي ذارم عشقم ثانيه ها با تو تموم شه

 )كجا توي دنيا كسي مي تونه مثل تو باشه

 اَه چرا اين آهنگ تموم نمي شه؟.. دوباره ضربه هاي پاي ثمره

ده ي محكم به خدايا يه ارا.... نمي خوام به چيزي غير از اين شب و سورپرايزي كه براي ثمره آماده كردم فكر كنم ولي.... من واقعا نمي خوام

اين واقعا از . تمام مولكولهاي تنم اسم ثمره رو فرياد مي زنه...... دست خودم نيست..... من واقعا در برابر وسوسه ي وجود ثمره ناتوانم... من بده

ديدا از اين عهده ي من خارجه كه ميل جنسي شديدم نسبت بهش رو مهار كنم و ناخواسته قسمت اعظم فكرم به اين سمت مي رفت كه من ش

 ...كار جلوگيري مي كردم ولي خوب

 دلم مي خواد آروم تو رو زير بارون(

 تو بغلم بگيرم و ببوسمت
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 )حلقه كنم دستهامو دورِ تنت.... چشمهامو ببندم

مشب به كار پاهاي ثمره از حركت ايستاد و من تونستم يه نفس راحت بكشم و فكرمو براي درست اجرا كردن نقشه هاي ا..... آخيش تموم شد

 .بندازم

 :با يه لبخند مكش مرگ ما رو به ثمره گفتم

 دوست داري بدوني اون چيه؟. خوب خانمي برات يه سورپريز ويژه دارم -

 .ثمره حتي به اندازه ي يك صدمِ ميلي متر هم از جاش تكون نخورد و همون جور خيره به خيابون و ماشينها بود

.... نه.... ضرم با اون زبونِ نيشِ مارش هر چقدر كه مي خواد حرف بارم كنه ولي اين جوري بي اعتنايي روحا. خدايا من تحمل بي محليشو ندارم

 .نمي تونم

ببين امروز باهات كاري ندارم با اينكه از اين مدل لباس پوشيدن اصال خوشم ! ببين. ثمره؟ ثمره خانوم؟ نمي خواي منو ببخشي؟ بابا غلط كردم -

 .ثمره ثمره حرف بزن ديگه. نمي آد ولي به خاطر گل روي ثمره خانوم خودم هيچي نمي گم

 داريم كجا مي ريم؟ -

. هر چند كه از رو فضولي بيش از حدش بود ولي خب براي اولين قدم بدك نبود. د كلي برام ارزش داشتهمين كه حرف مي ز. ذوق كردم

 :ابروهامو با ادا رقصوندم و گفتم

 .مخصوص يه ثمره خانوم باحال..... يه جاي باحال -

 .پوكيد از اين همه سكوتاي خدا پس كي آشتي مي كنه؟ دلم . هيچ تغييري تو صورتش نبود. دوباره نگاهشو به خيابون دوخت

محال بود كه بتونه جلوي . مي فهميدم كه تعجب كرده. دم رستوراني كه از قبل جا رزرو كرده بودم پارك كردم و جنگي درو براش باز كردم

دتهاي ثمره رو مي هر چند اين عادت براي چند ثانيه بود ولي خب من كه از كوچيكي تمام چهره و زير و بمِ عا. ابرهاي باال رفته شو بگيره

 .دونستم برام مثل آب خوردن بود كه حالتهاشو درك كنم

 .ابروهاي باال رفته اش پايين نمي اومد. ديگه واقعا كم آورده بود. در رستوران رو براش باز كردم و بفرما زدم

*********************** 

 .ميثاق و اين كارها؟ عجيب تر از عجيب بود... .حاضر بودم قسم بخورم اين آدم يه آدم فضاييه كه جاي ميثاق آوردنش

از حق . دخترها با حسرت، پسرها با شيطنت و اندكي فقط اندكي چشم چروني، و زن و مردها با تحسين. وارد كه شديم نگاه ها رومون نشست

 .بدونِ نيم مثقال چربي اضافه هر دو عضالني و بلند. نگذريم من و ميثاق از نظر قد و قواره و استايل زياد از حد باهم مچ بوديم

 .صندلي رو برام عقب كشيد و اشاره كرد كه بشينم.......... بابا با كالس...... گارسون راهنمايي مون كرد

 ....معلوم بود از اينكار هيچ خوشش نيومده ولي خوب چاره اي نداشت.... نگاهم به ميثاق افتاد

 .معلوم بود امروز روز منه و هر سازي بزنم مي رقصه.... كردم كم كم داشتم از اين كه باهاش اومدم تفريح مي

 .هنوز تك و توك سنگيني نگاه ها رو حس ميكردم و پچ پچ ها رو مي شنيدم

 .پسره چه تيپي داره -
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 .آره هيكل دختره هم بد نيست مثل شناگرها مي مونه -

 ).كشتي كج كار(استايل پسره مثل رندي اورتونه  -

ببين شانس درخونه ي چه ايكبيري ..... دوزار قيافه هم نداره ها. كه بيشتر شبيه جان سينا مي مونه تو رو خدا دختره رو نيگاه كن نه بابا قيافش -

 .هايي رو مي زنه

.... لو اونوقت پسره مثل ه.... دختر شكل اين جادوگرها.... الهي تو گلوش بمونه از قديم گفتن انگور شيرين نصيب شغال مي شه همينه ديگه -

 .كاش تنها اومده بود خودمون تورش مي كرديم.... واي مامانم اينا دلم ضعف رفت........... واي نگاه چه كولهايي داره 

 .واي فري اون پسره رو نگاه عين محمد رضا گلزار مي مونه.... حيف.... حيف..... به جون فري اگه تنها بود خودم دو سوته قرش زده بودم -

 .........يگي نكنه خودشهواي راست م -

 .از يه طرف خنده ام گرفته بود و از طرف ديگه بهشون فحش مي دادم

 به من مي گن شغال آخه كجاي من شبيه شغالهاست؟

 اَه آخه يكي نيست بگه مجبوري اين جوري دختر كش بياي بيرون؟؟

 .......كه چي؟؟ مي خواي بگي كم خواهان نداري؟

شام و رستوران و .... امروز روز انتقامه.... امكان نداشت با اين چيزها خر بشم. ه سينه نشستم و اخمهامو تو هم كردمدست ب.... دوباره شاكي شدم

 .من كوتاه بيا نيستم. هزار كوفت و زهرماره ديگه هم تو سرش بخوره

 .خب خانوم طال، بفرما انتخاب كن -

 :ش چرخوندم و با تلخ ترين لحني كه تو وجودم خوابيده بود گفتمنگاهمو از روي منويي كه به سمتم گرفته بود به سمت صورت

 ......من چيزي نمي خورم -

 :زمزمه كرد. نگاه ميثاق هنوز رو من بود و بين منو و من درحركت بود

 ....نمي شه كه گرسنه بموني..... يه چيزي انتخاب كن -

 :روبه پيش خدمت گفتم

 ....لطفا.... يه ليوان آب

 .با چشمهايي كه مثل يه گربه روش زوم كرده بودم بهش خيره شدم...... معلوم بود كه داره به زور خودشه كنترل مي كنه. فك ميثاق منقبض شد

 ....ميثاق خلع سالح بود. هر دومون مي دونستيم امروز روز شانس منه

 .يه نفس عميق كشيد و دوباره عادي شد

دلستر كالسيك، دو تا ساالد فصل .... ه پرس برگ مخصوص رستوران به همراه يه پرس جوجه ي مخصوصي. باشه پس خودم انتخاب مي كنم -

 .و مخلفات

 ...پيشخدمت اُردهاي ميثاق رو گرفت و كرنش كنان عقب گرد كرد

 ثمره؟ ثمره جان؟ -
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 :با برندگي گفتم

 ....ياربي خودي هم برام اداي آدمهاي عاشق پيشه رو در ن..... من جان تو نيستم -

 اصال اين خيمه شب بازيها ديگه چيه؟ نقشه ي جديدته؟ قراره دوباره خرم كني؟

اين حرفا چيه؟ كدوم دفعه من خرت كردم كه اين بار دومم باشه؟ واهللا تا اونجايي كه من مي دونم اين تو هستي كه وقتي كارت گير مي كنه  -

 .رو راه بندازهيادت مي افته كه ميثاق نامي هم هست كه مي تونه كارت 

 :دستهاشو به هم ماليد وگفت. اومدم جوابشو بدم كه شام رو آوردن

 .شروع كن كه اين غذا خوردن داره. بفرماييد خانمي -

 .نگاهمو به دكوراسيون داخلي رستوران دوختم و خودم و زدم به كري. اوف من به اين بشر ميگم نره اين ميگه بدوش

 .دهن بذارماصال نمي خواستم باهاش دهن به 

********* 

 ....تو تمام مدت غذا خوردن حتي يه نگاه خشك و خالي هم به اون جوجه كبابهاي خوش رنگ نينداخت.... دست به غذاش نزد

 .اونقدر غد و يه دنده بود كه وقتي يه چيزي مي گفت محال بود تا تهش رو نره

 .ن و خشن در بياد ولي ثمره ول كن معامله نبود و مدام مي زد تو برجك منمدام سرِ صحبت رو باز مي كردم تا شايد جو از اون حالت سنگي

 .غدامو خوردم و غذاي ثمره همون جور دست نخورده باقي موند

 .......يعني از اون وقتهايي بود كه مي خواستم مثل يه بچه به زور تو حلقش غذا رو بچپونم ولي

 .....م دلشو به دست بيارماين همه براي امشب برنامه چيده بودم و مي خواست

بعدم كه ناراحتيش رو فراموش مي كرد انگشتر نشون رو دستش كنم ولي اينجوري كه ثمره برخورد مي كرد اصال فكر نمي كردم كاري از پيش 

 .ببرم

م بيشتر از اين خودمو خوار من هم مثل ثمره اونقدر غد بودم كه نمي خواست.... جعبه ي مخمليِ انگشتر تو جيبم سنگيني مي كرد و از طرف ديگه

 .و خفيف كنم

 .ثمره هم كيفشو انداخت رو بازو شو بلند شد.... شام تموم شد و بلند شدم

 .كم كم اعصابم داشت بهم مي ريخت....واقعا تحملش سخت بود..... بازم نگاههاي خيره و لبخندهاي موزيانه ي پسرها

 آخه اين چه وضع مانتو و شلوار پوشيدنه؟

 .حاال خوبه خودش عقلش مي رسه شال سرش كنه

برام قهر كنه و .... نازشو بكشم.... ببوسمش.... مي خواستم بغلش كنم. همه ي وجودم فرياد خواستن ثمره رو سرمي داد. ته دلم يه جوري شد

 .مي خواستم براي هميشه مال خودم بشه.... براي به دست آوردن دلش هر كاري انجام بدم

 ...بدون ترس از دست دادنش... بدون استرس... بدون نگراني

 ....چشمهامو درويش كردم و از فكر اينكه ثمره به هيچ عنوان بهم راه نمي ده اخمهام تو هم رفت 
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 .اين جوري فقط داشتم خودمو نابود ميكردم. بايد يه كاري مي كردم. اين جوري نمي شد. تصميم رو گرفتم

 چيكار بايد مي كردم؟؟..... خدايا همه ي برنامه هام رو به هم ريخت...... هتوي ماشين نه من حرف زدم نه ثمر

 .اونقدر اخمو و غضبناك نشسته بود كه انگار من مقصرم..... از هر طرفي مي رفتم بهم راه نمي داد

ايي و تمام نقشه هام نقش بر آب كم كم داشتيم مي رسيدم خونه ي د. از اون وقتهايي بود كه مي خواستم يه گوشمالي درست و حسابي بهش بدم

 .شده بود

 :هي به خودم مي گفتم..... لعنت به اين شانس گند من

 .فكر كن چه جوري باب صحبت رو باهاش باز كني.... فكر كن ميثاق

 .مسابقه ي بعديتون كي هست -

 .جوابم سكوت بود

 عارت مي آد يه كالم جوابمو بدي؟. ثمره دارم ازت سوال مي كنم -

 .منتظر همين بود كه يه چيزي بهش بگم و اون فوران كنهانگار 

 :خروشيد

 .آدمي كه بويي از انسانيت نبرده. عارم مي آد با آدمي مثل تو هم كالم شم. آره عارم مي آد -

جع به كارهام بهش كه چي بشه؟ اصال تو كي هستي كه بخوام را. من حالم از تو به هم مي خوره اونوقت بيام ليست امورات روزانه مو بدم دستت

 توضيح بدم؟

 كجا داري واسه ي خودت ميري؟..... اوي اوي اوي همين جا ترمز كن -

پس حق دارم كه راجع به .... .زن من.. تو نامزد مني و در آينده مي شي. نگو كه قرار قانون بابابزرگ رو فراموش كردي.....پياده شو باهم بريم

 .همه چيزت بدونم

 ....اين اراجيف و منم منم كردن ها رو براي اون كسي كه بهت بله داده بگو. يادمه تا حاال بهت بله رو ندادمتا اونجايي كه من  -

 .....من محاله خام اين حرفا بشم

 ......نه هزار تا منصبِ به جا يا بي جاي ديگه.... نه زنتم... نه من نامزدتم.... خوب گوشهاتو باز كن ميثاق

اين كاسه كوزه ي شوهر گيري و غيرت بازي هاتم جمع كن بذار به وقتش براي زنت . ه اي هم برام تصميم بگيرهنمي ذارم هيچ كس ديگ

 .من زيرِ بارِ حرف زور نمي رم...... خرجشون كن

. كامال هوامو دارهاوه اوه اوه كي مي ره اين همه راهو؟سركار عليه مثل اينكه فراموش كرديد كه باباي شما شديدا با اين ازدواج موافقه و  -

 .....خودتم مي دوني كه كسي جرئت نداره جلوي بابات نفس اضافه بكشه چه برسه رو حرفش حرف بزنه

 .كاش اينقدر پرخاشجو نبود تا من هم ماليم تر باهاش برخورد كنم. دلم براش ضعف رفت. دستهاش و مشت كرد و گارد حمله گرفته بود

 .پس بهتره با من بحث الكي نكني جوجه. با منه چيه ساكت شدي؟ مي بيني هميشه حق -

 .با انگشت لپشو كشيدم ولي اونقدر شاكي بود كه به محض تماس دستم رو پس زد
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 .نمي ذارم.... چه بابام.... چه تو. نمي ذارم با من مثل يه موش آزمايشگاهي برخورد كني. رم.ذا.مي.نِ. من نمي ذارم -

 .دم خونشون پارك كردم و چرخيدم سمتش

 .اين جريان خيلي وقته كه تموم شده حاال هم وقته اجرا شدنشه. اين ديگه دست تو نيست -

آخه اين همه ناراحتي و حرص براي چيه؟ يعني اين قدر از من بدش مياد كه حاضره رو در . دلم فشرده شد. چشماش از نم اشك برق مي زد

 ولي با من ازدواج نكنه؟ آخه چرا؟ عيب و ايراد من چيه؟ چرا دوستم نداره؟..... ي خواد حتي تو روش نگاه كني بايستهروي دايي كه دل شير م

يه وقتهايي از خداي خودم مي خواستم يك صدم از محبتي كه تو وجود من براش مي جوشه رو تو قلبش بريزه تا اون هم نسبت به اين ازدواج 

 .نرم بشه

ولي خب چي كار مي كردم؟ دست و پام بسته . ..... م كه فكر كنم االن دوره، دوره ي جاهليته و بخواهم به زور تصاحبش كنماونقدر احمق نبود

 .....بود

در هر موردي شك داشتم در اين مورد به هيچ عنوان شك نمي . مي دونستم اگه جواب رو مي ذاشتم به عهده ي خودش مطمئنا منو رد مي كرد

 .كردم

فكش منقبض شد و با مشت گره كرد ..... يه دفعه اي رنگ نگاش برگشت. چقدر گذشته بود كه تو چشمهاي بارونيش خيره شده بودمنمي دونم 

 :غريد

 .پسر عمــــــه. يه كاري مي كنم كه داغ اين آرزو رو با خودت به گور ببري -

 .ه اف اف رو زد و تو درگاهي در گم شدبا چشمهاي خسته نگاهش مي كردم ك. درو به هم كوبيد و دوييد سمت خونشون

 آخه چرا نمي خواست بفهمه كه هيچ كسي تو دنيا مثل من عاشقش نيست؟. نگاهم به رد قدمهاش خشك شده بود

 .چرا حاليش نبود كه قلبم تمام و كمال مال اون بود و هر كاري مي كردم از عشقش خالي نمي شد

 خت بود كه عشقِ توي چشمام رو نمي ديد؟يعني اينقدر باورش براش س. من دوستش داشتم

 .سرم رو رو فرمون ماشين گذاشتم و دستام و روي سرم قالب كردم

 خدايا پس كي مي خواد دركم كنه؟ كي مي خواد باهام راه بياد؟

 .يه لحظه هم كوتاه نمي آد. چند ساله كه دارم باهاش كلنجار مي رم ولي انگار نه انگار

مدام .... مدام قهر..... زندگيم شده مثل اين سريالهاي بي مزه ي تلوزيوني. حث داريم و اون هم با قهر از پيشم مي رههربار كه كنارشم با هم ب

 آخه تا كي بايد تو حسرت لمس و نوازشش بسوزم و دم نزنم؟..... مدام جنگ اعصاب.... منت كشي

. من ديگه نمي كشم. خدايا خودت كمكم كن.....ديكي و در عين حال دوري بلكه از اين همه نز........ نه از اين عشق. خسته. خدايا خسته شدم

 .واقعا كم آوردم. ديگه نمي تونم

 .....درد نگاه سردش برام سخت تر از هر چيز ديگه اي بود. چشمام مي سوخت

كارپيدا كنم تا زودتر خونه ..... دا كنمسربازي برم تا زودتر كار پي.....درس بخونم تا زودتر برم سربازي..... توي زندگيم هميشه هدف داشتم

 ....تا .. تا... تا... تا زودتر ماشين زير پامو بگيرم.. بخرم
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 ......با غم نبودش دوسال تموم سركردم.... هدف من هميشه ثمره بوده.... زودتر به ثمره برسم

 ......با خيال راحت برم سر خونه و زندگيم هميشه جون كندم تا زودتر يه سقف باال سر براي خودم رديف كنم و دستشو بگيرم و

 .ثمره رو نداشتم.......ازخونه بگير تا ماشين و كار مناسب و خرج و مخارج عقد و عروسي .... حاال كه همه چي داشتم

 .افتاده بودم تو يه دور ثابت....... حس مي كردم همه چي دارم اال هدفم

 .و منم سگ مي شدم و پاچشو مي گرفتمثمره هم طبق معمول منو با حرفهاش مي چزوند 

 .اينجا بود كه اون با قهر و ناراحتي و بدون خداحافظي منو ترك مي كرد و من مي موندم و دل داغدارم كه هنوز ريتم طپشهاش كند نشده

 .....يه نگاه به آسمون كردم..... سرمو بلند كردم و با سر انگشت پلكهاي داغمو ماليدم

 .خودت ثمره رو بهم برسون... ...خدايا به اميد تو

 :صدا زدم. تا درو باز كردم هرم هواي گرم صورت يخ زده ام رو نوازش كرد

 مامان؟ كجايي؟ -

 كجايي داداش من؟ ما رو نمي بيني خوشي؟..... به سالم داداش بزرگه -

 چه طوري؟.... سالم ميثم -

 :ميثم يه نگاه عاقل اندر سفيه به من انداخت و گفت

 چيه بازم ثمره زده تو برجكت؟ دوباره با هم دعواتون شده؟ -

 :يه نگاه خسته بهش كردم و گفتم

 ...كي من و ثمره باهم دعوا نداشتيم؟ ولش كن خيلي خستم ميرم تو اتاقم استراحت كنم -

 .دو سه قدم برداشتم كه تازه يادم افتاد احوال زنشو نپرسيدم

 ودابه چطوره؟آخ آخ آخ شرمنده اصال يادم نبود س-

 :ميثم نيشخندي زد و گفت

 .اونم خوبه. عيبي نداره مي بخشمت. به آدم عاشق حرجي نيست..... ميذاشتي دو سال ديگه مي پرسيدي -

 .سرسري سري تكون دادم و ببخشيدي گفتم

 .واقعا حس صحبت كردن هم نداشتم

 .ستش كنم پلكهامو رو هم گذاشتمانگشتر رو گذاشتم تو كشو و به اميد روزي كه بخوام انگشتر رو تو د

 . يكم استراحت مي تونست سرحالم بياره. امروز خيلي خودخوري كردم

 

 )متين(فصل سوم 

 

مسابقه ي نيمه نهايي داشتيم و از روز قبل يواشكي به مامان گفتم و . يه هفته گذشته بود و خدا رو شكر سر و كله ي گروهبان گارسيا پيدا نبود
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 ....مي ترسيدم بياد و مثل هميشه سر و صدا به پا كنه... يثاق حرفي نزنهقسمش دادم كه به م

دو تا ماشين دربست گرفتيم و با يه دل پر از اميدواري و سالم و صلوات راهي مسابقه . با خانوم زماني و كل بچه هاي تيم نه نفري مي شديم

 ..شديم

 ...يوهويوهو رفتيم نيمه نهايي........ و كلي استرس و خون جيگر خوردن برديم بعد از كلي وقت تلف شده به خاطر مسابقه ي بقيه ي گروه ها

 ...خسته و كوفته بوديم و ماهايي كه جزو يارهاي اصلي تيم به حساب مي اومديم جون تكون خوردن رو هم نداشتيم

 ....ا خبر داديم و قرار شد مهمون خانوم زماني باشيمساعت يك بعد از ظهر بود كه به خاطر برد تيم به پيشنهاد خانوم زماني همگي به خونواده ه

 ...كلي گفتيم و خنديديم و بي خيال دنيا شديم..... چقدر اون نهار بهمون چسبيد

 .....خيلي وقت بود كه اينجوري با دوستام عشق و صفا نكرده بودم و فارغ از ميثاق و هر چي كه به اون ربط داشت نشده بودم

يه هفته اي .... يم بود كه با يه روحيه ي سرخوش و كلي انرژي و يه شكم پر از چلوكباب كوبيده و مخلفاتش برگشتيم خونهدو و ن..... ساعت دو

 ........بود كه خيابون اصلي رو كنده بودن و ماشين به سختي از توش رد مي شد

 .من و پريسا و آزاده سر خيابون اصلي پياده شديم و از همگي خداحافظي كرديم

 ...ت سه ي بعدازظهرِ يكي از روزهاي سرد آذر ماه بود و تو خيابون پرنده پر نمي زدساع

 .طبق معمول هميشه صداي كركر خنده ي پريسا بلند بود و آزاده هم دست كمي از اون نداشت و توجه ها رو جلب مي كرد

 .اشتم كنارشون باشم و پر به پرشون بدمنه دوست د........ نه تو مرامم بود كه خودم تنها برم...... مدام نگران بودم

 ....هم هم تيمي..... هم تو يه محل..... ولي چي كار مي كردم؟ هم هم كالسي بوديم

 ....نمي شد با هر دوشون كل كل كنم

 .وقتي خودشون دوتايي هستن هر غلطي مي خوان بكنن عيبي نداره...... با اين كارها مخالفتي نداشتم

 ...من و كه قرار نيست تو قبر اون ها بذارن ولي اين جوري

وقتي كسي كارهاشون رو مي ديد من رو هم مثل اونها نگاه مي كرد و فكرشون اين بود كه من هم يكي هستم شبيه اين . واقعا زشت بود. نمي شد

 .دو تا، ولنگار و يكم جلف

 .اونقدر صنم داشتم كه ياسمن توش گم بود. ت اينكارو نداشتميعني جرئ. در صورتي كه من اصال تو خط اين حرفها نبودم

از سمت رو به رو چند تا از پسرهاي لَش محله راهشون رو به ..... سرمو انداخته بودم پايين و سعي مي كردم قدمهامو هر چه تندتر بردارم كه

 .سمتمون كج كردن

غلط اندازش ساعت سه ي بعدازظهر داره جلف بازي در مي آره غير از اين هم  معلومه ديگه وقتي پريسا خانوم با اون موهاي فشنش و اون تيپ

 .اي بخشكي اي شانس......... نمي شه توقع داشت

سيل متلكها و هر و كّر پريسا و آزاده باريدن ...... نيش پسرها تا بناگوششون باز بود و چشمهاشون از ديدن چند تا دختر ولنگار دودو مي زد

 ...گرفت

 دا اينها چرا حاليشون نيست؟ بابا اينجا محلمونه؟واي خ
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 .بازوي پريسا رو كه صداي سرخوشش رو اعصابم بودو كشيدم و يه وشكون اساسي از پهلوش گرفتم

 هوي ديوونه چرا وشگون مي گيري؟ -

 .يزهنمي خواست پرستيژش پيش ارازل و اوباش بهم بر... البته اين تشر به صورت خيلي زير پوستي انجام گرفت

 آزاده... آبرو حيثيت تو محل برامون نذاشتي اوي آزاده... ببند اون گاله رو تا خودم نبستم... خفه مي دوني چيه؟ پس خفه شو -

 ...ا چيه؟سوزنت گير كرده -

 اي خدا من با شماها چي كار كنم؟. نيشتو جمع كن -

 ...بازوي هر دو رو گرفتم و از زير بارون چرت و پرتهاي پسرها گذشتم

 .بدبختي تو اين هاگير و واگير يكيشون هم به من بند كرده بود

 .ا يه دقيقه وايسا كارت دارم... پيس پيس... هي هي كوله مشكلي خط قرمز نوك مدادي -

مي اومدم از . ي كردناگه مي اومدم اين دو تا رو جمع كنم پسرها شروع م... بدبختي يكي دوتا نبود كه...... تقريبا به حالت دو داشتم در مي رفتم

 .اون جا رد بشم مي ديدم اين دوتا ورپريده دارن قر و قميش مي آن

 ......باز به شرم و حياي آزاده. ماشااهللا پريسا رو كه اصال نمي شد جمعش كرد

 ..درسته كه خودشم خوشش مي اومد ولي علنا كاري انجام نمي داد

واي خدا دارم ديوونه .... عشوه نيا براش.... نوچ..... پريسا نكن ... ه تيكه بزرگمون گوشمونه هااگه ميثاق پيداش بش.... پريسا تو رو خدا بسه -

 ......مي شم

 ...اوي آزاده تو هم كه شدي لنگه ي اين ذليل مرده -

 :پريسا بازوشو از دستم كشيد و توپيد

.... ميثاق... هي مي گه ميثاق.... و اآلن داره خواب قيلوله اشو مي كنه ميثاق كجا بود؟ اون اآلن ناهار مامان پزش رو نوش جون كرده... اَه توام -

حاال خوبه ........ راست مي ريم ميثاق.... چپ مي ريم ميثاق...... خسته شديم..... جمعش كن تو رو خدا.... دهنمونو سرويس كردي با اين ميثاقت

 .عت كرداگه گفته بودي كه اآلن نمي شد جم..... كه بله رو بهش نگفتي

 .آخه نفهم چرا حاليت نيست اگه سر برسه و ببينه خونمون حالله -

تو ... مردم مغز خر نخوردن كه تو اين سوز و سرما با اين وضع خراب خيابون و كوچه بريزن بيرون..... بابا كسي نيست..... اَه همش غرو گير -

 .حيفه رفيقا ُقرش بزنن. ه تيكه ايهببين چ... بذار اين شماره رو بگيرم. رو به جون مادرت گير نده

 .تو خودم حرص مي خوردم و كاري از دستم بر نمي اومد

خدارو شكر كه زودتر رسيديم به كوچشونو ازشون .... تك و توكي از كنارمون رد شدن و نگاه مالمت بارشون رو به سمتمون پرتاب كردن

 ...جداشدم

 .پسره مثل كنه چسبيده بود و ول نمي كرد..... ولي فاجعه هنوز ادامه داشت

آي دخترِ كوله مشكي كفش ... بگير ديگه.... اسمم متينه.... از دوستاتم كه سوا شدي ديگه از چي مي ترسي؟ بيا اين شماره ي منه.. پيس... هي -
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 .ال استار

 مونده بودم اين همه خوش مزگي رو از كجا آورده؟

 .ولي باز هم تابلو بود كه دنبالم افتاده.... حرفاش در حد وز وز بود و از ده تا كلمه نه تاشو نمي شنيدم..... يچيدم تو كوچمونپ

 خدايا اگه ميثاق سر برسه؟.... واي نه...... اگه ميثاق..... اي خدا حاال چي كار كنم؟ دارم مي رسم خونه چه جوري دكش كنم؟ اگه

 قي افتاده؟ببخشيد آقا اتفا -

 ......شد.... اون چيزي كه نبايد بشه... واي برمن..... واي بر من.... موهاي تنم سيخ شد

 ....قدمهام خشك شده بود و چشمهام از حدقه بيرون زده بود.. حتي جرئت نداشتم سرمو برگردونم

 ...نامزد من يكم از دستم عصبانيه دارم نازشو مي كشم شما بفرما... نه داداش من -

 واي..... واي بر من..... خون تو رگهام منجمد شده بود.... واي.. واي... واي

 ....شرمنده من فكر كردم مزاحم خانوم شديد... آهان -

اونقدر حرص و غضب تو صداش خوابيده بود كه حتي من هم كه نمي ديدمش حاليم مي شد فوق العاده شاكيه ولي پسره ي احمق انگار كه از يه 

 .اومده كره ي ديگه

 .....نه دستت درست شما -

پسره كنارم افتاده بود رو زمين و ميثاق با اون هيكل پت و پهنش نشسته بود رو شكمش .... صداي مشت ميثاق و آخ پسره رفت هوا.... بــــــوم

 ....و مشتي بود كه تو صورت يارو مي خوابوند و فحشي بود كه بار ِپسره مي كرد

 كه نامزدته هان؟ كه يكم از دستت ناراحته هان؟ داري نازشو مي كشي بي شرف؟....بي ناموس... آشغال -

ولي پرتم كرد عقب و مشت بعدي رو حواله .... بازوشو گرفتم و خواستم بلندش كنم... به خودم اومدم اگه جلوشو نمي گرفتم پسره رو مي كشت

 .ي صورت غرق خون پسره كرد

 .و يقه ي لباسش تو دستم مونداومدم شونش رو بگيرم كه بازم در رفت 

 .خدارو شكر از سر و صداي من و آه و ناله هاي پسره و فحش هاي ميثاق، چند نفري جمع شدن و از هم سواشون كردن

 .ميثاق مثل كينگ كونگ مي جوشيد و دستهايي كه مهارش كرده بود و پس مي زد

تو عرض چند دقيقه پسره رو رد كردن و ميثاق رو با چشمهاي غرق خون و . ....انگار مردم ايران تو عرصه ي دعوا و مرافه وارد شده بودن

 ....صورت سراسر كبود سوغاتي گذاشتن براي من

 .تو اون لحظه اون قدر عصباني بود كه تمام بند بند وجودم مي لرزيد

 .بازومو گرفت و كشيد ناخودآگاه گارد گرفتم

 .دستمو ول كن -

 ...كه همين جا قيمه قيمه ات مي كنم... حرف نزن... حرف نزن ثمره -

 :بازومو هل داد و غريد
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 .راه بيفت -

نفس هاي سنگين مي كشيد و احساس مي . فشار انگشتهاش از روي ژاكت هم مشخص بود... حرص و عصبانيت دورشو مثل يه هاله پر كرده بود

 ...خيلي ناجور ترسناك شده بود... كردم هر آن اماده ي فوران كردنه

ولي چاره اي جز اطاعت .... دوست داشتم نافرماني كنم... ون كشون مي كشيد و منم مثل يه بز چموش از پشت سرش روون بودممنو كش

 ....از اون وقتهايي بود كه چشمش رو رو همه چيز مي بست و تيكه بارم مي كرد. نداشتم

 ...دستش رو گذاشت رو اف اف و تو عرض چند ثانيه در باز شد

 منتظر بودم طوفان به راه بيفته تا بتونم ضربه رو پاسخ بدم... هيچي نمي گفتم و دنبالش كشيده مي شدم

 .منتظر حمله از طرف اون بودم..... ولي فعال

 ...بايد درجه ي عصبانيتشو تخمين مي زدم و بعد فرمان حمله ي گاز انبري رو صادر مي كردم

 .قامت مامان رو هم از همون جا هم مي تونستم ببينم.... پاگرد سوم ...پاگرد دوم.... پاگرد اول رو رد كرد

 :تا مارو ديد زد تو صورتش

 چي شده؟.... خدا مرگم بده -

 .يه دنيا ترس و استرس تو نگاهش خوابيده بود و مدام چشمهاش از رو من به ميثاق تغيير جهت مي داد

 .ميثاق با اون پيرهن خوني و يقه ي پاره شده دم از يه جنگ حسابي مي زد هرچند قيافه ي كبود..... حدس زده بود كه يه خبرهاييه

 .تا پله ها تموم شد مامان عقب گرد كرد و منتظر تو پذيرايي ايستاد

 .همين كه به در رسيديم من رو هل داد تو خونه

 .تعادلم رو از دست دادم و پرت شدم كف پذيرايي

 .تمام شيشه هاي خونه شكست و صداي كوبش تو تمام ساختمون پيچيد درو پشت سرش چنان كوبوند كه احساس كردم

 ...فرمان حمله صادر شد...... درسته

حاال واسه ي من دل مي دي و قلوه مي ... تيكه تيكت مي كنم و هر تيكتو مي دم دست گرگهاي بيابون.... مي كشمت..... مي كشمت ثمره -

 گيري؟

دور مي زني؟ حاال ديگه به هواي باشگاه و مسابقه مي ري بيرون و هزار تا كثافت كاري ديگه مي كني؟مي  حاال ديگه كارت به جايي رسيده كه منو

 ..كشمت ثمره

 .به سمتم خيز برداشت كه تو يه حركت از جام پريدم

 به من چه ربطي داره؟.... كدوم كثافت كاري؟ اون مشنگ مزاحمم شده... خفه شو -

 :دندون هاشو به هم ساييد و گفت

 طرف مزاحم بوده كه از سر كوچه تا اينجا دنبال تو و اون رفيقهاي بدتر از خودت؟

 من خرم؟ يا گوشام مخمله؟ يا گيج مي زنم؟
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اون موقع داري براي من فيلم بازي مي كني؟ فكرمي كني نمي دونم داري چه ..... صداي هرّ و كرّتون از سر تا ته كوچه همه رو خبر دار كرده

 گهي مي خوري؟

 .چه گهي؟ هر روز هزار تا پسر بي شرف مزاحم هزار تا دختر مي شن دليل نمي شه كه همه ي هزار تا دختر كرم داشته باشن -

- پس پسره بيخود دنبال تو راه افتاده بود؟ بيخود مي گفت نامزدته؟ ... ا... 

 .مامانم صورتشو چنگ زد

 ه برگشته همچين حرفي زده؟پسره گفت؟ چي بهش گفتي گيس بريده ك.... خاك به سرم -

 :ميثاق كه يه حامي پيدا كرده بود گفت

 ...فقط داره سفسطه مي كنه..... داره منو دور مي زنه زن دايي

 :برگشت به سمت من و با حرص ادامه داد

 ..مي خواد با پسرها الس بزنه -

من اگه مي خواستم با پسر جماعت حرف بزنم كه پا نمي شدم بيام دم خونه يا تو محل جلوي چشم يه ايل آدم .. آخه ديوانه..... آخه احمق -

 من اين وسط چي كاره ام؟..... پسره گير داده دنبالم راه افتاده..... اينكارو انجام بدم

 .دوباره كبود شد

 ......كه داشتم براي پسره چشم و ابرو مي اومدم اون من بودم.... تو هيچ كاره اي -

كم كم به جاي اينكه اون عصباني باشه من از بي منطقيش ...... خداي باالي سر شاهد بود كه پامو كج نذاشته بودم..... ديگه داشت تهمت مي زد

 .گُر مي گرفتم

 .رفتم جلو و زدم تو تخت سينش

يارو چشم و ابرو مي اومدم؟ من؟ اصال مي فهمي چي مي گي؟ يا چشمهاتو بستي و هر چي از  من واسه ي.. حرف دهنتو بفهم.. هوي عوضي -

 دهنت در مي آد بار من مي كني؟

 :با كف دست يه ضربه ي ديگه به شونش زدم..... كُپ كرده بود

 فكر مي كني خيلي مردي؟ خيلي حاليته؟ خيلي با غيرتي؟ كه اين حرفها رو به من مي زني؟ -

 دو متر پريدمبا دادش 

 تق-------- همين امروز مي كشمت كه يه جامعه رو از وجود هرزه اي مثل تو پاك ... خودم مي كشمت... خفه شو ثمره -

 .....چنان با قدرت تو دهنش خوابوندم كه خودشم باورش نمي شد

 .مثل يه گربه ي خشمگين مي خواستم بهش حمله كنم و پاره پاره اش كنم

 . آوردم و با چشمهاي خونيم بهش زل زدم دست لرزونمو پايين

 ....تا حاال سابقه نداشت همچين جسارتي كنم ولي حاال....... هنوز تو بهت بود

 :به حالت زمزمه گفت
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 تو منو زدي؟ -

 :صداش كم كم باال رفت

 تو رو من دست بلند كردي؟ -

 تو زدي تو صورت من؟

 ..بود كه همون لحظه از كرده پشيمون شدمخدايي اونقدر عصباني .... جمله ي آخر با داد بود

 :از جا پريد

 ...خونت حالله ثمره -

 .مثل فشنگ پريدم سمت اتاقم و تو يه آن درو قفل كردم.... تا اينو گفت ديدم هوا پسه

 .وگرنه تيكه بزرگم گوشم بود..... شانسي كه آوردم دير به خودش اومد

 ...باز كن ثمره -

صداي مامان كه التماس ميثاق رو مي كرد از يه جاي دور مي .... جوري مي زد كه صدا تو خونه مي پيچيد.... بودصداي مشتهاش بلند و نافرم 

 .اومد

 .باز كن تا نزدم درو بشكونم.... باز كن ثمره -

 :انگار با قفل كردن در شير شدم از همون جا داد زدم

دوست داشتم .... اصال خوب كردم... برو اين هارت و پورت ها رو واسه ي كسي كن كه دوزار ازت حساب ببره.. هيچ غلطي نمي توني كني -

 ...كاش شماره اشم مي گرفتم........ باهاش الس بزنم

 .پايين در به اندازه ي يه گردي سوراخ شده بود.... صداي لگدي كه به در زد دومتر منو پروند

 چرا درو مي شكوني؟..... ديوونه.... رواني -

 ....باز كن تا درو از جا نكندم.... باز كن... واي به حالت اگه دستم بهت برسه.... قيمه قيمه ات مي كنم ثمره -

 .بازكن ثمـــــــره

 ...هارتر از قبل افتاد به جون در. ولي نمي شد.... صداي مامان مي اومد كه مي خواست آرومش كنه

 ...م كم احساس مي كردم در داره از لوال كنده مي شه و هرآن ممكنه بياد توك

 :صداشو مي شنيدم كه مي خواد عصبانيتش رو بخوابونه... آخر سر هم مامان خودش و فدايي كرد و سپر بالي درِ بيچاره ي اتاق من شد

تورو به جون ... تو بزرگي كن.... تو ببخشش... اهل اين كارها نيست خودت كه مي دوني.... اين نفهمه يه چيزي گفته.... تورو به خدا ببخشش -

 .ميثاق جان بگذر ازش.... به خاطر داييت.... به خاطر من.... اون كسي كه دوستش داري ولش كن

 .صداي نفس نفس زدن هاي ميثاق از پشت در مي اومد و من از ترسم جيك نمي زدم

 .ه باليي به سرم مي آره تن و بدنم مي لرزيدحتي از فكر اينكه اگه دستش بهم برسه چ

 )اين ستاره ها گوينده رو عوض مي كنه*************************(
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 .ولي هنوز عصبي بودم... اونقدر زندايي گفت و گفت و التماس كرد كه آروم تر شدم.... ريتم قلبم كندتر شده بود

 .تو خيابون كه زندايي نذاشت حتي چند باري هم پا شدم برم سراغش و لَشش رو بندازم

 .بدون هيچ حرف اضافه اي از خونه زدم بيرون.... ديدم اين جوري نمي شه

 ...سوار ماشينم شدم و تمام حرصم از ثمره رو سر پدال بيچاره خالي كردم

 ....آروم نمي شدم.... نه.... با مشت كوبيدم به فرمون

 .كه دستم درد گرفت اونقدر زدم..... دوباره.... دوباره.... دوباره

 ...هر چقدر به خودم تلقين كردم كه آروم باشم نمي شد..... هر چي نفس عميق كشيدم

 :با خودم مي گفتم. هر جوري حساب مي كردم تو َكتم نمي رفت

 .تا وقتي يه دختر سنگين بره و سنگين بياد هيچ پسري به خودش اجازه نمي ده كه مزاحمش بشه

 .وبيدمبازم با مشت به فرمون ك

 ...اَه ثمره داري ديوونم مي كني... حتما يه اشاره اي بوده... حتما يه كاري كرده... حتما يه چيزي بوده

 ...داغون و داغونتر.... دارم از تو داغون مي شم.... بايد مال خودمش كنم.... بايد هرچه زودتر تكليفتو روشن كنم..... نه اين جوري نمي شه

 .چند ساله دارم دنبالت مي دوئم و هيچي به هيچي.... خستم كردي... خسته شدم از دستت ثمره

 .اين جوري نمي شه... بايد با دايي صحبت كنم با مامان و بابا.... ديگه بسمه

 اَه بابا بزرگ آخه اين چه برنامه اي بود كه براي ما درست كردي؟

 ...يعني چي كه بايد حتما ديپلمش رو بگيره بعد عقدش كنم

 .تا من اين قدر زا براه نشم و حرص و جوش تناول نكنم... شكالي داشت عقدش مي كردم بعد مي رفت دنبال درسشخب چه ا

 ...ا ا ا ديدي زد تو گوشم..... نه اينكه اينقدر راحت رو حرفم حرف بياره و پررو پررو بزنه تو گوشم..... اگه شوهرش بودم الاقل حرفمو مي خوند

 .دختره ي ديوونه افسار پاره كرده

 .گونه ام رو ماليدم...... دوباره عصبانيتم رفت رو صد

 ....المصب عجب دست سنگيني هم داره

 .كاش شماره اشم مي گرفتم..... دختره ي جلب داره به من ميگه خوب كردم...... نچ نچ نچ

 ......بزنم لهش كنم كه نتونه از جاش جم بخوره.... اي بزنم ناقصش كنم

 .دستم رو رو چشمهام كشيدم و تا توي موهام بردم

 ......دختره اينقدر وقيح شده كه هنوز هيچي نشده داره مي گه هيچ غلطي نمي توني كني.... واي دارم ديوونه مي شم

 ...كه من داشتم تصادف نكردم خيليهواهللا با اون سرعتي . تمام مسير رو تو ده دقيقه طي كرده بودم. يه نگاه به ساعت كردم... رسيدم به باشگاه

 .باشگاه خلوت بود و رضا داشت يكي از دستگاه ها رو چك مي كرد

 .مي دونست اخالقم سگي باشه پاچشو مي گيرم. اونقدر عنق بودم كه خودش سمتم نيومد
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 .نشستم پشت اسكات پا

 صد.......... چهار... سه... دو... يك

 ......بايد آدمش كنم.... دختره ي بي حيا

 .واي خدا دارم آتيش مي گيرم..... ولي چه جوري؟ بايد با دايي حرف بزنم

 .دستگاه رو عوض كردم رفتم سراغ پرس سينه وزنه ي هشتاد كيلويي رو انتخاب كردم

 .....دو.... يك

 ....هاش راه اومداين جوري نمي شه با.... آره اين فكر خوبيه..... شايد اصال نذاشتم بره مدرسه.... آره چاره اش داييه

 ...منِ به اين گندگي اصال نمي تونم كنترلش كنم.... اون پاچه ور ماليده تر از قبل مي شه.... هر چي من كوتاه مي آم

 .رفتم سراغ كيسه بوكس

 .خسته بودم ولي اينجوري بهتر بود حداقل خودمو آروم مي كردم

تم و به زمين و زمان و اين عشق مزخرفي كه تو دلم مثل يه گياه هرزه ريشه مشت كوبيدم و شر شر عرق ريخ...... مشت زدم و حرص خوردم

 .دوونده بود فحش دادم

 .آخر سر هم بدون اينكه يه درصد هم از عصبانيتم كم بشه در حالي كه از بوي گند بدنم عقم مي گرفت راهي خونه شدم

********* 

 .ريه ربع از صداي كوبش درگذشته بود كه مامان اومد پشت د

من موندم تو با كدوم فكري همچين حرفهايي .... هان؟ بهت نگفتم باهاش در نيوفت؟ حاال مي ره پيش باباتو بهش مي گه..... كار خودتو كردي -

 بهش زدي؟

ري مدرسه و تو تيم چه برسه بخواي ب..... بابات حتي اجازه نمي ده پاتو از اين در بيرون بذاري... اگه ميثاق باهات نباشه.... آخه عقلت نمي رسه

 .واليبال بازي كني

 .من ديگه باهات كاري ندارم..... هر غلطي كه مي خواي بكن...... اصال به من چه؟ من كه هر چي مي گم باد هواست

 ........تازه ياد مصيبتي كه با دستهاي خودم به سرم آورده بودم افتادم

 اگه بره پيش بابا من چي كار كنم؟...... واي خدا من با چه جرئتي اون حرفها رو زدم؟ اگه

 اگه بابا تو خونه زندانيم كنه؟ اگه همين فردا به زور منو عقد ميثاق كنه چي؟..... اگه

شري براي خودم درست كنم؟ واي حاال چي اي خدا چرا عقلو ازم گرفتي كه همچين ...... اون كه از خداشه از من آتو بگيره تا زودتر عقدم كنه

 كار كنم؟

 آخه اين چه گندي بود كه زدم؟ حاال چه جوري جمعش كنم؟....... بلند شدم و شروع كردم به رژه رفتن

 .....واي من با چه فكري بهش اون حرفها رو زدم؟ آخ آخ آخ بهش گفتم خوب كردم

 .با كف دست زدم رو دهنم
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 ...اي بميري متين بيشعور كه اين بال رو سرم آوردي.... م مي گرفتمواي بهش گفتم كاش شماره اش

 آخه يكي نيست بگه كجاي قيافه ي من به كسايي كه شماره مي گيرن مي خوره؟

 .دوباره يه چرخش و ادامه ي مراسم رژه رفتن...... رسيدم به ميزم

 ني مي شه معجزه بشه و به بابا نگه؟ يعني مي شه؟حاال جواب بابا رو چي بدم؟ يع...... اي واي بر من..... اي واي برمن

 ...قبول داري يه وقتهايي شديدا دوست داري زمان به عقب برگرده و خرابكاريتو جبران كني؟ من هم تو همچين شرايطي بودم

 ات بدهنج..... دست به دعا برده بودم تا خدا خودش يه فرجي كنه و منو از اين منجالبي كه تا ته توش فرو رفته بودم

 .پنج عصر بود.... تيك تاك..... نگاهم به ساعت افتاد

 خدايا چي كار كنم؟ زنگ بزنم براي غلط خواهي؟.... واي بر من بابا تا دو ساعت ديگه پيداش مي شه

با ميثاق حرفم شده بعد آخه چي بگم بهش؟ بگم ببخشيد من ..... نچ..... زنگ بزنم به عمه....نه اونقدر عصباني بود كه عمرا گوشي رو جواب بده 

 واي خدا چي كار كنم؟..... واي..... هم بهش گفتم دوست داشتم با مزاحمم الس بزنم

 .اوه انگار مسابقه گذاشتن اين ثانيه شمارها.....يه نگاه ديگه به ساعت كردم

 ....تيك تاك.... تيك تاك

 به راست راست..... به چپ چپ...... قدم رو

 .و سالم و خسته نباشيد مامان....... از دلشوره تمام بند انگشتهام مي لرزيد صداي زنگ در ....ساعت هفت بعداز ظهر

 واي تا كي بايد حرص بخورم؟..... از لحن عاديش مي شد حدس زد كه هنــــوز بهش نگفته.... بابا اومد.... واي اومد

 .....زودتر مجازاتم رو مي فهميدماين جوري زجرش كمتره و ..... كاش اگه مي خواست بگه تا حاال گفته بود

 :صداي داد مامان اومد.... نشستم رو تخت. پاهام ديگه نمي كشيد.... ساعت هشت شب هوا تاريك شده بود و صداي خفيف تلوزيون مي اومد

 .شام... ثمـــــره -

 .....اونقدر فكر كرده بودم و حرص خورده بودم كه ديگه رمقي براي مقاومت نداشتم

يه چشمم به بابا و حركاتش بود و . لرز و كلي استرس نشستم پشت ميز شام و بدترين غذاي زندگيمو به زور از گلوم فرستادم پايين با ترس و

 .....با هرصداي كوچيكي مي پريدم و طپش قلبم مي رفت رو هزار. يه چشمم به صداي زنگ

 .حتي جرئت نداشتم پامو از در بيرون بذارم..... گوشام پشت در اتاق بودتو اتاقم بودم ولي جفت ..... ساعت ده و نيم بود كه تلفن زنگ زد

 .آروم در اتاقم رو قفل كردم و گوش به زنگ پشت در جبهه گرفتم

 .....صداي پچ پچ ميومد

 .....خداحافظ... باشه قربانت -

 .....فعال از معركه در رفته بودم ولي...... يه نفس آسوده كشيدم... همين

 .....دوبار جستي ملخك.... يه بار جستي ملخك

 پس كي مي خواد زنگ بزنه؟.... خدايا ديوونه شدم رفت
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خدا مي شه؟ .... اگه چيزي نگه منم قول مي دم ديگه باهاش كل كل نكنم... يعني مي شه به كل بي خيال امشب بشه و حرفي به بابا نزنه؟ اگه

 يعني مي شه؟

************* 

 .هنوز حرفهاي ثمره تو سرم مي پيچيد و تاب مي خورد..... م چسبيده بود و مخم قفلِ قفللباسهام به تن

 .....اولين كاري كه به محض رسيدن به خونه انجام دادم اين بود كه پريدم تو حموم و يه دوش جانانه گرفتم

 .نيم ساعت زير دوش بودم و داشتم نقشه مي كشيدم كه چه جوري حال ثمره رو بگيرم

 .....كافي بود يه شَمه از چيزهايي كه مي دونم رو به دايي بگم و..... ته حالگيري ثمره كاري نداشتالب

 .ثمره هم كه مثل سگ از باباش مي ترسيد...... خوب بلد بود از پس ثمره بر بياد...... بقيه ي كارها با دايي بود

 .از دست دادن ثمره هم همان..... ن مي دونستم گفتن به دايي همانا وچو..... دست و دلم به اين كار نمي رفت..... ولي دروغ نمي گم

بعدم رفتم سراغ مكمل هاي مختلفم و طبق برنامه ي روتين هر روزم ....... از حموم در اومدم و با يه حوله ي كوچيك دستي افتادم به جون موهام

 .يه معجون پر مالت درست كردم و ريختم تو خندق بال

 خراب.... خراب .... داغون بودم........... ولي از نظر روحي افتضاح..... حال و اُكي شده بودماز نظر جسمي سر

 .رو برداشتم و دراز كشيدم رو تخت) هفت سنگ(توپ موتي ام ..... رفتم تو اتاقم

 .....توپ رو پرت كردم به سمت ديوار رو به تختم

 .برگشتيه رفت و يه .... دو.... يه رفت و يه برگشت..... يك

 .......تق تق

 بله -

 ...مال خودم و دادم سرويس.... ميثاق يه دقيقه لپ تاپت رو قرض مي دي -

 .فقط با سر اشاره كردم باشه

 :تا باال اومدن سيستم گفت

 آخه من موندم تويي كه سال تا سال دست به اين لپ تاپ نمي زني براي چي مدام عوضش مي كني؟ -

 .توپ تو دستم موند و نگاهم رفت به سمتش..... ت تو همقلبم تير كشيد و اخمهام رف

 ثمره ي من.... مگه تو زندگي من دليلي به غير از ثمره هم وجود داره؟ فقط يه دليل بود

 .....دوباره پرتاب توپ

 يه رفت و يه برگشت.... دو.... يه رفت و يه برگشت.... يك

 ميثاق باز چته؟ -

 .وايساد.....توپ رسيد به من و

 .اه يخي مو به سمتش چرخوندمنگ
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 ...وقتي خيلي عصبي ميشي مي ري سراغ يادگاري ثمره... بيست و پنج ساله داداشتم... اون جوري نگام نكن -

 ....همه چيز من ثمره بود و ثمره...... نگاهمو به توپ توي دستم دوختم يه چرخ به اين ور و اونورش دادم.... پوزخندي رو لبم نشست

 .برگشتم سمتش

 آره؟.... لپ تاپ بهونه بود -

حاال بنال ببينم چه مرگته؟ دوباره ... لپ تاپم صحيح و سالمت تو اتاقم داره هوا مي خوره.... اگه خيالت راحت مي شه و حرف مي زني آره -

 حرفتون شده؟

 :آهي كشيدم و گفتم

 .....ولي.... كاش مثل هميشه بود.... كاش حرفمون مي شد -

 ......تو موهام كشيدم و دوباره پرتاب توپ دستي

 حرف بزن چه مرگته كه مثل مادر مرده ها آه مي كشي؟... اَه بده من اونو -

 .خودمو كشيدم باال و به تاج تخت تكيه دادم

 .ثمره امروز صبح مسابقه ي نيمه نهايي داشت -

 .همچنان خيره به دهن من بود..... يه نگاه به ميثم كردم

 ...سه بود رفتم بهش سر بزنم كه... و نيم ساعت دو -

 :با حوصله پرسيد

 كه چي ميثاق؟ -

 .بايد با يه نفر حرف مي زدم چه كسي بهتر از ميثم...... تصميمم رو گرفتم

لَش و لوش هم  پياده و خوش خوشان داشتن بر مي گشتن خونه و چند تا. هرّ و كرّشون تمام محل رو ورداشته بود..... با دو تا از دوستاش بود -

 .صبر كردم از دوستاش جدا بشه ولي يكيشون دنبالش بود...... دوره اشون كرده بودن

 ....بهش گفتم مشكليه. شاكي شده بودم

 :با يادآوري لحن پسره پوزخندي زدم و گفتم

وقتي ديدم پسره پرروتر از ..... رف نمي زدثمره هم الم تا كام ح... پسره ي بچه مزلف به من ميگه با نامزدم حرفم شده دارم از دلش در مي آرم

اونقدر شيكار ..... عصباني بودم پريدم بهش.......... خب....... ثمره رو كه بردم خونه.... اين حرفهاست قاطي كردم و يه فص كتك مرتب بهش زدم

 ...بودم كه مي خواستم تا اونجا كه مي خوره كتكش بزنم و لهش كنم

 )من چيكار كنم... بهم گير داده..... پسره مزاحمم شده(دختره ي پررو برگشته به من مي گه .... اتاقشاونم فرار كرد و رفت تو 

اصال مگه شدنيه؟ چرا بين اين همه آدم اين بچه قرطي بايد به ثمره ... مگه مي شه دختري كرم نريزه و پسرا دنبالش بيفتن..... آخه تو بگو ميثم

 :بعدم كه شاكي شدم و زير در و با لگد شكوندم اونم عصباني شد و گفت.... ديگه گير بده؟ حتما يه چيزي ازش ديده

آخه تو بگو كدوم .... دختره ي چشم سفيد صداشو انداخته تو سرش و مي گه كاش شمارشو مي گرفتم..... ال اهللا اال اهللا.... اصال...... خوب كرده
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 دختر باحيايي همچين حرفي مي زنه؟

 :ت سكوت بلند كرد و گفتميثم دستشو به عالم

 توپيدي به ثمره؟..... تو به خاطر اينكه يه بچه پررو مزاحم ثمره شده و دنبالش راه افتاده.... صبر كن ببينم -

 فقط به خاطر اينكه پسره گفته نامزدمه و ثمره هم جرئت نكرده حرفي بزنه؟

 :لبمو تر كردم وگفتم

 .نه اين جوري كه نبوده -

 ...روشن شم.... ؟ تو برام شرح بدهپس چه جوري بوده -

 .من حتم دارم ثمره يه كاري كرده كه پسره مزاحمش شده..... خوب چي بگم؟ اون موقعيتي كه من مي گم با اين فرق داره -

 :چشمهاي ميثم گرد شد و گفت

 اين تويي كه راجع به ثمره داري اينجوري حرف مي زني؟.... باورم نمي شه ميثاق

تويي كه مي گفتي پاكتر از ثمره كسي نيست؟ ميثاق حالت خوبه يا خشم و غيرت بيجات چشمهاتو كور كرده و جلوي كاركردن اون مغز فندقيتو 

 ....گرفته

 ...من فقط يه چيز رو مي دونم.... تا خودم تو شرايطش نباشم نمي تونم چيزي بگم... من نمي دونم چي شده

حاال ممكنه اون دختر سبك و جلف باشه كه پسره براي عشق و حال و كيف خودش دنبالش ... ز دخترها مي شنخيلي از پسرها مزاحم خيلي ا

يا هم ممكنه اون دختر بيچاره كاري نكرده باشه و فقط پسره براي كنجكاوي دنبالش راه .... بيفته تا هم يه السي بزنه و هم اگه پا داد يه حالي كنه

 .....ر دختريهبيفته كه ببينه دختره چه جو

 ....تو اين مورد فقط مي تونم يه چيز رو بگم

كه اين دختر هم مثل ..... دوستاش بودن كه باعث شده پسره همچين فكري در مورد ثمره كنه...... اين ثمره نبوده كه پسره رو جذب كرده

 ....دوستاشه

 ....صر بدونيشتو نمي توني به خاطر يه همچين دليل مسخره اي به ثمره بهتون بزني و مق

ببينم اصال تو خودت با چشمهاي خودت چيزي ديدي كه اين حرفها رو مي زني يا نه روي سر شيكم و از رو خياالت داري براي خودت مي بري و 

 مي دوزي؟

 :دستي به پشت گردنم كشيدم و گفتم

 ولي.... نديدم... نه -

 ا داد و بيداد بهش گفتي؟ آره ميثاق؟ بهش گفتي؟ حتما تمام حرفهايي كه به من زدي رو هم ب.... ولي بي ولي -

 :مثل بچه ها ازم سوال مي كرد

 ميثاق با توام بهش گفتي؟ -

 :سرمو انداختم پايين
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 آره -

 اصال باورم نمي شه اين حرفهايي كه به من گفتي رو بهش گفته باشي؟... نچ.. نچ... نچ -

 ....تو گير مي دي و حالشو تو قوطي مي كني از بس كه.... واهللا حق داره نخواد باهات ازدواج كنه

 ....تو مهمترين شرط يه زندگي رو زير پا مي ذاري و توقع داري ثمره هم با تمام بچه بازي هات كنار بياد

 .اعتمادي كه تو به هيچ وجه نسبت به ثمره نداري....مي دوني اون چيه؟ اعتماد

 :جري شدم

 مثال تو اگه بودي چي كار مي كردي؟ -

 :گشتشو به سمتم گرفت و گفتان

كه تو اوج عصبانيت همچين ..... روشو تو روي خودم باز نمي كردم....... مثل تو در اتاقشو با لگد نمي شكوندم و.... مطمئنا هر كاري مي كردم -

 .حرفهايي بزنه

 .داد كه كار درست رو انجام بدم از اون طرف مغزم فرمان مي.... از يه طرف قلبم بهم مي گفت كه به پاكدامني ثمره شك نكنم و

 .آخر سر هم همين حس پيروز ماجرا شد.... ولي خب زور قلب و احساسم بيشتر از اوهامم بود و.... بين دوراهي عقل و احساس گير كرده بودم

 .پاشو برو يه زنگ بهش بزن و از دلش در بيار.... پاشو پسرخوب -

 عمرا -

 :با تعجب برگشت

 )ادامو درآورد(ببخشيد مي شه بپرسم چرا عمرا؟  -

 .حاال كه اين اتفاق افتاد ديگه تره هم برام خرد نمي كنه..... به خاطر اينكه ثمره تو روز عادي هم به من اهميت نمي ده -

 .حداقل يه زنگ به زن دايي بزن كه حرفي به دايي نزنه.... اين حرفها رو بذار كنار -

 :با سرافكندگي گفتم

 .اتفاقا مي خواستم عصري با دايي حرف بزنم -

 :ميثم ناراحت شد

 آخه من به تو چي بگم؟ تو اصال مخ تو اون كلت هست؟ اصال مي دوني كه چقدر دايي متعصب و سخت گيره؟ -

 اصال فكرشو كردي كه اگه بفهمه ديگه نمي ذاره ثمره پاشو از تو خونه بيرون بذاره؟

 ....تو يا خنگي يا باز هم واقعا خنگي...... صال دركت نمي كنما..... من نمي فهممت ميثاق

 .ثمره سگ خانه زاد تو نيست كه حبسش كني يا بخواي به زور چيزي رو تو كتش كني

ه اينكه بايد دلشو بدست بياري ن... اون از تو لجبازتر.... اگه تو لجبازي.... فتوكپي برابر اصل خودته..... خوبه خودت بهتر از من مي شناسيش

 .بيشتر از اين از خودت دورش كني

 :سرمو تو دستهام گرفتم



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  كاربر  انجمن نودهشتيا   moon shine -   ي انتظارثمره                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٨ 

 .چون تو رفتار ثمره رو با خودت مي بيني و قضاوت مي كني... حرف زدن براي تو راحته -

من .... باهام راه نمي آداصال ... اصال حرفم رو نمي خونه.... مدام يكي به دو.... مدام كلنجار.... مدام كل كل.... ولي ثمره با من يه جور ديگه است

 ....هر كاري براش انجام مي دم به چشمش نمي آد

اين تويي كه همش پر به پر يه دختر بچه مي .... همين رفتار پيشِ پا افتاده ي تو رو مي بينم... ببين ميثاق من اصال كاري با رفتار ثمره ندارم -

 ......دي

 ......باهاش راه بياي و دل به حرفش بدي وبه جاي اينكه .... مثال تو نه سال ازش بزرگتري

 .برعكس مدام داري باهاش لجبازي مي كني و سر به سرش مي ذاري..... ببيني از چي بدش مي آد و اون رو انجام ندي

 يعني تو مي گي امروز من مقصر بودم؟ -

 ....سرش تو كار خودشه فقط اين و مي دونم ثمره دختر خوبيه و.... چون نبودم و نديدم نمي دونم كي مقصره -

به قول خودت .... ازش مي خواستي دوستي شو با اون دوستهاش بهم بزنه.... به جاي اينكه بهش گير الكي بدي كه چرا يه نفر مزاحمش شده

 اونها بودن كه بگو و بخندشون هوا بوده

من ...حاال كجاي اين قضيه براي تو ثقيله..... ي ساده استخيل..... مزاحمي هم نيست.... وقتي دوستهاش نباشن..... يه حساب دودوتا چهارتاست

 .نمي فهمم

 .به سودابه حق مي دادم اون جوري هواشو داره وحاضره رو اسمش قسم بخوره...... درست مي گفت مثل هميشه

 .با اينكه دو سال از من كوچيكتر بود توي زندگيش الاقل از من يه نفر موفق تر بود

 

 )عمه كتي عروسي دختر(فصل سوم 

 

 .از جمع هاي فاميلي متنفر بودم چه برسه به عزا و عروسي

 .عروسي كتايون بود خواهر ميثاق و دوست دوست داشتني من..... ولي خب اين عروسي با بقيه فرق داشت

خيلي براش خوشحال بودم ولي در عين حال دل ... آخر سر با كسي كه دوستش داشت ازدواج مي كرد.... بعد از دوسال اذيت هاي اين و اون

 .چركين

 ....و متاسفانه مركز ثقل تمام اين حرفها من بودم و ميثاق...... به خاطر اينكه بازهم توي اين مهموني حرف بود و حرف

 ......دام پشت سرمون حرف بزنن كهمتنفر بودم بخوان م

 كي مي خواين ازدواج كنيد؟ كي مي ريد سرخونه زندگيتون؟

 .ولي مدام منو بهش مي چسبوندن..... من نمي خواستم اصال اسم ميثاق روم باشه..... اَه ول كن نبودن

 ........معلوم نبود دوباره تو اين عروسي چه باليي سرم مي آد........ اَه اَه اَه

 .....دلم نمي خواست زود برسم..... ولي من..... امان و ثمين و بابا آماده بودنم
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دك ..... اون هارو به هواي اينكه ميثاق مياد دنبالم..... سالنه سالنه به كارهام مي رسيدم و آخر سر هم..... طاقت نگاه ها و كنايه ها رو نداشتم

 .كردم

دروغ كه كنتور نمي ندازه هر چي مي خواي .... به قول يه بنده خدايي..... من همچين دروغي مي گم ميثاق روحشم خبر نداشت كه..... دروغ گفتم

 .خالي ببند

 .......شيش و نيم.... شيش و ربع.... ساعت شد شيش

 .صداي آيفون تصويري بود..... دينگ دينگ

 اين ديگه اينجا چي كار مي كنه؟... ..چشمام گرد شد.... واي نكنه بابا باشه؟ يه نگاه به صفحه ي آيفون انداختم

 .....ولش كن بذار اون قد اونجا وايسه كه علف زير پاش سبز بشه.... مي خواستم باز نكنم

 ...دستشو گذاشته بود رو زنگ.... ولي با همون قيافه ي اخمالوش كه بعد از جريان متين ديگه باز نشده بود

 :زد و گفت يه دفعه اي مثل اينكه من و مي بينه به من زل

 ....شده تا صبح همين جا وايميستم تا درو باز كني..... پس درو بازكن ثمره... مي دونم كه داري منو مي بيني -

 .درو بازكن تا اون روي سگم باال نيومده و به دايي زنگ نزدم.... ياهللا ثمره

 .ن رو زدم و در آپارتمان رو باز گذاشتم و رفتم تا مانتوم رو بپوشمحاال چه وقت اومدن بود؟ با اكراه دكمه ي در بازك.... لعنت به اين شانس من

 .به هر حال آش كشك خاله بود بايد باهاش مي رفتم

 .بند لباسمو باال تر بردم و رژلبمو دوباره تجديد كردم... وسايلمو ريختم تو كيفم

 عالي..... خوب بودم.... عد به چپب... به راست شدم..... خوب شده بودم..... يه نگاه تو آيينه به خودم كردم

 ...يكم عطر.... بازم يه نگاه ديگه

 .مي خواستم اونقدر معطل كنم كه از اومدنش پشيمون شه

 ........يه نگاه ديگه تو آيينه و رفتم به سمت در تا مانتومو تنم كنم كه

 .در بدون مقدمه باز شد و ميثاق تو درگاهي در حاضر شد

 .....لحظه به ذهنم رسيد دستم رو گذاشتم رو سينه ي لختم كه اصال يقه نداشتاولين كاري كه تو اون 

 .يعني هيچي نداشت به جز دو تا بند نازك كه كل لباس رو رو تنم نگه داشته بود

 .اونقدر لباسم باز بود كه هيچ جوري نمي شد جمع و جورش كرد..... كه خب صد البته نبودشون بهتر از بودنشون بود

 :توپيدم بهش..... ثانه ي ميثاق و اون لبخند موزيانش شاكيم كردنگاه خبي

 تو اومدنه؟ فكر كردي اينجام طويله ي خودتونه كه مثل گاو سرتو انداختي پايين و اومدي تو.... اين چه مدل -

 بهت در زدن ياد ندادن؟..... برو گمشو بيرون

 .مانتوم پشت سر ميثاق بود..... آهم بلند شد..... با نگاه دنبال مانتوم بودم

 :با يه لحن حال به هم زن گفت.... ديگه داشت رو نرَوم راه مي رفت... نيشخندش پررنگ تر شد
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 اومدم خانومم رو ببينم عيبي داره؟ -

 .خانمت اينجا نيست برو گمشو بيرون.... معلومه كه عيب داره -

 :و به نشنيدن زد و ادامه دادخودش

 پس اين خانمه كه موهاشو افشون كرده و يه لباس دوبنده ي مشكلي بلند پوشيده كي مي تونه باشه؟ خانمه منه ديگه؟ -

 ....نه حرمسراي جنابعالي كه داري راجع بهش حرف مي زني... اينجا اتاق منه... ميثاق براي بار آخر بهت مي گم از اتاق من برو بيرون -

 :ابروهاش رو انداخت باال و گفت

 .نميرم -

 غلط مي كني مگه شهر هرته؟ -

مثل يه شير ماده شده بودم و .... اون بهتر از منه.... عصباني بودم و ديگه حاليم نبود كه هركاري هم كنم... دنبال يه چيزي بود كه بكوبم تو سرش

 .مي خواستم تيكه و پارش كنم

 .داغشو به دلت مي ذارم عوضي.... منو ديد بزنه.... مده تو اتاقاو..... آشغال هرزه ي عوضي

 :رفتم جلو و با مشت گره كرده گفتم

 .برو بيرون وگرنه من مي دونم و تو -

 :با بي خيالي گفت

 مثال مي خواي چي كار كني؟ -

 مثال؟ مثال؟ -

 .ش بيارم اون سرش ناپيدامي خواستم يه باليي سر...... با خودم تكرار مي كردم و به فكر راه حل بودم

 ....ديگه برام مهم نبود كه داره منو ديد مي زنه يا با وقاحت هيكلم رو از باال تا پايين اسكن مي كنه

 .آها يادم افتاد.... مثال.... مثال

 .....پس من مي رم...... نميخواي بري بيرون؟ -

 :اومدم از كنارش رد بشم كه بازومو گرفت

 .باهم يكم اختالط كنيمكجا؟ بيا مي خوايم  -

 :غريدم.... بازهم نذاشت... بازهم كشيدم.... ولي نذاشت.... بازومو كشيدم

 آشغال.... بذار برم.... ناسالمتي خير سرت داداش عروسي اونوقت...ولي من و تو هنوز اينجاييم... اآلن عروسي تموم مي شه.... بذار برم -

ي انگار كه دارم با جرز ديوار حرف مي زنم چنان نگاهشو رو سينه و بازوهاي لختم مي چرخوند مي خواستم مجبورش كنم واكنش نشون بده ول

 كه مي خواستم چشمهاشو از كاسه در بيارم

 .....همشون هيز و هرزه هستن و همشون سرتاپاشون يه كرباسه.... ذات همشون همينه.... همينه

 .اون ميل غريزي جنسي مشمئز كنندشون....همشون به فكر خودشون هستن و
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 ...........دوباره نگاهش

 .دستمو كشيدم ولي با همون نگاه مات و نشئه بازهم نذاشت........... اعصابم تو فرقون بود و باال و پايين مي شد

 ..كش مكش ادامه داشت و هيچ كدوم ول كن معامله نبوديم

 چي از جونم مي خواي؟.... خوام برمولم كن مي  -

 .انگار به خودش اومد و ازخياالت پليدش دست برداشت

 من چي از جون تو مي خوام يا تو چي از جون من بيچاره مي خواي؟چرا هميشه باهامي؟ چرا هميشه تو ذهنمي؟ -

 :بهم نزديك تر شد و نجوا كرد

 چرا هميشه تو فكرمي؟ تو چرا ولم نمي كني؟ -

 ....چي داشت مي گفت؟ من كه سرم به كارخودم گرم بود و كاري باهاش نداشتم..... رام عجيب بودحرفاش ب

 .....چي كار به كارت دارم؟ من كه همش دارم ازت دوري مي كنم؟ همش دارم ازت فرار مي كنم..... من كه به تو كاري ندارم -

 ا دوستم نداري؟چرا ازم فرار مي كني؟ چر... خب لعنتي به خاطر همين مي گم -

 ....اخالقم.... هيكلم.... چيم بـــــده؟ قيافم... خونه... چــــرا منو نمي خواي؟ چي كم دارم؟ پول

 .جوري كه مدام نفسهاش مثل فوت توي صورتم بود..... با هر كلمه هم بهم نزديكتر مي شد..... فاصلمون به سي سانت هم نمي رسيد

 ...براي اينكه نمي ذاري تصميم بگيرم... به تو مربوط مي شه متنفرم من از هر چيزي كه..... همه چيت -

نكنه االن ميثاق سر برسه و آبروي منو ...... براي اينكه هميشه بايد نگران باشم...براي اينكه هميشه تعصب هاي مزخرفت رو دارم تحمل مي كنم

 ....پيش دوستام ببره

 .دست از سرم بردار.... ولم كن ميثاق... ده مي شهاز اينكه هميشه اسمم زير راديكال اسم تو آور

كه هر .... نه يه مرغ قفسي..... چرا حاليت نيست؟ من آدمم.. نه كس ديگه اي.... چرا نمي فهمي؟ چرا نمي دوني كه من بايد خودم انتخاب كنم

 .سي بزنهيا به نام ك...... برام نقشه بكشه..... كي از راه رسيد منو به اين و اون پيشكش كنه و

 .....كه به نامم بزني.... من واسه ات نيستم..... كت و شلوارت نيستم..... من ماشينت نيستم

 .....من هم دوست ندارم... همون جوري كه تو دوست نداري به نامت بزنن.... من آدمم

 مگه نمي گي منو دوست داري؟ خوب بود تورو به نام فرزانه مي زدن؟

 و رو به اسم كسي بزنن كه حالت از بچه بازي هاش به هم مي خوره و مدام باهاش كل كل داري؟تا حاال فكرشو كردي كه ت

من آزاديم رو مي ... من و تو اصال به درد هم نمي خوريم..... چه حسي داري؟ چرا درك نمي كني.... چه حالي مي شدي؟ خودتو بذار جاي من

 ...ولي تو نميذاري.... عشق و حالمو كنم.... مي خوام مثل همه تفريح كنم... خودم بگردممي خوام براي .... خوام ولي تو دست و بالم رو بستي

 ...من نمي خوامت.... چرا رهام نمي كني ميثاق؟؟ بفهم.... حرفات هميشه دنبال منه... فكرت

 .درد تو تيره ي پشتم پيچيد.... اون يكي شونمو گرفت و كوبوندم به ديوار

 مگه اين تويي كه بايد تصميم بگيري؟... تو غلط مي كني كه منو نمي خواي... خواي عشق و حال كنيتو غلط مي كني كه مي  -
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 ...كدوم دختر رو مي خوام و كدوم دختر رو نمي خوام.... اين منم كه بايد تصميم بگيرم

 ...رو بدست آوردم همون جوري كه هميشه همه چي... به دست مي آرم.... تورو مي خوام و...... حاال هم تصميم گرفتم

 فكر مي كني اونقدر ساده ام؟ يا بچه؟ كه به حرفت گوش بدم؟... هه كورخوندي -

.... نمي شه تصاحب كرد..... آدمها رو نمي شه خريد.... من آدمم... تو گوشهات فرو كن نمي ذارم... محاله بذارم منو تصاحب كني... محاله بذارم

 ....نمي شه به دست آورد

 .....دوباره نگاه كوفتيش

لپهات مي شه مثل دو تا سيب سرخ و آدم مي .... مي دوني وقتي عصباني مي شي... مي دوني وقتي كه حرص مي خوري دوست دارم بخورمت -

 خواد اون لپهارو گاز بگيره؟

 .وگرنه خودم مي بندم.. چاك دهنتو ببند ميثاق -

 دهن منو؟ ميثاق احمدي رو؟ كسي كه يه مدال كشوري و پنج تا مدال استاني داره؟ تو؟ تو جوجه مي خواي دهن منو ببندي؟.. هه -

 تو مي خواي دهن منو ببندي جوجه؟ مي دوني فوتت كنم باد مي برتت؟

 :جدي شد و صورتش رو تو فاصله ي دو سانتي من آورد

 ....اعصاب من رو هم خط خطي نكن..... بيخودي با من كل كل نكن -

پس كاري نكن باليي سرت بيارم كه تو دنبال من موس موس كني .... حتي قبل از ازدواج.... خوام به دست مي آرم حتي تورومن هرچيزي رو ب

 ....كه بيام عقدت كنم.... در به دردنبالم بيفتي....و

 اين مردك چي داشت مي گفت؟..... كبود شدم... سرخ شدم

 ....ردنگي از اين خونه پرتت كنه بيرونبه بابا مي گم با يه ا... گه زيادي نخور ميثاق -

 .مثل يه گاو خشمگين نفس نفس مي زدم و مي خواستم لهش كنم

 مي خوام بدونم نظرش در اين مورد چيه؟..... پس اينم برو بهش بگو.... ا مي خواي به دايي بگي؟ -

 .... داشتم جملش رو پيش خودم حالجي مي كردم كه

 .نقدر با حرارت منو بوسيد كه احساس كردم فكم داره در مي آداو... لباش رو گذاشت روي لبهام

حتي .... طعم تلخ خون و تو دهنم احساس كردم... بازم شونه ام رو گرفته بود و با لبهاش به لبم فشار مي آورد... اصال نمي تونستم تكون بخورم

 .نمي تونستم نفس بكشم

 ...هيچ احساسي از اين بوسه نداشتم به جز نفرت بيش از حد... بودم اون قدر عصباني بودم كه از سر تا پا خيسِ عرق شده

 :با يه لبخند پليد گفت..... آخر سر از من جدا شد

 مي خوام بدونم نظرش چيه كه يه لب جانانه از دخترش گرفتم؟.... مي بيني؟ حاال برو به دايي بگو -

 :زمزمه كردم

 آشغــــــال.... آشغال -
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 :مچ دستم رو گرفت.... مي خواستم بزنم تو سرش كه....... ت رو برداشتمگلدون كنار ميز توال

 ....مراقب خودت باش عزيزم.... بچه ها نبايد از اين كارهاي خطرناك كنن... آع... آع.. آع -

 .از در زدم بيرون

 من چي كاركردم؟ بوسيدمش؟... واي

 .اوف چقدر عصباني شد... ببوسم اصال فكرش رو نمي كردم يه روزي بتونم قبل از زواجم ثمره رو

 .يه حس خيلي خيلي خيلي خوب تو تنم بيدار شده بود... با يادآوري قيافه ي قرمزش و لبهاش خنده به لبم اومد و يه جوري شدم

 .ز قفس آزاد شده بودا.... مثل يه زنداني زنجير پاره كرده... انگار كه تمام اين مدت اين احساس رو پشت درهاي قلبم زنداني كرده بودم و حاال

 .با تمام وجودم مي خواستمش..... حاال مي فهميدم كه من از ته دل ثمره رو مي خواستم

 !خودم... خود.... براي خود...... مي خواستم براي خودم باشه

 .ولي اين لبي كه گرفتم با بقيه فرق داشت.... تا حاال توي خواب يا بيداري روي گونش بوسه زده بودم..... اين اولين بوسه نبود

 ....اونم با اين وضعيت... به زور... هــــــه اولين بوسه ي مارو باش

 .....نچ ولي عجب خوشگل شده بود پدرسوخته ها

 ....ز كجا مي آرهمن نمي دونم اين همه لوندي رو ا

 ....خدايا من مي خوامش.... من مي خوامش..... نچ واي دلم ضعف رفت.... ياد گردن خوش تراشش و

 :به در كوبيدم و گفتم.. پنج دقيقه منتظرش شدم ولي هنوز بيرون نيومده بود

 )آخرحرفمو كشيدم....(ـهثمره اگه دلت نمي خواد دوباره بيام و كار ناتمومم رو تموم كنم بيا بيرون وگرنــــــ -

 ...آخر سر هم شكوندش... خندم گرفت... صداي جيغ بنفش ثمره و شكستن گلدون و صداي موبايلم همزمان تو خونه پيچيد

 .به دو دقيقه هم نكشيد كه اومد بيرون

 .ساعت هفت و نيم بود و ما تازه داشتيم راه مي افتاديم

 .....هنوز تو فاز آغوش ثمره و گرمي لبهاش بودم... نداشتم تا جواب بدمگوشيم مدام زنگ مي خورد و من اصال حوصلشو 

********* 

 ....همينم مونده بود كه. آشغال عوضي فقط منتظر بود تا سوءاستفاده كنه و ازم لب بگيره. داشتم از درون آتيش مي گرفتم

 .....و خجالت بكشم.... سفيد بشم.... به جاي اينكه سرخ بشم

 اصال شرم و حياي دخترونه كجا بود؟... و حرص مي خوردمكبود مي شدم 

كسي كه با يه دادم كلي ازم حساب مي ... كاپيتان تيم مدرسه و بچه زرنگ محلمون.... كسي كه ديگران ازم حساب مي بردن.... من ثمره بودم

 .......برن

پدرسوخته ي اون كسي كه بخواد بهم دست درازي كنه رو درمي حاال حاال اين عوضي از من زوركي لب بگيره؟ از من؟ از ثمره؟ كسي كه پدر 

 آره؟
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 اَه اين چه شانسيه كه من دارم؟. نگام به ساعت تو ماشين افتاد و ياد عروسي و امشب ذهنم رو پر كرد

 چرا بايد امشب اين جوري بشه؟ چرا بايد همين امشب بياد خونمون؟ اي خدا من از دست اين احمق چي كار كنم؟

 ...احساس مي كردم تمام بدنم رو تو كوره گذاشتن و دارم سر تا پا مي سوزم... نم رو مي خوردخون خو

 .اونقدر كه نفسش باال نياد.. هنوز نفس نفس مي زدم و دوست داشتم اونقدر بزنمش كه له بشه

 ...ولي به موقعش....... منو مي بوسه؟ پدرشو درمي آرم........ آشغال منو گذاشته سركار

 واي اخه به بابا چي بگم؟ نمي زنه له و لوردم كنه؟...... به بابا بگم بذار

 ............كنترل ضبط رو برداشت و

 عاشقم عاشقم(

 عاشق چشماتم

 ديوونه ي نگاتم

 پـــــــــــس

 پاشو با من برقص

 )هستي واسه من نفس

 .....يا باز هم اين رو بكش.... يا اين رو بكش..... خداي من..... خداي من

 آقا داره براي من آهنگ مالني و اليشمس رو گوش مي ده.... من دارم حرص مي خورم و از زور فشار تمام بندهاي انگشتم مي لرزه

 وقتي نيستي مريض و بد حالم

 وقتي هستي مست و خوشحالم

.............. 

 پاشنه پنج سانتي كه به زور اجازه شو گرفته بودم...... كفشهاي بلند با اون

 .قدم اونقدر بلند شده بود كه احساس مي كردم تو سرزمين آدم كوتوله ها پا گذاشتم

 :تا به تاالر نزديك شديم زمزمه ي ميثاق بلند شد

 ....با كسي سالم عليك كنييانبينم .... سرتو مي ندازي پايين و يه راست مي ري تو.... شالتو بكش جلو -

 ....حيف كه عروسي خواهرش بود و گرنه تمام سر و صداهاشو به جون مي خريدم و از اول تا آخر با مردها سالم و عليك مي كردم.... حيف

 مي خواستم ببينم چه غلطي مي تونه بكنه؟

 ...گردن ازم بلندتر بود با اينكه كفشام بلند بود ولي وقتي كنار ميثاق راه مي رفتم بازهم يه سر و

 ....هر كسي باشه مي گُرخه.... آخه اين قدو هيكل ِ كه اين بشر داره... هيوالست.... المصب آدم كه نيست

 ....دم تاالر كه رسيديم نيش همه باز شد

 ...خدايي خيلي سه بود كه ميثاق تو عروسي تك خواهرش ساعت هشت شب رسيده
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از در كه وارد شدم كتي رو ديدم كه تو جمع زنهاي بزرك دوزك كرده داره .... رو هم رد كردن سمت زنونهپسرها دور ميثاق رو گرفتن و من 

 .هنرنمايي مي كنه

با اون طراحي روي بدن كه مثل يه ساقه ي رونده از روي بازوش شروع شده بود و تا روي سينش اومده . الهـــــــــي عين فرشته ها شده بود

ز حد لباسش رو قشنگ جلوه مي داد و با اون تاجي كه نيميش روي سرش خوابيده بود و بقيش روي سرش و موهاي فر بود، باز بودن بيش ا

خورده و بلوندش پخش شده بود و اون لباس دكلته اي كه فقط با چند تا بند ضربدري تو پشت و جلو نگه داشته مي شد مثل يه هلوي پوست 

 ....بيچاره شوهرش تا اآلن چي كشيده با اين عروسك. قورتش بدهكنده شده بود كه آدم مي خواست درسته 

 .ميثاق و عصبانيتم از ميثاق و اون لب گرفتن جنون آميز و ديوانه كننده و تمام انتقامي كه مي خواستم ازش بگيرم رو گذاشتم پشت در سالن

 .و همونجوري كه داشتم مانتوم رو درمي آوردم رقص كنان رفتم به سمت كتي

 ....مي تونستم نهايت لذت رو از اين شب ببرم..... اگه گندكاري ميثاق و اون لب گرفتن احمقانه نبود... ه شبي بشه امشبآخ چ

 ...ولي همه مي دونستن يه پاي ثابت رقص و بزن و بكوب ثمره است... درسته كه جمع فاميل و دوست نداشتم

 .شدصداي دست و جيغ و داد به پا .... تا وارد جمعشون شدم

همون اول دست كتي رو گرفتم و مجبورش كردم يه دور بچرخه خدايي هم با اون قد و اون كفشهايي كه داشتم بدون اينكه بخواد يه ميلي متر 

 .هم خم بشه از زير دستم رد شد و يه چرخ سيصد و شصت درجه زد

 ...ده بود داشته باشممخصوصا اگه همپاي خوبي مثل كتي كه براي خودش لعبتي ش.... من عاشق رقص بودم

... اونقدر با كتي رقصيدم و خنديدم كه ديگه موقع شام رمق نداشتم از جام بلند شم... از اول تا آخر عروسي و وقت شام با هركسي رقصيدم

 .دهنم رو سرويس كرده بود... مخصوصا كه اون پاشنه هاي مزخرف پنج سانتي

 ...بيچاره برنامه هاي اصليش براي آخر شب مونده بود.. .....يه نگاه به كتي انداختم و دلم براش سوخت

مجلس .......... اون جوجه هاي طاليي كه من بعد از كلي وقت يه دلي از عزا درآوردم و........ باقالي پلوي توپش و ......... از شام عروسي و

 اوه..........شب تو خونه ي مادرعروس و مادر دوماد و رقص آخر..... كاروان پشت سرشو.... بوق بوق ماشين عروس و......... خداحافظي و

 ...خالصه مي گذرم

 ....اونقدر خسته بودم كه به ثانيه نكشيده خوابم برد..... آخرشب كه خسته و كوفته و خرد و خمير رسيدم خونه

 .ياد بوسه ي ميثاق با اون حرارت مثل يه فيلم جلوي چشمهام جون گرفت.... ولي همينكه صبح فردا با زنگ ساعت چشم باز كردم

 .....نمي دونم تا حاال دقت كردي؟ احساسات صبح با شب يا نيمه شب فرق داره

 .....اصال تو اون لحظه يه جور ديگه بهش فكر مي كردم

 ...خاص و عجيب.... جوري بود يه.... ياد نگاهش افتادم

 ....نه هم مي تونستم بگم خاطرخواه...... نه مي تونستم بگم خيلي پاك بود.... نه مي تونستم انگ هرزه رو روش بچسبونم

 .يه جوري تلفيقي از همه ي حس ها به اضافه ي حس مالكيت كه پررنگ ترين حس توي چشماشه...... نمي دونم

 ...و بعد لبم رو به دندون گرفتمزبونم رو رو لبم كشيدم 
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 .حاضر بودم قسم بخورم كه احساسم صدو هشتاد درجه عوض شده

 ....انگار تمام اون خشم رو برده بودن و حاال نقطه چين هاي خالي رو با حس هاي ديگه پر مي كردم

 ......ديشب اونقدر از دستش ناراحت بودم كه مي خواستم يه چاقو بزنم تو شكمش و خالص

 .ي حاضر بودم به خاطر اقدام به قتل عمد تا پاي چوبه ي دار هم برمحت

 .مدرست ديرشــــد...... ثمره.... ثمره -

 ......واي دير شد...... چشمم به ساعت افتاد

 .بايد مي رفتم..... امروز تمرين داشتيم..... ولي نمي شد مدرسه رو دودر كرد... امونم رو بريده بود...... با اينكه خستگي و كوفتگي و پادرد

 .....از مدرسه كه برمي گشتم خاصيت ديشب برگشته بود

 .....مي خواستم سر به تن ميثاق نباشه

 .اين بشر پاشو بيشتر از گليمش درازكرده بود.... مدام با خودم نقشه مي كشيدم تا پوزه ي ميثاق رو به خاك بمالونم

 

 )مهموني پاگشا(فصل چهارم 

 

 ...كتي گذشته بود كه اولين مهموني پاگشا رو بابام به عنوان بزرگتر خونواده و خان داداش بقيه ي عمه ها گرفتدو هفته از عروسي 

 ......تا ساعت شيش عصر ديگه نا نداشتم از جام تكون بخورم... از صبح اول صبحِ روزِ جمعه مثل كوزت فداكار از من كار كشيدن و كف سابيدم

 .ده بودم و تنارديه ي قسي القلب دو تا دونه تخم مرغ سوخته به عنوان ناهار داد كه بريزم تو اين شكم صاب مردهبدبختي ناهار هم چيزي نخور

 .....بعد از دو هفته امشب پا مي داد تا دمار از روزگار ميثاق در بيارم..... ولي با تمام اين تفاسير فوق العاده شوخ و شنگ بودم

 .....ردم و سالنه سالنه رونه ي حموم شدماول يه نون و پنير حسابي غازي ك

 .اون ذات پليدم مثل هيوال بيدار شده بود و مدام نقشه مي كشيد

 ....خب اول يه دوش جانانه مي تونه تمام خستگي رو پر بده

 ....بعد موهام رو با حوصله خشك كردم و با طمانينه دونه به دونه ي لباسهامو از نظر گذروندم

 .....لباس كرم يقه شل رو با آستين سه ربع و كمربند پهني كه دورش سوار مي شد كشيدم بيرون...... آهان اين خوبه

 ......امروز روز رو كم كني بود...... كمربندش اونقدر پهن بود كه نفس آدم باال نمي اومد ولي خوب

 .جوري بديش اين بود كه هميشه همه چي اندازم نبودقد بلند و هيكل اين...... شلوار جين زغالي وراسه ام رو پوشيدم

 .يا آستين لباسم كوتاه بود يا شلوارِ لوله تفنگي نمي تونستم بخرم

 .هرچند كه اجازه ي پوشيدنش رو نداشتم ولي باالخره اينقدر حسرتش رو نمي خوردم

هميشه جوري اين كارو انجام مي دادم كه زياد از .... باراولم نبود. ........لوازم آرايشم رو از تو كشو دونه دونه درآوردم و شروع كردم به آرايش

 .البته هنوز هم كم و ماليم بود..... درصد غلظتش رو باالتربردم.... ولي اينبار..... حد تابلو نشه



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  كاربر  انجمن نودهشتيا   moon shine -   ي انتظارثمره                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٧ 

ي خواستم ميثاق رو درست و حسابي م..... عين خيالم نبود.... مامان چند بار تا پشت در اومد و صدام كرد... صبر كردم همه برسن بعد وارد بشم

 .نقره داغ كنم

بعد از ده دقيقه عمه مريم ... صداي زنگ و احوالپرسي عمه مليحه اومد و با ورودش خونه از صداي جيغ و داد برديا و عرشيا پسرهاي عمه پر شد

 .و جفت پسر هاش رسيدن

يه . ميثم عالي بود... بودم كه حتي خود ميثاق هم به رابطمون حسودي مي كردبا اينكه من چشم ديدن ميثاق رو نداشتم ولي اونقدر با ميثم راحت 

 ....پسر فهميده و مهربون

كه مثل داداش نداشتم .... برخالف هيكل درشت ميثاق الغر و ني قليون بود با يه قلب فوق العاده مهربون و يه چهره ي كيوت و دوست داشتني

 ...دوستش داشتم

 .ه سراغم رو از ثمين مي گرفتصداي ميثاق رو شنيدم ك

 .هنوز براي بيرون رفتن زود بود. بازهم اهميت ندادم و سر جام موندم

 .بازهم جيكم در نيومد........ دستگيره ي در باال و پايين شد.... ثمين اومد سراغم

قلبش نمي كشيد كه تو اين مهمونيهاي دورهمي خدارو شكر كه بابابزرگ مريض بود و ..... ديدم وقتشه كه بيام بيرون..... عمه منيره كه اومد

 .شركت كنه

همين كه درو بازكردم قيافه ي بق كرده ي ميثاق جلوم قد ..... دستي به لباسم كشيدم و شالم رو مرتب كردم و با اعتماد به نفس وارد شدم

 ....كشيد

ايين به باال برگشت سگرمه هاش رفت تو هم و چپ چپ نگاهم اول صورتش باز شد ولي همينكه نگاهش يه دور از باال به پايين و بعد هم از پ

 .كرد

 :خونه پر از هياهو بود و صداي عمه مليحه مدام رو مخم اسكي ميكرد

 اون تابلو رو چي كار داري؟.... عرشيا نكن -

 .....خر تو خري بود كه بيا و ببين

 .نگار صد نفر ريختن تو خونها... ماشاهللا شون بشه..... جمعيتي نبود ولي صدا به صدا نمي رسيد

ه دونه قبل از اينكه بذارم ميثاق لب باز كنه و از جاش پا بشه خودمو رسوندم به پذيرايي و با يه سالم بلند اعالم وجود كردم و ازهمون جا دون

 .روبوسي كردم و لپ فرشاد پسرِعمه معصومه رو كه تازه رسيده بود كشيدم

 . ولي به روي خودم نياوردم و با صداي مامان تو آشپزخونه چپيدم ...نگاه غضبناك ميثاق ادامه داشت

 كجا بودي تا حاال؟ -

 حموم -

 چه غلطي مي كردي كه جواب نمي دادي؟.... از لپهاي گل گليت مشخصه كه همين اآلن از حموم دراومدي.... توغلط كردي -

 ا مامان -
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مدام انگولكش مي كني .... واي دوباره صداي ميثاق رو دربياري؟ ببين خودت كرم دارياين چه لباسيه كه پوشيدي؟ مي خ... مامان و زهر مار -

 ...كه واكنش نشون بده

 ....اون آرايشتم كم كن تا صداش در نيومده... برو عوض كن لباست رو

 ....بيرون هم نمي آم..... زيادم گير بديد مي رم تو اتاقم.... به جهنم كه درمي آد -

 :همون موقع زنگ رو زدن و صداي داد ثمين كه مي گفت

 )مامان كتي و شوهرش اومدن( -

 .خدارو شكر مامان با يه چشم غره ي اساسي بيخيال لباس و آرايش من شد و ول كرد

..... بوي نويي.... عروس مي دادبوي .... كتي با اون موهاي رنگ شده و ابروهاي قيطوني و دستهاي تا آرنج پر از النگو يه خانوم تمام عيار شده بود

 ....خوشي و ذوق از چشمهاش مي ريخت.... بوي يه زندگي شيرين

 .بيچاره خيلي مظلوم و سر به زير بود.... بنده خدا شوهرش سرشو باال نكرد... لپاشو ماچيدم و جاي رژلبم رو رو گونه هاش گذاشتم

 ....دست كتي رو گرفتم و نشوندم پيش خودم

 ومي؟ خوش مي گذره؟چه خفر خان -

 :يه لبخند پت و پهن نشست رو لبش و ابرويي قر داد

 .....چرا كه نه؟ تو چي كار مي كني؟ امشب مي خواي حسابي پدر ميثاق رو دربياري ها -

 ....من؟ من مي خوام پدرشو در بيارم؟ اونه كه مدام داره اذيتم مي كنه -

 .اونوقت تو هي طاقچه باال بذار.... مه دوست داره و گوش به فرمان جنابعاليهبيچاره اين ه.... هي داداش منو بجزون.. آخي -

 آخه اين چه مدل آرايش كردنه؟ نمي گي قلب داداش من وايميسته؟.... همش حواسش اينجاست..... الهي دورش بگردم.... ببين

مي دوني كه اون درجه ي غيرتش رو ..... مي آد؟ دلت... ولي جون كتي... حاال درسته كه بابات تو جمع هاي فاميلي بهت گير نمي ده

 .حاال هي تو اذيتش كن......ميليارده

 :صدامو آوردم پايين تر و گفتم.....شيش دونگ حواسش پيش وزوزهاي من و كتي بود... از گوشه ي چشم يه نگاه به ميثاق انداختم

قرارِ بزور زنم بشه؟ خوبه خودت مي دوني كه من با اين تحفه ي نطنزتون  هركي ندونه فكر مي كنه اون.... اوه همچين داداشم داداشم مي كنه -

 ....آبم تو يه جوب نمي ره

 ...قد بلند ....خوش تيپ .... خوشگل... داداشم يه پارچه آقاست.... كم خودته بگير.... خوبه توام -

 :به مسخره ادامه دادم

 ....شعبون بي مخ.... بروس لي.... آرنولد -

 :و بازوم و گفتآروم زد ر

 داداش من رو مسخره مي كني؟ بدم با ساطورش شقه شقه ات كنه نشه شناختت؟.... اي دختر بي ادب -

 :يه دونه زدم پس كلشو با خنده گفتم
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 ....شما فعال بچسب به شوور جونت كه با چشماش داره مي خورتت -

 ......خوبيهنمي دوني چه مرد ... يه دونه ست... واي قربونش برم خيلي ماهه -

 ..پاشو بيا كمك..... ثمره؟ ثمره؟ باز كه تو نشستي -

 ...كه قشنـــــگ با ذكر جزئيات برام تعريف كني.... جاهاي سانسوريشو نگه دار براي بعد شام.... اَه من برم -

 .خاك برسر چقدر هم ذوق كرد..... هر دو هر هر زديم زير خنده

 ....و كلي سر و صدا و بگو بخند سفره ي شاهانه ي شام رو پهن كرديمبا آستين باال زدن دخترهاي خونواده 

قيمه بادمجون و مرغ سرخ كرده و سيب زميني هاي طاليي كنارش، فسنجون، خورشت كرفس خوش رنگ و بو، چند مدل دسر و ساالد فصل، 

 .ضيافتي به پا بود.... ساالد ماكاروني، اوه ديگه چي بگم برات

 اگه گفتي آخرين نفري كه سرسفره نشست كي بود؟

 ..بــــعــــــلـــه

 ...آبجي كوچيكه ي كوزت..... شخص شخيص بنده

 ...جام خوشگل دوغ رو وسط سفره گذاشتم و يه نگاه به سر تا ته سفره كه تا خرخره پر از آدم بود انداختم

 :عمه مريم خودشو جمع و جور كرد و گفت..... م جا خالي كنيدبابا براي من.... اي بابا هيچكس حواسش به منِ بيچاره نيست

 ....بيا پيش من عمه.... ثمره جان -

 .....ميثاق كنارش نشسته بود... اخمهام تو هم رفت... يه نگاه به جاي خالي انداختم

 ...ه نيارمن...... حتم داشتم خودش به عمه گفته تا من... باز اين خودشيرين براي من جا جور كرد..... اَه

هم اينكه بعد از دو هفته ... هم اينكه راحت نتونستم بشينم.... واقعا معذب بودم.... بين عمه و ميثاق دو زانو نشستم و نگاهمو به سفره دوختم

 .فيس تو فيس ميثاق بودم

 .اونقدر حركت اون روزش برام عجيب بود كه احساس مي كردم هنوز هم كه هنوزه از دستش شاكيم

 .....نباشي عزيزم خسته -

 .اين حرفها چيه؟ ايشاهللا هميشه به شادي... مرسي عمه -

 :عمه تبسمي كرد و گفت

 ....ايشاهللا عروسي تو و ميثاق -

 .نيش ميثاق تا بناگوشش باز شد و كتي از اون ور سفره ابرويي قر داد

 ....يه نفس عميق كشيدم و مجبوري يه لبخند زوري تحويل عمه دادم

 .....م كه يه بشقاب براي خودم پيدا كنم كهسر چرخوند

 ...ميثاق يه جفت قاشق و چنگال و يه بشقاب پلوخوري رو چيد جلوم

دو قاشق ...كنارش يه رون مرغ و چند تا تيكه سيب زميني..... بعد دو تيكه بادمجون... ديس برنج رو برداشت و يه كفگير و نيم برام برنج كشيد
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 .يه ظرف ژله ي توت فرنگي و يه ظرف آب مرغ.. ..فسنجون و يه ليوان دلستر

 ....همين جور سرخوش و راحت كنار هم رديف مي كرد و من هم نگاهم به دستهاش بود كه كي قراره اين نمايش رو تموم كنه

 .....بقيه هم زير زيركي نگاه ميكردن و مي خنديدن

 ...بشينم و از مهموني فاميلي متنفر بودم به خاطر همين كارهاي تابلوش نمي خواستم كنارش.... ديدين گفتم

 .....اينجور كه داره پيش ميره قراره كل سفره رو تو بغل من جمع كنه........ ديدم نه خير

 :سرشو جلو آورد و زمزمه كرد..... ليوان دوغ رو كه كنار بقيه مرتب چيد

 چيز ديگه اي نمي خواي؟ -

 .....كسي حواسش به ما نيست..... خوبه..... يه نگاه به راست..... يه نگاه به چپ....چنگال رو برداشتم و

 ....خيلي آروم بدون اينكه كسي ببينه چنگال رو كنار رون پاش فرو كردم و زير لب غريدم

 .اين اداها رو جمع كن تا قاطي نكردم و نزدم زير همه چيز... يا تو چشمات منو چالق مي بينه يا فكر مي كني بچه دو سالم -

 ......نيش چين برداشت و عقب گرد كردپيشو

ولي دوست نداشتم اين كارها رو ..... خوب مي دونستم كه اين جوري محبتش رو نشون مي ده... خودمم از لحن صحبت كردنم راضي نبودم

 ....جلوي جمع انجام بده تا دوباره اسممون رو زبون ها بيفته

يعني اگه قرار ازدواجمون و اين برنامه هاي مزخرف ناف بري نبود شايد حتي از ميثم ..... از حق نگذريم ته ته دلم يه جورايي هم دوستش داشتم

 .هم باهاش صميمي تر بودم

 .....اونوقت بود كه ديگه نمي شد جمعش كرد.... ولي خب چي كار مي كردم؟ اگه باهاش كنار مي اومدم

 .مي بريد و مي دوخت و تن من بيچاره مي كرد براي خودش

 .مگه من چند سالم بود كه بخوام ازدواج كنم؟ شايد اگه زور نبود حتي حاضر بودم كه به پيشنهادش فكر هم كنم

 ....برم رشته ي تربيت بدني و براي خودم كسي بشم..... بلكه دوست داشتم درسم رو بخونم..... ولي نه اآلن و در اين لحظه

 .....ولي اآلن به هيچ عنوان نه..... نوقت بود كه شايد حاضر مي شدم باهاش ازدواج كنماو

 .....به هيچ وجه نمي خواستم به اين زودي زير بار مسئوليت زندگي مشترك و بچه داري و شوهر داري برم

 ......همه شون دود مي شد و مي رفت به هوا كه مطمئن بودم با ازدواج با ميثاق......... هنوز جوون بودم و كلي آرزوي برآورده نشده

هنوز سه چهار تا قاشق بيشتر از اون فسنجون خوشرنگ و بو نخورده بودم و تازه داشتم مي رفتم سراغ مرغ بريوني كه درست و حسابي سرخ و 

 .....طاليي شده بود كه

 .اين خيلي چسبونه..... بعد از شام لباستو عوض كن -

 .چنگال رو پرت كردم تو بشقابم و عقب نشستمقاشق و ... قاطي كردم

ببين چه جوري زد تو حالم؟ اصال اين پسر لياقت تعريف و تمجيد رو ... همين االن داشتم پيش خودم تعريفش رو مي كردم..... نيگاه تو رو خدا

 .نداره
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 :چشم غره اي به ميثاق رفت و گفت.... عمه فهميد ميثاق چي گفته

 ا نمي خوري عمه؟چي شده ثمره جان؟ چر -

 :با همون قيافه ي سرخ گفتم

 .شما بفرماييد... به حد كافي صرف شد.... مرسي عمه -

 :دستش رو رو پام گذاشت و گفت

 ...به ميثاق هم كاري نداشته باش... بيا غداتو تموم كن -

 ....با اينكه همه ي حرفها در حد پچ پچ بود ولي توجه بابا از اون سر سفره جلب شده بود

ولي غذا بهم كوفت شده بود و هيچي از گلوم پايين ...... از ترسم سرمو انداختم پايين و نشستم سرجام... يه آن ترسيدم كه واكنش نشون بده

 .نمي رفت

************************** 

 .ول مي كرد و مي رفت سفره رو...... حاضر بودم قسم بخورم كه اگه از دايي نمي ترسيد... تا آخر شام فقط با غذاش بازي كرد

 .براي جمع كردن سفره هم اولين نفر بود كه بلند شد

 ........خودم از دست خودم عصباني بودم... حس كردم يه چيزي تو وجودم خالي شد........ تا رفت

 .....شوهر كتي هم كه جرئت نداشت سر بلند كنه..... ما كه غريبه نداشتيم

 مرض داري اذيتش مي كني؟......... اآلن اينجوري نشسته و همه ديدنش آخه چرا بهش گير دادم؟ اين كه تا

 .......دوباره از كرده ام پشيمون شدم

بلند شدم تا كمكش كنم و به تبع من دخترها هم بلند شده و خالصه در عرض دو سه دقيقه تمام سفره جمع شد و بگو بخند زن ها و دخترها 

 .آشپزخونه رو برداشت

 .يه لبخند محو نشست رو لبم... آخرين ليوان رو كه روي اپن گذاشتم ديدم ثمره نيست

 .ثمره حاضر بود هر كاري انجام بده غير از ظرف شستن

 .قدش بلند بود و سختش بود مدام براي شستن دوتا دونه ظرف خم و راست بشه

 .كردن يه ظرفشويي مرتب بود كه عزيز دلم مدام نخواد اذيت بشه اصال براي همين بود كه اولين كاري كه تو خونه ام انجام دادم درست

 ....مگه اصال مي شه بي ياد ثمره زندگي كرد؟..... اونقدر اسم ثمره تو ذهنم پررنگه كه هر لحظه و هر روزم با ياد اون مي گذره

 .....دكسي حواسش به من نبو... معلوم نيست دوباره كجا جيم زده؟ يه نگاه به دور و ورم كردم

با اينكه هميشه سنگ رو يخم مي كرد ولي دلم تاب تحمل دوري و قهرشو ... مي خواستم يه جوري از دلش در بيارم.... رفتم به سمت اتاقش

 .نداشتم

 :صداي نيمه بلند كتي كنجكاوم كرد

 ا راست مي گي؟ دو هفتست بدون هيچ كاري دنبالته؟ -
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 ببين مي توني شر به پا كني؟... ارم ازت كمك مي گيرممن د... اآلن همه مي شنون... هيس آرومتر

 :كتي صداشو پايين تر آورد و ادامه داد

 .....نه اوهوني.... نه اهني..... نه حتي يه سالم خشك و خالي... نه شماره اي..... يعني نه متلكي -

 ....داره مي ره خونش كه تو كوچمونه....محل و طرف تازه اومده اين.....حتي اولش فكر مي كردم اشتباه مي كنم و... آره بابا -

 .نمي دونم چي كار كنم؟ مي ترسم ميثاق بفهمه و باز هم آبرو ريزي راه بندازه.... ولي بعد از يه هفته ديدم حتي مي آد دم در خونه

 ....بدتر از اون مي ترسم بازهم گير بده به من و بگه خودت كرم داري كه پسره راه افتاده دنبالت

 .يادم نمي ره چنان زد تو در كه اندازه ي يه بشقاب تو در خالي شد...... ه خدا هنوز كه هنوزه بابت چند وقته پيش تن و بدنم مي لرزهب

 ....چقدر اون شب حرص خوردم..... خدا بگم اين داداشتو چيكار كنه

 ....ه معجزه اي شده كه هيچ حرفي به بابا نزدهحاال نمي دونم چ. گفتم اآلن به بابا مي گه و اونم ديگه نمي ذاره درس بخونم

 مي خواي من با پسره حرف بزنم؟ -

 ....عقلم به جايي قد نمي ده..... نچ.... اصال شايد پسره با من كاري نداشته باشه..... همينم مونده كه بفهمه..... واي نه -

چرا مزاحم اين دختر شديد؟ اونم يه نيشخند و پوزخند تحويلمون بده و اصال بري بهش بگي آقا شما .... آخه كاري هم نمي كنه كه بگم مزاحممه

 ...)دارم راه خودمو مي رم.... خانوم من به اين دختر كاري ندارم(بگه 

 ....بيا براي عمت سجاده پهن كن... ثمره.... ثمره -

 ...ك بود و شكر خدا هم كه كسي كاري به كار اتاق نداشتاتاق تاري... با صداي زن دايي كه از پذيرايي مي اومد خودمو انداختم تو اتاق ثمين

 :صداي كتي رو شنيدم كه مي گفت

 ....بذار ببينم چي كار مي كنم..... حاال خودتو ناراحت نكن -

 تو رو خدا كتي يه موقع از اون دهن واموندت در نره به ميثاق بگيا؟ -

ماه (من اول زندگيمه تازه مي خوام برم هاني مون ... از جون خودمون دوتا كه سير نشدم ....ميثاق..... هيچ كس هم نه... نه بابا خر كه نيستم -

 ).عسل 

 ...صداي كتي تو هياهوي پذيرايي گم شد

 .سرخوردم و اومدم پايين

 پسره دو هفتست دنبالشه و اون هيچي به من نگفته؟

 .چشمهامو با سر انگشت ماليدم

 ...خيلي كم بود جن و پري اين يكي هم از پنجره پريد

پسره ... نكنه.... شايد جريان پيچيده تر از اين حرفهاست؟ نكنه... آخه يعني چي؟ مگه مي شه پسره دو هفته دنبالش باشه و هيچ كاري نكنه؟

 .....قصد داره بدزدتش و

 .حتي فكرشم تيره ي پشتم رو مي لرزوند. انگار راه تنفسيم بسته شده بود. يقه ي تيشرتمو بازتر كردم
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اونقدر به بيچاره گير داده بودم كه جرئت نكرد .... دلم براي ثمره سوخت. اونقدر ذهنم درگير شده بود كه حتي نمي تونستم از جام جم بخورم

 .بود بياد به خودم بگه

 ....اون تو چه فكري؟.... من اون شب تو چه فكري بودم..... ياد حرفاش افتادم

 ....برخالف ظاهرش معلومه كه خيلي ترسيده بوده

 .....دوباره فكر پسره تو ذهنم رنگي شد

 ...بايد ته توي قضيه رو دربيارم...... مي رم تعقيبش مي كنم...... همين فردا.... فردا... بايد بفهمم چه خبره

 .........ال اين جوري خودمو نمي باختماگه بابابزرگ زودتر گذاشته بود عقدش كنم حا....... بازم داغ دلم تازه شد

 ...نه به اين روشن فكريت... اي بابابزرگ آخه نه به اون رسم قديمي

 ...ولي اول تكليف اين مزاحم رو روشن مي كنم..... بايد يه گفتمان اساسي با بابابزرگ داشته باشم

 ...ي حواسش به من نبودخدارو شكر تو اون شلوغ پلوغي بازار مكاره كس..... از اتاق زدم بيرون

 .........تو روخدا نگاش كن.... ثمره رو ديدم كه كنار ميثم نشسته و نيشش تا بناگوشش بازه

 .اونوقت خانوم داره براي برادر من جك تعريف مي كنه....... خون خون منو مي خوره و فكرم به هر سمتي مي ره

 :مي گفتشنيدم كه ... نشستم كنار ميثم و اخمهامو تو هم كردم

 ...قرار شماها هم تا آخر عمرتون نامزد بمونيد؟.... خب شما چي كار به كار ميثاق داريد؟ شايد ميثاق تا آخر عمرش مجرد موند -

 ...داشت به در مي گفت كه ديوار بشنوه... شاكي شدم

 :ميثم نيم نگاهي به من انداخت و گفت

 .زدواج مي كنيد و بعد از شما هم من و سودابهنه ايشاهللا كه تو و ميثاق هم به همين زودي ها ا -

 :ثمره دستشو به عالمت ايست نگه داشت و گفت

درسته كه ميثاق بزرگتر از توا ولي خودت مي دوني كه جور ديگه اي رو تو حساب مي ... من از تو توقع ديگه اي داشتم... صبر كن... صبر كن -

 ...كنم

 .رسه كه ازدواج اجباري هيچ پايان خوشي ندارهفكر مي كردم تو يه نفر حداقل عقلت مي 

 ...ببين خود ميثاق هم اينجا نشسته و هيچ ابايي ندارم كه جلوي روي خودش بگم من زن ميثاق نمي شم

 اآلن هم كه چيزي راجع به اين موضوع بروز نمي دم فقط به خاطر... يه روزي تو روي خود بابابزرگ هم مي گم... همه هم اين رو مي دونن

 .منم نظرمو مي گم... هر وقت اين موضوع جدي شد... درسمه

 :به طعنه گفتم. كم كم داشتم قاطي مي كردم

 حاال كي نظر تو رو خواست؟ -

 :ثمره پشت چشمي نازك كرد و گفت

 .من خبر ندارم..... شايد رسم و رسوم عوض شده.... حاال نمي دونم.... واهللا از قديم سر سفره ي عقد بله رو از عروس مي گرفتن -
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 :با آرنج به پهلوش كوبيدم... ميثم پقي زد زير خنده

 ....هي تو شريك دزدي يا رفيق قافله -

 ...وقتي خودش راضي نيست چه اجباريه؟ .... بعله بگه ثمره است كه بايد به تو.....خوب راست مي گه داداش من -

زيادتر از حد معمول اين خاندان .... بعضي ها موقع تقسيم درك و شعور دير رسيدن ولي مثل اينكه تو اول صف بودي... قربون دهنت آقا ميثم -

 ....بهت رسيده

 :خنده ي ميثم پر رنگ تر شد

 ...ما چاكر آبجي ثمره هم هستيم -

 :بخند شيريني زد و گفتثمره ل

 ...ما بيشتر داداش من -

 ...كه ترجيح مي دادم باهاش كل كل نكنم.... اونقدر ذهنم درگير مزاحم دو هفته اي ثمره بود.....منم كه اون وسط قاق بودم

 .وا كنن به ميثم و دل پاكش اطمينان داشتم و از نظرخودم عيبي نداشت كه با ثمره دست به يكي كنه و براي هم نوشابه

 .خودشون هم مي دونستن اصل كاري بابابزرگ بود كه پا به جفت منتظر تموم شدن درس ثمره بود

 .....ولي حسش نبود كه جوابشونو بدم..... اون شب ميثم و ثمره هر چقدر كه تونستن تيكه انداختن

 ...چهار تارو زير سيبيلي رد مي كردم..... دوتا مي جوابيدم

 .....حافظي از ثمره زدم بيرونآخر شب هم بدون خدا

 .سابقه نداشت من بهش كم محلي كنم... قيافه ي ثمره عين عالمت تعجب شده بود

 .....ولي اون شب از اون وقتهايي بود كه مي خواستم سرشو بكوبونم به طاق

 .....هر چقدر كه از من مي ترسيد بايد اين مشكل رو با كسي درميون مي ذاشت

 ....دوباره حرارتم رفت باال.... يي سرش مي اومداگه خداي نكرده بال

 . بايد ته توي قضيه رو در بيارم.... فردا.... فردا

 

 )درگيري(فصل پنجم 

 

 .كارها رو رله كردم و باشگاه رو سپردم دست رضا.... زودتر رفتم باشگاه... صبح فردا

 .خدا خيرش بده اگه اون نبود كه به هيچ كدوم از كارهام نمي رسيدم

 .ظهري كه مدرسه تعطيل شد يه چشمم به دخترها بود تا ثمره رو پيدا كنم و يه چشمم به پسرهاي الت و لوت دور و ور مدرسه

 ...مي خواستم ببينم كدوم يكيشون چشم به دختر من داره

نگاهم به اطراف . شته بودم عمرا منو مي شناختموتور مال رضا بود و با كاله كاسكتي كه گذا... آروم با موتور دنبالش راه افتادم..... ثمره رو ديدم
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 .اونقدر دور و ور مدرسه آدم ريخته بود كه تشخيص نمي دادم كدومشون دنبالشه....... بود

 .....ولي بعد ازچند لحظه

 ....ولي تيپش خيلي غلط انداز بود........ قيافه ي معمولي داشت... يه پسر قدبلند كه تنبونش داشت از پاش در مي اومد.... اونه.... آها

 .با حفظ فاصله از ثمره مي رفت و نگاهش فقط و فقط به ثمره بود

 .مولي اول بايد مطمئن مي شد... موتو رو آروم مي بردم و خون خونم رو مي خورد

ثمره كاري به كار كسي نداشت درسته كه تك و توك ...... برام عجيب بود.... پسره بازهم نگاهش به ثمره بود........ ثمره پيچيد تو خيابون اصلي

 ...ولي اين مدلي تا حاال نداشتيم.... متلك مي گفتن

 .....ر خيالم راحت شده بود كه فعال كاري به كار ثمره ندارهخدا رو شك.... سر كوچه وايسادم... پسره هم دنبالش.... ثمره پيچيد تو كوچشون

 .ولي ثمره بدون هيچ نگاه اضافه اي زنگو زد و رفت تو.... نگاهم به عكس العمل ثمره بود

 .چون ثمره پاشو كج نذاشته بود.... پس خود پسره كرم داره..... يكم آروم تر شدم

 .....اسكت رو درآوردمموتور رو به درخت پشت سرم قفل كردم و كاله ك

 .....خفتش كردم... پسره كه پيچيد تو اصلي

 .گيج شد و خون از دماغ و دهنش زد بيرون... مشت اول رو كه كوبيدم

 :به زور ناليد..... تو عرض چند ثانيه تمام صورت و هيكلش پر از خون شد... اونقدر محكم زده بودم كه انگار شير آب رو باز كردن

 چرا مي زني؟چته ديوونه؟  -

 :يقه شو گرفتم و پرتش كردم سمت ديوار و دم گوشش غريدم

 چرا افتادي دنبال اون دختره؟ -

 كدوم دختر؟ -

 .....تك و توكي وايسادن.... دوباره خون از بينيش پخش شد رو دستم.... مشت بعدي رو كوبيدم

 ....دقيافه ي پسره افتضاح شده بود و تمام لباس خودم و خودش پر از خون بو

 .چه برسه صداش در بياد.... فكر كنم تو ضربه ي دوم دماغشو شكوندم كه نفس هم نمي تونست بكشه

 آقا چرا مي زنيش؟ -

 :مشتم و گرفتم به سمت كسايي كه داشتن به سمتم مي اومدن و داد زدم

 .شماها دخالت نكنين -

 را دنبال دختره اي؟چ.... د جون بكن و گرنه همين جا دل و روده اتو مي كشم بيرون -

 :يه دفعه اي نمي دونم با چه نيرويي دستم و پس زد و با همون دهن پر از خون جواب داد

 به تو چه؟ دلم مي خواد؟ -

 كه دلت مي خواد هان؟ -
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 ......مشت بعدي

 .كشتيش.... آقا ولش كن -

 :داد زدم

 ....ه خونش پاي خودشهپس هر كي دست به من بزن.... بي شرف مزاحم ناموسم شده.... اين پ -

 :دوباره غريدم

 از دختره چي مي خواي كه دو هفتست مزاحمش شدي؟... مثل آدم جواب بده تا نكشمت -

 :به زور خون روي لبش رو پاك كرد و گفت..... پسره رنگش مثل گچ شده بود

 .ازش خوشم مي آد همين.... به خدا هيچي -

 .....بي ناموس ِ....تو غلط ميكني آشغال د -

 .مردم جمع تر شدن..... ولوله افتاد تو جمعيت.... مشتهاي بعدي رو خوابوندم تو چونش

 .آقا ولش كن يه خبطي كرده شما ببخشش -

هرچي فحش ناموسي و غير . ...ولي اونقدر عصباني بودم كه حتي فشار دستها هم نمي تونست آرومم كنه.... چند نفري دورم كردن و كشيدنم

 ....سال بود از دهنم در مي اومد 18+ناموسي و 

 .قيمه قيمه ات مي كنم و مي ندازمت جلوي سگها.... عوضي لهت مي كنم.... حاال ديگه به ناموس من چشم داري؟ به ناموس ميثاق... مادر -

 .....وردمخدارو شكر مردها پسررو رد كردن وگرنه معلوم نبود چه باليي سرش مي آ

 :يكي از پيرمردها گفت

 .نه اينكه بزني آش و الشش كني.... اگه ناراحتي بايد بري شكايت.... اين رسمش نيست.... كاهلي كرده..... جوونه.... تو ببخشش

 :داد زدم

 .خرد و خاكشيرش مي كنم... بازم پيداش بشه..... مي زنم... اون وقت نزنمش... چشم به نامزد من داره

 :ون جا داد زدماز هم

 .....اين دفعه ولت نمي كنم..... يه بار ديگه ايجا پيدات بشه اشهدتو بايد بخوني -

 .مردا بازم شروع كردن به نصيحت

 .شوي تلوزيوني تموم شد........ خب برين سر كار و زندگيتون....... اين ملت هم بيكارن ها

 .محله ي دايي بود و ممكن بود خوانواده ي دايي منو ببينناز يه طرف حوصله ي نصيحت رو نداشتم از يه طرف ديگه 

 .خودمو از شر مردم خالص كردم از همون جا يه راست رفتم سراغ بابا بزرگ

............................................ 

 .به خدا ديگه نمي كشم.... بابابزرگ بسمه ديگه -

 .نبال ثمره هستمكار و زندگيم رو ول كردم به امون خدا و مدام د
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 .يه دست به لباسم كشيدم و گوشه ي پيرهنم رو نشونش دادم

 .تا نكنه كسي مزاحمش بشه..... مدام بايد چشمم بهش باشه. اين روزگار منه.... ببينيد -

 .......ول ندارهمنو اصال به نامزدي خودش قب........ آخه چرا متوجه نيستيد؟ جداي از اينكه زبونش تلخه و مثل زهر هالهل مي مونه

 اون موقع چه خاكي به سرم كنم؟.... مي ترسم آخر سر يه نفر پيداش بشه و قاپشو بدزده.... به خدا مي ترسم.... مدام مي ترسم... مدام نگرانم

به خاطر به ... دههركاري كردم فقط و فقط براي اون بو...... بابابزرگ هركي ندونه شما كه خودت بهتر ازهمه مي دوني چقدر خاطرشو مي خوام

 ...دست آوردن دلش بوده

 ....ثمره داره از دستم مي ره.... يه كاري كنيد بابابزرگ

 ...تو رو خدا يه كاري كنيد.... دارم داغون مي شم

انگار دعواي امروز پرده ي شرم و .... خيلي وقت بود كه مي خواستم اين حرفها رو بهش بزنم ولي روم نمي شد.... سرمو شرمنده انداختم پايين

 .حيا رو پاره كرده بود

 ...واقعا ديگه كم آورده بودم و خشم و ناراحتي امروزم باعث شده بود تا بي پرده با بابابزرگ حرف بزنم

 چاره چيه؟....ولي خوب .... رام افت داشت با كسي درباره ي احساسم به ثمره صحبت كنمدرسته كه ب

پس بايد دلشو يه جوري نرم مي ..... حرف حرف بابابزرگ بود... اگه دل بابابزرگ رو به دست نمي آوردم كارم پيش نمي رفت... اگه نمي گفتم

 .كردم

 :بابابزرگ دستي به محاسنش كشيد و گفت

ولي قبول كن كه .... مي دونم دختر چموش و بد قلقيه.... توام با دلش راه بيا... خودم درستش مي كنم... كارو بسپار دست من.... شنگران نبا

 ...قلب مهربوني داره

 :آهي كشيدم و گفتم

...... كه هر بار منو مي بينه.... مانا... ولي امان... كاش فقط يه گوشه چشم كوچولو به من داشت.. كاش يكم از محبتش رو به من ارزوني مي كرد -

 .مثل خروس جنگي به جونم مي يوفته و از زندگي سيرم مي كنه

 :بابابزرگ لبخند محوي زد و به آرومي زمزمه كرد

 سبوي من چرا بشكست ليلي؟....... اگر با ديگرانش بود ميلي -

 

 )بعله برون(فصل ششم 

 

 .در اتاقمو كوبيدم به هم

 .....اي تف به ذاتت ميثاق.... شدواي چه آبرو ريزي 

 ....حاال چه جوري درستش كنم؟ واي از فردا انگشت نماي خاص و عام تو مدرسه مي شم.... واي.... واي
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وصي من هستي؟ كه تعيين كني با كي دوست باشم و با كي .... يكي نيست بهش بگه مگه تو وكيل.... خب آخه اگه حرفي داري بيا و به خودم بگو

 .....باشمدوست ن

 رسيدم به ميز تحريرم و چرخيدم و بازهم قدم رو

 .مقنعم و از سرم كشيدم و كش موهامو بازكردم

 ....اي بميري كه از دستت راحت بشم.... اي بميري

 .انگشت سبابه ام رو گزيدم

 .....چه آبرو ريزي شد دم مدرسه... آخ... آخ... آخ

 ...ش افتادمياد يه ساعت پي.... خودمو پرت كردم رو تختم

 .....طبق روال هر روز داشتيم از مدرسه بر مي گشتيم و باز هم طبق معمول هميشه پريسا نيشش تا آخر باز بود و صداي خنده اش بلند

 .كه دم در مدرسه ميثاق رو ديدم

 .....سرمو انداختم پايين و خواستم سوار بشم كه ديدم ميثاق پياده شد و رفت سمت پريسا و آزاده

 .چي از دهنش در اومد بارشون كردو هر 

 .ولي خوب اونقدر برّنده و خشن گفت كه آب شدم و رفتم تو زمين..... البته اين كارو محترمانه انجام داد

اونقدر بهشون توپيد و تهديدشون كرد كه جفتشون با چشمهاي گريون روونه ي .... ول كن معامله نبود... نچ.... هر چي اصرار كردم كه ول كنه

 .خونه شدن

 .اونقدر عصباني بودم كه حتي مانتومم عوض نكرده بودم.... انگشت شستم رو به دندون گرفتم و شروع كردم به جويدن ناخونم

 ولي آخه بهشون چي بگم؟... پريسا و آزاده زنگ بزنمبايد به 

شايد اينجوري يكم آروم .... ديدم اينجوري نمي شه لباسهامو در آوردم و يه راست رفتم حموم.... بگم ببخشيد كه پسرعمه ي من آبروتونو برد

 .بگيرم

 ..زندگي مارو نگاه... ساعت سه ي بعداز ظهر بود كه از گشنگي راهي آشپزخونه شدم

 .از گشنگي و ضعف هالك هم مي شدم يه كالم مامانه نمي گه مرده اي يا زنده

 .به به چه خبره؟ مامان خانوم داره زمين و مي سابه و ليوان هاي كار شده اش رو از ويترين درمي ياره

 ....غلط نكنم يه مهمون كله گنده قراره بياد

 مامان؟ مامام؟ مامي؟ لوئيز؟ مامان؟ مام؟ -

 باز اين تيكه تو دهنت افتاده؟ اَه چيه -

 ....من گشنمه -

 .مثل بچه دو ساله ها من بايد قاشق قاشق تو حلقت فرو كنم.... خب برو از تو قابلمه غذا بكش -

 ....اشرف جونم... اشرف... لوئيز... مام... مامان -
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 واي چيه؟ چي مي خواي كه من دوباره اشرف جونت شدم؟ -

كه داري ظرفهاي جهازتو از تو ويترين در مي ياري؟ به سالمتي قراره خواستگار پا بذاره تو اين خونه و من و از شرِ  هيچي فقط قراره كي بياد -

 ميثاق راحت كنه؟

 امشب هم قراره بيان تاريخ عقد و عروسي رو مشخص كنن..... تو ناسالمتي نامزد داري.... زبونتو گاز بگير دختر -

 چــــــــــي؟ -

 ...د مي زني؟ پرده ي گوشم پاره شداوي چته دا -

 مامان تو رو خدا درست حرف بزن ببينم قراره چه باليي سرم بياد؟ -

 .بال كدومه؟ چرا شلوغش مي كني؟ قراره امشب بابابزرگ و عمت بيان و رسما با بابات در مورد تاريخ مراسم حرف بزنن -

 ....سرعت ضربه كاري تر از اون بود كه بتونم قد راست كنم

از چند وقته ديگه بايد صبح خروس خون بلندشي و براي شوور جونت ميز صبحونه .... حموم تشريف داشتين مادموازل... به به عروس خانوم -

 ...بچيني و يه معجون خفن براش مهيا كني

 ...ازكنارش رد شدم و رفتم سمت اتاقم.... بدون اينكه حتي يه نيم نگاه هم بهش بندازم

 وا اين چشه؟ -

 .گفتم قراره بابابزرگت بياد بهم ريخت...... ولش كن -

 ....خدايي ميثاق خيلي از ثمره سرتره ولي پسره ي ديوونه... از خداشم باشه -

 .صداي ثمين پشت در بسته ي اتاقم خفه شد

 امشب؟ بابابزرگ؟....قراره امشب بيان براي قرار و مدار؟

 ....وقت كه حرص مي خوردم معدم آتيش مي گرفت هر... عادتم بود.... درد تو معدم چنگ انداخت

 .شكمم رو تو دستم گرفتم و خودمو به زور به تختم رسوندم و تكيه دادم به تاج تخت

 ..من كه هنوز ديپلمم رو نگرفتم..... بابابزرگ گفته بود بعد از ديپلمم.... نه هنوز زوده -

مگه همش چقدر مونده كه درست رو تموم كني؟ اينا قرارشون رو ميذارن و به محض تموم شدن آخرين امتحانت خفتت مي .... آخه احمق -

 ...كنن

 .واي برمن ظرف دو سه ساعت آينده زندگي من معلوم مي شه.... چهار و نيم عصر.... به ساعت نگاه كردم

 راست كنم؟ آخه اين چه پيشوني نوشتيه كه من دارم؟خدا چرا نمي ذاري نفس بكشم؟ نميذاري قد 

 .....خودم انتخاب كنم؟ من اصال كاري به شخص ميثاق و گيرهاي الكيش ندارم.... چرا حق ندارم مثل بقيه مثل همه

خواستي تو اين خونواده چشم باز تو .... تو خواستي باشه.... كه تو خواستي به وجود بياد.....خود ثمره انتظار رو... من دارم راجع به خودم مي گم

 ....كنه

 چرا من؟ چرا از بين اين همه آدم انگشت روي من گذاشتي و منتظري تا تباه شدنم رو ببيني؟
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 بسمه.... بسمه

 ...دوباره درد توي معدم

دانيم مي كنه؟ محدوده مشخص مي عقد كنم زن ميثاق شم؟ ميثاقي كه زنش نشده داره زن... طاقت اين يكي رو ندارم.... به خدا بسمه... بسمه -

 كنه و تو حصار تعصبش غرقم مي كنه؟

 ....آخه چرا؟

 ...صداي ساعت روي اعصابم آرشه مي كشيد و سمفوني مرگ رو برام تداعي مي كرد... تيك تاك

 ....مرگ خوشيهام.... مرگ آزاديم... مرگ جوونيم.... بلكه مرگ آرزوهام..... مرگ من نه

 .ش يه كابوس مضحك بود كه با طلوع خورشيد تمام مي شد و من به تمام لحظه هايي كه تو ش حرص خوردم مي خنديدمكا... كاش دروغ بود

 ....باز هم تيك تاك..... باز هم نزديك شدن به لحظه ي سرنوشت ساز... باز هم تيك تاك

يه جور بي حسي يه جور بي حالتي دورم رو احاطه ... هصداي زنگ هم نتونست منو از منجالب اوهامي كه فكرم رو مشغول كرده بود بيرون بكش

 .كرده بود

 ثمره كجاست؟ -

 ....تو اتاقشه -

 ....مي دوني كه اخالق بابا چه جوريه برو مرتبش كن تا بابا نيومده... آمادست؟ اآلناست كه بابا و مريم پيداشون بشه -

 .....ثمره.... ثمره -

 ...باال و پايين شد صدا نزديك و نزديكتر مي شد و دستگيره

- اآلن آقاجون مي آد... تو كه هنوز همين جوري نشستي؟ پاشو پاشو دير شده... ا .... 

 :ناليدم

 ....نمي خوام عقدم كنه. نمي خوام زن ميثاق شم... مامان من نمي خوام -

 :مامان يه لحظه دست از كمد لباسها كشيد و نگاهشو به سمتم چرخوند

 ...فهمي چي داري مي گي؟ هيفده ساله كه اسم ميثاق رو توا چــــــي؟ خودت مي -

اون وقت تو نمي خواي زن ميثاق بشي؟ حاليت نيست كه اسمش روته و اگه نخواي باهاش ازدواج كني مردم فكر مي كنن كه تو يه عيب و . 

 ....ايرادي داري كه ميثاق پست زده

 :بغض تو صدام نشست

 ...من... من... نمي خوامش... ميثاق رو دوست ندارم... من دوستش ندارم... بايد خوشبختي من رو بخواي..... مامان من دخترتم -

 .ولي قطره ي بعدي سرازير شده بود...... با سر انگشت راهشو سد كردم... يه قطره اشك سمج از گوشه ي چشمم آويزون شد

 ....رحم اومد و كنارم نشستانگار بعد از مدتها دل مامان به 

مثل اين بود كه دنيا منو تو آغوشش خودش ..... ولي وقتي در آغوشم گرفت...... جثتا ازش بزرگتر بودم... دستش رو دور شونم حلقه كرد
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 .گرفته

 فكر مي كني كه من راضي به اين وصلت بودم؟.... نبينم دخترم گريه كنه -

 ....دنيا اومدي آقاجون تو رو ديد و چون تو اولين نوه ي پسريش بودي و ميثاق هم اولين نوه ي دختريش بود همون روزي كه به...... نه به خدا نه

 ....تو جمع كل فاميل و عمه هاتو و شوهرهاشون دست ميثاق رو گرفت و نشوند كنار رختخوابت و بلند اعالم كرد كه ثمره مال ميثاقه

 ول چي كار مي كردم؟........ اج اجباري آخر و عاقبت ندارهمي دونستم ازدو... نمي دوني چه حالي شدم

هر وقت ........ ولي برعكس شد... با خودم گفتم بزرگ مي شيد و همه چي از ياد همه مي ره........ بابات تك پسر بود و همه روش تعصب داشتن

 ...توي يه جمعي بوديم صحبت آينده ي تو و ميثاق بود

 ...كردن تا مثل آدم بزرگها مراقبت باشه و نذاره كه از چيزي ناراحت بشي بيچاره ميثاق رو مجبور مي

الحق هم كه ميثاق از همون كوچيكيش با اينكه سن زيادي نداشت خيلي خوب از پس مراقبت از تو برمي اومد و تو هم خيلي خوب باهاش 

 .كنارمي اومدي

 ......كم كم بزرگ مي شدي و به ميثاق عادت كرده بودي

 .مشغول بازي با تو......يا تو خونه ي اونها بودي يا اون خونه ي ما و. زيت ميثاق بودهم با

 .مي دونستم مرد خوبي مي شه..... ولي با شناختي كه از ميثاق و تربيت عمت سراغ داشتم.... با اينكه اين رابطه رو دوست نداشتم

 ....مي دونستم گلش خوبه و پسر خلفييه..... و پر خودم بزرگ شده بودباالخره چند سالي رو با عمت گذرونده بودم و تا حدي زير بال 

 .تا اينكه تو بزرگ شدي و لجبازي هات با ميثاق شروع شد.... هميشه سرش به كار خودش گرم بود و جز تو كاري به كار كس ديگه اي نداشت

 .آلن مي رسنا...... رفتي ثمره رو بياري يا خودت هم موندگار بشي؟... اشرف... اشرف -

 .اومدم... اومدم -

 :منو از خودش جدا كرد و موهاي آشفتم رو كنار زد و گفت

 ..خدا شاهده هر روز زنگ مي زنه و حالتو ازم مي پرسه... به خدا ميثاق پسر خوبيه...امشب رو سر كن تا ببينم چي پيش مي آد -

 :لبخند محوي زد و ادامه داد

 ...جرئت نداره به خودت زنگ بزنه... كنياونقدر كه باهاش يكي به دو مي  -

 :بلند شد و لباس كرم قهوه اي رو داد دستم و گفت

پاشو دختر ... اآلن همه ي مهمونها مي رسن اون وقت من دارم اينجا براي تو خاطره تعريف مي كنم... پاشو كه ديره... پاشو دخترم... اينو بپوش -

 ...گلم

 ....شايد مهرش به دلت افتاد...... يكم با ميثاق مدارا كن.... روش اين همه وقت سكوت كردي يه امشب هم

 ...قربونت برم.... پاشو دخترم... نمي توني راجع بهش نظر بدي..... تا وقتي كه نامزد نشين و با هم درست و حساب صحبت نكنين

 .ده توي دستممن موندم حيران و سرگردان با يه لباس كرم قهوه اي سا.....مامان درو بست و رفت و

 . خودت يه جوري اين مراسم رو به هم بزن..... خدايا خودمو به تو مي سپرم
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********** 

 ...داشتم روي ابرها راه مي رفتم..... ساعت نزديك يك نصف شب بود كه برگشتيم خونه

 ....اي ول..... دوماه ِديگه عقد كنونه.. تموم شد

 .درحالي كه آهنگي رو با خودم زمزمه مي كردم لباسهامو در آوردم و رفتم زير دوش

 ..باالخره تاريخ اين صيغه ي عقد كذايي روشن شد... چاكرتم كه باالخره جورش كردي... آخ خدا چقدر خوشحالم

 .خدايا شكرت)....س(نجم فروردين تولد حضرت فاطمه پ.... اي ول دو ماه و هفت روز ديگه... ازحاال دارم واسه ي اون روز ثانيه شماري مي كنم

 .از خوشحالي با خودم سوت مي زدم و تو حموم قر مي دادم

 ....ايشاهللا مبارك امشب.... عروس چقدر قشنگه

 ...مي رقصيدم و آهنگ مي خوندم.... با دست آب رو پخش مي كردم

 ....آي ميثاق.... ميثاق -

 چيه؟... داد زدم

همه گرفتن .... مردم كه به سرشون نزده.... اگه تو خوش خوشانته و داري آب بازي مي كني... ي؟ ساعت يك نصف شبهچرا داد مي زن -

 .خوابيدن

 ...دوش رو بستم و تن پوشم رو تنم كردم

 جانم ميثم جان؟ -

 :لبخندي زد و گفت

 خر ذوقي نه؟ -

 ....دو ماه و هفت روز... اگه بدوني چه خوني به جيگر من كرده اين ثمره.... آره واهللا -

 :يه بشكن زدم و ادامه دادم

 ....دوماه و هفت روز ديگه قراره عقدش كنم.... تمومه -

 ...جمع كن آب لب و لوچت رو... اَه اَه اَه مردم هم اينقدر ننر... بسه.... بسه -

 :با شيطنت ابرويي باال انداختم و گفتم

 نمي دوني من چي كشيدم؟آخه تو ... سرخوش باشم... نچ دوست دارم -

 ...سرمو محكم تكون دادم و آب موهامو رو صورتش پخش كردم

 .....نصف شبي خل شديا..... خيسم كردي... اَه ميثاق -

 ....بگو عاشق شدي... بگو عاشق.... خل نه -

 :ميثم خنديد و گفت

 .خير سرت عاشق شدي.... خب بابا -
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اصال بابابزرگ چي ..... كاش امشب عروسي فرنگيس نبود اومده بودم... جام و خالي كردي؟... دين؟چي كر... حاال بيا برام تعريف كن چي شد؟

 ....گفت؟

 :با ياد آوري چند ساعت پيش لبخندي رو لبم نشست

 .....جونم برات بگه.... آره جات خيلي خالي بود -

 .....ثمره نبود... ما كه رفتيم 

 ....بابابزرگ صداش كرد و گفت يه ليوان چايي براش بريزه

 .....از باال تا پايين ثمره رو ايراد گرفت..... خالصه... چادرو... ليوان چايي و... تيپ و... بابابزرگ از سر تا ته قيافه و... ثمره كه چايي رو آورد

 ...چرا قيافت عين مادرمرده هاست؟.... سيني چايي رو ريختي؟چرا تو ... چرا چادر سفيد سرت نكردي؟.... اين چايي چرا كم رنگه؟

 ...دلم به حال ثمره بيچاره مي سوخت..... منو مي گي مرده بودم از خنده

چرا مدام سر به سر ثمره مي ..... و كل نوه ها داره..... من نمي دونم بابابزرگ با اون همه مهربوني كه به من و تو.... جرئت نداشت جيك بزنه

 ره؟ذا

 ....بيچاره ثمره صورتش شده بود مثل لبو

 ....منم صدق ِسر بابابزرگ با دل سير نشستم و يه دور كامل سياحتش كردم... اونقدر عصباني بود كه اگه جرئت داشت يه ثانيه هم بند نمي شد

 .....آم

 ....آهان بعد از گير دادن ها نوبت رسيد به تاريخ عقد و عروسي.... كجابودم؟

 ....به خدا كپ كرده بودم.... نمي شه ميثم تو عرض پنج مين بابابزرگ تاريخ و زمان رو مشخص كرد و اُكي رو از دايي گرفتباورت 

 ...اگه بهم ده ميليارد هم مي دادن اينقدر خوشحال نمي شدم

 ....مي ترسيد يا از بابابزرگ..... نمي دونم قبال توجيه شده بود كه حرف نمي زد.... ثمره كه اصال جيك نمي زد

 ....بابابزرگ خودش بريد و دوخت و تن ما دوتا كرد.... كسي اصال ازش نظر نخواست.... يعني راستش رو بخواي

 :ميثم پوزخندي زد و گفت

 ...كه هيچ كس هواشو نداره... بيچاره ثمره... از خدات بود همچين لباسي رو برات بدوزن و قالب تنت كنن.... به تو كه بد نگذشته -

 چي داري براي خودت بلغور مي كني؟.. .استپ... اوي استپ -

 ....تو داداش مني يا ثمره؟ ثمره بيچارست يا من بيچاره ام كه مدام دارم حرص و جوشش رو مي خورم؟

 .اصال بامن غريبه شد... هركي ندونه تو كه خوب مي دوني از وقتي دست راست و چپش رو شناخت باهام چپ افتاد

 ...كشيدم و هواي دلم رو كه ابري شده بود عوض كردم يه نفس عميق

يادته ميثم؟ يادته كوچيك كه بود چقدر باهاش بازي مي كردم؟ يادته هميشه سوار دوچرخم مي كردمش و تو باغ لواسون بابابزرگ مي  -

 ...گردوندمش؟

 ....مثل همون موقع ها..... باورت مي شه هنوز كه هنوزه يه وقتهايي از خدا مي خوام تا ثمره رو بهم برگردونه
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 ...مثل همون وقتهايي كه براش آلوچه و لواشك مي گرفتم و هر جاي خونه كه بودم پيدام مي كرد و سهمش رو ازم مي گرفت

 ....كه دلم اينقدر براش تنگ شده... نمي دونم چي شد؟ نمي دونم اون ثمره كجا رفت؟

 .قتي خوشحال مي شد برقشون چشم رو مي زدبراي اون نگاه هايي كه و.... براي اون خنده ها

 تو فكر مي كني برام آسونه تمام طول شب سرشو انداخت پايين و چيزي نگفت؟ حتي يه نه ي خشك و خالي؟..... ميثم من داغونِ داغونم

 ....خودمم مي دونم اگه ترس از دايي و بابابزرگ نبود يه لحظه هم سر جاش بند نمي شد

 .....از مادرش بهتر مي شناسمش..... گاه تلخشو نمي فهمم؟ نه به خدا من با ثمره بزرگ شدمتو فكر مي كني معني ن

 ....وقتي اين صيغه ي كذايي خونده بشه..... ولي خودمو با اين آروم مي كنم كه وقتي زنم بشه.... مي دونم يه دنده و لجبازه

 ....مي تونم تمام محبتم و با عملم بهش نشون بدم.... ديگه مي شه محرمم و مي تونم ببوسمش

 ....كه هيچ كس مثل من دوستش نداره....... مي تونم تو بغل بگيرمش و بهش بگم كه اندازه ي دنيا دوستش دارم

 ......كردم به بعد از صيغه ي عقد ولي همه چي رو موكول.... خودم مي فهمم..... خودم مي دونم..... خودم مي بينم

 .اونوقته كه كار من تازه شروع مي شه...... فقط زنم بشه خيالم راحت بشه كه مال خودمه..... مي دونم كه مي تونم دلشو بدست بيارم

 :ميثم از جاش بلند شد و گفت -

 .چيزي از خدا نمي خوام خداي باال سر مي دونه ثمره رو مثل خواهرم دوست دارم و جز سعادت و خوشبختيش -

فكر مي .... ولي با اين اوصافي كه مي بيني.... درسته كه صيغه ي عقد اونو از نظر جسمي به تو محرم مي كنه... فقط يه چيز رو فراموش نكن

 محرم دل ثمره هم باشي؟..... كني

 .ر كرده بودمبارها و بارها بهش فك..... اين سوال رو مي دونستم و.... نگاهم به نگاهش خشك شد

 فكر كرده بودم كه آخر و عاقبت اين ازدواج اجباري چي مي شه؟

 .....ولي هر بار با خودم مي گفتم درستش مي كنم

 ....كاري مي كنم كه خودشو خوشبخت ترين دختر دنيا بدونه..... رابطمون رو مي سازم

ي تو روم نگاه نكرد چي؟ اگه منو گذاشت و رفت چي؟ اگه روزي ولي اگه نشد؟ اگه صد درجه بدتر از اآلن شد چي؟ اگه ديگه حت.... ولي

 دادخواست طالق داد چي؟

 .و زل زدم به توپ موتيم... نگاهم رو از رو ميثم برداشتم

 ....يادمه خيلي كوچيك بودم كه ثمره با كمك دايي اين توپ رو برام خريد

 .چون ثمره ي كوچولوي من اين رو به هم داده بود..... دوستش داشتم ولي باز هم مثل همون موقعها.... اآلن خيلي كهنه و قديمي بود

 ....پر از خنده هاي شيرين ثمره..... يه دفعه ذهنم پر از خاطرات خوب بچگي شد

 ....ثمره ي شيرين و دوست داشتني من..... پر از بوي ثمره ي من.... پر از قهقه هاي سرخوش ثمره

 ....ي سپردم و چسبيدم به امروزفرداها و آينده رو به دست فراموش

 ....من مي تونم بدون هيچ دلهره اي در آغوشش بگيرم و نازشو بكشم..... به زماني كه ثمره بشه زنم و...... به اآلن
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 )چو فردا آيد فكر فردا كنيم...... (آره فقط امروز مهم بود

 

 )طغيان(فصل هفتم 

 

 .ارده بر من شروع شد و پس لرزه هاي زلزله ي ميثاق پايه هاي زندگيمو لرزونداز فرداي اون شبِ به اصطالح بعله برون مصيبت و

 .صبح كله ي سحر ساعت شيش و نيم صبح بود كه مش ميثاق پشت در نظام گرفته بود

 ....لقمه تو دهنم ماسيد و رسما برق سه فازم پريد... وقتي مامان بهم گفت كه ميثاق اومده دنبالم

 ع جديه؟يعني تا اين حد موضو -

 ....اونجا بود كه فهميدم دستي دستي و از رو ندونم كاري چه بالي عظيمي رو به سرم آوردم

 .....و از اونجا بود كه فهميدم عمق فاجعه بيشتر از اونيه كه فكر مي كردم

سايه ي ميثاق هر روز بيشتر از روز پيش روي سرم سنگيني مي كرد و .... حتي ديگه نمي تونستم فاصله ي بين مدرسه و خونه رو هم تنها باشم

 ...من توان رهايي از دست اين موجود متعصب رو نداشتم

 ........ن مي دونستنمتاسفانه تمام خونواده به اضافه ي دوستانم اين رفتار رو دليل بر عالقه ي ميثاق به م

 .....در صورتي كه من خودم رو مثل يه مرغ كرچ مي ديدم كه تو يه قفس بيست سانتي زندانيش كردن

 .....روزها مي گذشت و آستانه ي تحمل من هر روز پايين تر مي اومد تا اينكه

 ....مي گم مي پرسي چه جوري؟ حاال برات... هشت روز از بعله برون گذشته بود كه من طغيان كردم

از اون روزهايي بود كه داغون خدايي بودم و دنبال يه نفر مي گشتم تا بپرم بهش و ....... ساعت نه شب بود و شام رو خورده و جمع كرده بوديم

 .يه كنتاك اساسي كنم

 .با همه در حالت قهر به سر مي بردم..... .سه بار هم به پر و پاي مامان پيچيدم و...... تو طول روز دو بار با ثمين گيس و گيس كشي كرده بودم و

خالصه هر چي كه ...... در خود فروماندگي و...... سرخوردگي و......... تنهايي و....... غم و...... دپسردگي و....... از اون شبهايي كه افسردگي و

 .فكرشو كني بهم فشار آورده بود

 ..مقابلم رو به آتيش بكشمتا هم خودم و هم طرف ........ و منتظر يه جرقه بودم

 .صداي بابا مي اومد كه با ميثاق داشت احوالپرسي مي كرد.... ملودي تلفن بيسيمي تو خونه پيچيد....... درينگ درينگ

 .تا آروم مي گرفتم........ بايد نيشم رو بهش مي زدم... امروز روز تالفيه....... چشمهام مثل يه گربه مي درخشيد

 .به ثمره بگو بياد ميثاقه..... ...اشرف... اشرف -

 ....باز هم جواب ندادم... دوباره و دوباره صدام كرد.... اهميت ندادم.... مامان صدام كرد

 ....اومد دم در اتاقم

 ....مگه با تو نيستم؟ پاشو ميثاقه -
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 ....اصال برنگشتم كه بخوام جواب بدم

 ...ثمره با توام -

ادم نمي ياد قول و قراري با ميثاق گذاشته باشم؟ برو به همون كسي كه قول و قرارشو با ميثاق فيكس كرده با من؟ مطمئني با مني؟ من كه ي -

 .جوابشو بده....... بگو

 درست حرف بزن بببينم چي مي گي؟ جريان قول و قرار چيه؟ اصال تو امروز چته؟.. ا بده به من اون دفترو.... برگرد ببينم -

 :زيرتر شدصدام دو درجه باالتر و 

 چمه؟ بگو چم نيست؟ من آدمم؟ اصال ثمره اي هست كه بخواد آدم باشه؟ -

 ...نقشه هاتونو كشيديد و منو با سنجاق قفلي به اون ميثاق بي پدر و مادر وصل كردي...... دو هفته است قول و قرارتونو گذاشتيد

ن رو جيگر بذار و چيزي نگو بعد خودم درستش مي كنم؟ پس چي حاال مي گيد چمه؟ مگه نگفتي درستش مي كني؟ مگه نگفتي اون شب دندو

 ....حرف باد هوا.... شد؟ همش كشك بود

 اينجا چه خبره؟ -

 .بابا با گوشي بي سيمي دم در اتاق وايساده بود و داشت با چشمهاي غضبناكش به سمتم شليك مي كرد.... به خودم اومدم

 ...شما بفرماييد... چيزي نيست آقا -

 اونوقت مي گي چيزي نيست؟.... اشو تو خونه ي من بلند كردهصد -

 :رو به من كرد و ادامه داد

 خونه رو گذاشتي تو سرت؟ كاه و يونجت زياد شده؟.... چته -

 ...خشم و غضب چشمهامو كور كرده بود و نمي ذاشت فكر كنم

 .....مامان نيست كه باهاش دهن به دهن بذارم...... فكر اينكه بابا

 .كه نمي شد باهاش گفتمان كرد........ يه مرد فوق متعصب و متاسفانه فوق العاده عامي و بي سواد...... بابا بود....... بابا

 .......اوامرشو اجرا كرد..... فقط بايد بهش چشم گفت و... نمي شد باهاش بحث كرد

 :و مثل يه ابله خروشيدم چشمامو بستم.... نفهميدم.... عصباني بودم...... منِ خر.... ولي من

نمي بيند كه ميثاق رو دوست ندارم؟ نمي خوام ... چمه؟ چمه؟ي عني نمي بينيد؟ چشماتونو بستيد و نمي بينيد كه من به اين ازدواج راضي نيستم -

 ....زنش بشم

 .رنگ بابا تو عرض ده ثانيه چنان به كبودي زد كه با خودم گفتم سكته كرده

 ...نمي دونستم مار تو آستينم بزرگ كردم......... اضافي؟ گه زيادي؟ خوبه چي مي شنوم؟ غلطهاي -

 .ببخشيدش اين بچست نفهمي كرده........ آقا ببخشيدش شما -

 من بچم؟ اگه بچم چرا داريد زوركي شوهرم مي ديد؟ چرا نمي ذاريد بچگيمو كنم؟ -

 ....ببر صداتو دختره ي جلب -
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************** 

 ...ه و نعره هاي دايي تو گوشي مي اومدصداي جيغ ثمر -

 كسي نمي شنوه؟... الو... دايي.. الو... الو -

 ....اصال نفهميدم چه جوري سوئيچ ماشين رو پيداكردم و

 ...پله ها رو سه تا يكي اومدم پايين

 چي شده ميثاق؟ -

 ...دايي داره ثمره رو مي كشه..... دايي -

 .....يامبذار منم ب.... چي؟ صبر كن ميثاق -

 ...حتي يه ثانيه هم مكث نكردم

 ...با يه دست گوشي رو گرفته بودم و با يه دست هم مي روندم و هم دنده مي دادم....... ماشين رو روشن كردم

 .زدم رو اسپيكر و گوشي رو انداختم رو صندلي.... وقتي ديدم كسي جواب نمي ده

 ...االن مي كشتش... وبر... برو تو رو خدا... بـــــوق..... بــــــوق

 ....صداي التماس زندايي و جيغ ثمره و ثمين و داد و فحشهاي دايي تو هم قاطي شده بود

 ...هار شدي هان؟ كاه و يونجت زياد شده هان؟ حاال براي من شاخ مي شي؟ زنده ات نمي ذارم... مي كشمت -

 ...ثمره.... ثمره... قلبم داشت وايميستاد..... ي اومدصداي جيغ ثمره قطع شده بود و فقط صداي گريه ي ثمين و زندايي م

 ...فقط مي خواستم برسم تا جلوي دايي رو بگيرم.... اصال نفهميدم چه جوري دارم مي رونم

 .زنگ رو زدم... رسيده و نرسيده پياده شدم

 :صداي ثمين اومد... پامو كه رو پله ي اول گذاشتم

 .بابا داره ثمره رو مي كشه.... ميثاق بدو -

 ...صداي فحش و دري وري ها ي دايي و گريه و التماس منو كشوند تو اتاق ثمره

 ....واي ثمره.... ثمره... دايي با كمربند به جون ثمره افتاده بود و

 ...مثل يه تيكه گوشت لُخم از جاش تكون نمي خورد

چهره ي سراسر خوني ثمره از جلوي چشمام كنار نمي ... اين بود كه دايي رو كشون كشون از اتاق ببرم بيرونتنها كاري كه از دستم بر مي اومد 

 .رفت

 ....مثل يه اسب وحشي مدام دستم رو كنار مي زد و مي خواست باز هم بره سراغ ثمره..... دايي رو اصال نمي شد مهار كرد

 .كت كنه و از زير كمربند دايي جون سالم به در ببرهسراغ ثمره اي كه حتي ديگه نمي تونست از جاش حر

 ....باالخره هر چي باشه من قوي تر از اون بودم.... باهاش كلنجار مي رفتم و آخر سر تونستم آرومش كنم

 .بردمش تو اتاقشو و برگشتم تو پذيرايي
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 .صداي گريه ي ثمين مثل نيز نيز بچه تو گوشم بود

 :داد زدم

 ....جاي گريه برو ببين اگه حالش بده ببريمش دكتر به... خفه شو ثمين -

 :زن دايي از در اومد بيرون

 ...اصال ن... ميثاق نفس نمي كشه -

 ....نفهميدم چه جوري خودمو به اتاقش رسوندم..... بقيه ي حرف زندايي هياهويي شد توي سرم

 .....رو نبضش دستمو گذاشتم... از خون زياد حتي نمي تونستم صورتش مثل گلش رو ببينم

 .ولي كند و آروم... مي زد

 .....دوتا حوله نم دار مي ياريد... زندايي -

 ......اگه بهمون گير مي دادن... نمي دونستم ببريمش يا نه

 .....اگه ثمره خل مي شد و يه كلمه از دهنش درمي اومد كه بابام اينكارو باهام كرده؟

 ...نمي تونستم پيش بيني كنم چه اتفاقي مي افته. ..چون هميشه ثمره يه بازي جديد رو مي كرد

 .اشك تو چشمام نشست... نالش هم بلند شد.... بلندش كردم و همزمان با دستهاي من كه زير شونش و زانوهاش مي رفت

 ....تموم شد... تموم شد خانومي... آروم باش.... جانم -

 .....زدن بوده؟مدام با خودم فحش مي دادم آخه اين وقت شب چه موقع زنگ 

 .....به زندايي گفتم بدنش رو ضد عفوني كنه و زخمهاشو پانسمان.... صورتش كه تميز شد تازه چهرشو ديدم

 .واقعا نمي تونستم هيچين ريسكي كنم.... نه جرئت نداشتم ببرمش بيمارستان

***************************** 

 .داشته باشم و تا يه هفته هم مدرسه نرم اين دعوا و كتك كاري باعث شد تا دو روز تب و لرز

 .روال زندگي از سر گرفته شد و من راهي مدرسه شدم... ولي بعدش با وساطت بابابزرگ و شخص شخيص ميثاق

تنها حسن خوبي كه اين اتفاق داشت اين بود كه ميثاق ديگه دور و ورم آفتابي نمي شد و از كار خطير سرويس رفت و برگشت شدن من استعفا 

 ...داد و منو رها كرد

 ...فقط اياب و ذهاب رو به كل كنار گذاشت.... نه.... البته خداي نكرده فكر نكني كه منو ول كرد

 .........خب خدارو شكر

 ................نمي دونم چند روز گذشته بود كه

 

 )شوك(فصل هشتم 
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 ....خوب يادمه دهم بهمن بود و روز سياه شدن زندگي من

**************** 

سمت چپ رو مي گشتم اَه معلوم نيست باز كجا رفته ... اي بابا بازم دير رسيدم و مدرسه تعطيل شده بود طبق معمول با چشم دنبالش بودم

 ....وباره چشم گردوندم كهد

 اين ثمره است؟... يه لحظه چشمام گشاد شد و نفسهام مقطع و سنگين شد

 .....اونقدر اين صحنه زود از جلوي چشمم گذشت كه فكر كردم توهمه... ثمره و يه مرد رو ديدم كه تو بريدگي وايساده بودن و حرف مي زدن

 ....كشيد كه به خودم بيامشايد ده ثانيه يا شايد هم پانزده ثانيه طول 

 ...بعد هم پياده شدن تو اون جمعيت... اولين عكس العملم گذاشتن پام رو پدال ترمز بود

 ....صداي بوق و داد و فحش ماشين پشتي باعث شد يه نگاه به عقب بندازم

 .حق داشتن عصباني بشن... نه مي تونست بره.... دجوري كه نه ماشين مي تونست بيا... وسط ِوسط ِخيابون..... خداييش بد جايي نگه داشته بودم

سوار ماشين شدم و تو عرض دو دقيقه كنار خيابون دوبله پارك كردم و دزدگيرو زدم و با چشم بين جمعيت رو مي گشتم كه يه موقع از دستم 

 .نپره

 ....اثري از آثار ثمره پيدا نمي شد... نه... كسي نبود ولي جز دو سه تا دختر مدرسه اي و دو سه تا پسر الت و لوت و عالف... رسيدم به بريدگي

 يعني اشتباه ديدم؟ خطاي ديد بوده؟ كس ديگه اي رو به جاي ثمره ديدم؟

 ولي اونقدر خوب مشخصاتش رو يادمه كه امكان نداشت اشتباه كنم؟..... تصوير توي ذهنم مات بود

 ...ركي مي انداخت و ارتفاعش حتي تا دم كمرش هم نمي رسيداون كوله ي مشكي كه هميشه يه و.... آره اون قد و هيكل

 ...نه امكان نداره كس ديگه اي غير از ثمره باشه

 ....ولي آخه... محالِ ممكنه با كسي اشتباه بگيرمش... من ثمره رو مثل كف دست مي شناسم

 ...دوباره صحنه مثل يه فالش بك توي ذهنم اومد و رفت

 كوچه ي خالي اآلن... دختر پسر در حال صحبت.... كوچه ي خالي اآلن ....دختر پسر در حال صحبت

..... ولي ذهنم تو همون بريدگي و اون دختر و پسر جا موند... ناخودآگاهم به سمت خونه ي دايي راه افتاد..... گيچ و گنگ رفتم سوار ماشين شدم

 .....غير ممكنه كسي تا اين حد شبيه به ثمره باشه

.............. 

 .كه باورم شد خطاي ديد داشتم و كسي ديگه اي رو به جاي ثمره ديدم.... ثمره اونقدر عادي رفتار مي كرد... از در خونه ي دايي زدم بيرون

 .كامال عادي ثمره تقريبا منو از شَك بيرون آورده بود.... ولي رفتار عادي و.... هنوز ته دلم يه چيزي بهم هشدار مي داد

 .دو روز پر از استرس بهم گذشت

اون ..... ولي تا ذهنم خالي مي شد..... فراموش كنم..... كه ثمره رو اون روز با يه پسر درحال صحبت ديدم.... اين فكر رو.... شديدا سعي مي كردم

 .صحنه جلوي چشمام پا مي گرفت
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 .اون روز ماشينم رو ديده و در رفتهشايد ...... بايد تعقيبش كنم... ساعت يازده و نيم بود كه زد به سرم

 ...حرفاشون رو زده بودن و قبل از اينكه برسم تموم شده بود... شايد....... شايد

 ..........دلشوره اي كه به قبلم افتاده بود........ ضمير ناخودآگاهم... ولي احساسم..... ذهنم مي گفت اطمينان داشته باشم

 ...كه ناخواسته باشگاه رو به دست رضا سپردم و با موتورش راهي مدرسه شدم... .چنان منو از خود بي خود مي كرد

 .اين بار پسره رو مي شناختم و مي تونستم زودتر پيداش كنم... مثل دفعه ي قبل يه گوشه وايسادم و چشم انداختم تو پسرها

 ....ولي هر چي چشم گردوندم كسي با مشخصات پسر اون روزي پيدا نكردم

 گ مدرسه و بعد از اون صداي هياهو و جيغ و داد بچه مدرسه اي هاصداي زن

 ...آها ديدمش... ثمره.... ثمره.... ثمره

 ...اين دفعه چهار چشمي حواسم بهش بود گمش نكنم..... مثل هميشه مانتو و مقنعه پوشيده بود و نيم كت كوتاه به تن داشت

 ....نفسم راحت تر باال اومد.....بريدگي رو رد كرد

 ....خدارو شكر اشتباه كرده بودم..... كوچه ي شهيد باقري

 ....يه نفس آسوده كشيدم.... كوچه ي شهيد صفاري

 .....داشت مي رفت سمت خونه

 .دستم رو هوا موند..... ولي وسط راه.... كالهم رو جا به جا كردم كه راه بيفتم.... به كوچه ي شهيد صارمي كه خونشون بود رسيد

 داشت كجا مي رفت؟.... دو تا كوچه... يه كوچه.... ن رو رد كردثمره كوچشو

 ...پيچيد تو كوچه ي سوم

 خدايا اينجا چه خبره؟ اين دختر داره كجا مي ره؟..... چشمام داشت از حدقه مي زد بيرون

 ...چهرش رو تشخيص بدميه موتوري رو از دور تشخيص دادم كه كنار درخت كاج بزرگي وايساده بود و به خاطر همين نمي تونستم 

همون پسري كه با ثمره .... خودشه.... همون هيبت.... همون قد و قواره.... ولي از همون فاصله ي دور هم حس شيشم لعنتيم مي گفت خودشه

 .صحبت مي كرد

 :با خودم زمزمه مي كردم

 ....ذار بيشتر از اين عذابت بدمن.... نذار اعتمادم از بين بره..... خواهش مي كنم وايسا... نرو.... نرو ثمره -

... حتي براي يه لحظه هم واينستا.... اينجا نه.... خواهش مي كنم واينستا.... فقط برو.... برو هر جايي كه دوست داري.... ثمره از كنارش بگذر

 ...برو.... التماس ميكنم.... ثمره

 ....تو يه متري پسره وايساد.... وي ذهنم بودبرخالف تمام اون چيزهايي كه ت..... ولي برخالف تمام دعاهاي من

 ......من با دو چشم خويشتن ديدم كه جانم مي رود.......... استرس جاشو به يه درد شديد تو قفسه ي سينم داد..... سست شدم و تنم داغ شد

ثمره رو مي ديدم كه مدام داره يه چيزي مثل سوال  ولي..... از اون فاصله نمي تونستم بفهمم چي مي گن.... تكيه ام رو دادم به ديوار سر خيابون

 .رو مي پرسه
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 .شايد رو ساعت پنج دقيقه هم نشد كه از هم جدا شدن و ثمره راه اومده رو برگشت

 ....ولي من... آخه مثل هميشه سرش پايين بود... بدون اينكه حتي من و ببينه... ثمره برگشت

 .ثمره برام مرده بود.... به اون كسي كه جلوي چشمام از دست داده بودمش... من نگاهم به ثمره بود

 .يه غده ي چركي بود كه حتي نمي خواستم بهش نگاه كنم.... ثمره ديگه عشقم نبود.... ثمره نبود...... ثمره ديگه

 اون حالت افسردگي در اومده بودم وسستي و لختي دست و پام رفته بود و از ... يه دفعه به خودم اومدم

 ...حاال هزاران هزار بار خشمگين تر از دفعه هاي قبل شده بودم

 ....قد راست كردم و از كنار ديوار حركت كردم.... ثمره كه رسيد سركوچه

 ....ولي تو همون يه ثانيه ديدم كه چه جوري رنگش پريد و استاپ كرد.... شايد يه ثانيه سر شو بلند كرد

 .درنالين خونم باال رفته بود و خشم تو وجودم زبونه مي كشيدا

 .ولي يه دفعه اي به خودم اومدم..... رفتم جلو

 ....بدون سر خر.... يه جاي خلوت كه فقط خودت باشي و اون.... يه جاي خلوت.... اينجا نه... اينجا نه ميثاق

 سالم...س....س -

 ...هنوز نگاهم مثل خنجر نگاهشو مي دريد

 .گوشيم رو در آوردم و زنگ زدم به خونه ي دايي

 .سالم زن دايي -

 خوبي پسرم؟... سالم ميثاق جان -

 .گفتم ازتون اجازه بگيرم.... شايد شب دير بيايم...... امشب قراره بريم بيرون.. زن دايي ثمره با منه... الحمدهللا -

 ثمره اآلن پيشته؟.... به قد جفت چشمام بهت اطمينان دارممن ...... اجازه ي ثمره دست خودته... خواهش مي كنم پسرم -

 ....بله زن دايي -

 گوشي رو مي دي بهش؟ -

 :گوشي رو گرفتم به سمتش و آروم ولي با بيشترين درجه ي خشمي كه تو صدام بود گفتم

 ....هيچي نميگي -

 :با تهديد ادامه دادم

 .....فهميدي؟ -

 .ردآب گلوشو قورت داد و با سر تاييد ك

 ...و ثمره از ترس به خودش مي لرزيد... نمي دونم زن دايي چي گفت ولي به دقيقه نكشيد كه گوشي تو دستم بود

 ...حس ششم خوبي داشت و مي دونست كه اين تو بميري از اون تو بميري ها نيست

 .اونقدر عصباني بودم كه حتي پاي خونشم وايميستادم
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 ...كاله كاسكت رو پرت كردم سمتش و خودم سوار شدم..... دمشمچ دستش رو گفتم و به سمت موتور بر

 .كاله كاسكت و از سرش در آوردم و به سمت ماشين اشاره كردم.... رسيدم دم باشگاه

 .از همون دم در داد زدم و سوئيچ رو به سمت رضا پرت كردم و سوار ماشين شدم

 .منتظر اينكه يه دليلي براي اين كارم داشته باشم..... انگار كه منتظر همين بودم... نمي دونم اون همه خونسردي چه جوري توي وجودم بود

 ...مي تونستم هر باليي كه بخوام سر ثمره بيارم.... انگار با اين اتفاق تمام محدوديتها برداشته شده بود و من

 .....هر باليي

 

 )ايان ثمرهپ(فصل نهم 

 

 ...سينم.... كتفم... روي گونم.... پاهام هنوز مي لرزيد و تمام بدنم مي سوخت

 .همه ي تنم توي آتيشي بود كه هر لحظه شعله ورتر مي شد و تمومي نداشت

 .بين پاهام انگار سرب داغ ريخته بودن و داشتم از درون مي سوختم

 .صداي جير جير اتاق مامان و بابا اومد... خونه يه پارچه تاريك بود.... درو باز كردم

 ثمره اومدي؟ -

 .آره مامان اومدم -

 خوش گذشت؟ -

 .من مي رم مي خوابم.... خيلي خوش گذشت.... آره مامان -

 ثمره؟ -

 ...فردا صحبت مي كنيم.... فردا.... مامان خيلي خستم -

 ...ثمره؟ -

 .شب بخير مامان -

 ...بس كردمدرو بستم و خودمو تو اتاق تاريكم ح

 ...مثل زندگي ثمره... مثل زندگي من.... تاريكي محض... نگاهم به تاريكي لزج اتاق بود

 تو ذهنم نوشتم

 .....ثمره انتظار=تاريكي محض اتاق 

 ....لَخت شدم و سرخوردم تا پايين در.... پاهام ضعف رفت

 .اومدنفسم باال نمي .... اشك پشت پلكم لونه كرده بود... چشمهام مي سوخت

 ...نفس بكش... نفس بكش ثمره -
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 ...نمي تونم... نمي خوام نفس بكشم... نمي تونم -

 ...موهاي بازم كه ديگه هيچ گله سري به دورشون بسته نبود برقي زد و با حركت مقنعه بلند شدن... مقنعه ي مدرسم رو كشيدم

 ....سينم رو چنگ زدم

 ...نمي خوام... نمي خوام نفس بكشم -

 ....دوباره اشك پشت سد چشمهام طغيان كرد

 ..نگاهم توي تاريكي محض كه مساوري ثمره بود مي چرخيد

 بامن چي كار كردي ميثاق؟ -

 .همون روز كذايي... روز عروسي كتي.... دقيقا همين جا گفته بود..... همون حرفهايي كه تو همين اتاق... ياد حرفاش افتادم

 ....داري خفه مي شي... نفس بكش ثمره.... نفس -

 ....اين شبي كه شب بي سحر منه... اين شبي كه شب روسياهي منه.... بذار نباشم تو اين شب... بذار بميرم... بذار خفه بشم -

 ...بذار خفه بشم... بذاز بميرم

 .موهامو با وسواس كنار زدم... چندشم شد و لرزيدم.... موهاي روي پيشونيم رو كنار زدم

 .....ياد.... ياد اون لكه هاي خون...... ياد اون لحظه ي آخر.... ه هاياد اون ضرب

 .....طاقت ياد آوري اون همه درد و زجر رو نداشت.... چشمهام واقعا طاقتش رو نداشت

 ...اون همه توهين و .... اون همه خفت.... اون همه خواري.... يادآوري اون دستها

 ....سوم... دوم... قطره ي اول.... ضم شكستبغ... سد چشمهام شكست... آخر سر شكست

 .تكيه دادم به ديوار و بالشتم رو تو بغلم گرفتم و صدامو توش خفه كردم.... به زور بلند شدم و خودمو رو تختم انداختم

ت؟ يه لحظه هوس؟ يه به خاطر چي؟ يه لحظه خشم؟ يه لحظه عصباني.... با زندگي من چي كار كردي ميثاق؟ زندگي ثمره ات رو به لجن كشيدي

 لحظه لذت؟ يه لحظه نشئگي؟

 تو با من چي كار كردي؟

 ....كاش اآلن ساعت دوازده ظهر بود كه تازه از مدرسه مي اومدم و اون خريت رو انجام نمي دادم... اصال صبح هم نه.... نه... كاش اآلن صبح بود

دنبالت راه نمي افتادم و سوار اون ...... ه افسون نگاه يه مار كبري مي شهكاش اون لحظه اي كه با غضب بازومو كشيدي و من مثل يه احمق ك

 ...موتور لعنتي نمي شدم

 ...كاش قلم جفت پاهام ميشكست و كسي دستم و از تو دستت مي كشيد و نمي ذاشت قدم به اون خونه ي لعنتي بذارم

 .ازهم تموم نمي شدب.... كاش هايي كه اگه تا صبح هم بهشون فكر مي كردم... كاش.. كاش

 ....رو به نيستي.... صحنه ها از جلوي چشمم مثل يه فيلم مي گذشت و من احساس مي كردم رو به زوالم

 ....احساس مي كردم اآلن آخر دنياست و من دارم له مي شم و از رو زمين محو

تاوان اينكه به حرف دلم گوش .... اوان اينكه اون حماقت رو كردمت... تاوان اينكه پامو تو اون خونه گذاشتم.... ولي نه من بايد باشم و تاوان بدم



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  كاربر  انجمن نودهشتيا   moon shine -   ي انتظارثمره                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٧٤ 

 ....دادم و سر يه كنجكاوي كودكانه آيندمو تباه كردم

 ....من ناخواسته مرور مي كردم چه باليي سرم اومده و من به كجا رسيدم..... بازهم صحنه ها و

 .نگ زدن من به صندلي ماشينفشار پدال گاز و جهش نيم متري ماشين و چ..... سوار ماشين شديم

 .ماشين هارو دونه دونه رد مي كرد و اليي مي كشيد

 ......چهارمي.... اليي سوم بين يه پژو و سوناتا بود.. دومين اليي.... اولين اليي

 ...بين يه مزدا و يه تويوتا بود.... اليي بعدي

 ....ميثاق -

 ....ماشين جا گذاشته شدهجيغ و چشمهاي بسته شده ي من از ترس و صداي بوقهاي 

 .اون قدر پيچيد و سبقت گرفت و منو چرخوند كه نفهميدم كي جلوي آپارتمان سنگ سفيدي كه شيشه هاي مشكيش تو ذوق ميزد وايساد

 تنها جمله اي كه از زبونش شنيدم اين بود

 ...پياده شو -

 با خودم تكرار مي كردم.... ترس توي وجودم خيمه زده بود

 ....عجب اشتباهي..... عجب غلطي كردم

 ...خدايا چه اشتباهي كردم... با همون پسره... منو ديده بود

 .و اين عين واقعيت زندگي من بود....... از قديم گفتن از ماست كه بر ماست

 ...ب نبودعجي..... اگه همون جا كشون كشون منو تو خونه مي برد و تا جا داشتم كتكم مي زد..... اگه منو مي كشت

 ....اين سكوت سرد و يخي منو بيشتر مي ترسوند... ولي اين سكوت

 ...وحشت نمي كردم..... تا اين اندازه كه اآلن مي ترسيدم..... كتك مي زد و لهم مي كرد....اگه داد مي زد

 ....پله هاي خونه مثل پله هاي جهنم تو چشمم ظاهر شد.... درو باز كرد

 ...با پاهايي لرزون رو اولين پله قدم گذاشتم... هيچ وقت هيچ وقت تموم نشهدوست داشتم اين پله ها 

 ...و سيزدهمي... دوازدهمي... نهمي... چهارمي... سومي... دومي

 ...سيزده نحسه... خواهش مي كنم... نه يه پله ي ديگه

 ....نحسه خيلي نحسهسيزده .... چرا بايد نيم طبقه ي اول سه تا و سري دوم پله ها دو تا پنج تا باشه

 شايد اگه قبال ازم مي پرسيدن به نحسي عدد سيزده اعتقاد داري يا نه؟

 ...ولي حاال از همون اول فهميده بودم يه چيز شوم در انتظارمه... قاطع مي گفتم نه

 .كه از دم در چيز زيادي براي تشخيص نداشت........ در باز شد و يه خونه ي جمع و جورِ نقلي

 ....همين... يه تلفن معمولي كه گوشه ي اپن بود.... مدم تو يه فرش ساده ي دوازده متري كرم و يه دست راحتي واز در او

 ....اين خونه بيش از حد لُخت بود.... نگاهم به هيچ چيز ديگه اي گير نكرد
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 .صداي قفل در تنم رو لرزوند

 چرا داره درو قفل ميكنه؟ چرا؟ چرا؟ -

 ...خراب تر از اون كه حتي كسي جرئت درست كردنش رو داشته باشه.... لي خيلي خرابخي... اوضاع خراب بود

 ....سكوت ميثاق زجر آورتر از قبل ادامه داشت

 ....خدايا چي داره تو ذهنش مي گذره؟ خدايا... ولي... خونه رو بهم مي ريخت... كاش داد مي زد

 ...از بس استرس داشتم مثل كوير بودآب گلومو به زور قورت دادم كه ... يه قدم جلو گذاشت

 نكنه مي خواد واقعا منو سر به نيست كنه؟.... نكنه واقعا مي خواد اونقدر منو بزنه كه بميرم؟.... نكنه

 ...نمي دونم چي بود كه يه دفعه قفل دهنم باز شد و مثل يه طوطي كه ازش مي خوان حرف بزنه شروع كردم به تعريف

 ....يعني اصال اون جوري نيست... دا اون جوري كه تو فكرشو مي كني نيستبه خ... ميثاق به خدا -

 .....لبمو با زبونم تر كردم و آب گلومو يه بار ديگه فرستادم پايين

 .اَهـــــه هنوز توي دهنم خشك بود

 ...)صبر كن بذار از اولش بگم... ببين صبر كن( -

 .بازهم تو سكوت مطلق و دست به سينه زل زده بود به من.... يه نگاه بهش كردم

 ....)خب دو روز پيش اين پسره اومد دنبالم( -

 :شش هام خالي از اكسيژن بود يه نفس عميق كشيدم و عين تير بار ادامه دادم

 ..)ه به خدا به جون مامانم نمي ايستادمچون فاميليمو مي دونست وايسادم وگرن.... خانوم انتظار.... اول صدام كرد( -

سعي كردم به ميثاق و اون سكوت احمقانش و ترسم از دست به سينه ايستادنش كه مثل ژنرالهاي ارتش بود اهميتي ندم و واقعيت رو موبه مو 

 ....براش تعريف كنم

 ...نگاهمو ازش گرفتم و زل زدم به يقه ي پيرهنش

 ...مهاي سردش آزارم نمي دادآره اين جوري بهتر بود حداقل چش

 ....خب -

 ....آروم و قرار نداشتم و سكوت آزاردهنده ي ميثاق همچنان ادامه داشت.... دوباره قفل.... دوباره باز كردم... دستهامو تو هم قفل كردم

 ....كنار كوچه كه مزاحم كسي نباشيم به خاطر همين رفتيم تو بريدگي... فكر كردم چه جوري منو مي شناسه؟ گفت كارم داره... خب وايسادم( -

 ...)دوست متينه..... بعد گفت..... بعد

 ....انگار كه يه حرفي براي فرار پيدا كردم تند ادامه دادم

 ....)همون كه تو زديش.... متينو كه مي شناسي؟ همون كه مزاحمم شده بود( -

 .....راستدوباره قفل كردن دستهام و اين سري قدم رو به چپ و قدم رو به 

 ......)كه يه پسر ديگه كه... بعد گفت... آره بعد( -
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 ....ميثاق از جريان پسر دومي خبر نداشت... واي لو دادم

درست دم دماي اون روزايي كه كتي رو بابا ... يه پسري بود كه تقريبا دو هفته دنبالم راه مي افتاد.... خب اينو اصال بهت نگفته بودم... خب( -

 ...)بود پاگشا كرده

خدا آخر و ... ولي حاال... به خاطر يه دونه از اين پسرها ميثاق خون به پا مي كرد.. واقعا از عاقبت كار مي ترسيدم.... صدام داشت تحليل مي رفت

 ...عاقبتم رو بخير كنه

 ...)از فرداي اون روز ديگه پيداش نشد.. ولي.... ولي( -

 ...م از هم و چنگ زدن به گوشه ي مقنعمرسيدم به سر و برگشتم و باز كردن دستها

 ....)تا... تا.... اون پسره رو متين فرستاده تا زاغ سياه منو چوب بزنه... ميگفت( -

 ...نگاه ميثاق مثل دو تا خنجر تا ته قلبم فرو مي رفت... يه نگاه به ميثاق انداختم

 ....با دست اشاره كرد كه بقيش رو ادامه بدم

صورتش سفيد .... اغراق نكردم... ه صورتش مثل قاتل هاي بالفطره بود و رنگ رخش مثل مرده هاي از قبر بيرون اومدهاگه بگم تو اون لحظ

 ....واي نگاه سردش.... شده و بود و نگاهش

 ...آب گلومو قورت دادم و يه نفسي تازه كردم و تير خالص و زدم... يه نفس كشيدم و نخ گوشه ي مقنعم رو كندم

 ....اليي سرم بيارن تا از تو انتقام بگيرنتا يه ب( -

 ....)خب ممكنه.... اومده بود بگه بايد مراقب باشم وگرنه ممكنه

 ....يه نخ ديگه رو كشيدم و دوخت يه طرف مقنعم جمع شد

 ...)گفت ممكنه بخواد نقشش رو اجرا كنه( -

 ...همين؟ -

 ....تمام حرفام همين بود.... به خدا همين بود -

 مگه دو روز پيش نديده بوديش؟ پس قرار امروز براي چي بود؟ -

 . يه آدم بي قلب و بي روح.... عين يه مرده... عين يه جنازه.... اين سوال رو پرسيد... عين يه ربات بدون حتي يه تك پلك زدن

 ....اين همه سردي.... اين همه سكوت.. كم كم داشت اشكم سرازير مي شد.. سرمو انداختم پايين

 ....چي كار؟ چي كار مي خواد بكنه؟... به بابا بگه و نذاره ديگه برم مدرسه.... لهم كنه؟... كتكم بزنه؟... خدايا چه باليي قراره سرم بياره؟

 ....بغض گلومو چنگ زد و اولين قطره چكيد

 ...)و قرار امروز رو گذاشتم... به خاطر همين ازش جدا شدم... احساس كردم ماشينتو ديدم( -

 ....صورتم باراني بود.... اشكهاي بعدي

 ..)جرئت نداشتم بهت بگم... ميثاق تورو خدا ببخشيد( -

 ...بغضم تركيد
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 ....وسط حرفهام پارازيت مي انداخت... هق هق ..... مي ترسيدم... مي ترسيدم دوباره تهمت بزني... مي ترسيدم -

 ..مي ترسيدم دوباره بخواي كتكم بزني -

 ....ادامه ي اشكهايه نفس و 

 ...غلط كردم... تو رو خدا ببخشيد... ببخشيد -

 ...با كف دست توي دهنم كوبيدم

 ديگه... ديگه.... ببخشيد.... گه خوردم ميثاق -

 ....يه قدم به سمتم گذاشت

 ...آروم باش... آروم چيزي نيست.... هيــــش... هيش -

 ....سرد و ساكن... يخ هنوز يه قالب... لبها اين و مي گفت ولي چشمهاش

 پس تو فقط ترسيدي؟ -

 ....آره به خدا -

 پس هيچ چيزي نبود؟ -

 ...نه به خدا -

 ....تا بهت هشدار بده؟... فقط يه گفتگوي ساده بود -

 .....خدا شاهده راست مي -

 ...اولين سيلي توي صورتم خورد

 ....ميثا -

 ....دومين سيلي رو آمادگي داشتم و روي دستم كه حائل صورتم كرده بودم فرود اومد

 ....به خدا -

 ....سومين ضربه

 ...هيـــــس... هيس... جيك نزن... هيس... هيس... فقط خفه شو... خفه شو -

 :انگشتشو گذاشت رو بينيش و با غيظ گفت

 همم؟ من االغم؟من خرم؟ من نف... ساكت... ساكت.... هيــــــس -

 :به نفس نفس افتاده بود و انگشتشو دوباره رو بينيش زد

 ...گفتم ساكت.... ساكت... جيك نزن.... ساكت هيــــــس -

 .دستم رو روي دهنم گذاشتم تا صدام در نياد

 ....نداشت امروز جايي براي فرار وجود... با خودم فكر مي كردم امروز روز ديگه ايه برخالف ديروز و روزهاي ديگه

 ...مقنعت رو در بيار -
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 :سرمو بلند كردم

 چي؟ -

 ....بيار..... در..... رو.... مي گم مقنعت... هيس -

 ...ولي ميثاق -

 ....سيلي بعدي دوباره روي دستم نشست كه پشت دستم رو سوزوند

 ....تنها كاري كه تو اون لحظه به ذهنم مي رسيد اين بود كه نذارم به صورتم ضربه بزنه

 ....نمي خواستم جاي سيلي ها توي صورتم باشه و بابا هم ببينه و اون وقت بود كه نمي تونستم قضيه رو قايم كنم

 .....شنيدي... گوش مي دي... وقتي حرف مي زنم -

 ....با سر تائيد كردم

 ....حاال درش بيار -

 ....ت مو به از موهاي دم اسبيم جدا شدآروم مقنعمو در آوردم كه لحظه ي آخر همراه من مقنعم رو كشيد و يه مش

 ....با دست موهاي پخش شده ام رو جمع كردم و زدم پشت گوشم

 ...حاال مانتوت -

 ...يه نفس كشيدم

 ...آخه ميثا -

 هيش چي گفتم؟ چـــــي گفتم؟ -

 .ولي جرئت جيك زدن رو نداشتم.... گريم به هق هق تبديل شده بود

 گفتم چي بهت گفتم؟ -

 :با صداي بغض دارم پرسيدم

 گفتي ساكت باشم؟ -

 غير از اون؟ -

 ....هرچي بگي گوش كنم -

 :سرشو به معني تاييد تكون داد و گفت

 ...پس مانتوت رو در بيار... خب -

 ....خدايا خدايا هدفش چيه؟ چه باليي قراره سرم بياره؟ مي خواد چه جوري تنبيهم كنه؟ آخه چرا بايد مانتو و مقنعم رو در بيارم؟

همش منتظر يه معجزه بودم و با عقل بچه گانم مي خواستم تا با كُند انجام دادن ... آروم آروم اين كارو انجام دادم.... كت و مانتوم رو در آوردم

 ....كارها وقت اون معجزه سر برسه

 ...ا نمي شد و از همه طرف سوز مي اومدهيچ وسيله ي گرمايي تو اون خونه پيد.... لرز تو تنم پيچيد... مانتومو كه در آوردم
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 ...با يه لباس آستين كوتاه بافت كه خيلي هم كلفت نبود و تنها تا كمرم رو مي پوشوند با شلوار طوسي مدرسم رو به روش ايستاده بودم

 ...پوست تنم دون دون شد و خودم و بغل كردم

 ...كشيدم يه دور دورم چرخيد ولي اونقدر آروم كه هر ثانيه اش رو زجر

آخه اصال كدوم آدم عاقلي مي ...مي دوني چي برام عجيبه؟ اين كه چرا بايد يه نفر از تو خوشش بياد؟ مگه تو چي داري؟ درشتي و پت و پهن -

 خواد كه با تو باشه يا شب رو با تو صبح كنه؟

 ....و با خودش چرخيد...... سبيم ُلخت بود كشيداز پشتم كه داشت مي چرخيد جلو اومد و كف دستش رو روي گردنم كه به خاطر موي دم ا

 ....و گردنم رو جمع كردم.. دوباره مور مورم شد

 مي ترسي؟ -

 .صداش وحشتناك بود

 از من مي ترسي؟ -

 چه طور اون موقعي كه با پسره الس مي زدي نمي ترسيدي؟ -

 ....ميثاق -

 ...هيس -

 .....آخه به خدا موضو -

 ....صورتم از برخورد دستش گر گرفت... اين دفعه بي هوا كوبيد و من نتونستم جلوي ضربه رو بگيرميه ضربه روي صورتم نشست 

 ....داد زد

 ...دستتو بنداز تا ديوونه تر از اين نشدم... يااهللا ثمره... مي خوام صورتت رو ببينم... دستت رو بنداز وگرنه بازهم مي زنم -

 .اين دفعه تو شونم خورد و پرتم كرد تو زمين با ترس انداختم ولي يه ضربه ي ديگه كه

 مگه بهت نگفتم گريه نكن؟ مگه نگفتم ساكت؟ -

 ....مثل يه ببر باالي جنازه ي آهوي شكاريش مي چرخيد و من هم با هر حركتش مي چرخيدم

 ...ميثاق خوا -

 ...يه لگد توي شكمم كه از درد تو خودم جمع شدم

 ...پس ببر صداتو... نمي خوام صداتو بشنوم.... مگه نمي گم خفه -

 ...نشست كنارمو و با لحني كه يه دفعه اي صد و هشتاد درجه عوض شده بود گفت

 هان؟... پسره بهت هشدار داد و تو هم گوش دادي و بدون هيچ اتفاقي برگشتي خونه.... خب مي گفتي -

 .رف بزنمجرئت نداشتم ح... با سر تاييد كردم

 نشنيدم چي گفتي؟ -

 :آروم گفتم
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 آره -

 .نشنيدم........ گفتم بلندتر -

 آره -

 ...سيلي بعدي توي صورتم و اينبار حمله ي جنون آميز ميثاق

 .خيلي درد داشت... مثل يه جنين تو خودم جمع شده بودم و لگدها فقط به پهلو و پشتم مي خورد ولي بازهم درد داشت

فكر مي كني اونقدر گاگولم كه همه ي حرفات رو قبول كنم و بگم آره عزيزم تو درست مي .... ن داستان احمقانه رو باور كنم؟انتظار داري اي -

 ....نبوده....هيچي بين تو و اون پف.... گي

 پاشم ماچ كنم كه فقط اومده به نامزد من هشدار بده؟...... مي خواي برم پيداش كنم

 ...دوباره طوفاني شد

 تا چه حد منو خر فرض كردي؟ تا چه حد منو ساده فرض كردي كه مي خواي دورم بزني و سرمو شيره بمالي؟تو  -

 حاال ديگه مي ري تو بغل اين و اونو بعد براي من اداي مريم مقدس رو در مي ياري؟ آره؟

 .مي دونم... ار كنمحاال ديگه تا چشم منو دور مي بيني با اين و اون قرار مي ذاري آره؟ مي دونم باهات چي ك

 .مچ دستم كشيده شد

 ...من مي دونم چه جوري بايد ثابت كني... مي گي خبري نبوده؟ باشه ثابت كن -

 .منو رو زمين كشيد

 ميثاق... تو رو جون اون كسي كه دوستش داري..... مي خواي چه باليي سرم بياري؟ ميثاق..... ميثاق تو رو خدا رحم كن -

 ....ولي باز هم نتونست حتي يه ثانيه هم خللي به كشيده شدن دستم وارد كنه... خودم كشيدم فرش رو چنگ زدم و با

 ...ولي كشش دستم بيشتر بود...فرش زير بدنم جمع شد

 فرش گوله شده تو درگاهي در اتاق خواب موند و من كشيده شدم تو اتاق و كوبيده شدن در

 .شممي خواست درو قفل كنه كه بلند شدم تا مانعش ب

 ....نه درو قفل نكن.... چي كار مي خواي كني ميثاق؟ بذار برم... نه تو روخدا زندانيم نكن -

 كه پرتم كرد عقب و... اومدم درو باز كنم و فرار كنم... التماس كردم... زار زدم

 قفل شدن صداي در و برداشتن كليد

 .به هق هق افتاده بودم و نفسم يكي درميون مي اومد

 ....ني..ك..كار...چي...اي..خو....مي -

 .يه نفس گرفتم

 ...خدا...تو رو...ثاق..مي -

 ....مگه نمي گي دست نخورده اي؟ مگه نمي گي كسي تا حاال باهات كاري نداشته؟ مگه نمي گي تاحاال بغل كسي نبودي -
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 ....خودمو كشوندم عقب و خوردم به ديوار

 ...نازك و يه بالشت كهنه جز يه پتوي.... توي اتاق هيچي نبود

 ...ق...ثا...مي -

 ...ثابت... بايد ثابت كني... بايد بهم ثابت كني -

 .از درد كمرمو تو دستم گرفتم.... يقم رو گرفت و پرتم كرد وسط اتاق

 ....يقه ي جر خورده ي لباسم رو با دست پاره كرد و شونم رو كوبيد به زمين

 ....ولي حاال.... حاال با خوش بيني احمقانه ام هر فكري مي كردم غير از اينتا ... تازه به عمق فاجعه پي بردم

 ...تا اجازه ندم هر كاري كه مي خواد باهام كنه.... از درد توي شونم مچ دستش رو گرفتم تا نذارم

 ....ولي دستم رو پس زد و با پشت دست كوبيد تو صورتم

 ....دستم آزاد دستم شل شد و مچش از... َلخت شدم.... سر شدم

 .....من مرگ عفتم رو با چشمهاي خيس مي ديدم و زار مي زدم...چشمهام رو بستم و تسليم شدم .... دستش كه به سمت شلوارم رفت

 ....شلوار و لباس زيرم رو در آورد و

 باور نمي كنم خدايا؟.... تجاوز مي كنه ميثاقه؟ باور نمي كنم اين كسي كه داره بهم.... باور نمي كنم... خدايا چه باليي داره سرمي آد؟.... خدايا

.. مرگ عفاف و پاك دامنيم.... مرگ باكرگيم..... اگه بخوام توصيف كنم اون لحظه خود ِخود مرگ بود.... اشك از گوشه ي چشمم سرازير بود

 ...مگر زندگيم

.... فقط تو اون لحظه يه چيز رو مي خواستم... داره چي كار مي كنهنمي فهميدم .. چشمهام از زور گريه هيچ جا رو نمي ديد..... گيج بودم و گنگ

 ....خدايا نجاتم بده از اين بي آبرويي

 ....نامرد با مشت توي دهنم كوبيد و مزه ي خون رو توي دهنم پخش كرد پ... ولي.... ولي... اولين ضربه ناله مو به هوا برد

 ....ولي پسم زد... قدرت سعي كردم كنار بزنمشدرد بين پاهام اونقدر زياد بود كه دوباره با 

 ...مي خواستم ممانعت كنم ولي نمي ذاشت.... و درد..... درد... درد... درد... كم كم صداي نالم اوج مي گرفت

 ....حس حركت با خشونت دستهاي ميثاق كه مدام سعي داشت مهارم كنه... نفس نفس.... عرق... گرما.... حس درد

 ...ميثاق.... دارم مي سوزم.... ارهميثاق درد د -

 .تا اينكه تو يه لحظه درد رفت و سوزش موند و گرماي مايعي كه روي پاهام جريان پيدا كرد...... ولي فشار ادامه داشت

 ....حركت كوتاه ميثاق.... نه... نه خدايا... ولي نه... فقط تموم شه... مي خواستم تموم شه..... داشتم مي سوختم

 ...نفس زدن هاش و درد و درد و درد و سوزش و نفس زدن هاش... نفس زدن هاش

 :و من از درد به خودم مي پيچيدم و التماس مي كردم.... با گيجي مي فهميدم تمام تن و پيشونيش خيس از عرقه

 .بسه بسه تو رو خدا بسه -

 ....بسه بسه ميثاق بسه... متوقفش نكرد به سينش مشك مي كوبيدم ولي اونقدر بي جون بود كه حتي يه ثانيه هم
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 ..حركتها بيشتر و بيشتر شد و نفس زدن ها و...هيچ مفر پناهي نبود

 ...تموم شد... و تمام

 ...با خستگي از روم كنار رفت و به فاصله ي نيم وجبيم خوابيد روي زمين

 ....درد رفته بود و حاال داشتم مي سوختم... بي حال بودم

چشمهام همچنان مي .... نگاهم روي سقف لخت و خالي خونه مي چرخيد و چشمهام... حتي نمي تونستم از جام حركت كنم. ..مثل يه جنازه

 ....باريد

 .براي از بين رفتن نجابتم....... بلكه براي دفن باكرگيم....... نه به حال خودم

 ؟ اونم توسط ميثاق؟ كسي كه قراره دو ماه ديگه به عقدش در بيام؟من بي آبرو شدم... يعني واقعا تموم شد؟... با خودم مي گفتم تموم شد؟

 ....درد امونم رو بريده بود.... دوباره تو خودم جمع شدم

خفت و بي آبرويي چيز ديگه اي رو حس نمي .... خواري.... درد.... ولي حاال جز تنفر... تا حاال از بچه ها راجع به لذت اين كار شنيده بودم

 ....كردم

 .....ن كشون خودم رو به سمت پتو كشيدم و به زور دور خودم پيچيدمشكشو

 .نمي تونستم رد خون رو روي زمين ببينم كه به پاهام مثل يه پيچك وصل شده.... نمي تونستم ببينم..... حتي يه ثانيه هم به عقب برنگشتم

 ...دستم و گير دادم به دستگيره... چشمهام رو بستم و كشون كشون به سمت در رفتم... نه طاقتش رو نداشتم

 ....بذار برم... مي خوام برم.... مي خوام از اينجايي كه قبر نجابتمه برم.... مي خوام برم

 ....ضربه ي بعدي.... يه ضربه كه در حد اشاره بود... با كف دستهاي بي جونم كوبيدم به در

 ....بذار بزم.... براي موندن نيستاينجا جايي ...... اينجا هوا براي نفس نيست... مي خوام برم

 ....دوباره و دوباره

 درو به زور باز كردم و خودمو كشيدم بيرون..... صداي كليد رو شنيدم كه نزديك پاهام ايستاد

 .نه اينجايي كه بوي خون توش پيچيده.... اينجا نمي تونم.... مي خوام نفس بكشم... بايد برم... مي خوام برم

 .كيده بود و سوزشم كمتر شده بودخون روي پاهام خش

 ....من بايد برم.... ولي حاال درد اين بي آبرويي خودشو بيشتر نشون مي داد

 ...بايد.. خدايا كجا برم؟ برم توي خونه اي كه به اين بي شرف اعتماد كردن و منو باهاش راهي كردن؟ بايد برم

حاال شدم يه مرداب كه بوي تعفنش ... ديگه معصوم نيستم.... ديگه پاك نيستم.... مخدايا حاال تكليف من چيه؟ تكليف مني كه ديگه دختر نيست

 ....خدايا من چيم؟ واقعا... همه جا رو پر كرده

................................. 

 ....بازم تاريكي محض كه مساوي با ثمره

 اين و مي فهمي؟.... تو بدبخت شدي.... ثمره... ثمره ....بخت سياه و تاريك ثمره.... بخت ثمره..... ثمره نه.... نه... نه
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 تو ديگه يه دختر نيستي؟

 حاال به مامان چي بگم؟ بگم همون كسي كه مثل چشمهات بهش اطمينان داشتي عصمت دخترت رو دزديد؟... دوباره تو خودم جمع شدم

 چرا دارم مي سوزم؟.... چقدر هوا گرمه ؟..... قلبم تير كشيد

 .....يكي به دادم برسه.... خدايا دارم گر مي گيرم؟... چرا هيچ كس نيست كه آتيش درونم رو خاموش كنه؟

*********** 

 ....خونه تاريك و ساكت بود..... داغون و افتضاح برگشتم

 ميثاق؟... نميثاق اومدي مادر؟ بابات و ميثم رفتن با باباي سودابه حرف بزنن مراسم رو بعد از عقد كنون تو بگير -

- ......... 

 چي شده؟ چته؟ چرا اين مدلي شدي؟

- ............ 

 ...اتفاقي افتاده؟ -

- .......... 

 .....با ثمره دوباره حرفت شده ؟ ميثاق -

 با قلبم چي كار كردم؟... با عشقم.... من چي كار كردم؟ با ثمره.... اسم ثمره ديوارهاي مقاومتم رو شكست..... شكستم

 اق حالت خوبه؟ چي شده؟ چرا حرف نمي زني؟ ثمره خوبه؟ميث -

 :بغض كردم

 .نه مامان خوب نيست -

 چي شده؟ -

 :آستين لباسم رو كشيد

 ميثاق درست حرف بزن؟ چرا خوب نيست؟ چي بينتون گذشته ميثاق؟ -

 :به سمت تلفن رفت و غر غر كرد

 .بايد زنگ بزنم به زنداييت.... تو جواب بده نيستي -

 :ماره مي گرفت كه به خودم اومدمداشت ش

 ....مامان -

 :گوشي رو گذاشت و گفت.... گوشي تو دستهاي مامان موند

 بگو ثمره خوبه؟......... چي شده ميثاق؟ حرف بزن -

 .....شهنمي خواستم اينجوري ب.... نمي خواستم..... دست خودم نبود يه لحظه جنون گرفتم... خراب كردم... من گند زدم... مامان من -

 :دو طرف بازومو گرفت و تكون داد. حاال ديگه مامان هم به وخامت اوضاع آگاه شده بود
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 ...چه باليي سرش آوردي؟ زديش؟ كشتيش؟ حرف بزن ميثاق؟ جون به لبم كردي -

 تا شدم از درد

 ....بهش تجاوز كردم... من... من.... روحي كشتمش... ولي نه جسمي.... اره مامان كشتمش -

 دست مامان از رو بازوم جدا شد و رفت به سمت دهنش

 چي كار كردي؟.... تو... تو... هـــــــي -

 نمي دونم اصال چه جوري اين اتفاق افتاد؟... نفهميدم -

 ....ولي ديوونه شده بودم..... همچين باليي سرش بيارم.... به خدا نمي خواستم.... نمي خواستم

 ....من.... مامان من گند زدم.... من نبودم كه اون بال رو سرش آوردم... مي كنم انگار من نبودماصال نمي فهميدم دارم چي كار 

 .نگاهش تو سياهي خونه مي چرخيد..... زل زده بود به روبه روشو.... مامان همون جا رو مبل نشست

 چي كار كردي؟ ميثاق تو چي كار كردي؟... واي.... واي... واي -

 نشستم پايين پاش

 ....رفتم دنبالش داشت با يه پسره حرف مي زد منم عصباني شدم.... نمي خواستم..... به پيغمبر.... به پير.... به خدا -

 ....به خدا نمي خواستم.... و نمي خواستم مامان.... اصال ديوونه شدم.... قاطي كردم

 :مامان زمزمه كرد

 ...دي؟چرا صبر نكر.... همش پنجاه روز مونده بود تا عقدتون -

 :صداش پرده به پرده باالتر مي رفت

 آخه چرا اآلن؟.... اآلن كه تاريخ عقدتون مشخص شده؟... چرا تحمل نكردي؟ چرا اآلن -

 من چي كار كردم؟... خون ثمره... خون.. خون ثمره جلوي چشمهام بود... يه قطره اشك سرازير شد

 واقعا اين من بودم؟..... ؟خدايا يعني اين من بودم كه سر ثمره اين بال رو آوردم

 ...مثل ثمره نبود... نه... نه... مثل ثمره.... حاال مامان هم گريه مي كرد

 ....تا بذارم بره.... زار مي زد.... التماس مي كرد... كه زجه مي زد.... فقط ثمره بود... هيچ كس مثل ثمره گريه نمي كرد

 ....مرهواي بر ث.... واي بر من.... من خر... من نذاشتم

 ...گل شقايقم... گل بي خارم.... چه جوري تونستم همچين باليي سر گلم بيارم؟

 ...نفسم يهو تنگ شد و بلند شدم

 ميثاق حاال مي خواي چي كار كني؟ -

 موهامو چنگ زدم

 ...نمي دونم.. نمي دونم -

 ...حرفش رو مز مزه كرد
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 ....منظورم... ثمره حالش خوب بود؟ -

 ....حق داشت اين حرفها مردونه بود و تا حاال مامان تو اين مسائل دخالت نمي كرد... ه ندهشرم باعث شد ادام

 ...نه -

 ...اون همه كتك بخوري..... مگه مي شه اون همه خون از دست بدي... چون ثمره واقعا خوب نبود... يه نه ي قاطع

 ....مسلما خوب نبود.... اون همه گريه كني و خوب باشي؟

 ...بازهم رد خون... چشمهام رو رو هم فشردم

 ....چرا اين رنگ قرمز از جلوي چشمهام كنار نمي رفت

 :مامان بينيشو باال كشيد و گفت

 ...بايد هر چه زودتر اين عقد سر بگيره. فردا مي رم با زن دايت حرف مي زنم -

 ....برسه تف هم تو صورتت نمي ندازه واي ميثاق اگه به زن دايت حرفي بزنه چي؟ اگه اين حرف به گوش داييت

 ...مثل چشمهاشون به تو اطمينان داشتن و دختر برگ گلشون رو دودستي به تو سپردن.... اونها به تو اطمينان داشتن

 ...سرمو تكون دادم

 ..اين رد خون كه تا ساق پاي ثمره مي رفت و ضربه هاي ثمره به در

 ...چقدر تو اون لحظه بي پناه بود

 ...اونقدر محكم كه مي خواستم از ريشه بكنم... ه موهامو چنگ زدمدوبار

 ....انگار كه اين ثمرست كه با اينكار از سرم بيرون مي ره

 ...حرفاي مامان رو يا نمي شنيدم يا يه خط درميون مي شنيدم

 ...ميثاق شنيدي؟ -

 از هپروت در اومدم

 ....چي رو مامان؟ -

 ....منم ميرم پيش زنداييت بايد... براي عقد چي كار بايد كنيدببين ... بايد بري پيش داييت -

 ....گنجشك ترسان من... ثمره ي من...... پشت در داره با كف دست ضربه مي زنه..... ثمره ي بي پناه من

 ...دعا كن به زن داييت نگفته... -

 دم؟چرا اينجوري شد؟ چي شد كه خواستم اينكارو انجام بدم؟ چرا امروز ديوونه ش

 .سرمو تكون دادم

 نه؟ نمي خواي بري؟ -

 ...به خودم اومدم

 ...من... من.... بايد برم... مي رم... مي رم و با دايي حرف مي زنم... چرا مامان مي رم -
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 :بغض گلومو چنگ زد

 ...اين... دخترشونو بي سيرت كردم -

 ...باز هم تصوير ثمره كه به در مي كوبه

 ...ساقهاي خونين ثمره و بغضي كه حتي نمي ذاره نفس بكشم.... آزادش كنيد.. ثمره ي من زندانيه... تو رو خدا آزادش كن

 ...يه نفس عميق

 ...بايد عقدش كنم... اين تنها كاريه كه از دستم برمي آد -

 ...نمي تونستم خودمو شكنجه كنم... ستم فكر كنماين جوري كه مامان مدام پارازيت مي انداخت نمي تون... راه افتادم به سمت اتاقم

 ميثاق؟ -

 ......امروز بسمه.... شنيدم... التماس.... التماس... امروز به حد كافي حرف شنيدم..... بعدا.... بعدا مامان.......  -

 برگشتم به سمت مامان

 ... رو ببينشمامان ب.... اصال خوب نبود.... حالش خوب نبود... مامان فردا برو ببينش -

 غرق به خون داره بال بال مي زنه و..... تمام شب ثمره رو مي ديدم كه زير بدنم

 ......التماس مي كنه كه بذارم بره و من مي خنديدم و نشئه مي شدم

 .......تمام شب اون خون تيره تمام خوابهام رو رنگي كرد و من حتي يه لحظه هم پلك نزدم

 .....يكي از دست اين ملعون نجاتش بده.... ن بودثمره ي من غرق خو.... ثمره

 ...رد انگشتهام روي صورتشه.... اين كه منم؟ اين منم كه داره مي زنه تو دهن ثمره؟ رو اون لبهاي درشت جاي بريدگيه.... نه

 .....دهيكي بياد نجاتش ب...... از دست ميثاق كه ادعاي عاشقي داشت.... يكي بياد نجات بده ثمره رو از دست من

 ....ميثاق داره پر پرش مي كنه.... ميثاق داره خردش مي كنه.... ميثاق داره مي زنتش

 .....ميثاق بالهاشو چيده.... فقط ثمره رو ببره... هرجايي كه خواست.... تو روخدا يكي بياد و ثمره رو ببره.... يكي بياد

 ...تو روخدا ضربه نزن.... نزن.... نزن.... ميثاق ثمره رو تو يه اتاق نه متري اسير كرده

 ...هرجايي مي خواي برو... برو.... بيا اين بالهاي شكستت... مي ذارم بري

 ...نمي توني؟

 ...شكسته؟

 ....من شكستم؟

 ....ببخشيد

 ...نمي خواستم بشكنه

 ....شكست

 با چي؟... حاال مي خواي چه جوري پروازكني؟



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  كاربر  انجمن نودهشتيا   moon shine -   ي انتظارثمره                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ٨٧ 

 ....بال نداري؟

 ...پر پرواز نداري؟

 ...ري؟دل ندا

 ...قلب نداري؟

 ...ميثاق پرپرت كرده؟

 ...ميثاق پرهاتو بريده؟

 ...ميثاق كشته؟

 نمي بخشيش؟.... به خدا نمي خواست.... نمي خواست

 چرا بايد كسي رو ببخشي كه بالهاتو چيده؟... نبايد هم ببخشيش.... آره نمي بخشيش

 .....اصال چرا بايد ببخشي؟.... دلت رو شكسته

 ....كابوسهام همه خواب.... خوابهام همه كابوس

 ....ولي كسي نيست كه در رو به روش باز كنه.... من اينجام توي ااقي كه پر از ثمرست و ثمره اي كه داره به در مي كوبه تا بره

 نمي توني؟..... مي خواي برو.... ببين در بازه.... ضربه نزن... نزن.... بيا من خودم بازش مي كنم

 ...فرار كن ثمره... جلوي ميثاق.. من خودم جلوش وايميستم.... ثاق نمي ذاره بري؟ برومي

 ....خودم به جنگش مي رم...... جلوي ميثاق پست فطرت... من جلوش وايميستم

 چرا مي كوبي؟.... نكوب... بازش كردم برو ديگه... بازم ثمره داره مي كوبه

 ...نمي خوام اسيرت كنم...... مي ذارم بري... التماس نكن... گريه نكن... در بازه برو

 ....آزادت كنم.. رهات كنم... به خدا قول مي دم... قول مي دم ثمره.... ديگه قول مي دم تو بند نكشمت

 ...ببين آزادي... ديگه نمي خواي بري

 .....بال نداري كه بري؟ آره بالهات رو چيدم؟ خودم چيدم

 .....خود خود لعنتي من.... .خود خود لعنتي من ثمره رو كشت

 ....چشم باز كردم هوا گرگ و ميش بود

 ...با تني خسته و فكري خسته تر لباس پوشيدم و راهي باشگاه شدم

 ....شايد اينجوري توهم ثمره كه داره به در ضربه مي زنه دست از سرم برداره.... بايد برم و خودمو خالي كنم

===================== 

 ....ني كه فكر شو مي كردم وخيم تر شداوضاع از او

 ....ثمره سه روز تموم تب و لرز كرد و مدام هذيون مي گفت

 .....مامان از ترس لو رفتن جريان يه هفته تو خونشون موندگار شد و نذاشت كه زن دايي بويي ببره
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 ........خدا رو شكر كه مامان بود و مي تونست زخمهاي تن ثمره رو از چشم زندايي قايم كنه

 ........فقط يه چند تا لك كوچيك روي صورتش بود كه از صدقه سري فكر ثمره جاي سيلي ها باقي نمونده بود

 ...بعد از يه هفته مامان برنامه ي عقد رو گذاشت

 ....ولي ثمره........ همه عجله داشتيم زودتر اين برنامه رو بذاريم

 ....بازهم هيچي نمي گفت.... د ومي اوم.... مي رفت و.... ثمره هيچي نمي گفت

 ....نمي فهميد كه اين زندگيشه.... نمي شنيد... اصال انگار نمي ديد

 ....از اون شب ديگه حتي تو روشم نگاه نمي كردم

 ......مني كه هر روز دم مدرسه شون بودم يا هر روز يه جوري مي ديدمش

 ....حاال دو هفته بود كه حتي يه نگاه كوچيك هم بهش نينداخته بودم

 ..........مامان در به در خريد حلقه و لباس و كوفت و زهرمار بود و ثمره تو هيچي شركت نمي كرد

 .....مي ترسيدم..... نمي دونستم مي خواد چي كار كنه.... اصال پاشو از اتاقش بيرون نمي ذاشت

 ....آزارم مي داد.... اين سكوتي كه هيچي ازش معلوم نبود.... اين سكوت.... وحشت داشتماز كارهاي ثمره 

 .....پا بكوبه و بگه من ميثاق رو نمي خوام.... گريه كنه.... داد بزنه.... دوست داشتم بهم فحش بده

 .........خفقان آور بود..... ولي اين آرامش

 .......ثمره آب شده بود. .......بعد از سه هفته كه ديدمش يخ كردم

 .........مامان مي گفت زن دايي كارش شده شب و روز گريه......... اونقدر ضعيف و الغر كه همه فهميده بودن

 .......چيزي نمي گه...... مي گفت زن دايي گفته ثمره حرف نمي زنه........ مدام حرفش حرف ثمره بود

 ...شد اصال انگار زندگي نمي كنه قلبم فشرده مي

 .خودمو شكنجه مي كردم و تا مرز جنون از خودم كار مي كشيدم.... مشت مي زدم به كيسه بوكس

 .....ولي درد قلبم كم نمي شد

 ....با دستهاي خودم كشتم...... من ثمره رو كشتم

 ....از بعد از اون روز حتي جرئت نداشتم پامو تو اون خونه ي كذايي بذارم

 ....ش بسته بود و تمام انرژيمو مي گرفترد خون ثمره تو ذهنم نق

 ..........انگاركه مي خواستم خودمو تنبيه كنم........ بايد مي دادم خونه رو تميز كنن ولي دست نگه داشته بودم

 .... انگاركه مي خواستم ذره ذره به اون خونه فكر كنم و ذره ذره خودمو از بين ببرم

 

 )فاجعه(فصل دهم 
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سابقه نداشت .... يه روز گذشته بود و روز دوم بود.... پونزدهم اسفند بود و موعد عادتم ولي... و چشمم مدام به تقويم ديواريدم دماي عيد بود 

خودمو تو اتاقم حبس كرده .... سه روز.... نچ شايد به خاطر استرسمه كه اينجوري شدم...دو روز.... هميشه سر وقت و به موقع.... كه عقب بندازم

واي بر .... شد چهار روز...... مثل ديوونه ها اتاق و گز مي كردم و فقط دعا مي كردم اين خصوصيت كامل يه دختر براي من اتفاق بيفتهبودم و 

من واي بر .... واي برمن...... استرس و دلشوره معدم رو به تالطم انداخته بود...... يه چشمم اشك بود و يه چشمم خون......... واي بر من..... من

واي بر .... حتي فكر بچه ي توي شكم و حاملگي و آبروريزيش...... واي ...... مدام حالت تهوع...... واي بر من..... هيچي تو معدم نمي موند

شب ... ولي..... ادمامان مدام بهم چاي نبات و عرق نعناء و قرص تهوع مي د........ ولي نا نداشتم حتي از تو اتاقم بيام بيرون........ شب شد....... من

ترس و نگراني لحظه اي آرومم نمي .... شب تا صبح حق زدم و از خدا شكايت كردم كه اين چه باليي بود كه سرم اومده.... تا صبح گريه كردم

مرگ يه ......... دربيارمخدايا داره چه اتفاقي مي افته؟ دم دماي صبح تصميم گرفتم خودمو از اين وضعيت بال تكليفي ........ واي بر من.... ذاشت

خدا ...... يه نفس عميق كشيدم... بعد از مدرسه دو تا كوچه رو رد كردم و پيچيدم تو داروخانه. ديگه طاقت تحمل نداشتم.... بار و شيون هم يه بار

انگار تو مال عام دارم زنا انجام مي  خانومه چنان نگاهي بهم انداخت كه....... تا گفتم بي بي چك........ رو شكر خلوت بود رفتم سراغ فروشنده

پاكت كوچيك طوسي رنگ رو كه توي ... كليد رو تو قفل چرخوندم... بي بي چك رو گرفتم و با حداكثر سرعت خودمو رسوندم به در اتاقم.... دم

ه روش پر از نوشته هاي انگليسي نشستم رو تختم و نگاهم رو به اون پاكت پلمب شده ك... دستهام عرق كرده بود رو روي ميز آرايش گذاشتم

خيلي ... دستور العمل استفادشو از تو كيفم كشيدم بيرون.... انگار به يه بمب دست ساز نگاه مي كنم كه هر لحظه آماده ي انفجاره... بود دوختم

جواب هرچي باشه ..... خدايا به اميد تو...... فتمتصميمم رو گر........ چشهمامو بستم... يه خط اول يعني منفي....... دوخط يعني مثبت....... ساده بود

 .خسته بودم از اين وضعيت بالتكليف... بهتر از اين همه بالتكليفيه

 

*************************************** 

نه ي دايي بود كه به زنگ خو....... كم كم داشتم باشگاه رو تعطيل مي كردم كه زنگ موبايلم به صدا در اومد و با حركت ويبرش دلم لرزيد

 .يه حسي قلبم رو فشرد خدا به خير بگذرونه... ندرت شنيده مي شد

 ....جانم دايي؟ -

 ....ميثاق -

 ثمره؟ -

 اينقدر صدام عوض شده يا اين تويي كه ديگه منو نمي شناسي؟ -

 چي شده؟ حالت خوبه؟ دايي؟ زن دايي؟ -

 .........بي حوصله جواب داد

 ....دايي و زن داييت هم خوبن....... ثمين خوبه....... من خوبم..... همه خوبن.... آره..... آره -

 پس چي شده؟ چه خبره؟ -

 ......مي خوام ببينمت -
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 ...اونقدر برام عجيب بود كه دوباره حرفشو تكرار كردم

 منو مي خواي ببيني؟ -

 ...اهات حرف دارمفردا صبح بعد از مدرسه بيا دنبالم ب...... آره -

 ....باشه..... بعد از مدرسه؟ -

 ...فردا مي بينمت. خوبه -

آره .... شماره رو دوباره چك كردم.... اصال واقعا ثمره بود كه زنگ زد؟ انگار كه توهم زدم... بدون خداحافظي.... بدون سالم.... تماس قطع شد

 ...خونه ي دايي بود

واي خدا ....... راس دوازده و نيم از مدرسه زد بيرون.... رسه حاضر يراق وايساده بودم و چشم انتظار ثمرهساعت دوازده و بيست دقيقه دم در مد

ولي اونقدر سرما وب رودت دورش رو احاطه كرده بود كه من هم سر .......... سرش پايين بود........ اومد جلوتر... اين دختر واقعا ثمرست؟

 ....شدم

 ...سالم -

ولي اون بي خيال سوار .... مبهوت با دهني باز زل زده بودم بهش..... انگاريه نفر ديگه بود... ولي انگار اصال نمي شناختمش...... دجلوي روم بو

نگاهم به نگاه سردش بود كه زل زده ....... سوار شدم..... خدايا اين دختر ديگه كيه؟ پس ثمره ي من كجاست؟. ماشين شد و كمربندش رو بست

 ...به خودم اومدم.... بچه هاي مدرسهبود به 

 كجا بريم صحبت كنيم؟ -

 .....خونــــت-

 ...تو كسري از ثانيه برگشتم سمتش

 چـــــــي؟ -

 :همون طور كه نگاهش رو بچه ها بود دوباره گفت

همونجايي كه يه اتاق خواب نه ....... يادته؟ همون جايي كه سيزده تا پله مي خورد....... همون جايي كه دهم بهمن منو بردي..... بريم خونت -

 ...يه بالشت كهنه داشت..... يه پتو و...... متري و

 :برگشت سمتم و با چشمهايي كه اصال حيات نداشت ادامه داد

 ........همونجايي كه بهم تجاوز كردي -

ولي ناخودآگاهم ...... نمي خواستم برم. عبور كرد چشمهام بسته شد و اساليدهاي تصوير اون روز از جلوي چشمهام.... تير خالص رو شليك كرد

خواست پياده ........دم خونه اي كه درست يه ماه و هيفده روز پيش اون فاجعه توش اتفاق افتاده بود وايسادم.... دنده دادم و ماشين راه افتاد

 .....كه زمزمه كردم.... شه

 ......ثمره -

 ..يخيش رو دوخت به مندستش رو از دستگيره ي در ورداشت ون گاه 
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 .....درست نباشه... شايد.... از اون روز ديگه نيومدم اينجا... نرو -

 ...منو از خودم كشيد بيرون... پوزخندي كه زد

 .كليدو بده -

 ...خواهش مي كنم. هيچ كدوممون نمي خوايم اون روز رو تداعي كنيم.... اينكارو نكن.... ثمره -

 ...كليد -

خالي قبل از اينكه از فكر بيام بيرون اون رفته بود و من مونده بودم و كوله باري از شرمندگي كه نمي دونستم بايد چه جوري از زير بارش جا 

ري بود در خونه چهار تاق باز بود و اوضاع خونه همون جو.......... اصال نمي دونم چه جوري تونستم برگردم به اون خونه و پا بذارم توش.... بدم

چشمهام رو ...... رد خون كه حاال مثل يه خط سياه از لبه ي فرش تا دم اتاق خواب كشيده شده بود.... فرش جمع شده.... كه رهاش كردم

ولي ...... ذارمنمي تونستم قدم تو اين خونه ب........ پاهام جلو نمي رفت...... ثمره كجابود..... ولي ثمره... واقعا تحملش برام سخت بود........ بستم

ثمره وسط اتاق كنار يه لكه ي تيره .... در اتاق خواب رو باز كردم... چشمهام رو بستم و از كنار رد خون گذشتم..... بايد برم دنبالش..... ثمره

 ....رنگ ايستاده بود و نگاهش به اون خشك شده بود

 ....ثمره -

من هم ....... از اتاق اومد بيرون........ يه نگاه تهي....... نگاهش خالي بود.......... بيرونكشيدمش ....... درد اون شب...... انگار از اون شب و

اين دختر رو .......... احساس مي كردم اين دختر اون ثمره ي معصوم من نيست... نشست روي كاناپه و پاهاش و انداخت روي هم......... دنبالش

 .نگاهش رو رو من چرخوند.... مره نبوداين دختر ث....... هيچ جوري نمي شناختم

 .......اومدم باهات صحبت كنم........ نيومدم خاطره بنويسم...... بشين -

ولي من حتي حاضر ......... نگاهشو رو رد خون انداخت....... كه يه لحظه راحتم نمي ذاره......... نشستم ولي نمي دونم اين دلشوره ي ته دلم چيه

دلم مي خواست يه قيچي برمي داشتم و تمام اون قسمت رو از تو خونه جدا مي كردم و مي انداختم .... اون قسمت رو ببينم نبودم يه بار ديگه

 ......ولي حتي اگه اينكارو هم مي كردم بازهم رد خون توي ذهنم باقي بود.... دور

 ...سه هفته ي ديگه مجلس عقده -

 ..ثمره پريد توي چرا هاي توي ذهنم... چرا؟.... فقط گفت عقد...... ميا عقد........ نگفت عقدمون...... گفت عقد

 چقدر تو حساب بانكيت پول داري؟ -

 ...نمي دونم حدود چهل و سه تومن -

شنيدي يه حساب فقط ... فردا يه حساب بانكي به اسم من باز مي كني و تمام چهل تومن رو مي ريزي توش.... سه تومن خرده اش مال خودت -

 ....اسم من به مبلغ چهل ميليون تومنبه 

 ....ثمره من كه همه چيزم -

 .....هيــــــس تو حرفم نپر -

اون دستور مي داد و من مي . و من گوش مي دادم..... اون حرف مي زد.... انگار جاهامون عوض شده بود.... احساس مي كردم كوچيك شدم
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 .........اون ميثاق بود و من ثمره ....اون حكم مي كرد و من اجرا مي كردم. گفتم چشم

يه مجلس خصوصي .... بدون دست و شادي...... بدون هلهله.... فردا بريم محضر و يه عقد محضري بگيريم....... امشب بيا و با بابا حرف بزن -

ن مهريه دفترچه ي حساب رو به هم مي سر عقدهم به عنوا....... نمي خوام هيچ كس ديگه اي به جز خونواده هامون باشن...... بدون فك و فاميل

 .دي

 ....چه كاريه كه به اين زودي....... ولي ما كه تا سه هفته ي ديگه عقد مي كنيم -

 ....احساس كردم يه لحظه منقلب شد......... نگاهش رو دوباره به سمت رد خون چرخوند

 ....ما ميتونيم صبر كنيم -

 ........يه نفس كشيد و چشمهاشو رو هم گذاشت

 ....چون پنج هفتشه و هر روز كه مي گذره بزرگتر از روز قبل مي شه..... نمي تونه صبر كنه...... ولي بچه اي كه توي شكمه منه -

قبل از اين كه .... بچه؟ بچه چيه؟ چي داره مي گه؟ مگه مي شه؟ مگه اصال شدنيه؟ شايد داره سركارم مي ذاره؟ شايد داره اذيتم مي كنه؟ شايد 

 .باز كنم برگه ي آزمايش رو گذاشت روي ميز وسط لب

 ...من پنج هفته است كه باردارم... مي توني بري بپرسي..... اين جواب آزمايشه -

 ...از جا بلند شد.. تازه داشتم از گيجي در مي اومدم...... نگاهم به اون برگه خشك شده بود

من به مامان مي گم فعال عقد مي كنيم تا اين چند .... با بابا هم امشب صحبت كن ...حساب بانكي رو درست كن به عنوان مهريه مي خوامش -

هرچند بي چاره نمي دونه كسي كه به اندازه ي چشمهاش بهش اطمينان داره دخترش رو بي سيرت كرده و حاال هم داره ..... وقته راحت باشيم

الزم هم نيست خودتو اذيت ... برش حرف بابابزرگ از همه بيشتره.... و باهات بيادشب بيا و با بابا صحبت كن به بابابزرگ هم بگ.... بابا مي شه

 .بايد هرچي زودتر تمومش كنيم..... همين فردا بايد بريم محضر.... كوهو برات جابه جا مي كنه..... لب تر كني....تو سوگلي بابابزرگي ..... كني

 ...رو به راحتي مي تونستم ببينم positiveلمه ك... آره... برگه رو تو دستم گرفتم... راه افتاد

 ....وقت تلف كنه........ اين بچه مثل تو باحوصله نيست كه بخواد يه قرن بابت فكر كردن....... بجنب ميثاق -

ونهم قبل از اينكه رسما اونهم قبل از ازدواج؟ ثمره داشت مادر مي شد؟ ا.... من داشتم بابا مي شدم؟.... من... درو باز كرد و تو درگاهي گم شد

احساس مي كردم پايه ي سد رو شكستم و حاال زير آوار اون ...من چي كار كردم؟ .... موهامو رو چنگ زدم... واي خدا... واي... زنم بشه؟ واي

.... فت كه حالل زادستحتي نمي شد گ.. اين بچه حتي مشروعيت قانوني هم نداشت.... واي بر من.... بچه اي كه شيش هفتشه... دارم له مي شم

بايد بابابا حرف ... ولي اول بايد عقدش كنم... بايد از دستش راحت بشم.... آره اين بچه يه حروم زادست... فشار دستام روي موهام بيشتر شد

... كجا رفت... ثمره كوش.... مبايد به مامان بگ.... هيچي نمي فهمم.... من مخم هنگ كرده..... مامان مي دونه چي كار كنه.... با مامان.... بزنم

دم ماشين .... برگه ي آزمايش رو چنگ زدم و درو پشت سرم بستم.... پاشدم كلي كار براي انجام داشتم و وقتي براي انجام نداشتم... ثمره

 .ثمره نبود... ثمره... چشم گردوندم..... رسيدم

خداروشكر قبال آزمايشهامو نو ... حتي خودمم نمي دونم چه جوري تونستم با كمك مامان و همراهي دايي و زن دايي يه وقت براي عقد بگيرم

 .....داده بوديم و كاري نداشتيم
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يه وقتهايي ........ مي كردم و از حضور منحوسش وحشت...... بچه اي كه يه وقتهايي از وجودش...... بچه... تو تمام مدت فكرم پيش اون بچه بود

 ...ته دلم قنج مي رفت........ از اينكه يه موجود از گوشت و پوست منه

....... ثمره بله رو گفت... تو جمع كسايي كه از تعداد انگشتهاي دست هم بيشتر نمي شد...... ساعت يه ربع به نه صبح بود كه ثمره بعله رو داد

 .....بله ي دلش نيست...... ولي چشمهاش مي گفت كه اين بله

 

===================== 

 

دايي ...... گفت مي خواد اين امشب رو اينجا بگذرونه...... هركاري كردم ثمره برنگشت به خونشون.......... همون خونه....... توي خونه بوديم

يعني مي شد گفت تا بي نهايت زنم بود و ...... ن من بودبه هر حال ديگه ثمره ز..... ولي ديگه نمي تونست بهش حرفي بزنه.... ناراحت بود

 .....محرمم

 :كف دستش رو جلو آورد و گفت...... تا سوار ماشين شديم

 ......شناسنامه رو براي مدرسه مي خوامش..... شناسنامه و دفترچه حسابم رو بده تا يادت نرفته -

 .....دولي ثمره كس ديگه اي شده بو..... نمي دونم اين حس چيه

 خب كجا بريم؟ -

 :پوزخندي زد و گفت

 مگه غير از اون خونه ي هفتاد متري جاي ديگه اي هم داري؟ -

 ...ولي من فكر كردم -

 ......بعدهم يه شام تو يه رستوران شيك به عنوان شام شب نامزدي....... اميدوارم كه فكر نكرده باشي اآلن مي ريم عشق و حال و -

 ........ط برو خونتفق........ برو ديگه

 

======================== 

 

 .....يه دستمال برداشت و رد خون رو پاك كرد......... اولين كاري كه به محض رسيدن كرد

 تو اون مانتو و شال سفيد شبيه يه فرشته ي معصوم بود كه غم از چشمهاش پاك... فقط وايساده بودم و با نگاهم كارهاش و زير نظر گرفته بودم

 ....نمي شد

 پس ثمره ي من كجاست؟......... خدايا من اين چشمها رو نمي شناسم...... ثمره بهم زل زد

 مي شه صحبت كنيم؟ -

 .......ولي هرروز كه دست دست مي كردم عمق فاجعه بيشتر مي شد....... برام سخت بود شروع كنم........ نشست و زل زد به دهنم

 .....راجع به بچه  -
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 .......واي به حال گفتنش....... هنوز حرفي نزده گارد گرفته بود....... فتگارد گر

بهتره تا بيشتر از اين .... يعني براي من و تو وقت براي بچه دار شدن زياده...... درست نيست كه نگهش داريم........ خب ما تازه عقد كرديم -

گفته چون سنش كمه با چند تا آمپول مشكل حل مي ...... فردا ساعت پنج...... .برات وقت دكتر جور كردم... رشد نكرده از دستش خالص شيم

 .....شه

 ......لبهاش گفت....... ولي برخالف چشمهاش......... نگاه خشمگين ثمره ادامه داشت

 .......آره فردا مي ريم... فردا.... باشه فردا مي ريم تا بكشيمش -

 ........مثل يه آدم گنگ از جا پاشد و بعد هم تو درگاهي در اتاق گم شد

 .......دوست داشتم ببرمش بيرون..... تمام مدت توي اتاق بود و از اتاق بيرون نمي اومد..... حتي شب هم بيرون نيومد

دومين شبي كه مي تونستم كنارش باشم و با ...... ودنمون بوددومين شب كنارهم ب...... نه....... نه..... ناسالمتي امشب اولين شب كنارهم بودنمونه

 ......كار احمقانه ام همه چي رو خراب كردم

مي .... يه دل شوره ي مبهم تمام لحظه هامو بزَك كرده بود...... داره چي كار مي كنه؟ نگران بودم... بازهم بيرون نيومد...... غذا سفارش دادم

 ....اين حس لعنتي چي بود كه دور قلبمو حصار بسته بود.... قوعه ولي چيدونستم يه اتفاقي در شرف و

 .........برقهارو خاموش كردم و كتم رو كشيدم دورم و خواب منو با خودش برد...... ساعت دوازده شب بود كه بعد از كلي حرص و جوش

 ....ذارم بره تاولي اي كاش تمام شب رو بيدار مي موندم و كنار اتاق ثمره سر مي كردم تا ن

 .....يه نامه تنها چيزي بود كه ازش باقي مونده بود......... صبح فردا ثمره رفته بود و

 

===================== 

 

نخ ولي اين پدر و مادر منو ارزوني تو كردن و هيجده سال با يه ....يه پدر و مادر......... زماني كه به دنيا اومدم مثل همه بودم يه خدا داشتم و

.... مثل تموم بنده هاي خدا......... كي قراره آزاد بشم...... هيچ وقت نفهميدم اين نخ نامرئي كي قراره بريده بشه و.... نامرئي به تو وصل كردن

 ....اينقدر از من متنفرن........ هيچ وقت نفهميدم چرا اين قدر تو رو دوست دارن و

شايد چون ..... يه وقتهايي مي گم شايد چون دخترم.... انگار كه تو پسر اونهايي و من يه غريبم....... ....انگار كه جاي منو و تو با هم عوض شده

 ................اولين بچه ي حسام شده ثمره

...... م داديشكنج..... ولي تو هميشه تهديدم كردي....... اينكه هميشه دختر خوبي بودم.... مي دوني چي هميشه آزارم داده و شده خوره ي روحم

 ......حبسم كردي

ولي تو مدام و مدام ...... هميشه تك....... هميشه عالي بودم..... پامو كج نذاشتم.... خودتم مي دوني كه خطا نكردم... ولي من باز هم خوب بودم

 ....كه بخواد از چيزي سر در بياره اصال مگه ثمره آدمه..... براي چي رو هيچ وقت نفهميدم..... باالي سرم يه چماغ گرفتي و تهديدم كردي

 ......مسابقه ي من تموم شده و مسابقه ي بچه ي توي شكمم شروع شده... مي دوني حاال كجام؟ ته خط
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ديگه نمي ذارم مثل من درد حبس و تهديد و شكنجه رو ....... ولي من ديگه نمي ذارم كسي مثل پدرش يا پدرم يا پدر پدرم براش تصميم بگيره

 ...بكشه

 ......مي خوام آزاد باشم و قبول كن كه هواي بيرون اونقدرها هم مسموم نيست...... مي خوام اين نخ نامرئي رو پاره كنم

 .....يه سنگي به اين گوي بخوره و بشكنتش....... يه جايي....... يه روزي........ منو يه عمري تو يه گوي شيشه اي حبس كردي كه نكنه

ولي .... همه ي پناه من بودي...... تو در مقابل دنيا.... تو منو شكستي.... تو به من سنگ زدي... تو اون كارو انجام دادي....... فرولي به جاي اون يه ن

 يه كالم به من بگو در مقابل تو بايد به كي پناه ببرم؟

 .......ديدار به قيامت.......ام ببينمتديگه هيچ وقت ِهيچ وقت نمي خو.... دارم مي رم و اميدوارم زير بار مسئوليت من له بشي

دستم رو ....... ثمره ي من رفته...... با يه بچه توي شكم رفته..... يه هفته مونده به عيد.... رفته....... ثمره....... رفته...... مثل ديوونه ها از جا پريدم

 حاال چي كار كنم؟..... بايد فكر كنم....... روي چشمهام گذاشتم

 ..........شايد رفته خونشون..... ساعت تازه نه صبحه..... رفته خونشون آها شايد

 موبايلم رو درآوردم

 ثمره اونجاست؟.. الو زندايي -

 

 )تنها با خاطرات(فصل يازدهم 

 

 تو نمي فهمي....... من مي رم و(

 واسه چي از تودل بريدم

 ...بريدن از تو يه بايده

 )نگو كه عشقتو نديدم

 .يه هفته گذشته بود و ثمره يه قطره آب شده بود و از توي دستام ليز خورده بود

 .........خونه ي دوستهايي كه نداشت..... صبح تا شب همه جا رو گشتم..... هيچ جا...... هيچ جا نبود

 ...خونه ي كسايي كه يه وقتي ازشون خواسته بودم دور ثمره رو خط بكشن

 .ي دوستهاش رفتم ولي اونها هم خبر نداشتن چه خفتي كشيدم و در خونه

 ....انگار اصال تا حاال دختري به اسم ثمره نبوده... انگار ثمره از اول هم نبود

 دلم ميگه نمي تونم... يه روز مي رم(

 )حاال ديگه نمي تونم..... بخشيده بودمت ولي

 .تمام حساب بانكي رو خالي كرده بود و دستم به هيچ جا بند نبود

 تو اين شهري كه توش پر ازگرگه داره چي كار مي كنه؟.... ال نمي دونستم يه دختر هيجده ساله با يه بچه توي شكماص
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 ....شبها خودمو به جاي ثمره مي ديدم كه داره فرار مي كنه و دنبال يه پناهگاه مي گرده و هيچ جايي براي پنهان شدن نداره

 .توي اون فيلم يه دختر بود...... ...يادمه چند سال پيش يه فيلم ديده بودم

 ........مي فهميد يه قاتل زنجيره اي مي خواد پوست صورتش رو بكنه و بهش تجاوز كنه....... كه هر روز وقتي از خواب پا مي شد

 .دختره هر روز فرار مي كرد و آخر همون روز به دست اون قاتل به شكل فجيعي كشته مي شد

 ....ي كرد و بازهم فرار مي كرد و باز هم كشته مي شدباز هم صبح فردا چشم باز م

 مي دوني چي اين فيلم شبيه من بود؟

 ........كه حاال مرده و داره تاوان كارشو پس مي ده...... اين دختر در واقع همون قاتل زنجيره اي بوده.... اينكه آخر فيلم معلوم مي شه كه 

 ..كنده وب هش تجاوز كرده تاوان اينكه پوست صورت اون دختر بي گناه رو

كه قراره جاي اون دختر باشه و مدام ترس و وحشت اون دختر ........ با فكر به اين از خواب بلند مي شه...... تاوان اون قاتل اين بوده كه هر روز

 ...رو تجربه كنه

 .مدام خودم رو جاي ثمره مي ديدم......... زندگي من هم اين بود

 .م مردهاي دنيا مي خوان من رو همراه بچم بكشنمدام فكر مي كردم تما

 .......ميثاق رو مي ديدم كه داره بهم تجاوز مي كنه

 ...........ميثاق رو مي ديدم كه توي دهنم مي كوبه

 ..........از خواب مي پريدم و زل مي زدم به تاريكي

 ....مي خواد بچم رو از تو شكمم بكشه بيرون ميثاق رو مي ديدم كه با يه خنجر....... ولي وقتي دوباره خوابم مي برد

 .شبها خواب نداشتم و مدام كابوس مي ديدم ديگه حتي يه لحظه هم نمي تونستم جايي غير از خونه ي خودم سر كنم

 ...يه حسي بهم مي گفت حضور ثمره اينجا بيشتره

 .افتادي از چشم دلم... يه روز مي رم

 ...زوركي عاشق نمي شم.... تو خيلي خوبي اما من

 ....هفته به ماه رسيد و همگي قبول كرديم كه تا وقتي ثمره نخواد نمي تونيم پيداش كنيم

 ...دايي حرفي نمي زد حتي دنبال ثمره هم نمي گشت

 :موقعي كه بهش گفتم ثمره فرار كرده فقط يه جمله گفت

 .رون از خونش سر مي كنه دخترش نيستدختري كه فرار مي كنه و شب رو بي -

 ...و اين جوري شد كه به كل ثمره رو از زندگيش حذف كرد

 ....ولي اين كارش نهايت بي رحميش بود..... قبول كارهاي دايي هميشه برام سخت بود

 .....اولين بچه اي كه خدا بهش داده بود و اونوقت خيلي راحت ازش گذشته بود. ثمره دختر بزرگش بود

 ....اال معني حرف ثمره رو مي فهميدمح
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 ....)ثمره...... شايد به خاطر اينكه اولين بچه ي حسام شده.... نمي دونم چرا اينقدر از من متنفرن(

يكي احساس مادريش كه به هيچ عنوان نمي تونست فراق دخترشو باور كنه و يكي ........ زن دايي هم گير كرده بود بين دو قطب احساسيش

 .دايي كه حتي نمي تونست جلوش جيك بزنه ترس از

 ....به خاطر همين مدام تو خودش مي ريخت و دم نمي زد

 ....اجازه ي درس خوندن رو ازش گرفتن..... با فرار ثمره ثمين هم خونه نشين شد و

 ....چشم دايي ترسيده بود و فكر مي كرد مدرسه رفتن ثمره باعث فرارش شده

حتي يه لحظه آرامش در به در كالنتري و بيمارستان و سردخونه بودم و مثل يه جنازه خودمو ....... يه لحظه استراحت وبدون ...... و من اين وسط

 .....تا شايد ردي ازش پيدا كنم....... از اين ور به اون ور مي كشيدم

 ........نبود... رياانگار يه قطره آب شده بود و رفته بود تو دل د.... ولي هرچي مي گشتم كمتر پيدا مي كردم

 ....هيچ جا نبود..... هيچ جا......... نه حتي تو سردخونه ها....... نه تو بيمارستان ها...... نه تو كالنتري ها..... ثمره هيچ جا نبود

 ....مدام گوشم به تلفنم بود و مداوم درحال گشتن.... مدام تو هول و وال..... مدام گوش به زنگ بودم

وفته سرمو به اميد يه لحظه آسايش و يه لحظه راحتي روي بالش مي ذاشتم ولي كابوس ميثاق و تو دهني ها و اون خون تيره يه شبها خسته و ك

 .لحظه آرومم نمي ذاشت

 .......افتاده بودم توي يه دور ثابت

 روزها گشتن و گشتن و دست خالي برگشتن و

 ....شبها كابوس و كابوس و درد بي پناهي ثمره

================= 

 ....ثمره كجايي؟ برگرد...... يه ماه شد دو ماه

 ......گفتي گه خوردي..... زدي تو دهنت و گفتي غلط كردي..... تو همين خونه..... يادته يه روزي

 ...غلط كردم.... بارها و بارها خودم رو شكنجه مي كنم و بهت مي گم...... يك بار..... بيا و ببين من به جاي

 ...بي سيرتت كردم... بي حرمتت كردم... م كه كتكت زدمغلط كرد

 .....تو اآلن كجايي؟...... ثمره دو ماهه كه رفتي... بيا و ببين من از كرده ام پشيمون 

 كجاست؟...... بچه اي كه مي خواستم بكشمش..... بچم

 .........خدايا چه جوري تونستم اين كارو كنم؟

 بكشه؟...... بچمو.... چه طور اونقدر قسي القلب بودم كه بهش گفتم بچشو

 ....كارهاي احمقانه ام رو تحمل مي كرد..... شايد باز هم مي موند و....... نمي رفت....... اگه اينو بهش نمي گفتم....... شايد....... شايد

 ......كردم ثمره اينجاست و داره منو شماتت مي كنهمدام فكر مي .... مامان و بابا هركاري كردن به خونه برنگشتم

 .........ولي باز هم حاضر نبودم ازش دل بكنم....... با اينكه بدترين حادثه ي عمرم تو اين خونه اتفاق افتاده بود
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 .اين جا بوي ثمره رو مي داد

 .......ين تنها راهي بود كه آرومم مي كردولي ا....... مي دونستم مي خوام با موندن توي اين خونه مدام خودمو شكنجه بدم

 ......تمام يادگاري هاشو جمع كردم و آوردم تو اين خونه

 ....وسايلم رو كامل جمع كردم و تو همين خونه مستقر شدم

 ....حاال خونه شده بود يه خونه ي واقعي.... لباسهاي ثمره رو از زندايي گرفتم و همه رو مرتب و منظم كنار هم چيدم

 .ي دستم به سمت اتاق خواب نمي رفت و موكت قهوه اي با لك تيره مدام آزارم مي دادول

 .....آخر سر هم دست به دامن ميثم شدم تا اون اتاق رو از شر اون موكت منحوس خالص كنه

 ...اون هم پاگير من شده بود... بيچاره ميثم

 ...قبال كه قرار بود عقد بمونن تا منو ثمره عقد كنيم

 ....كه باز هم ثمره فرار كرد و تمام نقشه ها نقش بر آب شد..... م كه قرار شد بعد از مجلس عقد ما مجلس بگيرنبعد ه

ولي ميثم حتي به روش هم نمي آورد كه چقدر به خاطر من جلوي خونواده ي زنش خجالت .... ديگه حتي روم نمي شد تو روي ميثم نگاه كنم

 ....كشيده

 .....كم كم مايوس مي شدم و دست از جست و جو برداشته بودم...... ..كم كم نااميد مي شدم

 ..........انگار قبول كرده بودم كه ديگه ثمره رو نمي بينم

 ........از اين فكر قلبم فشرده شد........ انگار باورم شده بود كه ديدارم با ثمره به قيامت مي رسه

 ........حتي طاقت دوري از بچم رو هم ندارم....... مره رو ندارمطاقت دوري از ث..... خدايا من طاقتش رو ندارم

 .از فكر بچم يه حس خوب زير پوستم خزيد و يه لبخند محو رو لبم نشست

واي اگه دختر باشه دوست دارم .... بچه ها مي گفتن تو اين موقع مي شه جنس جنين رو حدس زد...... فكر كنم تا حاال چهار ماه و نيمش شده

 .بذارم شميم اگه هم پسر باشه دوست دارم بذارم مهرشاد اسمشو

 .......عشق بابا....... دوست دارم دختر باشه واي دختر بابا

 ......وقتي كه مي رفتم باغ لواسون.......... مثل كوچيكي هاي ثمره..... دوست دارم موهاشو دوتايي ببنده

يادته هميشه جلوي دوچرخم مي شستي و ...... يادته ثمره... بود و با هم بازي مي كرديمرابطه هامون اينجوري ن. اون موقع ها چقدر خوش بوديم

 ...مي رفتيم لب چشمه

يادته چند بار با هم خورديم زمين و تو هميشه گريه مي كردي و من براي بند آوردن گريه ات دوباره سوارت مي كردم و يه دور ديگه بين 

 .درختهاي پر از گيالس مي چرخوندمت

خودم هم پر به پرت مي دادم و جفتمون سرتا پا خيس ..... به جاي اينكه مواظبت باشم تا توي آب نري..... يادته هر بار كه مي رفتيم لب چشمه

 .برمي گشتيم پيش مامانامون

 ....ولي خودشون هم مي دونستن كه نمي تونن كاري انجام بدن.... اونها هم هميشه غر مي زدن
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 ....ي گفت ميثاق روتو برگردون مي خوام لباس ثمره رو عوض كنماون وقت زن دايي م

 .هميشه دوست داشتم تنت رو ببينم آخه اون موقع ها خيلي سفيد بودي

 دوست داشتم سفيدي تنت رو ببينم و به خاطر همين مي اومدم برگردم كه يه پس گردني مي خورد پشت گردنم و

 ....من مي فهميدم بايد چشمهامو درويش كنم تا تو لباسهاتو تنت كني

 ....ثمره دخترم كه به دنيا اومد براش كفشهاي صورتي بخر

 .اصال دو طرفه بباف و بنداز رو شونش... بازهم نه..... دم اسبي كن.... نه..... موهاشو دو گوشي ببند نه

 .چون تو سفيدي و دخترهم به مامانش مي ره.... هم بهش مي يادلباس قرمز .... آره اينجوري دخترم خوشگل تره

 ....سرخابي وب نفش جيغ بهش مي ياد..... نارنجي... لباس قرمز

 .....بوي بچه رو دوست داشتم.... دوست داشتم فقط بوش كنم.... يه لحظه دلم براي دختر توي رويام ضعف رفت

 ...تهاي كوچولوشو تو آب مي كنه و شلپ شلپ مي زنه به آباون دس.... واي اگه پسر شد خودم مي برمش حموم

 .....با بچه نمي شه توش نفس كشيد... جامون كوچيكه.... بايد اين خونه رو عوض كنم

 ......آم كجا برم دنبال خونه؟ يه جاي دنج يه جايي كه هم به باشگاه نزديك باشه هم به خونه ي مامان خودم و دايي

 .من دختر بيشتر دوست دارم.... يه اتاقشو مي ديم به دختر يا پسرم نه همون دخترم.... هبايد بگردم دنبال خون

هم مخلص ثمره .... خودم مخلصشم... مي برمش مدرسه.... شهربازي.... خودم مي برمش پارك.... خودم چاكرشم.... خدا چي مي شه دختر بشه؟

 .....هم دخترم شميم

 بهت گفته بودم؟...... اسمشو بذار شميم..... ثمره

 ....نمي دونم شايد هم بين يه ميليون حرف چرتي كه زدم اسم دخترم رو هم گفته باشم

 .....با اون كفشاي گل دار صورتيش.... اونوقت شميم بابا تاتي تاتي راه مي ره..... واي ثمره يه دستشو تو مي گيري يه دستشو من

 ...ثمره... راستي ثمره..... بايد يه تاب هم بخرم اينجوري مزاحم ثمره نمي شه

 ....ثمره.... ثمره... از رويا اومدم بيرون

 ....دلم طاقت دوري تو و دخترم رو نداره.... كجا رفتي؟ برگرد.... نيستي ثمره

ديگه آزارت .. .با تمام وجودم قول مي دم.... قول مي دم... .فقط برگرد و بذار يه بار ديگه خودمو بهت نشون بدم..... خواهش مي كنم برگرد

 ...فقط برگرد.... اذيتت نكنم..... شكنجت نكنم.... ندم

=================== 

 ..........شدم يه جنازه ي رو به موت...... چهار ماه گذشته و ثمره هنوز برنگشته

 .كه تو عرض اين چهارماه پونزده كيلو كم كردم..... اونقدر خودخوري مي كنم..... اونقدر پشيمونم

 ......ي ها به سيگار پناه بردم و سعي دارم تا يه جوري خودمو آروم كنمتازگ

 ....كو يه لحظه خواب راحت......... ولي كو ـĤسايس
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 ......مدام كابوس ميثاق رو مي بينم

 .مدام كابوس ثمره رو مي بينم كه با يه بچه توي بغلش توي يه گودال پر ازخون افتاده و رهايي نداره

 ........به سمت ميثاق بچه رو مي گيرم

 ....ولي اون بچه رو مي گيره و با چاقو شكمش رو پاره مي كنه

 .........تو خواب ضجه مي زنم

 ........ولي اون با دستهاي خونيش زل مي زنه تو چشمهامو مي گه..... بچم رو بده..... بچم

 ....بايد ثابت كني كه پاكي...... بايد ثابت كني

 پر خاطره....پر از ياد تو (

 نبودت پره.... هر شب از..... چشام

 واسه ات مي زنه.... اگه قلب من

 )دلم مي شكنه......... اگه بي چشات

ر و تو رفتي و من دارم زير بار اين مسئوليت و فك..... ثمره راست گفتي.... ثمره.... خدايا نجاتم بده از اين همه درد.... دوباره از خواب مي پرم

 .....خيال له مي شم

 با اينكه هنوزم مي ميرم برات.......خداحافظ تو (

 )مي سوزونه منو آتيش خاطرات........ خداحافظ ِتو

 .زود رنج و عصبي شده بودم و با همه كل كل مي كردم

دم به اميد اينكه بتونم يه بار ديگه ثمره تو تنهايي خودم زجر مي كشيدم و سر مي كر...... حتي حوصله ي خودم رو هم نداشتم چه برسه به مردم

 .رو ببينم

 تاقلبم به تنهايي عادت كنه..... خداحافظ تو(

 خيانت كنه.... تا اشكم به چشمهام

 خداحافظ تو

 )خداحافظ تو

 ....يه وقتهايي اونقدر زجر مي كشديم كه شبها با صداي گريه ي بچه از خواب مي پريدم

 ....كه شبونه پا مي شدم و به درگاه خدا پناه مي بردم..... نقدر واضح جلوي چشمهام جون مي گرفتاو...... َتوهم كشتن بچه ام

 قرارمون نبود تنها بري تو(

 قرارمون نبود بي تو بمونم

 قرارمون نبود فاصله باشه

 قرارمون نبود بي تو بخونم
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 )خداحافظ تو 

اينكه ثمره رو پيدا كنم و تقاص اين .... خشم و انتقام.... و خشم جاشو پركرده بود بعد از پنج ماه حس پشيموني و درد و عذابم كمتر شده بود

 ...همه عذاب رو ازش بگيرم

فقط بتونم ثمره رو پيدا كنم تا خيالم راحت بشه و اين عذاب .... حاضر بودم هزاران هزار بار بميرم و زنده بشم... من واقعا كم آورده بودم

 .......اين بي خبري محض منو داغونتر از قبل مي كرد....... نجوريولي اي... وجدان كمتر بشه

بلكه فقط مي خواستم ...... حاال ديگه نه تنها نمي خواستم سر به نيستش كنم....... بعد از پنج ماه تصوير دخترم تو ذهنم پررنگتر شده بود

 ....بغلش كنم........ بوش كنم..... ببينمش

 ....بحث عمري زندگي كنارش بود....... بحث يه سال دو سال نبود.... نم خط بزنم ولي بازهم نمي تونستمسعي مي كردم ثمره رو تو ذه

تو اين همه بي خبري داشتم .......... بحث اين بود كه هميشه حاميش بودم و شبي رو بدون اينكه ازش خبر نداشته باشم سر نكرده بودم وحاال

 .ر نمي اومدذره ذره آب مي شدم و كاري از دستم ب

 .براي دخترم لباس مي خريدم... شيش ماه گذشت حاال هفت ماه و نيمش بود

 .......دامن هاي كوتاه و چين چيني....... لباسهاي قرمز

 .براش جوراب تور توري مي خريدم و شب به شب كنار خودم مي چيدم و باهاشون حرف مي زدم

 ........ولي مي ارزه تن جيگر بابا كنم........ خوشت مي ياد؟ آره گرون بود... ببينن ثمره اين و امروز تو يه سيسموني فروشي پيدا كردم

 ...اشك از چشمهام سرازير مي شد و دمل چركين خشم از ثمره سر بر مي داشت..... وقتي كه خودمو خالي مي كردم

 ..يه شخصيتم هميشه عاشق و شيفته ي ثمره بود و يه شخصيت خشمگين از ثمره.... شده بودم يه آدم دوشخصيتي

 .ولي با اين حال باز هم دوستش داشتم و ناراحت از اينكه شيش ماهه از خودش هيچ خبري نداده

حاال جداي از درد تنهايي .. ..برگه ي آزمايش رو به دكتر نشون داده بودم و اون هم گفته بود حول و حوش آخر مهر يا اول آبان موعد زايمانشه

 .دختر قشنگم........ دخترگلم....... ثمره نگران دخترمم بودم

 ........يه وقتهايي از غصه زانوهامو بغل مي كردم و زل مي زدم به يادگاري هاي ثمره و

به سراغم مي اومد باز هم مي رفتم سر ولي وقتي كه دلتنگي ..... يه وقتهايي هم عصباني مي شدم و تمامشونو از جلوي چشمهام جمع مي كردم

 ........يادگاريهاشو شروع مي كردم به صحبت از همه چي و همه جا

 ........انگاركه اصال همچين روزهايي نبوده....... توي تقويم ديواري تمام روزهاي نبود ثمره روخط زده بودم

خط قرمز كشيده بودم و هر روز روزهاي رفته رو خط مي زدم تا برسم به تولد دور مهر و آبان يه ....... واقعا هم بدون ثمره من زندگي نداشتم

 ..........شميم بابا

 .......ولي عين واقعيت بود....... روياهايي كه نمي دونستم از كجا مي يان... يه وقتهايي رويا مي ديدم

 .اي مظلوم و لبهاي درشت عين ثمره تو بغلمهمي ديدم كه با ثمره به پارك رفتم و شميم من يه دختر با موهاي تيره و چشمه

 ........بوي لباس نو..... بوي ناز..... بوي شامپو...... توي بغلم مي فشردمش و بوش مي كردم



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  كاربر  انجمن نودهشتيا   moon shine -   ي انتظارثمره                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٠٢ 

 .اين بو اونقدر برام واقعي بود كه ناخواسته توي ذهنم مي موند

 .شتم از باشگاه مي اومدم كه گوشيم زنگ خورددا.... يه شب سرد و تاريك و بدون مهتاب........ بيستم مهر بود خوب يادمه

 .ناشناس بود

 بله -

 جناب ميثاق احمدي؟ -

 بله خودم هستم امرتون -

شما ...... مثل اينكه احتياج به عمل داره...... مريضي به اسم ثمره انتظار رو آوردن اينجا......... من از بيمارستان سورنا تماس مي گيرم -

 شوهرشون هستيد؟

 ...بله ..ب...ب -

 ......مريضتون وضعش اورژانسيه........ لطفا سريعتر بيايد -

 .ثمره... ثمره.... گوشي تو دستم خشك شد

 

 )فرار از خانه(فصل دوازدهم 

 

ها معصوم يه موجود مهربون كه مثل بچه .... توي خواب يه آدم ديگه بود.... نامه رو گذاشتم روي اپن آشپزخونه و آخرين نگاه رو به ميثاق كردم

 ....ولي همين آدم زندگيمو به گند كشيده بود...... بود

 .......نتوني كاري كني...... بسوزي و...... اين كه توي بي خبري محض بموني.. اين انتقامِ منه.... نگاهم رنگ عصبانيت گرفت

 ...دفترچه ي حسابم.... شناسنامم... نگاهي به كيفم كردم

 ...خوبه مي تونم برم

 .....يه جاي دنج و خلوت كه بتونم بي سرخر توش زندگي كنم.... ولي نه هر جايي.... اول بايد دنبال جا مي گشتم....... ازخونه زدم بيرون

 ....از صدقه سري هيكل درشتم و چادري كه سرم كرده بودم هيچ كس نمي فهميد كسي كه پشت اين چادره يه دختر هيفده هيجده سالست

مي گفتن بچه اي بايد شوهرت بياد .... تا صحبت مي كردم كه خودم قولنامه بنويسم..... ل خونه بودم ولي جايي رو بهم نمي دادندر به در دنبا

 .....امضا كنه

هن بايد هر طور شده يه جايي رو ر.... كليد خونه ي ميثاق رو داشتم و از روش يه دونه ساخته بودم ولي مگه تا چند شب مي تونستم اونجا برم؟

 .مي كردم

 صداي مرد بنگاهي بلند بود.... وارد بنگاهي شدم

 ...قبول نمي كنه....... هرچي بهش مي گم....... نمي شه....... پول پيشتون كمه.... نه خانوم -

 .ر رو ندارمتو رو خدا باهاش حرف بزنيد من ديگه توانايي پرداخت اجاره ي بيشت...... آخه من با اين مادر مريض كجا رو دارم برم؟ -
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 ....اگه هم نداريد كه بايد بلند شيد........ مي گه يا بايد پول پيشِ تون بيشتر بشه يا اجاره تون...... گفتم كه -

 ...همين كنم كه در بيارم و خرج دوا درمونش رو بدم.... خرج مادرم باالست... خدا شاهده ندارم.... ندارم -

 ....بعد كه دست و بالم بازتر شد همه ي كرايه رو يه جا مي دم.... چند وقت رو با همون اجاره كنار بياداين ..... تو رو خدا باهاش حرف بزنيد

 ...مرد بنگاهي ناراحت شد

يه مقدار از اين ور و اون ور جور كن تا بتوني پولشو .... برو خواهر من.... خير نديده حاضر نيست هيچ رقمه كوتاه بياد.... گفتم كه نمي شه -

 .بدي

 ...آخه -

 ...وگرنه سر سال اسباباتون تو كوچه است.... از يه جايي جور كن.... چشمهاش فقط پول رو مي بينه.... مي گم بي مروت.... آخه نداره -

 ...دنبالش راه افتادم.... از بنگاهي كه دراومد... خودشه همون كسي كه دنبالش بودم.... نگاهم درخشيد

.... نگاهم پي اش بود وقتي پيچيد توي فرعي.... ير زانو يه شال رنگي و ماليم با يه رژ لب صورتي كه بهش مي اومديه مانتوي ساده ي مشكي تا ز

 ...صداش كردم

 ...خانوم؟... خانوم؟ -

 بله با منيد؟ -

 ...مي شه چند لحظه وقتتون رو بگيرم؟ -

 ....معلوم بود تعجب كرده

 دنبال جايي هستيد؟.... جانم بفرماييد -

 ...نه باخودتون كار داشتم -

 ...از آشنايان هستيد؟..... شرمنده به جا نمي يارمتون... با من؟

 ...خواهش مي كنم.... كارمن يكم طول مي كشه اگه بشه بريم يه جايي كه راحت تر حرف بزنيم... چه جوري بگم؟.... واهللا... نه  -

 ....م زياد بد نبودخداروشكر سر و وضع.... يه نگاه مشكوك از سر تا پام كرد

 ...بريم اونجا صحبت كنيم.... يه پارك اين نزديكي ها هست -

.......... 

 ...فقط دنبال يه سر پناه هستم.... نميدونم حاال چي كار كنم ؟ با اين بچه ي توي شيكم با شوهري كه نامرديش و قبل از عقد نشون داده -

 ....فقط يه جايي رو مي خوام كه يه زندگي تك نفره داشته باشم.... من از خودم درآمد دارم... نه.... نه اينكه بخوام سر بارتون بشم

من پولي رو كه كم داريد بهتون مي دم شما هم يه ....... خواهش مي كنم... شما مشكلتون به دست من حل مي شه و من هم مشكلم به دست شما

 .....فقط يه تيكه جا كه شبها با خيال راحت سرمو بذارم زمين... چيز زيادي ازتون نمي خوام..... بهم بديد همينجاي خواب 

 ...چه جوري داري به من اعتماد مي كني؟ يا من چه جوري بايد به تو اعتماد كنم -

 :سرمو انداختم پايين و گفتم



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  كاربر  انجمن نودهشتيا   moon shine -   ي انتظارثمره                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٠٤ 

 ...مجبورم ريسك كنم.... من كسي رو ندارم.... كه دارم به شما مي دماين من هستم كه بايد نگران زندگيم باشم و پولي رو  -

 .....مجبورم براي اينكه شب رو تو خيابون سر نكنم يه همچين ريسكي كنم

بعد هم اينجور كه فهميدم شمام ..... آخه اصال به من مي ياد كه دزد باشم يا آدم كش؟... ولي شما مطمئن باشيد كه من كاري به كسي ندارم

 ....آدمهاي دارايي نيستيد كه من بخوام براي پولتون نقشه بكشه

 ...هم دلش برام سوخته...... معلوم بود هم مجبوره....... دختره دو به شك بود

 ...اسم تو؟....... اسم من آذرنوش موحد و.... باشه قبوله -

 .دستم رو توي دست دراز شده اش گذاشتم

 ثمره انتظار..... ثمره -

  
 )اولين ضربان(سيزدهم  فصل

 

 .با آذرنوش و مادرش سريع دوست شدم و خيلي زودتر از اون چيزي كه فكرشو مي كردم جا افتادم

 ....خوبيش اين بود كه الزم نبود وسايل خونه بگيرم يا دل نگرون خورد و خوراكم باشم

 .دوست داشت به همه چي نظارت داشته باشه... ت گيراما تا حدي سخ.... يه زن فوق العاده.... مادر آذرنوش يه پارچه خانوم بود

 .با اينكه قلبش درد مي كرد ولي سعي داشت همه ي كارهاي خونه رو خودش انجام بده

 ...نمي دونستم بايد چي كار كنم.... خدا خيرشون بده اگه نبودن

 ......ده تومنش رو به خاطر پول پيش دادم به آذرنوش...... كال چهل تومن پول داشتم

 ....بقيش رو هم يه حساب باز كردم و قرار داد پنج ساله بستم.... اينجوري نه اونها كرايه مي دادن نه من

 .تو عرض يه ماه دو كيلو كم كردم...... باال مي آوردم..... غذا از گلوم پايين نرفته.... ماه اول تمام مدت تهوع داشتم

 ...رفتم دكتر مامان آذرنوش..... آخر سر هم به زور عزيز جون

 ...قد و وزنم رو اندازه گرفت و بعد هم بهم گفت دراز بكشم روي تخت.... ازم موعد آخرين عادتم رو پرسيد

 يا چند تا بچه داشتم كه بدونم؟..... مگه چند سالم بود.... نمي دونستم اين كارها براي چيه

 ...ريخت روي شكمم.... مثل يه مايع بي رنگ خنك. ..بعد هم يه خمير.... چادرم رو باز كرد و روي شكمم رو كنار زد

 ....مي خواد چي كار كنه؟ نكنه خطرناك باشه؟.... با تعجب به دستهاي خانوم دكتر نگاه مي كردم

 ....دستگاه رو روشن كرد و ميكروفون رو گذاشت روي شكمم... يه چيزي مثل يه ميكروفون خيلي كوچيك رو توي دستهاش گرفت

 ....يكم پايين... يكم باال.... ميكروفون رو چرخوند... اول يه صداي بلند... قلقلكم اومد

 ...تا اينكه

 :خنديد و گفت.... توپ توپ... توپ توپ... توپ توپ
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 ....قوي و محكم.... اينم صداي قلب بچت -

 ...صد هزار مرتبه شكرت.... اين صداي قلب بچه ي منه؟ خدايا شكرت... موهاي تنم سيخ شد و نگاهم باروني

 )اين چيزي كه نوشتم عين واقعيته واين رو هم بگم كه يكي از بهترين لحظه هاي عمر من و همه ي مادرهاست(

 .با يه لب خندون و قلب اميدوار و يه مشت ويتامين و كلي ازمايش برگشتم خونه

 .اونقدر اين احساس خوشايند بود كه براي وقت بعدي لحظه شماري مي كردم

......... 

 ....روزي كه براي سونوگرافي رفته بودم رو يادم نمي ره

 ...اولين باري كه با دست يه توده ي تيره رو نشونم داد تازه به عظمت خدا پي بردم و اشك توي چشمام نشست

 ....وجود داشت و هر روز بزرگتر مي شدولي .... بچه اي كه اگر چه نتيجه ي يه رابطه ي ناپاك بود.... بچه ي من و ميثاق... اين بچه ي من بود

 .و من مثل ابر بهار گريه كردم...... پاهاشو.... دستشو بهم نشون داد.... بهم گفت همه چيزش سالمه

بازي .... يه بچه براي خودم كه مي تونم باهاش حرف بزنم.... يه بچه از پوست و گوشت خودم.... من واقعا دارم مادر مي شم.... خدايا شكرت

 ............زندگيشو بسازم.... نم وك

 ....واقعا با اين بچه خوشبختم.... من خوشبختم.... خدايا ممنونم

 

 )مرد همسايه(فصل چهاردهم 

 

 .....ولي دنيا هميشه همين جور نيست و نمي مونه.... ماه دوم رو با كلي خوشحالي و قلبي پر اميد و دنيايي زيبا شروع كردم

 ....كه من هم دارم با آذرنوش زندگي مي كنم و همين باعث طوفان شد صاحبخونه فهميده بود

 ....جايي كه ما ساكنش بوديم يه خونه ي نيمه قديمي بود كه شامل سه طبقه مي شد

 ...ينيدحتي يك بار هم ريخت اين مرد رو بب. صاحبخونه اي كه قول مي دم تو طول زندگيتون حاضر نباشيد..... طبقه ي اول مال صاحبخونه بود

 ....يه مرد مجرد و متاسفانه هيز....... طبقه ي دوم ما و طبقه ي سوم

 ...اونقدر هيز كه حتي از يه فرسخي هم مي تونستم تشخيص بدم كه داره تمام جون منو ديد مي زنه

 ....جود داشتولي باز هم خطر و... امن تر بود و راحت تر..... از همون وقتي كه از خونه زدم بيرون چادر سر مي كردم

 نه... صاحبخونه فهميد كه من يه زن بي شوهرم و همين باعث شد تا خبر به گوش طبقه ي بااليي هم برسه و از همون جا بود كه من فهميدم

 ....متاسفانه هواي بيرون از خونه هميشه مسموم تر از خونست.....

 ......اونجابود كه فهميدم وقتي يه نفر گرگ باشه مي دره

 ....يا يه زن حامله.... يا يه دختر... يه زنه.... م براش نداره كه اون شكارفرقي ه

 ....تازه دو ماه و نيمم بود كه مزاحمت هاي آقاي همسايه شروع شد
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 .عزيز جون حال ندار بود و منم مدام در حال عق زدن... چپ و راست پشت در خونه بود

 ....ولي مرتيكه بي شرف به خيال خودش يه خر مفت پيدا كرده بود و ول كن معامله هم نبود

 ....آخه از كدوم مصيبتم بگم كه يكي دوتا نبود

 ....صاحبخونه هم سرك مي كشيد.... تا دم در پيداش مي شد

 تقصير من اين وسط چي بود كه يارو هيز بود و نفهم و بي شرف؟.... خب شما بگيد

م اوقدر تابلو و خفن مزاحم مي شد كه صداي آقاي صاحبخونه رو درآورده بود و بدي اش هم اين بود كه تمام اينهارو از چشم من مي كم ك

 ....ديد

 ....اونوقت فكر مي كرد اين منم كه دارم مدام بهش نخ مي دم..... كارخدا رو مي بيني مرده بيست و چهار ساعته دم خونه ي ما پالس بود

 ...پانزده هفته بودم و ويارم همچنان ادامه داشت..... نكه خوب يادمه آخرهاي ارديبهشت بودتا اي

 ....آره آخرهاي ارديبهشت بود و اون چيزي كه نبايد بشه شد

 ...اف اف رو زدن.... ساعت شش عصر بود و آذرنوش و مادرش رفته بودن پيش دكتر قلب

 ...ايفون خراب بود و دم دماي اومدن آذرنوش

 ...تا سه تايي با هم بخوريم... در و باز كردم و خوش خوشان و زمزمه كنان شروع كردم به ريختن چايي

 ...صداي تقه ي در اومد

 ...سالم عزيز.... آذري اومدي؟ -

 ....جوابي نيومد

 ....آذرنوش؟... عزيز؟ -

 ....باز هم سكوت

 ...مطمئن بودم كه صداي تقه ي در رو شنيدم... چشمهام رو ريز كردم.... دستم روي دستگيره ي قوري ثابت شد

 آذر دكتر چي گفت؟ -

- ..... 

 ...يعني كي تو خونست؟... ريتم قلبم تند شده بود

 ....يه حسي بهم مي گفت يه نفر داره ديدم مي زنه و با توجه به سابقه ي خراب مرد همسايه يه اضطراب بد تو وجودم نشست

 ....چشمهام رو چرخوندم. ...همون جور كه پشتم به در بود

 ...اينو از بوي سيگارش كه دقيقا مثل مرد همسايه بود تشخيص دادم..... يكي اينجاست

 ...چاقو بود... كارد و... چنگال و.... نگاهم به كشوي كابينت افتاد كه پر از قاشق و

 ....كشو رو آروم كشيدم بيرون... دستم رو از دستگيره جدا كردم

 .و من هم چاقو رو با قدرت روي دست كشيدم....... دستي روي دهنم نشست.... دسته ي چاقو هم زمان با لمس 
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 ......صداي آخ همسايه باعث شد با چشمهايي دريده به سمتش برگردم

 .انگار كه شاهرگشو زدي.... تمام دستش از مچ تا روي انگشتاش پر از خون بود

مادر و خواهر و همه كسم رو مورد .. قشنـــــگ... فحشهايي ناموسي... اونم چه الفاظي.... هم فحش مي داد.... مرد همسايه هم ناله مي كرد

 ....ولي من.... عنايت قرار داد

 ...ماموريت نجات جون خودم و بچه ي توي شكمم.... ماموريتم رو درست انجام داده بودم..... انگار نه انگار

 ...پوزخندي زدم و با نوك چاقو بهش اشاره كردم

.... هان؟... برم يه حالي ببرم كه دم غنيمته.... يه خونه ي خالي و.... چيه؟ درد مي كنه؟ فكر كردي تنهام؟ بدون پشت و پناه؟ يه زن بي كس و -

 فكر كردي اونقدر پپه ام كه بذارم هر گهي كه خواستي بخوري؟

 شاره كردمدوباره با سر چاقو بهش ا

 ....تا خودم با همين چاقو ساطوريت نكردم.... گمشو گورتو از خونم گم كن -

 ...ولي آه و ناله ي مرد همسايه جاشو به يه لبخند شيطاني داد..... خون همچنان جاري بود

 ...نيبهت نمي اومد بخواهي خط خطي ام ك... فكر مي كردم بي عرضه تر از اين حرفها باشي... نه خوشم اومد -

 ولي فكر مي كني با اون چاقوي زپرتي مي توني از پس من بر بيايي؟

براي .... من كه مي دونم وضع و حالت چيه..... بذارش كنار تا دو كلوم با هم اختالط كنيم.... تو هنوز دهنت بوي شير مي ده.... بذارش كنار بچه

 ...جوجه... من اداي خواهرهاي حزب الهي رو در نيار

چرا اين لحظه هايي رو كه مي تونيم كنار هم خوش بگذرونيم رو بهم تلخ ... تو هم كه آقا باالسر نداري و حال و روزت معلومه... د تنهاممن يه مر

 ....بذار كنار اون چاقورو تا قشنگ باهم حرف بزنيم.... كنيم

 مي كرد مي تونه ازم سواري بگيره؟ واقعا اين قدر تابلو بودم كه فكر...... صورتم از شنيدن حرفهاش تو هم مچاله شد

 :پوزخندي زدم و گفتم

 به تو هم مي گن مرد؟... لياقت تف توي صورتت رو هم نداري.... توي بي شرف -

 ..حيوون تر از تو خودتي كه مي خواي يه زن حامله رو خفت كني

 شرم نمي كني؟ واقعا تو آدمي؟

 ...دستت رو هم ناقص كردم همين اآلن بزن به چاك تا خر نشدم و نزدم اون يكي

 :لبخندش جمع شد و با لحن آرومي گفت

 ....ثمره من -

 ...سر چاقو رو به سمت چشمش بردم تو اون لحظه آمادگي اينو داشتم كه جفت چشمهاشو از كاسه در بيارم

تا ديگه منو ... ي كور شدت فرو مي كنمچون دفعه ي بعد اين چاقو رو تا دسته تو اون چشمها.. دفعه ي آخره كه اسم منو به زبون مي ياري -

 ....كه بذارم نوك انگشتت بهم بخوره... اون ممه رو لولو برد.... گمشو بيرون... نبيني و نگي ثمره
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 ...من مونده بودم واقعا با چه جرئتي و با چه رويي به خودش اجازه داده بود پاشو تو خونه ي ما بذاره... همزمان با حركت چاقو سرش رفت عقب

 ....تو هم فكراتو كن... من اصال مي رم و يه روز ديگه باهات حرف مي زنم... آروم باش... مي زني ناكارم مي كني.... آروم.... اوي اوي -

 ...با پشت انگشت خونيش بينيش رو خاروند و حالم رو بد كرد

من مي رم و تو .... مي توني رابطه داشته باشي.... ت كوچيك باشهتا اونجايي كه من شنيدم اگه تو حامله باشي و اينجور كه از ظواهر مشخصه بچ -

 ...مي دونم كه دختر فراري هستي و باباي اون بچه هم گم و گور شده و دست تنها موندي.... قشنگ فكراتو كن

... صاحبخونه هم كه نمي فهمه... ندهخونه ي باال هم خالي مو...عزيز كه حال نداره و كسي كاري به كار تو نداره... فكراتو كن خودم بهت مي رسم

 ...مي تونيم راحت باهم خوش بگذرونيم

 ...عصباني شدم و آمپرم رفت رو صد

كــــي؟ مــــن؟ با بچه ي توي شكمم؟ با اسم توي شناسنامم؟ اين نفهم چه فكري با ... چي داشت مي گفت اين مردك؟ خوش بگذرونيم؟

 خودش كرده؟

 ...باباي بچمم ده تاي تورو يه تنه حريفه... من شوهر دارم.... اشتباه كردي..... راجع به من يه نفر... ببين آشغال -

 ...چه برسه تو روز روشن بياي تو خونمو بخواي به حريم من تجاوز كني.... اگه ماموريت نبود تو حتي جرئت نداشتي از ده فرسخي من رد بشي

... تا داد و قال نكردم و همسايه هارو نريختم بيرون... حاالم از خونه ي من گمشو بيرون... مي كني من نيستماون كسي كه تو فكرشو 

 ...هــــــري

 ...دستهاشو به حالت تسليم باال برد و همزمان عقب گرد كرد

 ...باشه مثل اينكه امروز واقعا آتيشي هستي -

 :انداخت و گفتيه نگاه به دستش كه حاال خون روش خشك شده بود 

 ...حاال حاالها باهات كاردارم..... امروز روز شانس من نيست ولي وقت زياده..... نچ -

 ...دوباره با چاقو به سمتش رفتم

 ...دفعه ي بعد كه خواستي همچين گهي بخوري اول اشهدتو بخون بعد بيا سراغ من -

ت بزنم تو شكمت يا يه وجب زير شكمت كه تا آخر عمر دور و ورِ اين كارا ممكنه اين دفعه به جاي دست.... چون من نشونه گيريم افتضاحه

 .من اينكاره نيستم دور من يكي رو خط بكش... نپلكي

 .همه نوع سرويسي هم بهت ميدن.... هزره ي هرجايي تو خيابون فت و فراونــــه برو سراغ يكي از اونها

 ....هيزت فرو نكردمحاال شرّو كم كن تا خر نشدم و چاقورو تو اون چشم 

 ...پاشو كه از در گذاشت بيرون درو پشت سرش كوبيدم

 ...سينم سنگين شده بود و نفسم يه در ميون مي اومد... تكيه دادم به در و دستم رو گذاشتم رو قفسه ي سينم

 ...بغض گلومو فشرد و چشمام خيس شد

 ...و برنده ي تنهايي وجودم رو مچاله كرد و در آخر مزه ي تلخ... نگراني از سرنوشتم..... دلهره... ترس
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 خدايا اين چه سرنوشتيه كه من دارم؟

 ...اگه... اگه دوباره بهم تجاوز مي شد... واقعا اگه حواسم نبود... تا رسيدم به سقف... باالتر... باالتر.... نگاهم رو باال آوردم

 ...رفتم و بغضم تركيدخودمو بغل كردم و سرمو تو سينم گ... تنم لرزيد... اشكام چكيد

 بايد چي كار كنم؟.. با يه بچه توي شكم.... بي پناهم... چقدر خستم.... خدايا چقدر تنهام

 كاش اين آشغال ميثاق رو مي ديد تا ببينم بازهم جرئت يه نگاه چپ رو داره؟... كاش ميثاق بود

 ...كاش ميثاق پوزه ي اين كثافت رو مثل مزاحم هاي ديگه له مي كرد

 ...شب به وجود اومدن اين بچه... شب فاجعه و پايان من... شب دهم بهمن.. م ميثاق ذهنم رو رنگي كرداس

 ...بعد از دو ماه كه از فرار كردنم مي گذشت داشتم اعتراف مي كردم كه مثل سگ پشيمونم

 ....واقعا نمي تونستم از پسش بر بيام..... يه بچهمن يه تنه با ... زندگي تو دنياي واقعي خيلي سخت تر از اون چيزي بود كه فكرشو مي كردم

 ..فكر آينده ي اين بچه آشفتم كرد

بچه اي كه حتي پدرش هم ..... سنگيني مي كنه. خدايا با اين بچه ي بي پدر چه كنم؟ اين بچه كه هنوز نيومده تمام بار مسئوليتش رو دوشم

 ...حاضر نيست وجودشو قبول كنه

 بي پول؟... بي حامي؟... بي پدر؟.... شه؟ بي شناسنامه؟آينده ي اين بچه چي مي 

 بايد به كي پناه ببرم تا منو از شر امسال اين مردك نجات بده؟... خدايا من تنهام

تازه داشتم مي .... تازه داشتم مي فهميدم اون همه ترس و نگرانيش براي چيه... بعد از دو ماه تازه داشتم جاي خالي ميثاق رو حس مي كردم

 ..فهميدم وقتي كه كسي مزاحمم مي شد اون تا ته ماجرا رو مي خوند و از ترس همچين اتفاقاتي بهم گير مي داد

 .ري اآلن به فكرش افتادمنمي دونم چرا بعد از دو ماه دو

 ..ولي من مقصر بودم و اولين جرقه رو من زدم.... با خودم كه اين حرفها رو نداشتم ميثاق خيلي بهم بد كرد

 ...ميثاق بهم تجاوز كرد ولي من با فرارم اشتباهي بيشتر از اشتباه اون مرتكب شدم

 ....شدم و از خونه زدم بيرون؟ ولي من چرا خر..... ميثاق بد... نبايد خونه رو ترك مي كردم

 ...حاال چي به سر اين بچه مي ياد؟

 ...اين بچه ي چند ماهه رو كجاي دلم مي ذاشتم؟...... تازه هيجده سال داشتم و اول راه بودم... آينده ي اين بچه خواب رو از چشمهام گرفته بود

 ....ي اين بچه مادري كنممن حتي از پس خودمم بر نمي اومدم اونوقت مي خواستم چه جوري برا

 خدايا چرا عقل رو ازم گرفتي تا اون روز قدم جلو بذارم و برم پيش دوست متين؟... دوباره اشكم چكيد

كثافتهايي مثل مرد ... دل نگرون.... بدون تكيه گاه.... آخه اين كنجكاوي احمقانه چي بود كه باعث شد حاال با اين بچه به دور از خونه و زندگيم

 ....ه باشمهمساي

 ...خطاي كار من كمتر از ميثاق نبود..... من و ميثاق هر دو به هم بد كرديم

 .....چرا نتونستم ببخشمش ؟.... ديگه دردم چي بود؟.... من كه داشتم زنش مي شدم.... نمي دونم چرا فرار كردم
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 .زه تو ذهنمه و آزارم مي دهاونقدر بد كه هر لحظه اش هنوز كه هنو.... كارش خيلي بد بود... خودم مي دونم

 .زودتر از اين ها دست به كار مي شد... اگه قرار بود باليي سرم بياره... ميثاق اينكاره نبود.... ولي مقصر خودم بودم

ر پس چرا دنبال دلم رو گرفتم و با دوست متين قرا.... من كه مي دونستم خط قرمز و محدودم رابطه نداشتن با هر نوع جنس مذكري هست

 گذاشتم؟

 ....ديگه راه برگشتي وجود نداره.... مني كه آيندم تباه شده.... براي من.... خدايا چقدر پشيمونم..... اصال چرا به ميثاق نگفتم؟

بدون  وگرنه معلوم نبود... پول دارم و اندكي شانس.... من يه دختر فراري هستم كه تفاوتم با بقيه ي دخترها اين كه.... مرد همسايه حق داره

 ....پول اآلن تو كدوم خراب شده اي سر به بالين كي مي ذاشتم

 .....ميثاق كاش اين كارو نمي كردي.... آخ ميثاق

كاش حسادت كورت نمي كرد تا من اين طور آالخون واالخون نمي شدم و با اين بچه در به دره اين تهرونِ ..... كاش برام ارزش قائل مي شدي

 ....شلوغ و بي در و پيكر

 ..هميشه مراقبم بود و ازم حمايت مي كرد... تازه مي فهميدم كه ميثاق هميشه بود

 ...از كي رابطه ام رو باهاش خراب كردم... از كي باهاش چپ افتادم... هنوز كه هنوزه خودمم نمي دونم كه از كي شروع كردم به لجبازي

 ...ردياد بچگي هام لبخند رو به لبم آورد و اشك چشمم رو سرازير ك

همون روزهاي سرشار از خوشي و .. همون موقعي كه نمي ذاشت حتي خم به ابرو بيارم... همون موقع هايي كه تنها دوست و هم بازيم ميثاق بود

 ....دل هاي نازك و بدون غم

=============== 

 ...از فرداي اون روز كار من درست و حسابي در اومد

 ...زاحمم مي شد و تهديدم مي كردمرتيكه پدر سوخته ي هيز ديگه علنا م

 .....خودمو تو كمد ديواري قايم مي كردم و از ترس به خودم مي لرزيدم.. وقتهايي كه آذرنوش يا عزيز نبودن جرئت نداشتم جيك بزنم

 ....مدام گوشم به در بود و صداي قدم ها

 ....بود و نمي تونست كاري از پيش ببره خدا رو شكر مي كردميه وقتهايي از اينكه صاحب خونه ... از قصد مي اومد و دم در رژه مي رفت

 .اين مردي كه من ديده بودم نامردتر از اين حرفها بود كه بخواد به يه زن حامله رحم كنه

 ...آزارم مي داد.... يه پشتيبان.... اين جور وقتها بيشتر از هر زمان ديگه اي جاي خالي يه پناه

 ...در افتادن با گرگهاي جامعه كار من نبود... و متاسفانه ضعيف... يه جنس لطيف... من يه زن بودم

 ...كار من لم دادن تو سايه ي تكيه گاهم بود كه متاسفانه با كار بچگانم خودمو از داشتن همچين چيزي محروم كرده بودم

 ...توي وجودم نهيب مي زد ولي يه چيزي.... يه وقتهايي وسوسه مي شدم تا برگردم خونه

 ....جايي براي من توي اون خونه وجود نداره.... مي دونستم با وجود ميثاق و بدتر از اون بابا

يه باليي سر .... خفتم كنه و... نصفه شبي بياد سراغم و.... ترس از اينكه شبي... بعد از دو هفته استرس رسما از خواب و خوراك افتاده بودم
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 ...بياره مثل خوره روحم رو مي خورد خودمو بچه ام

 ...حاال هم اين كابوس دست از سرم برنمي داشت.. افسرده بودم... غمخوار نداشتم... تنها بودم... ويار داشتم

 ...به جاي اينكه وزن اضافه كنم هر روز كمتر و بي حال تر مي شدم

 ...انگار نه انگار كه يه زن حاملم

نوش و عزيز بگم ولي از اون طرف مي ديدم كه اونقدر خودشون مشكالت دارن كه دلم نمي ياد يه معضل ديگه به از يه طرف مي خواستم به آذر

 .مصيبتهاشون اضافه كنم

 اگه ديدشون بهم عوض مي شد و فكر مي كردن خودم كرم دارم چي؟.... گيرم كه بهشون هم مي گفتم... در ضمن

 مي گفتن ما زن هرزه نگه نمي داريم چي؟...... اگه بعد از چند وقت بيرونم مي كردن

 ....هيچ كس از دردسر خوشش نمي ياد آذرنوش و مادرش هم مثل بقيه ي آدمها بودن.... نه نمي تونستم اين ريسك و كنم

 ....مطمئنا از اينكه بشنون مرد همسايه بيست و چهار ساعته داره كشيك اين خونه رو مي كشه خوشحال نمي شدن

 .مه ي مادرها با حس ششمش يه چيزهايي بو برده بودعزيز جون مثل ه

 ....ولي حتي فكرش رو هم نمي كرد كار ما به اين جا رسيده باشه... مخصوصا كه مي ديد مرد همسايه يه چيزيش مي شه

 ...كه اون بياد و بي پرده خواستش رو بگه و من هم با چاقو پشت دستش رو زخمي كرده باشم

=============== 

 ...هيجدهم رو درحالي شروع كردم كه ترس و وحشت توي تك تك سلولهاي بدنم جا خوش كرده بود هفته ي

 ...ويارم كمتر شده بود و حاال مي تونستم يه خورشت بادمجون مشت بزنم تو رگ

 ...شكمم تا حدي برجسته شده بود ولي هنوز از زير چادر كسي نمي تونست حدس بزنه كه حاملم

 ...اشت مخصوصا كه مي ديد راه به جايي ندارم و شوهر سوريمم پيداش نمي شهمزاحمت ها ادامه د

يه وقتهايي از خداي باال سر خودم مي خواستم بهم كمك كنه تا بتونم اين بچه رو ... تنها خودم بودم كه بايد مراقب بچه ي توي شكمم مي بودم

 ....سالم به دنيا بيارم

 ...ش گرفتن بچه ي توي شكمملمس و در آغو.... تمام فكرم همين بود

 ...هر چند با اين همه حرص و جوشي كه من مي خوردم نگراني از سالمتيش هم به نگراني هاي ديگم اضافه شده بود

خرج و مخارجي نداشتم ولي هزينه ي آزمايش هاي چكاپ و غربالگري صد هزار تومني و قند خون حاملگي و چه و چه و چه اونقدر سرسام 

 ...گران سرمايه ام شده بودمآوربود كه ن

 

 )روز فراموش نشدني من(فصل پانزدهم 

 

 ...توي تقويم نوشتم نوزده خرداد روز فراموش نشدني من



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  كاربر  انجمن نودهشتيا   moon shine -   ي انتظارثمره                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ١١٢ 

اونقدر اين حس شيرينه كه دستم رو روي شكمم گذاشتم و .... اولين حركت بچم يه چيزي مثل حباب يا يه چيزي مثل حركت موجي بود

 ...چشمهامو بستم و از ته دل شكر خدا رو به جاي آوردم

 :قهقه زدم

 ....بچه ي.... بچه ي من.... خورهبچم داره تكون مي .... عزيز... دارم احساسش مي كنم... عزيز عزيز داره حركت مي كنه -

 ...خدايا مرسي بابت اين حال بي نهايت قشنگ... خدايا ممنونم.... اشكام باريد

 ..تمام دختران و زنان كره ي زمين اين حس رو تجربه كنن... اونقدر شيرين و اونقدر قشنگ كه آرزو مي كنم

... حس ديگه اي پيدا كرده بودم... حرص بخورم و بيشتر به فكر سالمتي بچم باشماز اون روز به بعد سعي كردم كمتر فكر و خيال كنم و كمتر 

 ...حس مادري... حس بزرگي.... حس مسئوليت

با اينكه ترس از آقاي همسايه ادامه داشت ولي عزيز به هواي اينكه ... مدام تو چرت بودم و مي خوابيدم.... مدام هوس چيزهاي ترش مي كردم

 ...ال بودم بيشتر هوامو داشت و كمتر تنهام مي ذاشتخيلي رنجور و بي ح

 .وارد پنجمين ماهم شده بودم كه رفتم دكتر

 ...اصال نمي دونستم چي هست... برام سونوگرافي چهار بعدي نوشت

و پا داشت و من هيچي  همون توده اي كه به قول دكتر دست. اين دومين سونوگرافيم بود و كلي ذوق داشتم تا دوباره اون توده ي تيره رو ببينم

 ...از اون همه سياهي حاليم نشده بود

 ....دستگاه رو گذاشت روي شكمم چند تا دكمه و تصاوير مبهم مانيتور و... مور مورم شد... دكتر مايع سونوگرافي رو روي شكمم ريخت

 ...بعد ازچند لحظه

 ...اين بچه ي منه؟... خداي من عظمتت رو شكر

 ..با چشمهايي بسته كه مثل يه جنين تو خودش جمع شده بود تصوير كهربايي يه بچه

 ....يه بچه مثل نوزاد... انگار كه توي يه حباب بود و روي بدنش پر از لكه هاي تيره پوشونده بود

 .درست مثل يه آدم بزرگ..... يه دستش رو گذاشته بود روي صورتش و خواب بود...... سرش... پاهاش ... خدايا ده تا انگشتشو

 ....دكتر دستگاه رو تكون داد و بچه هم حركت كرد و دستش از روي صورتش رفت كنار

 ...چشمهام به اشك نشست... صورتش مثل ميثاق بود... چهره ي ميثاق جلوي روم ظاهر شد

 ....بچه اي كه تا اين حد بهت شباهت داره رو بكشي؟.... تو واقعا مي خواستي اين بچه رو.... ميثاق

 با چند تا آمپول و يه مشت اسكناس اين موجود زيباي خلقت رو نابود كني؟ مي خواستي

 ...خلق كرده... مثل تو.... شبيه به صورت تو..... حاال بيا ببين خدا چي كرده؟ يه انسان شبيه به تو

 ....خدايا تو هنرمندترين آفريننده ي دنيايي

 ...زل زدم به فتوكپي ميثاق..... گرفته بود وكنار زدم و اشكايي كه جلوي ديدم رو... صداي دكتر منو به خودم آورد

 :داشت دست و پاهاشو نشونم مي داد
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 ....اينم از رون پاهاش.... اينم دست و مچ و بازوشو.... اين پنج تا انگشت پاش -

 ....پشت و رو شده بود بچم... خنديدم.... بچه ي توي مانيتور چرخيد و پشتش رو به من كرد.... تصوير رو برعكس كرد و چرخوند

 ......اين هم مهره هاي كمرش.... مي بيني اين مهره هاي گردنش.... اين هم از ستون فقراتش -

 ...دوباره چند تا دكمه و چرخش بچه ام

 ....تا رسيد به پاهاش... بازهم پايين تر... پايين تر... تصوير رو آورد پايين

 ...مباركه خانوم بچه تون دختره... اين هم پاهاش -

 ...دختر من و ميثاق.... دختري شبيه به ميثاق... دختر قشنگ و زيباي من... دختر من... اشكام دوباره چكيد

م و متاسفانه هم هم خون ِخود... من صاحب يه دختر بودم از گوشت و پوست و خون خودم.... حاال ديگه يه دختر داشتم... موهاي تنم سيخ شد

 ....ميثاقي كه پدر اين بچه بود ولي در عين شقاوت مي خواست بچشو بكشه.... خون ميثاق

 ....دختر ما.... حاال كجايي ميثاق كه بفهمي بچت دختره؟ دختره پنج ماه ي من و تو

 ....با چشمهايي گريون و لبي پر از خنده از مطب زدم بيرون

 ....يسموني فروشي و از بزرگ تا كوچيك براش لباس خريدماولين كاري كه كردم رفتم يه س

 ...هر چي كه دلم مي خواست رو براي بچه ام مي خريدم... اصال نمي دونستم چي بخرم ولي مي خريدم هر چي كه به نظر قشنگ بود

ر و دامن و شلوار پيش بندي و لباس چين با يه جعبه شيريني و يه ماشين پر از لباسهاي رنگاورنگ دخترونه از يه سره گرفته تا زير دكمه دا

 ....واچين برگشتم خونه

 ....واي عزيز جون اونقدر خوشحال شد كه فكر كنم اگه آذرنوش هم بچه دار مي شد اين قدر خوشحال نمي شد

 همون شب نشستم و يه نامه ي بلند باال براي ميثاق نوشتم

 .براش نوشتم و اونو تو خوشيم شريك كردممي دونستم هيچ وقت به دستش نمي رسه ولي با اين حال 

چرا نذاشتم باليي سرش .... چرا بچه ام رو نگه داشتم...... شايد يه روزي بعد از سالها اين نامه ها رو خوند و تونست درك كنه كه چرا فرار كردم

 ....بياره

 ....ماه ششم

 ...اتاقم پر شده از لباس و كفش و كاله دخترونه

روياي زندگي با دختري كه هنوز اسم ... و براي خودم رويا مي بافم.. عصرا لباسارو مرتب مي كنم... انداختن هم نيست ديگه حتي جاي سوزن

 ...نداره

 ...ديابت دوران بارداري دارم و هر روز مي رم پياده روي و از هر چيز شيريني محرومم

 .ن چايي بفرستم پاييندلم لك زده براي يه دونه شكالت يا يه دونه قند كه كنار يه ليوا

 ...يه لبم مي خنده و يه چشمم مي گريه.... عزيز حال نداره آذرنوش گير كار و دوادرمون مادرشه و من

 ..كه حاال حركاتش بيشتر شده و تو شكمم داره فوتبال بازي مي كنه... عزيز دلم... خنده براي بزرگتر شدن دخترم
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 ...ميثاق گير و آخر سر بابا... براي ثمين... اي مامانم تنگهدلم قد دنيا بر... ولي گريه براي دل تنگم

 .رفتم سمت خونه...... صبح پنچ شنبه بود كه شال و كاله كردم

ثمين با اون چادري كه حتي چشمهاشو هم . واي مامان به اندازه ي صدا سال پيرتر شده بود... ثمين و مامانو از دور ديدم كه دارن برمي گردن

 ...ثل يه زن چهل ساله ديده مي شدپوشونده بود م

 ....يه دلم مي گفت برم و يه دلم... دلم پر مي كشيد برم سمتشون

 ..حتي نتونستم اسمشون رو صدا كنم... نتونستم... نه

 :مدام زمزمه مي كردم

 .پس شما ها منو ببينيد و بيايد. ...من طاقتش رو ندارم بيام جلوتر و شماها پسم بزنيد..... اينور.... من اين جام... ثمين.... مامان -

 ...و دل من آه و فغان رو راه انداخت... اونها رفتن و در پشت سرشون بسته شد..... نديدن... ولي

 ...دلم آغوش مامان رو مي خواست... عصر كه برگشتم تا خود صبح يه چشمم اشك بود و يه چشمم خون

 .....همون دست نوازشي كه قبال ازش فراري بودم...... همون محبت

 ...مي خواستم سر روي زانوش بذارم و يه دل سير گريه كنم... من مامانم رو مي خواستم

 .دكتر تاريخ زايمانم رو مشخص كرد... تو ماه هشتم

 ...پيشي ملوسِ من... مامانه تولد دختر گل... حاال يكم باال و پايين ولي پانزدهم آبان... پانزدهم آبان

 

 )زمين خيس(فصل شانزدهم 

 

از همون هايي كه روز ... از اون دلشوره هايي كه مي دوني تهش يه اتفاق خيلي ناجور خوابيده... نمي دونم چرا چند روزه كه ته دلم شور مي زنه

 .....ده بهمن هم داشتم

 ...با يه پوزخند نافرم از كنارم رد مي شه و كلي دلشوره رو مي ريزه تو جونم. .هر وقت مي بينمش... نگاه هاي مرد همسايه رو مخم بود

 ....زخم چاقوي روي دستش به شكل زننده اي رويه بسته و من هر بار با ديدنش حالم دگرگون مي شه

 ...اون نگاههاي خيره ي ترسناك... اين پوزخندها

 ...خدايا خودت منو از شر اين مرد در امان نگه دار

 ...دكتر حتي خوردن شير و نون و نشاسته رو هم قدغن كرده... يابت حاملگيم به جاي اينكه بهتر بشه بدتر شدهد

 ...مدام سبزيجات آب پز مي خورم و يه جوري اموراتم رو مي گذرونم

 .اش نگاه مي كنموقتي توي شكمم حركت مي كنه از عالم مادي جدا مي شم و با لبخند به چرخش ه... ولي بچم سنگينه و درشته

 ...يه وقتهايي دست و پا مي كوبه و يه وقتهايي هم خودشو تويه سمت شكمم گوله مي كنه و سمت ديگه رو مثل يه حفره خالي مي كنه

 ...و من لبخند مي زنم و با هر حركتش هزاران هزار بار خدارو به خاطراين حس زيبا شكر مي كنم
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========== 

 ...ه روي هاي من سخت ترهوا داشت سرد مي شد و پياد

 ....مي خواستم از نور خورشيد نهايت استفاده رو ببرم كه... ساعت چهار عصر بود كه زدم بيرون

 ...دلشوره توي وجودم قل قل مي جوشيد... داشتم از كوچه مي اومدم بيرون كه يه ماشين بيخ كوچه نگه داشت

 ...برهايي هستشستم خبردار شد يه خ... دوتا مرد با عجله پياده شدن

 .....ولي من زودتر به خودم اومده بودم و شانس باهام همراه بود.... مرد چنگ انداخت به بازوم

 ...به خاطر همين چادر توي دستهاي مرد موند و من به زور از كنار ماشين رد شدم

 ...نموندن و دنبالم راه افتادنخودشون هم فكر نمي كردن يه زن حامله بتونه تا اين حد زبل باشه ولي اونها هم بي كار 

 ...هم شكمم بزرگ بود هم نفس براي فرار نداشتم

 ...كوچه كه تموم شد پيچيدم تو خيابون كه خوردم به يه ماشين... فقط جيغ مي زدم و كمك مي خواستم

 ....ماشين سرعتي نداشت ولي همون هم باعث شد بخورم زمين

 ...ريزش آب رو روي پاهام احساس كنم

 ...اآلن نه... نه... هنوز هشت ماهمم كامل نشده.. هنوز وقتش نشده.... اآلن نه... واي نه

 ...حركت نمي كرد... اشكي بود كه مي ريختم... بچه يه طرف شكمم گوله شده بود و حركت نمي كرد

 خانوم؟......... آخه چرا پريديد جلوي ماشين... خانوم حالتون خوبه؟ -

 ...اشين سوار بود كه سنگيني نگاهي رو حس كردمنگاهم به دوتا مرد م

 ....مرد همسايه خنده به لب نظاره گر مرگ كودك من بود.... برگشتم و با چشمهاي اشكيم زل زدم به پشت سرم

 ...بچه ام رو كشت... نامرد كار خودشو كرد

 ...درد توي كمرم پيچيد و از اين حس توي خودم جمع شدم

 ...گار نه انگار تا همين چند دقيقه ي پيش پرنده تو اين خيابون پر نمي زدان... مردم دورم جمع شدن

 ...و مدام حرف مي زد.. مرد راننده نگران بود... خانوم ها يه چادر دورم پيچيدن و خوابوندنم تو ماشين

 .بچه ام حركت نمي كرد.... فقط يه چيز برام مهم بود

 ...اشت مي رفتنفسم د... گوله ي سمت چپ شكمم حركت نمي كرد

 ...احساس مي كردم تمام حجم سينم پر از آب شده و قلبم كند تر مي زنه

 ...خانوم؟... خانوم؟ -

 ...انگار كه توي يه حباب شيشه اي اسيرم و مدام در ظرف رو بر مي دارن و مي ذارن... محو و مات.... صداها تو هم گره مي خورد و باز مي شد

 ...هر سمتي مي رفت مثل يه كالف سردرگم فكرم به

 ....پرايد يشمي كه يه خرس قهوه اي از آينه اش آويزون بود... دستهايي كه چادرم توشون جا موند... پوزخند مرد همسايه
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 ....و ريه هاي پر از آبم... واي زمين خيس

 .با ضعف دستم رو روي شكمم گذاشتم.... يه چيز مثل آژير توي سرم مي چرخيد بچه ام حركت نداره

 .....مثل همون هايي كه هميشه مي زدي... يه چرخش... يه لگد... تورو خدا تكون بخور

 ...نفسم پر از آب بود.... نفسم... فقط بدونم كه زنده اي.... بجنب

 :.با بي حالي گفتم

 ...بچه ام... بچه ام... كمكم كن... نفس نمي تونم بكشم -

 :صداي مرد ناالن شد

 ...اآلن مي رسيم ....تورو خدا طاقت بيار -

 خدايا يعني اين آخر عمر منه؟ يا آخر عمر بچه ام؟... صداي بوق بود كه توي سرم مي چرخيد

 ...فقط بچه امو نجات بده.... بچه ام... خودمو به تو مي سپرم

 ...گذاشتنم روي برانكارد و نالم رو به هوا بردن

 ...دستگاه ضربان قلب رو گذاشتن روي شكمم ...اكسيژن بهم وصل كردن ولي بازهم نمي تونستم نفس بكشم

 ...مي دونم نمرده.... نمرده... دخترم... به لباس دكتر چنگ انداختم... خدايا دخترم ضربان نداره... نمي زد

 ....دخ... دخترم... دخترم... منو آروم كرد و بازهم گردش دستگاه روي شكمم

 ....دستم از لباس دكتر جدا شد و خواب... بايد صداشو مي شنيدم ولي چشمهام داشت مي رفت..... خواب داشت منو با خودش مي برد

 ...ضربات روي گونه ام دوباره منو بيدار كرد

 ...سال... سالمه... نمرده... مي شنوي... بچه ات سالمه.... بيداري؟ مي شنوي؟ گوش كن دخترم -

 ....دخترم زنده مي مونه.... حاال مي توني منو با خودت ببري... خدايا شكر.... خوبه... كردم شادي رو حس

 ...چرا نمي ذاشتن بخوابم... بازهم صداها منو از خواب پروند

 ....سزارينيه. ببرينش اتاق عمل -

 :يه نفر بيخ گوشم گفت

 ....خبر بديمبايد به خونوادت ... شماره بده... مي توني حرف بزني؟ شماره -

ترجيح مي دادم دخترم رو دست پدرش بسپارم تا اينكه خودم بمي رم و بچه ام ... اگه قرار بود بميرم... ناخواسته زير لب شماره ي ميثاق رو دادم

 ...رو ببرن پرورشگاه

 اسمت چيه؟ -

 ...زنگ... اسمش ميثاق احمديه.. .باباش نگهش داره.... باباش.... اگه مردم... به باباش زنگ بزنيد.... ثمره انتظار -

 خدايا پس كي اين درد تموم مي شه؟... نور مهتابي ها چشمم رو زد

 كي مي تونم نفس بكشم؟
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 ....بذار يه بار ديگه ريه هام پر از هوا بشه

 ....كاش... كاش مي شد... خدايا من مي خوام بچه ام رو ببينم

 ...نور مهتابي رفت و من رو هم با خودش برد

 

 )شيشه هاي جدايي(ل هفدهم فص

 

 ...سه روز آزگاره كارم شده چسبيدن به اين شيشه هاي مزخرف و زل زدن به كسي كه يه زماني تمام روياهام بوده

 ....همين اآلن هم دين و ايمونم ثمره است... چرا يه زماني؟

 ؟راستي دخترمونو ديدي.... بلند شو دخترمون رو ببين... بلند شو ديگه... ثمره -

 ...عين برگ گل ناز و لطيف.. خيلي خوشگله و... من رفتم ديدمش

 ...مامان مي گه هم شبيه به منه هم شبيه به تو ولي مي گه چون دختره بيشتر شبيه به مامانش مي شه

 ثمره؟ ثمره جان؟ نمي خواي چشمهاتو باز كني؟ نمي خواي بلند شي و اون لوله ي ضخيم رو از تو دهنت در بياري؟

 ...بلند شو... بلند شو ثمره... دور لبت زخم شده ببين

 ....چرا بايد يه همچين باليي سر ثمره ي من بياد؟... تو اين سه روز فقط غصه خوردم كه آخه چرا

 .شايد تا آخر عمر هم دستم به ثمره و دخترم نمي رسيد.... هرچند اگه اين تصادف نبود

 ....ذهنم رفت سمت حرفهاي دكتر

 ....مثل اينكه همون روز تصادف كيسه ي آب ثمره پاره مي شه البته نه از شدت ضربه ي ماشين بلكه به خاطر ديابت دوران بارداري

 ...پمپاژ مي شه توي ريه و قلبش.... و متاسفانه تمام آب داخل كيسه به جاي اينكه از بدنش خارج بشه

 ....ي ضخيم رو توي دهنش كردن تا تمام اين آب رو از قلب و ريش ساكشن كنن سه روزه كه تو بخش مراقبتهاي ويژه است و يه لوله

 .ولي اون هم يه جور ديگه مشكل داره.... خدا رو شكر كه زندست... دخترمم به دنيا اومده

 ....به خاطر اينكه هنوز كوچيكه ريه اش كامل نشده بود و اآلن تو ان آي سي يو نگهش داشتن

 ....اتاق بين سي سي يو و ان اي سي يو رو گز مي كنم و مي رم و مي آمهرروز كارم اينه كه 

 ...اونقدر كسل و نااميدم كه حدي براش نمي شه قائل شد

 ...مخصوصا كه دكتر گفته ثمره بايد هر چه سريعتر به هوش بياد

حتي به خودش زحمت نداد يه تُك پا بياد دخترشو .... كلمه ولي دريغ از يه... رفتم پيش دايي و از سير تا پياز ماجرارو گفتم.... ياد ديروز افتادم

 ....ببينه

 ....با چشمهايي ملتمسش از من مي خواست كه مواظب دختر بزرگش باشم.. بيچاره زن دايي

 اگه مي دونستن كسي كه باعث فرار ثمره شده من بودم؟.... دوباره شرمندگي و عذاب وجدان به سمت قلبم سرازير شد
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 ....از زور شرم نمي تونم حتي تو روشون نگاه كنم... .واي بر من

 ....ديروز با هزار تا اميد رفتم خونه ي دايي تا حداقل با خودم بيارمش بيمارستان

 اين تا شايد ثمره رو ببينه و دلش به رحم بياد و بذاره دسته كم زن دايي دخترشو ببينه و باال سرش باشه ولي همين كه باهاش حرف زدم فهميدم

 ......بشر نفوذ ناپذيره

 ....نمي دونم دايي چه جوري مي توني تا اين حد سنگ دل باشه؟ مگه خدا چند تا بچه بهش داده كه اصال منكر همچين دختري شده

 ثمره از دست بره چي؟.... زبونم الل.... اگه خداي نكرده

 واقعا تا آخر عمر چه جوري مي تونه با اين داغ كنار بياد؟

 ...كاش درش مي آوردن.. هم كشيده شد به سمت اون لوله ي ضخيمدوباره نگا

 ...كاش ثمره به هوش مي اومد و اون لوله رو از تو حلقش مي كشيد بيرون

 ...اين لوله ي پالستيكي واقعا منو اذيت مي كرد چه برسه به ثمره

 ميثاق؟ مادر با دكترش حرف زدي؟ -

 ...آره -

 چي گفت؟ -

 ....هوش بياد فقط گفت دعا كنيد به -

 :بغض توي صدام نشست

 ...من اونقدر گناهكارم كه مطمئنم خدا بهم نگاه هم نمي كنه... مامان تو براش دعا كن -

 ...فقط دعا كن ثمره به هوش بياد.... غصه نخور مادر خدا بزرگه -

 ...فقط بيدار شو... بيدار شو ثمره اين تنها خواسته ي قلبي منه.... نگاهم دوباره برگشت به سمت ثمره

 ...قدمهام بي اراده از سي سي يو دورم كرد و به سمت بخش كودكان راه افتادم

 ....ولي... واي خدا چقدر كار دارم.... دفترچه ي بيمه.. بايد براش شناسنامه هم بگيرم.... انگار كه با ديدن دخترم آروم تر مي شدم

 ...شميم هم بي شناسنامه مي مونه.... ولي تا وقتي ثمره به هوش نياد و شناسنامشو نداشته باشم

 .پوشيدم و رفتم باال سرش) لباس استريليزه ي بخش هاي مراقبت هاي ويژه(گان 

 ....نستم نوازشش كنمخدارو شكر كه تو اين بخش از اون همه شيشه و دوري خبري نبود و مي تو

 ...درد اوالد كمر شكنه... خدا براي هيچ كس نياره

با انگشت سبابم پشت دست كوچيكش رو نوازش ... بچه ام خواب بود ولي سينش آروم تكون مي خورد و نشون مي داد كه هنوز زندست

 ...نرم و لطيف بود... كردم

 ...يم؟خدايا كي مي شد از اين بيمارستان منحوس نجات پيدا كن

 ....نگاهم رو از دستهاي كوچيكش كه پر از سوراخهاي قرمز بود گرفتم و رفتم پايين تر ولي نه
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 ...دلشو ندارم به اون انژوكت بزرگ كه توي مچ پاش فرو كردن نگاه كنم

 ....تو پاش بذارن بيچاره دخترم اونقدر به رگهاش سرم زدن و بدنش رو سوراخ سوراخ كردن كه مجبور شدن براي سرم يه انژوكت هم

 ...دوباره نگاهم رو باال آوردم

 ....صدامو مي شنوي؟ خوبي بابا؟ فكر كنم امروز رنگ و روت بهتره... بابايي... دخترم... شميم

 ...بهش گفتم زود خوب شه تا بياد پيش تو و باهم بغلت كنيم و از اين جا بريم... حال مامانتم خوبه

 ...گ رو نوازش كردمجاي سرن... اشك توي چشمام نشست

 .اي بشكنه دستشون كه دستهاي دخترم رو سوراخ سوراخ كردن

 ...خودم دعواشون مي كنم تا ديگه بهت آمپول نزنن

 ....با مامان ورت ميدارم وميبرمت .... بزار خوب شي.....ميبرمت از اينجا 

 ...رتونخودم مي شم سايه ي س... بي پناه و بي كس..... ديگه نمي ذارم تنها باشيد

 .قول مي دم ديگه نذارم بهت آمپول بزنن.... فقط بذار خوب بشي و مامان چشمهاشو باز كنه

 ...پس بيدار شو.... بهش شير بدي... تو مادرشي تو بايد بغلش كني... دخترم بهت نياز داره.... ثمره خوب شو... اشك ِگوشه ي چشمم رو گرفتم

 ...يو از پرستار حالشو پرسيدم و برگشتم سي سي

 ميثاق حال شميم خوب بود؟ -

 ...نمي دونم مامان فكر كنم بهتره -

 نكنه باليي سرش اومده باشه؟... ذهنم رفت سمت ثمره.... انگار كه يه خبري باشه.... و باز شد.... انگشتهاي مامان با استرس تو هم گره خورد

 مامان چي شده؟ -

 :موهاي نامرئي كه اصال نمي دونستم وجود داره يا نه رو كنار زد و گفت... رفتحلقه ي دستهاش از هم باز شد و به سمت روسريش 

 يه سوال بپرسم راستشو بهم مي گي؟ -

 ...دلم داشت به شور مي افتاد نكنه باليي... باسر فقط اشاره كردم 

 ...ميثاق اين بچه -

 ...ولي همون چيزي كه منو مي ترسوند داشت اتفاق مي افتاد... خدارو شكر ربطي به سالمتي ثمره نداشت... نفسمو دادم بيرون

يعني اگه دكتر هم نمي گفت من با وجود دو تا بچه و اين همه سال ... منظورم اينه كه دكتر مي گفت هشت ماهه به دنيا اومده.... اين بچه -

 ...و بالغ رو مي شناسم تجربه بچه ي نارس

 ...ولي مشكل اينجاست كه شما همش شيش ماه و نيمه كه ازدواج كرديد

 ...روسريش رو ول كرد و دستهاشو دوباره تو هم گره كرد ديگه نذاشتم ادامه بده

 ...آره مامان اين بچه نتيجه ي همون گناه منه -

 ...صدام مثل يه ربات سرد و خالي از حس بود
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 خاطر همين فرار كرد؟ پس ثمره به -

 ...فقط با سر تاييد كردم حرفي براي دفاع از خودم نداشتم

پس چرا بهم نگفتي؟ چرا به هيچ كس نگفتي؟ فكر نكردي اگه ثمره به زنداييت مي گفت يا اصال اگه داييت مي اومد و مي فهميد كه اين بچه  -

 ....دچند وقتشه اون وقت چه اَنگ هايي به ثمره ي بيچاره مي چسبي

 ...مي دوني اگه داييت شك مي كرد كه ثمره پاك نيست سرشو گوش تا گوش مي بريد و مي ذاشت لب جوب

 .چقدر گناه اين دختر رو شستم با خودم مي گفتم ببين دختره چه جوري پسرم رو زا براه كرده و از كار و زندگي انداخته.... واي خدا منو ببخش

 ...سر خودم بوده كه دختر مردم رو از خونه و زندگيش فراري دادهولي حاال مي بينم كه اين شازده پ

 ...آقاي احمدي مريضتون به هوش اومده -

 

 )نقطه سر خط(فصل هيجدهم 

 

 ...صداي گريه ي يه زن توي سالن مي اومد و مي پيچيد

 ...پلك زدم و تو همون نيم ثانيه ي پلك زدن ياد دخترم ذهنم رو پر كرد

 ...تخت تخت... خالي خالي... خالي بود... شكمم گذاشتم دست بي جونم رو روي

 چه باليي سرش اومده؟... دخترم... خدايا بچه ام

 :ناليدم... ولي اصال برام اهميت نداشت... درد زير شكمم پيچيد... نفهميدم با كدوم انرژي و قدرت نيم خيز شدم

 ...كجاست؟... دخترم... بچه ام -

پرستار ... مدم كه سرم و پايه ي سرم و خالصه هر چي كه كنارش بود ريخت زمين و صداي مهيبش منو هم ترسوندداشتم از تخت پايين مي او

 :هراسون اومد تو

 ...چرا از تخت اومدي پايين؟.... چي شده؟ -

 ...چه باليي سرش اومده؟ نيستش تو شكمم نيست.... دخترم -

 ...حالش خوبه... آروم باش -

 ...تورو خد راستشو بگو... نكنه مرده و داري بهم الكي مي گي؟... نكنه... هنوز وقت زايمانم نبود... مي گيدروغ ... پس كجاست؟ -

 ...دستم رو گرفت و به زور روي تخت نشوند

 ...اآلنم پيش مادر شوهرت توي بخش اطفاله... ـخه چرا اينقدر بي تابي مي كني؟ مي گم زنده است و صحيح و سالم -

 ...يه چيزيش شده ؟... به خاطر تصادف بود نه؟... چرا بستريش كردين؟... چرا بخش اطفال؟ -

سيستم تنفسيش مشكل داشت چند روز تو دستگاه مونده تا .... واي تو چرا اينقدر نگراني؟ بچه ات هشت ماهه به دنيا اومده بود.... نه.... نه -

 ...مشكلش حل بشه
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 ...يعني چي؟ من كه همه اش چند ساعته بي هوشم چند روز تو دستگاه مونده؟ -

 :پرستار لبخندي زد و گفت

پنج روزه كه تو بخش ... برو خدا رو شكر كن كه عمرت به دنيا بوده... تازه امروز صبح آوردنت تو بخش... ساعت؟ شيش روزه اينجايي -

 ...مراقبتهاي ويژه اي

 ..چي؟ چرا؟ من كه طوريم نيست -

سه روز فقط طول كشيد كه آب رو ..... تمام مايع كيسه ي آبت كشيده شده بود توي ريه و قلبت... ومدي مي گي طوريت نيستاآلن كه بهوش ا -

 .ساكشن كنن

 ..خانوم... به هرجهت برو خداتو شكر كن كه يه جورايي از اون دنيا ديپورت شدي

 ...خيلي وقته كه بيرون منتظره مي خواد بياد خانمشو ببينه شوهرت.. حاال بخواب بذار اين انژوكت بيچاره رو هم راست و ريست كنم

 ...پشت در؟.. يعني ميثاق؟... شوهر من؟... شوهرم؟

 ...يه جرقه تو ذهنم زده شد

 ...).اسمش ميثاق احمديه... باباش نگهش داره.... باباش.... اگه مردم... به باباش زنگ بزنيد.... ثمره انتظار(

 ...نكنه بكشتم يا... خود خرم بهشون شماره دادم واي حاال چي مي شه ...آره خودم بهشون گفتم

 ..ولي بازهم مي ترسم.... ديگه اينقدرهام سنگدل نيست كه زن زائو و مخصوصا از اون دنيا برگشته رو كتك بزنه..... نه فكر نكنم

 ...پرستاره رفت اونقدر فكرم مشغول بود كه اصال نفهميدم كي... با صداي تقه به در نگاهم چرخيد

 ...در باز شد و يكي عين ميثاق ولي با يه عالم ريش و سيبيل كه صورتشو به كل پوشونده بود اومد تو

 يعني اين ميثاقه؟ چرا اين شكلي شده؟ چرا انقدر الغر شده؟ اصال اين ديگه كيه؟

هيچي ... انگار كه كلي درد توي نگاهش خوابيده... دچقدر چشمهاش غمگين بو.. نگاهم از ريش و سيبيلش باالتر اومد تا رسيد به چشمهاش

 ...نگفت

 ...اصال نمي دونستم چي بگم... نگاهمو ازش گرفتم.... منم نكردم.... حتي سالمم نكرد

 ...بايد بگم ببخشيد يا اون بايد بگه ببخشيد؟ من بايد طلبكار باشم يا اون؟ اصال موقعيتم رو درك نمي كردم

 ....تو اين ماجرا كسي سرتر از اون يكي نبود... هر دو يكسان مقصر بوديم و تاوانمون رو هم پس داده بوديم.. يمهر دو اشتباه كرده بود

 ..كامال سر جاش محكم كرد.... پرستار اومد و خون روي دستم رو پاك كرد و آنژوكت رو با ده تا چسب اضافه

 كي مي تونم دخترم رو ببينم؟ -

 ...البته اگه بتوني و دخترت قبول كنه..... نش كه بهش شير بديبذار يكم بهتر بشي مي يار -

 ...دختر عزيزم..... فقط و فقط دخترم مهم بود... ولي من سعي مي كردم اون قسمت از اتاق رو توي ذهنم خط بزنم.... ميثاق توي اتاق بود

 خانوم پرستار كسي كه به من زد چي شد؟ -

 ...شوهرتم كه رضايت نداد... ه هوش بياييمنتظر بودن ب.... بردنش بازداشگاه -
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 ...تازه داشتم نسبتم رو باهاش هيجي مي كردم... با شنيدن كلمه ي شوهر دوباره نگاهم با نگاه افسرده ي ميثاق گره خورد

 شوهر ثمره=ميثاق

 ...حاال ثمره كيه؟ خوب ثمره منم ديگه

 من=پس ميثاق

 .بعد از اين همه درد و غم و مصيبت باز هم رسيده بودم سر جاي اولم... ولي من اين مساوي رو دوست نداشتم

 ...نقطه سر خط

 ....بعد از اون همه قولهايي كه به خودم دادم.... بعد از اون همه تنهايي

 ...مبازهم دوستش نداشت..... آدم شم و برگردم سر خونه زندگيم.... كه اگه راهي داشتم

 ...دلم نمي خواست جلوي مساوي من اسم ميثاق باشه

 ...نه بيشتر نه كمتر... يه تكيه گاه و يه پسر عمه... يه پناه... بلكه به عنوان يه همراه.... من ميثاق رو دوست داشتم ولي نه به عنوان شوهرم

ي روز دهم بهمن نمي ذاشت كه اين دل تنگي بيشتر از اين ولي سايه ..... هر چند تو اين چند وقته بيشتر از همه دلم براش تنگ شده بود

 .خودشو نشون بده

 .اين نگاه خيره آدم رو ديوونه مي كرد..... باز هم نگاهمو ازش گرفتم

 .بايد اول بچم رو ببينم..... فعال وقت فكر كردن و به دوش گرفتن اين نگاه خيره نيست

 ...حداقل خودم مي دونستم كه اون تقصير كار نيست.... اون كه گناهي نداشت.... ش زن و بچه اشبعد هم اون مرد بيچاره رو آزاد كنم تا بره پي

 ...اون آقا گناهي نداشت خودم حواسم پرت شد و دوئيدم تو خيابون.... خانوم پرستار من مي خوام رضايت بدم -

 ...استراحت كن تا بچه تو بيارن.... باشه مي گم بيان كارهاشو انجام بدن -

 ...صداي قدمهاي ميثاق تا دم پنجره رفت و دوباره سنگيني نگاهش رو قلبم مثل بختك افتاد

 ..باز هم نفهميدم كي پرستار از اتاق بيرون رفت

 ....سكوت.... باز هم سكوت و...... رسيد به پنچره يه نيم چرخ زد و تكيه شو داد به قاب و

 بزنه اصال براي چي اومده؟ براي چي داره منو با نگاهش له مي كنه؟خب اگه نمي خواست حرف .... يه سكوت ديوانه وار

 خب حرفي داري بزن اين چه مدل زجر دادنه؟

 ...اين نگاه بيشتر از صد تا فحش منو ويرون مي كرد... ناجور معذب بودم

 ....اومده بودولي انگار كه اين ميثاق براي دق دادن من ..... يه آزار.... يه متلك.... منتظر يه اشاره بودم

 .....ديگه داشتم كالفه مي شدم كه در زدن و

 .....پاره ي تنم.... واي خدا اين ني ني منه؟ دخترم

 .بوي خودش بچگي.... بوي بيمارستان و.... كلي بوي مختلف توي بينيم پيچيد.... به زور بلند شدم و گرفتمش تو بغلم

 ....ببوسمش و بوش كنم.... اينكه بغلش كنم..... رو مي خواستمتمام اين مدت همين .... بوئيدمش و اشكام جاري شد



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  كاربر  انجمن نودهشتيا   moon shine -   ي انتظارثمره                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٢٣ 

 .نازشون كردم.... دستاشو تو دستم گرفتم... زير لب مدام و مدام شكر خدا رو مي كردم

 ...دلم براش كباب شد.... پراز لكه هاي قرمز خوني..... واي پر از جاي سرنگ بود

 :پرستار بچه رو ازم گرفت و گفت

 ...لباستو بازكن تا ببينيم شيرت رو مي خوره -

 ...دستم به سمت دكمه ي اولم رفت كه ياد حضور مجسمه ي ميثاق افتادم

 ..حقيقتا روم نمي شد بخوام زير اون نگاه خيره كه كوچكترين مسئله هم از تيرس نگاهش بيرون نمي رفت به دخترم شير بدم

 ...همون شب كذايي خالصه شده بوداسما شوهرم بود ولي تمام رابطه ي ما به 

 .خودش موضوع رو گرفت... نگاهم كه به سمتش كشيده شد

 ...چون برگشت و با همون سكوت خالي زل زد به درختهاي توي قاب پنجره

 .پرستار ده دقيقه اي باهام كار كرد و راه و چاه رو نشونم داد

 ...دلم نمي خواست شير خشك بهش بدم خدارو شكر كه دخترم شروع كرد به شير خوردن به هيچ عنوان

 ...داشتم دكمه هامو مي بستم كه صداي تقه و

 عمه مريم؟ -

 جان عمه؟ حالت خوبه؟ -

 ...چقدر دلم براي نوازش يه آشنا تنگ شده بود.... گونه ام رو بوسيد و منو تو آغوش مهربونش حل كرد

 مغروري بودم كه اصال نمي دونستم معني گريه چيه؟ انگار كه نه انگار من همون دختر... اشكام دوباره جاري شد

 چرا مراقب خودت نبودي دخترم؟.... بهتري؟ نمي دوني تو اين چند روزه چي كشيديم -

 ...صداي دخترم بلند شد... حتي يه كلمه.... هيچي... هيچي به روم نياورد.. سرم رو از شرم انداختم پايين

 ...نمي خواين واسش اسم بذاريد؟ -

 ....ولي نگاه اون به دست من بود كه روي دست دخترم رو نوازش مي كردم.... هم به سمت ميثاق چرخيدنگا

 ...من دوست دارم اسمش رو شميم بذاريم تا نظر مادرش چي باشه -

 ...آخر سر حرف زد... طلسم سكوت رو شكست... آخيش حرف زد

 تو چي مي گي ثمره جان؟ شميم قشنگه؟ -

 ...شميم قشنگه... باشه...... اصال تا حاال اسمي مد نظرم نبوده.. نمي دونم عمه -

 ....فقط بايد زودتر براش شناسنامه بگيريد... پس منم با شميم موافقم -

 ...شناسنامه؟ ولي شناسنامه ي من كه اينجا نبود

 ...بايد زنگ بزنم بيارن... عمه شناسنامه ي من خونست -

 ...ثاق خفن تر از قبل ادامه داشتنگاه مي... دست بردم به سمت تلفن
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 ...اوضاع خيلي بيشتر از اون كه بايد تغيير كرده بود... ولي حاال.... مي دونم اگه قبال بود فوري واكنش نشون مي داد

هوش اومدن منو تو اين فاصله عمه هم رفت تا يواشكي به مامانم خبر به ... آدرس رو دادم تا بياد... چقدر خوشحال شد... به آذرنوش زنگ زدم

 ...با رفتن عمه بازهم سكوت برقرار شد... بده

 ...نمي دونم چرا تا اين حد معذب بودم.... اصال انگار با ديوار فرقي نداشت... اصال انگار نبود.. هيچي نمي گفت

 .....انتظار هر چي رو داشتم اال اين سكوت

 ....اصال چرا فرار كرده بودم.... چي كار مي كردم؟.... پيش كي بودم؟... چرا نمي پرسه تا حاال كجا بودم؟... چرا هيچي ازم نمي پرسه؟

هر وقت ديگه اي بود تا ته توي ماجرا رو در نمي آرود يه لحظه هم ولم ... الم تا كام حرف نمي زد و اين منو داغون مي كرد... هيچي نمي گفت

 ...ي كردنم

 ....محال بود بدون نظارتش بذاره كاري انجام بدم.... يا وقتي جايي بودم.... وقتي مدرسه مي رفتم

 ...و واقعا هم نبودم.....ديگه اون دختر قبلي نيستم.... ديگه براش ارزش ندارم... ديگه براش مهم نيستم.... ولي حاال انگار كه مي خواست بهم بگه

 ....كه داره از تنهايي مي پوسه كجا..... و داغون.... كجا واين ثمره ي خسته.... زبر و زرنگ ساده ....اون ثمره ي شير و

اون بيچاره هم يه ذره موند و با ديدن اخالق گند ميثاق يه بوسه رو گونه ي .... ميثاق حتي جواب سالمش رو هم نداد... آذرنوش با شناسنامه اومد

 ....شميم زد و رفت

 ...هيچ كس به فكر من نبود... هاييم به درد اومددلم براي تن

 ...سكوت سردش همچنان ادامه داشت... شناسنامه رو يه سره دادم به ميثاق

 .....اصال چرا شناسنامم پيششه؟... چي كارست؟... حتي نپرسيد كه اين دختر كيه؟

 ...مدلم طاقت اين همه سكوت رو نداشت و نمي تونستم هدفش رو از اين كار درك كن

 .....بر خالف اينكه فكر مي كردم ميثاق از اين بچه متنفره... فقط يه چيز رو مي دونستم

 .و همين منو مي ترسوند... نوازشش مي كنه.... بهش لبخند مي زنه و.... مي ديدم كه دوستش داره

 ...اين همه محبت براي بچه اي كه مي خواست از بين ببرتش زيادي عجيب بود

 ...ال شناسنامه و حرص و جوش رو تو دل من كاشتميثاق رفت دنب

 ....ولي حاال مي ترسيدم... تا حاال فكر مي كردم چون ميثاق بچه رو نمي خواد خيلي راحت مي دتش به من

 اگه نذاره بچه ام پيشم باشه چي؟ اگه بخواد ازم بگيرتش؟

 ...ر هم رديف مي شد و من دل نگران حضور شميم بودماتفاقات پشت س... مثل سگ پشيمون بودم كه چرا شماره ي ميثاق رو دادم

 ...منو نگران مي كرد... اين نگاه خفه و سنگين.. اين محبت ناب.... اين سكوت... يه حسي بهم مي گفت ممكنه از من بگيرتش

 ....اون بنده ي خداهم آزاد شد خب خدارو شكر كه.... مامور اومد و ازم رضايت نامه گرفت و گفت بقيه ي كارهارو با شوهرم هماهنگ مي كنه

 ...ميثاق دم دماي غروب با يه شناسنامه توي دستش برگشت

 ..يه شناسنامه مثل پاسپورت كه اسم من و خودش به عنوان پدر و مادر شميم احمدي ثبت شده بود
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 ......ده دفعه صفحه رو از باال تا پايين خوندم.... با ديدن شناسنامه كلي ذوق كردم

 ...ذوقم كور شد.... اسم ميثاق رو ديدم..... وقتي رسيدم به اسم پدر و..... ازدهمولي بار ي

ميثاق مي تونست ..... ولي اسم ميثاق هم توي شناسنامش بود و با اين اسم....حاال شده بود يه شهروند قانوني ...حاال شميمِ من يه شناسنامه داشت 

 ...پدرش انجام بده هر كاري رو كه قانون بهش اجازه مي ده به عنوان

 :عمه به ميثاق گفت

 ...كي مرخصشون مي كنن؟ -

 چه طور؟..... گفتم كارهاشو بذارم براي فردا..... شميم هم فردا مرخص مي شه.... ثمره مرخصه -

 ..خونه ي خودتون ثمره مي ياي خونه ي ما يا مي خواي بري... وسايل شميم رو هم با خودت بيار... از همين جا يه راست بيا خونه ي ما -

 ...چي جواب مي دادم؟ اينكه هنوز كه هنوزه نمي تونم قبول كنم كه كنار ميثاق باشم... به عمه نگاه نكردم

 .من هنوز مردد بودم كه بخوام اين زندگي رو شروع كنم يا نه.... سكوتم جو بدي رو به وجود آورده بود

 ...مخصوصا كه حاال با اين سكوت مزخرفش مي خواست بهم ثابت كنه براش ارزشي ندارم.... اصال مي تونم كنار ميثاق سر كنم؟

 ...رفت بيرون و صداي كوبش در توي ساختمون پيچيد... اصال صبر نكرد تا جواب رو مز مزه كنم... همين ترديد ميثاق رو شاكي كرد

 ي كني عمه؟ثمره جان آخه چرا لجبازي م -

مدام يه پاش پيش تو بود يه پاش پيش ... تو نمي دوني تو اين چند روز چي كشيد.. هم شميم رو دوست داره.... چرا متوجه نيستي ميثاق هم تو

 ..چرا داري به خودت و اون بد مي كني؟... شميم

 .هيچي... ولي شما هيچي نمي دونيد... عمه شرمنده -

اين رو تازه ... ولي نگفت كه بچه اي هم تو كار بوده... همون هشت ماهه پيش بهم گفت چه اتفاقي افتاده... ي دونمنه اتفاقا من همه چي رو م -

 ...فهميدم

 ...با خصوصياتي كه از ميثاق مي شناسم مي دونم كه شماها رو چشمش مي ذاره.... مادر بچه اش... تو زن عقديش هستي.... شماها زن و شوهريد

 :بغض كردم

مي تونين ..... ه شما مي توني بهم تضمين بدي اگه برگشتم بهم سركوفت نزنه و به خاطر اينكه از خونه فرار كردم شميم رو ازم نگيره؟عم -

 ...تضمين بديد كه دوباره كتكم نزنه و حبسم نكنه و آزارم نده؟

 ...باره اذيتم نمي كنهخودتون كه ميثاق رو بهتر از من مي شناسيد از كجا مطمئن باشم با همون اخالقش دو

 ...اصال تو اين چند ماه يه كس ديگه اي شده..... تو نمي دوني... به خدا عوض شده... اذيتت نمي كنه -

هر چي بخواد براش ... تعصب بي جا خرج نمي كنم... ديگه بهش گير نمي دم.. قول مي دم جبران كنم... مدام به من مي گفت بذار ثمره برگرده

 ...تا تو آسايش زندگي كنهفراهم مي كنم 

 ......ولي عمل كردن بهش براي ميثاق خيلي سخت تر از اونيه كه شما فكر مي كنيد.... گفتنش براي شما راحته... نه.... نه عمه -

 ..قبول دارم كه ميثاق عوض شده يعني هر دومون عوض شديم ولي اين نمي تونه تضميني براي راحتي من باشه
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 ...آدمي كه به همه شك داره و به همه گير مي ده هيچ وقت نمي تونه عوض بشه... يهذات ميثاق عوض نشدن

شما ها رو خيلي دوست داره مخصوصا شميم ... نه به خدا عوض شده تو نمي دوني از وقتي كه اومده بيمارستان چقدر دل نگرون تو و شميم بود -

 ...بذار زندگيتون سر پا بشه... برگرد ثمره جان... رو

 ...نمي ذارم اذيتت كنه... هم از طرف ميثاق... هم از طرف خودم.... بهت قول مي دم من

 ...عمه نمي دونست كه داره با اين حرفها دلشوره ي وجودم رو هر لحظه بيشتر مي كنه... سرم رو به سمت پنجره چرخوندم

 ...اين از تمام حركات و وجناتش معلوم بود... ميثاق شميم رو دوست داشت

تكليف .... و اگه براي تنبيه من مي خواست از شميم استفاده كنه و اون رو ازم جدا كنه... اين هم از حركاتش معلوم بود..... دست من شاكي بوداز 

 من چي مي شد؟

 ...ذهنم آشفته و درهم و برهم بود... نه خسته ي جسمي بلكه خسته ي فكري. خسته بودم... پرستار كه اومد چشمهامو روهم گذاشتم

اگه نمي ... من با خودم عهد كردم ديگه بهش زور نگم... بذار هركاري مي خواد انجام بده... زور كه نيست.. نمي خواد برگرده.... ديدي مامان -

 ...اجباري نيست... خواد با من زندگي كن 

محاله بذارم با خودش ... اون دخترمه... داره مطمئنا مي تونه همون جوري كه اين چند ماه رو سركرده باز هم سركنه ولي قضيه ي شميم فرق

 ...ببرتش

- اين چه حرفيه كه مي زني؟... هشت ماهه كه دختر ثمره است... چي داري مي گي ميثاق؟ اگه شميم ده روزه دختر توا 

نه به اآلن كه اينقدر ... بكشهنه به اون وقتي كه مدام حبسش مي كردي و اجازه نمي دادي نفس ... نه به اون شوري شوري نه به اين بي نمكي

 ....راحت مي گي بره

 ...بايد سعي كني مثل زنجير تو هم قفلشون كني نه اينكه همين تار مورو هم پاره كني و بگي برو به سالمت... شماها يه خونواده ايد

 ...ير و مراقبت بازهم فرار كردديدي كه با اون همه گ. تجربه ي اين چند ماه خيلي چيزها رو عوض كرده... من نمي دونم مامان -

 ...درست جلوي جفت چشمام..... از توي خونه ي خودم

 ...پس بهتره زور بي خود براي موندنش نزنم... وقتي تونسته همچين كاري كنه

 با اون همه غيرت و تعصب حتي ندونم كه تا حاال كجا بوده؟... شما فكر مي كني برام راحته

 ...فكر مي كني وهم و خيال اين چند ماه كه كجا زندگي كرده و زندگيشو چه جوري مي گذرونده يه لحظه راحتم مي ذاره؟

 ...ولي ديگه مجبورش نكنم كاري رو به زور انجام بده... هر روز نگران باشم.... حاضرم هر روز حرص بخورم. ولي نه

 ...)اجازه نمي دم ازم دورش كنه.. دختر منه... م مال منهشمي... يه بار ديگه هم مي گم.... يه بار گفتم

 ...مي دونستم ميثاق عاشق شميم مي شه و مي خواد ازم دورش كنه... به خدا مي دونستم كه همچين اتفاقي مي افته....... مي دونستم

 ...نمي ذارم دخترم دست كسي كه مي خواست بچه اشو بكشه بيفته... ولي من نمي ذارم

 ....همون جور كه تا حاال رفتم.... فرار مي كنم. ..مي رم

 ....وگرنه.... اگه بخوام شميم رو داشته باشم بايد برم... بايد برم... مي رم و نمي ذارم حتي انگشتش بهش برسه
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امكان ... ني مي كردبختك روز دهم بهمن هميشه روي سينه ام سنگي... من به خونه ي ميثاق برنمي گشتم... يه چيز مثل روز برام روشن بود

 ...نداشت بتونم با اين واقعيت كنار بيام

 ..دست دخترم رو مي گيرم و مي برم... پس مي رم... نمي تونستم اون همه درد و زجر و بدتر از اون تحقير و خواري رو فراموش كنم

 

 )نقشه(فصل نوزدهم 

 

چند روزم هست كه اينجام يه حموم درست و حسابي ... ردا با خودم بيارميه سري وسايل هست مي خوام ف... ميثاق جان مادر من مي رم خونه -

 ...شكر خدا ثمره و شميم هم خوبن... هم نرفتم

 ..ثمره هنوز خوب نشده از پس شميم برنمي ياد... صبح قبل از ترخيص شدن بيا دنبالم كه باهاتون باشم

 ....باشه مامان مي خواي بيام برسونمت -

تو عاشق ثمره اي ولي داري با . هم خودت مي دوني هم من. اين بهانه هاي الكي رو هم بريز دور. بمون يكم باهاش حرف بزننه تو پيش ثمره  -

 ....لجبازي اونو از خودت دورتر مي كني

 ..اين كه صبح قرار بود بره دنبالش بهترين فرصت بود... دوباره ذهنم رفت پي نقشم

 ...نمي دونستم شميم تو كدوم بخش بستريهبايد برم ولي آخه چه جوري؟ من حتي 

 ...بايد صبر كنم تا شميم رو براي شير دادن بيارن... در كه پشت سرشون بسته شد چشمهام رو توي حدقه چرخوندم

 ...آره همينه بايد شميم پيشم باشه شايد اونوقت بتونم از بيمارستان فرار كنم

 .تا صبح يه لحظه هم مژه نزدم... مصب تموم نمي شدال.... هيچ وقت اون شب بلند رو فراموش نمي كنم

 ...ساعت شيش صبح بود كه پرستار براي چكاب اومد.... ولي از شانس بد من شميم رو نياوردن

 ا بيداري؟ حالت چه طوره؟ -

 ...فكر كنم گشنشه.. فقط نمي دونم چرا دخترم رو نمي يارن تا شير بدم..... ممنون... بهترم -

 :خون گرفتن گفتدر حال فشار 

 ..مي گم بيارنش -

... خب مثل اينكه دعاهام ثمر داد... خورشيد طلوع كرد و من با چشمهايي هراسون نظاره گر چرخش عقربه هاي ساعت بودم تا شميم رو بيارن

 ...آوردنش

 .فكر كنم تا ساعت هفت ديگه درها رو باز مي كنن... نگاه به ساعت كردم هنوز هفت نشده بود

 خانوم پرستار شوهرم بيرونه؟ -

 ...تا ده دقيقه ي پيش كه اين جا بود مثل اينكه رفت دنبال مادرشوهرت -

 ...تا پرستار رفت بلند شدم... حاال بهترين وقته. خيلي خوبه. خوبه... لبم خنديد
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وانفسا رگ دستمم مي بريد و اونوقت خر بيار و ممكن بود تو اين ... سرم رو بستم و از انژوكت جدا كردم وقت نداشتم كلشو از دستم باز كنم

 ....باقالي بار كن

 ...دست عمه درد نكنه همه شو شسته بود... خوبه اين لباسهامه. كمد لباس رو زير و رو كردم

 ...ساك رو باز كردم و بقيه ي لباسهامو توش گذاشتم... شلوارمو پام كردم و چادرم رو روي سرم انداختم

 ...بچه رو پيچيدم توي پتو و گذاشتمش مابين لباسها..... حت درست كردميه جاي نرم و را

 ...در ساك رو نيمه باز گذاشتم و رفتم پشت در... خدارو شكر بعد از كلي شير خوردن خوابش برده بود

 .....دهنم خشك شده بود و دست و پام مي لرزيد... قلبم مثل گنجشك مي زد

........................... 

 ...ولي نمي دونم چرا همين كه پامو از تو بيمارستان گذاشتم بيرون يه چيزي مثل خوره افتاد به جونم... تم مي رفتم دنبال مامانداش

 ...ولي مي دونستم نگرانم و قراره يه اتفاقي بيفته... نمي دونستم..... نگران چي رو... نمي دونم چرا بيخود نگران بودم

 ...ده بود كه مثل ديونه هاي زنجيري دور زدم و تخت گاز برگشتم به سمت بيمارستانهنوز چند كوچه تا خونه مون

 ...مهم اين بود كه بايد شميم و ثمره رو مي ديدم تا خيالم راحت بشه. مهم نيست كه مامان منتظره مي تونه با آژانس بياد

 ...رم گذشتداشتم مي رسيدم به بيمارستان كه يه زن چادري با يه ساك توي دستش از كنا

 ...چقدر شبيه به ثمره بود... نگاهم ناخواداگاه به سمتش كشيده شد

 ...هرچند صورتش ديده نمي شد ولي گفته بودم كه هيكل ثمره از دور چراغ مي زد

 .احساسم مي گفت كه اون زن ثمره است... اون شونه هاي پهن و قد بلند رو هر كسي نداشت

 ...به ثمره ي من باشه اونم اينجا؟ دم بيمارستاني كه ثمره بستريه؟ مگه مي شه يه نفر تا اين حد شبيه

 ..ماشين رو شل كردم و نگاهمو از آيينه بهش دوختم

 ...همزمان شماره ي بيمارستان رو گرفتم... دنبال زن راه افتادم.. با ترديد ماشين رو پارك كردم... دلم مي گفت زير اون چادر ثمره است

 ...م با خانوم ثمره انتظار صحبت كنممي خواست.... سالم -

 ...گوشي چند لحظه -

 ...نگاهم همچنان پي اون زن بود... چند ثانيه مكث

 ...خانوم نعمتي مريض شماره ي هفت كجاست؟ -

 همون كه قرار بود امروز مرخص بشه؟ -

 ....آره همون -

 چه طور؟... نمي دونم داشت به بچش شير مي داد -

 .....زنگ بزن نگهباني.... نيست -

 ....ديگه گوش ندادم حاال ديگه مطمئن بودم اون ثمره است و اون ساك
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 ...واي شميم توي اون ساكه

اگه قرار بود يه بار ديگه ثمره و شميم رو از دست بدم .. با آخرين توانم دوئيدم.... دوئيدم.. دوباره با نگاهم جستجو كردم داشت ازم دور مي شد

 ....اين بار ديگه نمي ذاشتم ثمره بره... نمي ذاشتم... دم رو هيچ وقت نمي بخشيدمخو

يه بار گزيده شده ... برخالف تمام حرفام برخالف تمام شعارهايي كه مي دادم امكان نداشت بذارم ثمره حتي يه ميلي متر از كنارم جم بخوره

 ..بودم امكان نداشت دوبار از يه سوراخ نيش بخورم

 .....چادر باز شد و چهره ي بهت زده ي ثمره جلوم ظاهر شد... تو فرعي كه بازشو گرفتم و محكم كشيدم پيچيد

 ...حق داشت اون همه تعجب كنه خودمم باورم نمي شد كه پيداش كنم كار خدا بود كه به دلم انداخت

 ...احسنت به اين همه هشياري و شناخت..... كلي تو دلم ذوق كردم

 ...شميم آروم تو ساكت روي يه مشت لباس توي ساك نيمه باز خوابيده بود... زدم و ساك رو از دستش قاپيدم چادرش رو كنار

 .بچه اي كه تمام اميد و آرزوهام شده بود..... شميم منو.... واقعا داشت بچه ام رو مي دزديد... از خشم مي لرزيدم

و .. نگاه غضبناكم رو بهش دوختم... ولي اون ميثاق واقعا مرده بود..... هش مي دادماگه ميثاق سابق بودم همين اآلن يه درس درست و حسابي ب

 :غريدم

.. شميم مال منه. برام مهم نيست ولي حق نداري شميم رو با خودت ببري....... هرجايي كه دوست داري... تو اگه مي خواي بري مي توني بري -

 ..نمي ذارم با خودت ببريش... دختر منه

هر باليي ... اين فكر رو از سرت بيرون كن كه بذارم هر غلطي كه خواستي كني و... م يه عمر بي بابا بزرگش كني و دخترم حسرت بكشهنمي ذار

 ...كه خواستي سر اين طفل معصوم بياري

حتي به مغزت هم خطور نكنه  مي توني برگردي به همون خراب شده اي كه اين چند ماه رو توش سر كردي ولي... انتخاب با خودته.... تو آزادي

 ...كه بذارم شميم ر وبا خودت ببري

 ...حتي از تصور از دست دادن شميم دست و پام يخ مي كرد... برگشتم و دستم رو دور ساك محكم تر كردم

 ...واقعا چطور مي تونست تا اين حد سنگدل باشه؟ 

اونقدر اين حادثه سريع اتفاق افتاد كه به نظرم بهترين كار از بين بردن اين بچه موقعي كه فهميدم حاملست شوكه شدم و متاسفانه ..... قبول دارم

 .....بود

 ...محاله.. نه محاله بذارم با خودش ببرتش... حتي يه لحظه هم به نبودش فكر نمي كنم.... بوئيدنش.... ولي حاال با ديدنش

 ....تورو خدا صبر كن... ميثاق صبر كن -

 .كردم و گوشهام رو روي البه و زاري ثمره بستم سرعت قدمهام رو بيشتر

 ...ميثاق... بذار برات بگم.... ميثاق نبرش -

 .ساك رو گذاشتم روي صندلي عقب و سوئيچ رو انداختم.. درهارو قفل كردم..... دزدگير رو زدم نشستم توي ماشين

 ...ثمره با كف دست به شيشه مي كوبيد
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 ...ولي خودم رو به نشنيدن مي زدم... .مي فهميدم... داشت التماس مي كرد

نمي ذاشتم اسير دست يه الف بچه ... مسئله ي يه عمر زندگي پاره ي تنم بود... ديگه كوتاه نمي اومدم... امروز به حد كافي شاكيم كرده بود

 ...بشه

 ...پاره ي تنم.... شميم دخترم بود... فرق داشت ولي بحث شميم.... اگه مي خواست بره جلوش رو نمي گرفتم.... دلم نمي اومد ثمره رو آزار بدم

 ...پامو رو پدال گاز فشردم و بدون حتي يه نيم نگاه راه افتادم

 ...و با سرعت گرفتن ماشين شروع كرد به دوئيدن پشت سر ماشين.. دستهاي ثمره روي شيشه كشيده شد

 ...چشمهاي اشكيش ناراحتم مي كرد ولي ديگه خيلي دير شده بود ثمره توي ازدحام خيابون گم شده بود

..... 

بردش و آغوشم رو از وجودش تهي .... خدايا بردش و دستهام رو خالي گذ اشت... شميم رو برد... از غصه تا خوردم و روي زمين نشستم

 ....بردش...... كرد

 ...شميمم رو..... دخترم و.... بچم رو مي خواستم... مثل ابر بهار مي گريستم.. شدن و نگاهم كردن تك و توكي از كنارم رد

 ...و با همون لباسهاي خاكي يه دربست گرفتم و راهي خونه ي عمه شدم... چادرم رو دوباره به سر انداختم... به زور خانم ها بلند شدم

 ...ولي با ديدن من دهنش از تعجب وامونده بود... د بيروندرو كه زدم عمه پشت در بود و با يه ساك اوم

 ....چي شده؟ اين چه وضعيه؟ مگه قرار نبود ساعت يازده مرخصت كنن؟ ميثاق كجاست؟ شميم -

 :با گريه گفتم... بغضم تركيد

 ...اصال نمي دونم كجا رفت.... دخترم و... عمه ميثاق شميم رو برد -

 :مزمه كردعمه مثل اينكه نفهميده باشه ز

 .....مگه.. براي چي برد؟ مگه قرار نبود باهم برگرديد... شميم رو برد -

 خانوم اين كرايه ي ما چي شد؟ -

 ...عمه مي شه حساب كنين من يه قرون پول همراهم نيست -

=================== 

 ....بيا اين شربت رو بخور و درست بگو ببينم چي شده -

 ...با شرمندگي سرم رو انداختم پايين. .شربت رو يه سره رفتم بال 

منم ديدم براي اينكه ميثاق نتونه كاري كنه ... شنيدم كه ميثاق مي گفت شميم رو به من نمي ده... من ديشب تمام حرفاتونو شنيدم... من -

 .....بهتره

 :يه نگاه به چهره ي منتظر عمه كردم و به آرومي و با شرمندگي ادامه دادم

 ....ولي ميثاق منو پيدا كرد و شميم رو ازم گرفت و رفت... تا ميثاق ازم نگيرتش.... شميم رو ور دارم و برمديدم بهتره  -

 ...دستم به دامنت يه كاري كن.. از صبح بهش شير ندادم... تورو خدا بچه ام گرسنست... عمه
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 :عمه با بهت پرسيد

 ...جي مكه؟ چقدر قسي القلبي تو دختريعني مي خواستي شميم رو بدزدي؟ مي خواستي بري حاجي حا -

 ...شاكي شدم و برآشفتم... من حق داشتم راجع به دخترم تصميم بگيرم... به هق هق افتادم

 مردي كه شش ماهه پيش وقت دكتر گرفته بود تا بچش رو بكشه لياقت نگه داري از شميم رو داره؟... چرا نبايد مي بردمش؟ هان شما بگو -

 ...ضربه كاري تر از اون بود كه فكر شو مي كردم... ر از اين نمي شدچشمهاي عمه گشادت

 ...اونوقت بخواد سقطش كني؟ نه دروغ مي گي... ميثاق مثل چشمهاش شميم رو دوست داره... اصال باور نمي كنم... باور نمي كنم -

 :ناليدم

 دم؟فكر مي كنيد چرا رفتم؟ چرا فرار كر... كاش دروغ بود... كاش دروغ بود -

... به خاطر اينكه همون شبي كه عقدم كرد منو برد به خونش و بهم گفت كه ساعت پنج عصر فرداش وقت دكتر گرفته تا بچه رو سقط كنم

 ...چون بچه كوچيكه با چند تا آمپول دخلش اومده... مي گفت اين كار خيلي راحته.... باورت مي شه عمه

 ...عمه سرش رو با تاسف تكون داد و با كف دست كوبيد توي صورتش

 ...ببين چه اتفاقهايي افتاده و من نفهميدم... واي ببين چه جوري از زندگي پسرم غافل شدم... واي بر من -

 ...بعد ادعاي مادريمم مي شه؟.. واي برمن

عد كه مي فهمه زن ِعقديش حاملست براش وقت دكتر مي گيره كه بچشو ب... پسرم دختر مردم رو بي سيرت مي كنه و يه بچه پس مي اندازه

 خداي من چي مي شنوم؟... بندازه

پسر من دو ماه مونده تا عقدش پرده ي ... بگم داداش شرمنده... چي برم بهش بگم؟... ديگه چه جوري مي تونم تو روي داداشم نگاه كنم

 ...دخترت رو زده و يه بچه تو شكمش كاشته

چون شازده پسرم مي خواسته نوه ات رو سر به نيست كنه و دخترت هم از ..... حاللم كن كه دخترت فراري شده.... روم به ديوار.... اداشبگم د

 ...ترسش فرار كرده

 آخه يكي نيست بهم بگه به تو هم مي گن مادر؟... واي برمن ِگناهكار كه نتونستم اين پسر رو خلف بار بيارم.... واي بر من

 ...اي خدا من اومدم اينجا تا يه راهي جلوي پام بذاره حاال داره براي گذشته ها مويه مي كنه... ون عمه بلند شدشي

ميثاق بلد نيست حتي براش شير خشك درست .... يه كاري كن... تازه از بيمارستان مرخص شده.. عمه تورو خدا گريه نكن شميم گرسنست -

 ...از دست نرفته يه كاري كن عمه تا بچه ام... كنه

 .عمه به خودش اومد و ديد حق با منه نجات جون شميم از اعم واجبات بود

 ...همين كه وصل شد صداي گريه ي شميم تو گوشي پيچيد... زنگ زد به ميثاق و زد رو بلند گو

 ميثاق كجايي؟ شميم پيش تو ا؟ -

 ...كرد شميمم داشت گريه مي..... دلم ريش شد... صداي گريه واضح تر شد

 :گوشي رو از عمه گرفتم
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 .اون بچه گشنست... شميم رو برگردون.... تو رو به جون اون كسي كه دوستش داري.... ميثاق؟ الو مي شنوي؟ تورو به خدا -

 ....صداي پوزخند ميثاق توي گوشي پيچيد

حاضرم از گرسنگي ... نمي ذارم دستت به شميم برسه ..بذار يه چيزي رو براي بار اول و آخر بهت بگم .... حدس مي زدم... پس اون جايي؟ -

 ...تلف بشه ولي دست آدم بي مروتي مثل تو نيوفته

 ...ميثاق -

اين پنبه رو از تو گوشت بكش بيرون كه بذارم شميم رو با خودت ببريش و بي پدر بزرگش ... ديگه با طناب تو توي چاه نمي رم.. ميثاق و درد -

 ....كني

 :اره گرفتعمه گوشي رو دوب

نكنه چون اون دفعه نتونستي با آمپول دخلش رو بياري حاال .... بيارش اينجا تا از گشنگي هالك نشده.. دعواي شما دوتا ربطي به بچه نداره -

 ...قصد كردي اونقدر گشنگي بهش بدي كه تموم كنه

 ...مامان -

... بچه اي كه به خاطر اشتباه خود تو به وجود اومده..... ماهشو بخواد بكشه؟كه بچه ي دو ... من اينجوري پسر بزرگ كردم؟... مامان و زهرمار -

 ....بعد باهم مي شينيم و حرف مي زنيم... همين اآلن بيارش اينجا

 ....ولي فعال شميم واجب تره... اگه باز هم به نظرت مشكلتون حل نشد مي تونيد بريد پيش مشاور

 .ولي موضوع اآلن فرق مي كنه..... قبول دارم اشتباه كردم... ماهه پيش بود شرمنده ام مامان اون قضيه مال شيش -

نمي تونم ... باورت مي شه مامان؟ بچه ي منو گذاشته بود تو يه ساك دستي و داشت با خودش مي برد... ثمره داشت صبحي شميم رو مي دزديد

 ...ازم نخواه برگردم.... مامان

 .من دخترم رو ول نمي كنم كه هر باليي بخواد سرش بياره... ولي بايد دور شميم رو خط بكشه.... آزادهبه ثمره هم بگو اگه مي خواد بره 

 ....ميثاق -

سعي مي كنم زودتر كارهاي طالق رو رله كنم كه از اين .. به ثمره هم بگو بره در پناه خدا... مامان ديگه به من زنگ نزن چون جواب نمي دم -

 ...بالتكليفي در بياد

 ....دقيقا همون چيزي كه ازش مي ترسيدم داشت اتفاق مي افتاد.... مي خواست منو طالق بده و شميم رو ازم بگيره... شيونم بلند شد

 ....گوشي رو از دست عمه قاپيدم ولي صداي بوق اشغال تنها صدايي بود كه مي اومد

 

 )تمنا(فصل نوزدهم 

 

 ....عملنا به گه خوري افتاده بودم.... كردشميم داشت گريه مي .. عمه داشت گريه مي كرد

 ...دخترم رو كجا برده؟.... خدايا كجا برم دنبالش؟... هر كاري بخواد مي كنم فقط شميم رو ازم نگيره... به خدا ديگه نمي برمش



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  كاربر  انجمن نودهشتيا   moon shine -   ي انتظارثمره                         

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٣٣ 

 ...اون كه جاي ديگه اي نداره... آهان حتما مي ره اونجا.... خونه اش

 ....بلند شدم

 كجا داري مي ري؟ -

 ....اون از پس هيچ كاري بر نمي ياد..... بچه ام گرسنست.... بايد شميم رو ببينم... مي رم خونه اش -

 :عمه با چشمهاي خيس و گريون گفت

 .ثمره نرو بمون شايد بيارتش اينجا -

 ...قه هم نمي تونم سر كنمبدون بچه ام يه دقي.... بچه ام عمه..... عمه شما پسرت رو بهتر از من مي شناسي وقتي بگه نه يعني نه -

 ...فقط بذاره شميم پيش من باشه... حاضرم تا عمر دارم كلفتيشو كنم

 ....و وقتم قد نمي داد تا برم و برگردم.... از شانسم كليد هم توي خونه ي آذرنوش مونده بود.... راهي خونه ي ميثاق شدم

 .به پنجره نگاه كردم پرده تكون خورد... نكرد باز... زنگ زنگ... زنگ زدم.... رسيدم دم اون خونه ي منحوس

 ...باز هم باز نكرد.... كوبيدم به در.... مصرتر شدم... مي دونستم شميمم اينجاست... پس اين جاست

 ...مردم از كنارم رد مي شدن بعضي ها بي تفاوت بعضي ها كنجكاو بعضي ها دلسوز

 ...شم بگيرم تا هر دو با هم آروم شيمفقط مي خواستم شميم رو تو آغو. ولي برام مهم نبود

 ..باز هم كوبش در

 ....شميمم گرسنست.... بازكن التماست مي كنم باز كن..... اشكاي جاريم رو پاك كردم و دوباره ضربه به در.... بازكن خواهش مي كنم

گريه مي كردم و با كف دست مي .... زنگ زدم.. .در زدم... اون سيزده تا پله ي كذايي رو رد كردم و رسيدم به در بسته... آخر سر باز شد

 ...كوبيدم به در

 ...تو رو به جون شميم قسمت ميدم تورو به قرآن بذار بيام تو... ميثاق مي دونم خونه اي -

 ...واي بچه ام بي حال شده از زور گريه... صداي شميم مثل يه موج بهم رسيد

 ...اشك مي ريختم و باز هم التماس مي كردم.... زار مي زدم.... ماس مي كردمفقط الت.... ديگه نفهميدم دارم چي كار مي كنم

صداي گريه ي شميم كمتر ... تعجبم از اين بود كه دو واحد ديگه واقعا نبودن يا نمي خواستن بيان كمك..... هيچ كس نبود بگه خرت به چند

 ...درست مثل يه بچه گربه كه تو تله مونده باشه... شده بود

... بي انصاف تورو خدا بذار الاقل بهش شير بدم... داره هالك مي شه... بذار بچه ام رو ببينم.. ثاق يه عمر كلفتيت رو مي كنم كنيزيتو مي كنممي -

 ...داره از دست مي ره

تو يه قفس زندانيم كني اصال حاضرم ... ديگه گه بخورم همچين غلطايي كنم.... نمي برمش... تورو به همون خدايي كه مي پرستي قسمت مي دم

 ميثاق؟... ولي بذاري كنار بچم باشم

سر خوردم و پايين در .... انگار داشت خوابش مي برد... دستام ديگه نايي براي به در كوبيدن نداشت صداي شميمم كمتر و كمتر مي شد

 ...و باز كوبيدم... نشستم
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.... ميثاق التماستو مي كنم... بايد زيرش عوض بشه... گرسنست.... ولي اون بچه چي؟ شميم شير مي خواد.. اصال من نه... چه طور دلت مي ياد -

 ...اين درو باز كن

 ...صورتم را با پشت آستينم خشك كردم و دوباره به در كوبيدم

حاال چه طور شده كه قلبت شده مثل يه ... نمي ذاشتي خم به ابرو بيارم.. شتي گريه كنمنمي ذا..... برات عزيزم... هميشه مي گفتي برات مهمم -

 تيكه يخه؟

 ...صدام آروم تر شد و ضربه هام در حد اشاره

عت چند سا... ولي آخه اون بچه چه گناهي كرده؟.... دختري كه فرار كرده به درد الي جرز ديوار مي خوره..... مي دونم ديگه دوستم نداري -

 ....من زحمت كشيدم تا به اينجا رسيده.... نذار تمام اون خون دل خوردنها حروم بشه... هم نيست كه از بيمارستان آورديش

از سگ كم ترم ... اصال هر كاري دوست داري انجام بده... بيا منو بزن... اگه از دست من شاكي هستي... اگه از من بدت مي ياد... ميثاق اون بچته

 ....هر كاري بخواي برات انجام مي دم.... چرااگه بگم 

... فقط بذار بهش شير بدم.... بگو نفس نكش مي گم چشم.... مي گم چشم... بگي دهنتو ببند و اصال حرف نزن... بگي بيرون نرو مي گم چشم

 ...بچه ام شير مي خواد... مي شنوي.... سينه هام پر شده ميثاق

نمي دونم چقدر گذشت كه ... كم كم التماس رو رها كردم و هاي هاي گريه ام تمام خونه رو ورداشت... دمصداي شميم رو ديگه اصال نمي شني

 ...صداي تقه ي در منو پروند

ديگه برام مهم نبود كه ميثاق توي ... شميم رو بغل كردم بچه ام بي حال و لخت شده بود... نفهميدم خودم رو چه جوري توي اتاق پرت كردم

 ....ده و داره با دريل نگاهش منو سوراخ مي كنهاتاق وايسا

... بيچاره شميم هم گرسنه بود... فقط لباسم رو باز كردم و شروع كردم به شير دادنش.... اصال بهش نگاه نكردم كه ببينم داره چي كار مي كنه

 ....هم خسته

 ....فرقي هم نداشت كه شير مي خوره يا نه... بود اون فك قشنگش مدام درحال مكيدن... دو دقيقه چرت مي زد... دو قلپ مي خورد

بچه داشت از دست مي رفت اونوقت آقا ريلكس وايساده و نگاهش ... عجب بي انصافي بود اين مرد.... حتي توي خواب... مدام فكش مي جنبيد

 ...مي كنه

 .پتو پهن كردم و شميم رو روش خوابوندم و در آخر يه.. شير شميم رو دادم و آروغش رو گرفتم پاهاشو شستم و زيرشو عوض كردم

... 

 .حاال آروم تر شده بودم و تصور مجازات فكرم رو اشغال كرده بود

 ...ميثاق توي پذيرايي نشسته بود و نگاهش به در.... اونقدر دوري از شميم آزارم داده بود كه هر چي مي گفت با سر قبول مي كردم

 ....ازم گرفتهمين كه از در بيرون اومدم نگاهش رو 

 .....نشستم روي مبل و زل زدم بهش

 خوابيد؟ -
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 ....با سر تاييد كردم

 :نفسي تازه كرد و گفت

اشتباهي كه هنوز كه هنوزه دارم تاوانش رو با گوشت و ... چون يه بار يه اشتباه غير قابل جبران مرتكب شدم.... مي دوني چرا گذاشتم ببينيش -

 ....وگرنه با كاري كه تو كردي محال بود بذارم دستت به شميم برسه.... بيايي تا شايد بار گناهم كمتر بشه گذاشتم... پوست خودم پس مي دم

تو اصال مي دوني با زندگي من چي كار كردي؟ اصال برات مهم بودم يا فقط به چشم يه آدم رذل بهم نگاه مي كردي كه مي خواد تورو از 

 آرزوهات جدا كنه؟

نه باباي تو و نه باباي خودم هيچ كدوم به .... وگرنه.... ي كه هر كاري برات كردم به خاطر به دست آوردن دلت بودهچرا هيچ وقت نفهميد

 ...دختراشون اجازه نمي دادن دبيرستان رو تموم كنه يا بخواد بره دنبال ورزش

 ...ور شديهر قدمي كه برداشتم تو ده قدم ازم د..... هميشه پسم زدي.... هميشه ازم دوري كردي

 ....چرا قبول نداره كه از ته دل دوستش دارم؟.... هميشه پيش خودم مي گفتم چرا نمي تونه محبتم رو ببينه؟

تو اون لحظه اي كه تو داشتي از اون پسر سوال مي كردي من رو دفن كردي و سنگ .... تا اينكه اون روز تورو با اون پسر ديدم.... چرا... چرا

 .قبرم رو گذاشتي

 .تو منو نابود كردي.... كاري كه تو كردي و با حماقتي كه من در مقابل تو مرتكب شدم ديگه جايي براي محبت باقي نموند با

 ....تو نيم وجب بچه كه خيلي راحت مي تونستم رامت كنم و خودم با نادونيم و محبت بيش از حدم خرابت كردم منو از بيخ و بن سوزوندي

 ولي تو چي كار كردي؟.... كار و زندگيم.... اون ماشين.... اين خونه..... يه زماني همه چيزم براي تو بود

درست فرداي عقدمون منو با كوله باري از عذاب رها كردي و رفتي و حتي يه لحظه هم به اين فكر نكردي كه ..... آتيش زدي به من و رفتي

 ...مي دوني چه حرفهايي شنيدم مي دوني تو اين مدت چقدر خود خوري كردم..... ر صدد جبرانشايد من از كرده ام پشيمون باشم و د

. كسي كه شب رو بيرون از خونش سر مي كنه ثمره ي من نيست.... تو ديگه ثمره ي من نبودي.... مي دوني وقتي كه رفتي خودتو تو من كشتي

 .....ن ببره همسر من نيستكسي كه به خودش جرئت مي ده تا حريم خونواده رو از بي

ولي اين دعا .... هميشه برات دعا مي كردم تا سالم باشي و دلت خوش.... هميشه از خدا مي خواستم بهت كمك كنه تا به راه خالف كشيده نشي

 ...راي كمك نداشتهمسرم نمي كردم بلكه براي يه دختر فراري اين دعا رو مي كردم كه از قضا حامله بود و كسي رو ب.... رو براي ثمره

 ....مي دوني وقتي به بابات گفتم كه رفتي گفت ديگه دختري به اسم ثمره نداره.... مي دوني تا چند وقت كارم شده بود گشتن و گشتن

 اشتباهي رو مرتكب شدم كه هيچ وقت و هيچ جوري نمي تونم جبرانش كنم ولي خودت بگو واقعا فرار از. من بهت بد كردم خودمم مي دونم

 ....خونه و از دست دادن تمام همراهانت كار عاقالنه اي بود؟

 روزهايي كه توي بي خبري سر مي كردم با خودم مي گفتم يعني اآلن كجاست داره با كي زندگي مي كنه؟ شبها چي كار مي كنه؟

 نكنه ازش سوءاستفاده كنن؟ نكنه سرش كاله بذارن و مهريه شو دودره كنن؟

 ...مدام مدام مدام به خودم لعنت مي فرستادم... مدام خودمو سرزنش مي كردم... مي رفتممدام با خودم كلنجار 

 ثمره اآلن كجاست؟... سوال هر لحظه و هر دقيقه ام اين بود
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 ....تو درست گفته بودي بي خبري از تو بيشتر از هر چيزي آزارم مي داد

 ...عذاب جهنم همين شده بود برام... اينكه ندونم كجايي و چي كار مي كني

اينكه . اينكه همه من جمله خونوادت طردت كنن. حقم بود تا زجر بكشم ولي خودت بگو به اين همه خواري و خفتش مي ارزيد.... درسته كه

 ..بگن ديگه دختري به اسم ثمره ندارن

 .ولي وقتي ديدمت فهميدم ديگه برام مهم نيست كه بدونم.... يه وقتي دوست داشتم بدونم كجايي

 ...اون دختر معصوم و حاضر جواب با اين زن پخته زمين تا آسمون فرق داشت... چون تو ديگه ثمره ي من نيستي

 .ديگه به هيچ عنوان بهت اطمينان ندارم تا دخترم رو دستت بسپارم. فقط يه چيز رو بهت مي گم

 ...پس فكر اينكه بذارم لحظه اي آزاد باشي رو از سرت بيرون كن

 ....كراتو كن اگه خواستي با شرايط من كه مطمئنا صد برابر سخت تر از قبله ادامه بدي كه هيچف. من مي رم

بهتره بيشتر از اين همديگه رو آزار نديم و لعنت براي همديگه .... اگه نه همين امشب بهم بگو تا فردا براي طالق و كارهاي جدايي اقدام كنم

 .....نخريم

 .از همون اول انتخابم معلوم بود. نيازي به فكر كردن نبود... مدمدر كه قفل شد تازه به خودم او

 ...حتي تو يه قفس هم زندگي كنم.. حاضر بودم به خاطر شميم

 ...ولي لحظه اي رو بي شميم سر نكنم... زنداني بشم... حاضر بودم حبس بشم

 ...دوباره مراسم از سرگرفته شد... صداي گريه ي شميم من رو به خودم آورد

باز خدارو شكر كه تمام وسايل الزم رو داشت وگرنه نمي دونستم بدون پوشك و با در بسته ي ... ير دادن، آروغ گرفتن، پوشك عوض كردنش

 ...خونه چه جوري سركنم

 ...تازه نگاهم به اتاق افتاد... بعد از نيم ساعت كه مراسم با خوابيدن شميم خاتمه يافت

 .....انگار كه اون اتاق سرد و خالي و اون موكت قهوه اي با اون لك تيره مال يه جاي ديگه بود.. .خونه اصال يه جور ديگه شده بود

كه همشون يا صورتي ... در و ديوار پر از عروسك و اسباب بازي هاي جالب و رنگ و وارنگ بود... اينجا درست مثل خونه ي يه آدم بچه دار بود

 ...بود يا قرمز

پس اين همه عروسك .... ميثاق حتي نمي دونست كه بچه مون دختره.... تعجبم از اين بود كه تا قبل از تصادف.... .همه هم از دم دخترونه

 خوشگل و ناز از كجا پيدا شده؟

 ...پس وقت نكرده بياد خونه رو تزيين كنه..... به قول عمه بيست و چهار ساعته هم توي بيمارستان بوده...

همه چي مرتب و منظم ... انگار نه انگار كه اين خونه همون خونه ي نفرين شده است.... تازه داشتم متوجهي تغييرات مي شدم... اومدم بيرون

 ....رفتم تو آشپزخونه... سرجاش بود

اونم بدون پول و با اين درِ قفل .... دنمي شد كه بي شام سر كر... در فريزر رو بازكردم كه شام درست كنم.... دقيقا مثل يه آشپزخونه ي واقعي

 ...شده
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 ...مخصوصا كه اآلن هم بايد به خودم مي رسيدم و هم شميم از وجودم تغذيه مي كرد

 ....چي كرده... مادرشوهر گرام... اوه عمه خانوم... يه نگاه به فريزر تا خرخره پر انداختم

چه يه ... چه... غذاهاي رژيمي ميثاق يه طرف و مايع كتلت و انواع خورشت فريزري و. ..از شير مرغ تا جون آدميزاد تو اين فريزر پيدا مي شد

 ...عمه خانوم غوغا به پا كرده بود... طرف ديگه

 ...و دوباره يه سرويس بيست دقيقه اي به شميم.. سه پيمونه هم برنج خيس كردم... يه بسته قرمه سبزي گذاشتم بيرون تا يخش باز بشه

 ..يكي از تي شرتهاي جذب ميثاق رو كش رفتم و چپيدم تو حموم... و تن وبدنم حسابي نوچ بودلباس نداشتم 

 ....ولي به پنج دقيقه نرسيده كه با صداي شميم خودم رو گربه شور كردم و مجبوري اومدم بيرون

 ...ديگه واقعا داشتم هالك مي شدم..... دوباره شير و آروغ و خواب و شير و آروغ

 ....ي نخورده بودم و حاال بعد از اين همه حرص و جوش و بشور و بساب رو به موت بودماز صبح هيچ

 ........من كه مادرش بودم داشتم از پا درمي اومدم چه برسه به اون.... ميثاق با چه جرئتي مي خواست از شميم مراقبت كنه؟... من موندم

 ....وباره پام كردم و لباس ميثاق رو هم به تنهمون شلوار رو د... موهام رو خيس خيس شونه زدم و بستم

اينم از ... با اينكه همش هشت روز بود كه زايمان كرده بودم ولي خدا رو شكر زياد شكمم تابلو نشده بود. يه نگاه تو آيينه به خودم انداختم

 ....خواص مفيد ورزش مستمر

 .شب بود كه غذا حاضر و آماده بودنه ... ازگشنگي دل ضعفه گرفته بودم. رفتم سراغ برنج دم كردن

 ...اين بار شيرشو كه دادم نخوابيد و زل زد به اطراف... دوباره صداي شميم... مي خواستم تنهايي غذا بخورم ولي تو مرامم نبود تك خوري كنم

 ..ش غرق مي شدواي چشمهاشو اونقدر سياه بود كه آدم تو.... مثل سيبي كه از وسط رنده اش كردن. خيلي شبيه ميثاق بود

 ...دوباره خوابش برده بود... بهم نگاه نمي كرد ولي من باز هم از ديدن اون دو تا تيله ي مشكي لذت مي بردم

 ...مخصوصا كه خودم هم تازه مرخص شده بودم و احتياج به مراقبت داشتم... اصال نمي دونستم اين همه اذيت مي شم.. واي چقدر سخته

 ...ساعت ده و نيم شب بود... نگاهم به ساعت بچگونه ي اتاق كه چشم هاي متحرك داشت افتاد. ..كليد كه توي در چرخيد

 ...شميم رو گذاشتم رو زمين و با يه سالم خشك و خالي اعالم وجود كردم

 ...شام رو كشيدم و يه سفره ي دو نفره ي كوچيك چيدم... ولي به روي خودم نياوردم... نگاهش روم ثابت بود

شايد پنج دقيقه زير اون نگاه ميخي غذا خوردم كه به خودش اومد و لباس عوض كرد و ... بدون حتي يه نيم نگاه شروع كردم به خوردنبعد هم 

 ...نشست سر سفره

 ..بد يا خوب بايد باهاش مي ساختيم. به هر حال اين زندگي ما بود

باز هم صداي .... ولي چايي رو به لب نبرده.... و نشستم رو مبل يه نفرهچايي ريختم ... شام تو سكوت محض و تيغ نگاه هاي ميثاق خورده شد

 ...گريه ي شميم

 ....بعد از سرويس هزارم.... بلند شدم و خودم رو براي نيم ساعت كار مفيد مهيا كردم... اوف

 .....و سوزن دوخته باشنمنتظر بودم به حرف بياد ولي انگار لب هاش و با نخ ....... چايي يخ كردم رو عوض كردم و نشستم
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 ....ولي ميثاق باز هم خيره به اون ليوان نيم خوره بود... آشپزخونه رو مرتب كردم... ظرفها رو شستم... چاييمو خوردم

چون .. .من از عاقبت كار مي ترسيدم... مطمئنا زندگي تو اين خونه با در بسته شكنجه زا نبود... خواهش مي كنم لب بازكن تا تنبيهم مشخص بشه

 . هميشه عقوبت كارم رو به شكل بدي بهم برمي گردوند

 

 )ويرانه هاي دل من(فصل نوزدهم 

 

 ......از اون همه پوشك عوض كردن و شيردادن تا حدي كاسته شده و كارمم كمتر شده.. يه ماه از اون روز گذشته و شميم چهل و پنج روزه است

 ...نه اينكه فكر كني بزرگ شده و كارم شده خوردن و خوابيدن نه

 ...ولي به هر حال قلقش دستم اومد و باهاش كنار اومدم

 ...خونه ي عمم نيستم.... نه... خونه ي مامانمم نيستم.... نه.... نه خونه ي ميثاق نيستم.... حدس بزن؟.... مي دوني اآلن كجام؟مطمئنا نمي دوني

 ...بذار برات از همون شب بگم... گمبذار برات ب

 ...هر كاري از ميثاق برمي اومد... ترس توي وجودم نشسته بود... آخر شب منو نشوند و گفت كه مي خواد ببرتم

 .....تمام وسايالت رو جمع مي كني... بهم گفت فردا مي ريم خونه اي كه توش زندگي مي كردم

 ...اصال نمي خوام چيزي اونجا بمونه..... هر چيزي.... ريهر چي رو هم كه براي شميم گرفتي برمي دا

 ....چون اصال ديگه قرار نيست به اونجا برگردي

 ...صبح فرداش در حالي كه ميثاق توي ماشين نشسته بود و شميم رو تو آغوشش گرفته بود زنگ خونه ي عزيز رو زدم

 ..سالم عزيز -

 ...سالم به روي ماهت بيا تو-

 ...كجايي تو دختر؟

 خوبي عزيز؟... زير سايه ي شما -

 پس كو بچه ات؟... آذرنوش گفت زايمان كردي... نمي گي دل نگرون مي شيم؟... رفتي بي خبر... الحمدهللا بهترم -

 ....پيش باباشه -

هميشه روي يه پاشنه  در... يه روزش خوشي يه روزش غم.... زندگي همينه... خوب كاري كردي مادر... باباش؟ پس باالخره آشتي كردين؟ -

 ...اسمش رو چي گذاشتي؟.... نمي گرده

 ....شميم -

 كجاست حاال؟ موندن خونه؟ -

 ...دم در هستن -

برو بيارشون كه مي خوام جفت .... برو مادر... يعني تو اين كلبه خرابه يه پياله چايي پيدا نمي شه؟... چرا نيورديشون تو؟.... واي خاك به سرم -
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 ...مگل ها تو ببين

 ....چيزه -

 ...بذار اصال خودم مي يارمشون... چيه روت نمي شه؟ -

 ...به خدا نمي خوام... عزيز نه -

 ...عزيز چادرش رو انداخت سرشو از پله ها سرازير شد... ولي قبل از اينكه جمله ام تموم بش 

 ...حداقل اين جوري آبروريزيش كمتر بود... به خاطر همين روم نشد برم دم در.... مي ترسيدم ميثاق حرفي بزنه يا كاري كنه

 ...صداي عزيز تو راه پله پيچيد

 ...واي خدا عين مامانشه.. قدم رنجه كردي.. خوش اومدي... بفرما بفرما

رسيده ... ايشااهللا عروسيشو ببينيد.. خدا بهتون ببخشدش... زنده باشه... الهي... انگار كه همين اآلن از تو حموم دراومده... جل الخالق واي لپاشو

 ...بودن دم خونه و من تو چارچوب در منتظر قيافه ي ميثاق بودم

 ....نه مثل اينكه وضعيت سفيده... تا تشخيص بدم وضعيت قرمزه يا سفيد

مرداي قديم مگه ... واهللا به خدا خيلي شانس داري... حداقل يه چندتا چايي بريز شوهرت خسته اومده... مادر چرا وايسادي؟... اي واي ثمره -

 ....بچه بغل مي كردن

ماشااهللا آقا ميثاق هم كم ... ولي مرداي اآلن همه كمك حال خانماشون هستن.... عارشون مي اومد حتي بچشون رو ببوسن.... براشون افت داشت

 ...از خوبي ندارن

 ....خوبي از خودتونه عزيز خانوم -

 ...زنده باشي -

ميثاق دزد هم دست من نمي سپره بياد بچه اشو بده دست .... چه دل خجسته اي داره اين عزيز جون.... همراه ريختن چايي پوزخندي هم زدم

 ....من

 ...خودم كردم كه لعنت برخودم باد.... ديگه بهم اطمينان نداره... دو دستي كندمبا كاري كه كردم گور اعتماد ميثاق رو 

 ...ولي عزيز زبل تر از اين حرفها بود... مي ترسيدم عزيز بند رو آب بده وبه ميثاق بگه كه همه چيز رو مي دونه... چايي رو گذاشتم جلوشون

كه از زن حامله ات جدا شدي؟ خدا شاهده اين چند وقته مثل جفت چشمام مراقب حتمي كارت خيلي واجب بوده .. خب ماموريت چه طور بود؟ -

 ....خودش و بار شيشه اش بودم

 ....دمت گرم عزيز كه آبروم رو حفظ كردي... يه نفس عميق كشيدم

 .....عزيز رو با اون فك خستگي ناپذيرش براي ميثاق گذاشتم و رفتم سراغ جمع و جور كردن وسايل

 ...صداي ميثاق مي اومد... داره همه ي اين اساس هارو ببنده؟ حاال كي حال

 ...مي گفت مادري رو در حقش تموم كرديد... ثمره خيلي از شما تعريف كرده... مرسي عزيز خانوم -

 ....ببين چه جوري داره زبون مي ريزه.. اي ميثاق كور شده
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 ..من كي از عزيز پيش تو تعريف كردم كه خودم خبر ندارم

 ...كلي ذوق كردم... ن جوري غر غر مي كردم كه صداي سالم و عليك آذرنوش هم اومدهمي

 ...پيش خودم گفته بودم ديگه نمي بينمش و ديدارم باهاش مي افتاد به قيامت

 ....خالصه مراسم زيباي رو بوسي به نحو احسنت اجرا شد... ماچ و موچ و تف مالي صورت و بغل كردن سفت و خورد شدن استخونمون

 داري مي ري؟ -

 .آره ديگه بايد رفع زحمت كنيم -

 )ادامو درآورد.... (بايد رفع زحمت كنيم... گم شو -

 :نفسي تازه كرد و گفت

خدا ... باز هم خدارو شكر كه آشتي كرديد راستي چقدر دخترت نازه... از يه طرف خوشحالم و از طرف ديگه ناراحت... دلم برات تنگ مي شه -

 ..بهت ببخشدش

 ..ممنون جيگر خانوم ايشااهللا عروسي شما -

كه تو اين وانفساي بي شوهري رو دست عزيز .... پيدا كردي يه دونه از اون رسيده ها و ترگل ورگل هاشو برام سوا كن... اوه كو شوهر -

 ...نترشم

 :خنديدم و گفتم

 ...ترشيده... نترس نمي ترشي -

 :يه نگاه به وسايل كردم

 آذرنوش مشماي كلفت داري كه اينارو توش بچپونم؟ -

 ...آره صبر كن بيارم -

 ...احساس مي كردم حرفي مي خواد بزنه... آورد و شروع كردم به بسته بندي

 چيه آذري چي مي خواي بگي؟ -

 ...درمون مامان درآمدم ثابته ولي خرج ِ دوا... خودت كه وضع و حال مارو مي بيني... راستش نمي دونم چه جوري بگم -

 ...تا آخرش رو خوندم

شماها تو بدترين شرايط زندگيم كه جايي براي خوابيدن ... هر وقت داشتي بده..... اصال بمونه پيشت.... كي از تو پول خواست؟.... خفه شو آذر -

 .نداشتم به دادم رسيديد

 ...بزني كالهمون تو هم مي رهبه خدا يه بار ديگه از اين حرفها ... اونوقت بيام ادعاي پولم رو كنم

 ...آخه -

 ...نمي خوام از صبح تا شب نگران پول باشي و به اون صاحبخونه ي خير نديده التماس كني.. من تو رو مثل ثمين دوست دارم... آخه بي آخه -

 .هرخرجي ندارم خوا.... تازه ديگه پيش آقامونم.. هر وقت داشتي پسش بده... به عنوان قرض.. بمونه پيشت
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 :چشمهاش درخشيد

 .چاكرتم آبجي ثمره -

 .ما بيشتر -

 ...سوسك زير دمپائيتيم -

 ....اَه آذر -

 .مثل خر مونده بودم تو گل...به خدا نمي دونستم چي كار كنم -

 ...آقا خره..... البته بال نسبت -

 ..يه دونه زد تو پس سرمو دوئيد بيرون

 ....يعني قراره چه باليي سرم بياد؟.. شديگه نمي تونستم ببينم... لبخندم كمرنگ شد

وسايلي كه خريده بودم كم از .... تعجب نكن.... خرده ريزهامم تو يه ساك ريختم و گذاشتم كنارشون... وسايل هارو دسته كردم گذاشتم كنار

 ....يه سيسموني مجهز نداشت

 ....قرار بود تمامشو كارگرها بار بزنن و بيارن. ميثاق آماده بود

 ....كه از در راه پله اومديم پايين مرد صاحبخونه و مرد همسايه رو ديديم همين

باورش نشده بود فكر مي كرد قپي .... خب حق داشت بهش گفته بودم شوهرم ده تاي تورو يه تنه حريفه... چشمهاي مرد همسايه متعجب بود

 ....اومدم

 آقا شوهرتون هستن؟... سالم ثمره خانوم -

 ....ق احمدي، ايشون هم آقاي صيفي صاحبخونمونبعله آقاي ميثا -

انگار يه دفعه اي تمام خون بدنش رو ... بعد هم سفيد... بعد كبود شد... يعني اول زرد شد.... تا اينو گفتم رنگ مرد همسايه به كل پريد

 ...كشيدن

 ....حقته مردك هوس باز. ته دلم قيلي ويلي رفت

 ....كم كم بايد رفع زحمت كنيم... خوشبختم ببخشيد اين چند وقت خانمم مزاحمتون بود -

 ....يه نگاه مشكوك به مرد همسايه انداخت كه دست پاچگيش زيادي تابلو بود

 شما هم همسايشون بوديد؟ -

 ....با اجازتون خوشحال شدم جناب احمدي.... بعله من طبقه ي سوم زندگي مي كنم -

 ...خدايي مرد داشتن خيلي خوبه حداقل آدمهاي گرگ صفتي مثل اين بشر حساب كار دستشون مي اومد.... سيم ثانيه نيست شدتو عرض 

================ 

خالي .... سرد سرد.... پر از درخت... يه جايي خارج شهر كه حتي نمي دونستم كدوم سمت مي شه.... يا خدا اينجا ديگه كجاست؟. ماشين وايساد

 ....هيچ كس نبود.... جمعيت از
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 ....يعني تا چشم كار مي كرد يه جاده ي خالي و بي نام و نشون بود و اثري از حيات ديده نمي شد

 ....آدم از سكوت سردش قبض روح مي شد.... بعد از سه ساعت رانندگي مستمر معلوم نبود منو تو كدوم جهنم دره اي آورده

يعني هيچ كس ديگه .... خدايا اينجا ديگه كجاست؟ آخر دنيا؟ چقدر خلوته... هنوز تو شوك بودم... ين رو برد توماش... پياده شد و در رو باز كرد

 يعني قراره من تواين جزيره ي متروك به تنهايي سر كنم؟... اي به عقلش نرسيده بخواد اينجا خونه بسازه

 ....و يكي جوون از خونه دراومدنهمين كه از ماشين پياده شديم دو تا زن يكي نحيف و سال خورده 

 ...سالم زليخا... سالم ننه رقيه -

 ...از صبح منتظرت بوديم... خوش اومدي.... سالم ميثاق جان -

 ....اين خانوم مادر شميم هستن اين هم دخترم شميم... نشد ننه كارم به خنس خورد دير شد -

با اين حرفها مي خواد چي رو ثابت كنه؟ اينكه هنوز .... فقط گفت مادر شميم... مميا خانو.... يا زنم.... گفت مادر شميم حتي نگفت همسرم

 ....اينكه منو ديگه نمي خواد... نبخشيدم

 ...هوا سرده بچه مي چاد.... خوش اومدي مادر بفرما تو -

زده تا پله مي خورد كه مي رفت تو ايوون توي خونه هم فرقي با بيرون نداشت يه خونه ي وياليي قديمي مثل خونه هاي شمال نزديك به ده پون

 ....دو تا هم اتاق داشت كه پايين پله ها جا خوش كرده بود

 .يعني من بايد اينجا زندگي كنم؟ با وجود اين همه پله كه آدم جرئت نداره با بچه پايين بياد. سرم از ديدن اون همه پله گيج رفت

 ....آدم فريز مي شه.... دا بيرون چقدر سردهواي خ. ما رو بردن تو همون دو تا اتاق پاييني

 ...خدايا اين نعمت رو از ما دريغ نفرما چقدر اين زير گرم و راحته. نشستم زير كرسي

 ....بهش حق مي دادم يه كله داشت از صبح مي روند.... ميثاق خان مثل خان هاي قديمي يه پاشو جمع كرده بود و يه پاشو دراز

 ....ميثاق تمام وصيتها شو كرد و منو گذاشت و رفت... خوشش حسابي سر حالمون آورد يه چند تا چايي با عطر

رن حاال من مونده بودم تو خونه اي كه حتي يه دونه تلويزيون خشك و خالي هم محض نمونه توش نبود و دوتا زن تنها كه معلوم بود ماموريت دا

 ....تا چهار چشمي منو بپان

 .بود و وحشت داشت كه شميم رو بدزدمبيچاره ميثاق چشمش ترسيده 

 ....درحالي كه نمي دونست حتي اگه در خونه رو هم قفل نمي كرد باز هم جلد خودش بودم

اگه شميم رو بردارم و برم و باز هم ميثاق پيدام كنه ديگه بايد دور شميم رو .... اون يه بار اشتباه بهم ثابت كرده بود بار ديگه اي در كار نيست

 ...خط بكشم

 ...مخصوصا كه ميثاق خونه ي آذرنوش رو ياد گرفته و من ديگه جايي براي پناه گرفتن نداشتم

دلم يه جاي دنج و يه سر پناه محكم مي خواست كه بدون نگاه هاي سراسر ... دروغ نمي گم خودمم از اين همه خونه به دوشي خسته شده بودم

 ...نمتحقير و خيره ي مردم زندگيم رو با شميم شروع ك

خيابون هاي تهران به هيچ وجه امن نبود و من اين رو با تموم پوست و .... ديگه دوست نداشتم فرار كنم و خودم رو آواره ي كوچه و خيابون
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 ....گوشتم حس كرده بودم

با آذرنوش كل كل مي ... وقتايي كه تو خونه ي آذرنوش بودم تنها نبودم.... حاال كه يه ماه از اون روز مي گذره تازه مي فهمم تنهايي يعني چي

 ...كردم و سرمو با عزيز و داستان هاي زمون جوونيش گرم مي كردم

يعني حواسشون بهم هست ولي باهام حرف نمي ... منو نديد مي گيرنزليخا و ننه رقيه علنا .... ولي اآلن هيچ هم صحبتي به جز شميم ندارم

 ....زدن

 ...خودم سرخورده.... دلم غمگينه و..... دلم مرده است... يه ماهه كه بي كسم و تنها كسم شده شميم... حاال يه ماهه كه تنهام

 ....رها كرده يه ماهه كه ميثاق حتي يه تلفن خشك و خالي هم نزده و منو اينجا تنها و بي كس

 ....يه وقتهايي به خودم فحش مي دم كه آدمِ حسابي فرار كردنت ديگه چي بود؟ كه حاال بخواي تقاصشو پس بدي

 ...اگه قرار بود صد بار ديگه هم به عقب برگردم باز هم اين كاررو انجام مي دادم. چاره اي نداشتم... ولي يه وقتهايي هم با خودم مي گم

 ...براش هيچ فرقي با چوب لباسي خونه نداشتم... ت ولي چه برگشتني؟ صد رحمت به قديمشامروز ميثاق برگش

 ...تنها كلمات رد و بدل شده اين ها بود

 ....چيزي الزم نداري؟.. شميم چه طوره؟.... خوبي.... سالم

 ...نامه شد تمام... والسالم.... همين و همين

توي اون خونه توهم زا با دوتا خدمتكاري كه از ترس سرگردوني حاضر نبودن كه دو ... تاحساس مي كردم تهي شدم از هر حس زيباي خلق

 ....كالم باهام حرف بزنن دق مي كردم و مي پوسيدم

نازش مي كرد و من هر روز بيشتر از ديروز دلم براي گذشته ها .. كلنجار مي رفت.... باهاش حرف مي زد.... ميثاق جلوي روم با شميم خوش بود

 ....مي كشيد پر

قدم هاي بعدي ... قدم اول رو من كج برداشتم و به واسطه ي اون قدم.... ميثاق تو نوع خودش مرد خوبي بود... يه بار ديگه هم بهت گفته بودم

 ....هم كج برداشته شد

 ....تا ثريا مي رود ديوار كج.... خشت اول گر نهد معمار كج

 ...ثمره جان چي دلت مي خواد؟... چي دوست داري؟. ي خواست مثل سابق بهم بگه خانوممدلم م... حاال قصه ي ما هم شده خشت اول

 ...دلم براي لمس اون همه محبت زير پوستي و اون همه نگاه عاشق تنگ شده بود

ولي چرا خودم رو .... نمي دونستم دوستم داره اين رو همه مي دونست.... نمي دونم چرا اين همه حس رو مي ديدم و خودم رو به اون راه مي زدم

 به نفهمي زدم؟

و  چرا نخواستم باور كنم كه مي شه با ميثاق زندگي كرد؟ چرا نخواستم به خودم بقبولونم كه ميثاق هم مثل هر مرد ديگه اي يه روي خوش داره

 ....يه روي بد

 ..راست و پوست كنده به ميثاق مي گفتم دلم مي خواست زمان به عقب برگرده و من همون وقتي كه دوست متين مزاحمم شد حقيقت رو

رو واقعا اگه بهش مي گفتم ديگه هيچ كدوم اين اتفاق ها نمي افتاد و من هنوز داشتم با ميثاق سر چادر سر كردن كل كل مي كردم و عيش دنيا 
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 ....مي بردم

دستش مي ديم اون چيز مي شه حكم كيميا و ما حسرت  تا وقتي كه چيزي رو داريم قدرش رو نمي دونيم و وقتي كه از... ما آدم ها همين هستيم

 ....گذشته ها رو مي خوريم

 ....بعد از يه هفته روز و شب وشب وروز كه ميثاق كنارم بود رفت و دلم رو افسرده تر از سابق جا گذاشت

 . كاش مي شد برم... تنگ شده بود... رهگذرها... عابرين... دلم براي هياهوي خيابون ها... دلم مي خواست من هم مي تونستم باهاش برم

=================== 

 ...شميم سه ماهه و ده روزش بود كه يه اتفاق عجيب افتاد... دوم دي بود خوب يادمه

 ...امروز ميثاق رو ديدم يعني همون صبح اول صبحي قيافه ي نحسش رو مشاهده فرمودم

 :كرد و گفتصدام ... تعجبم از اين بود كه اينجا چي كار مي كرد

 .صبحونت رو بخور بيا تو مهمون خونه كارت دارم -

 ....يا خدا ديگه چه خبره؟

 .حتما دوباره مي خواد امر بفرمائه و بنده هم اجرا كنم

 حتما پيش خودت مي گي چه تو سري خوري بودم مـــــــن؟

 ...ولي دارم بهت مي گم مادر نشدي كه ببيني به خاطر بچه ات حاضري همه كاري كني

 ...بدون دقدقه ي صاحبخونه و مردهاي هيز بيرون... يه جاي خواب و استراحت... بعد هم زير سايه ي ميثاق بودن زياد هم بد نبود

 ...مي توني به تنهايي و با دست خالي از پسشون بر بيايباور كن وقتي تنهايي همه ي اينها برات مي شه يه معضل شكنجه زا كه ن

 ...و اون وقته كه كم مي آري و گرگ ها دورت رو پر مي كنن و هر كدوم منتظرن يه تيكه از بدنت رو مال خودشون كنن

 ....دهبايد تو موقعيت قرار بگيري كه بفمهمي فضاي بيرون از خونه هميشه نا امنه و هميشه ترس و اضطراب آزارت مي 

اصال نمي ... خب چون از فاميل نبوده مطمئنا نمي توني حدس بزني.... حدس بزن كي همراهش بود؟... ميثاق تنها نبود..... رفتم تو مهمون خونه 

 ...توني بگي كي باهاش بوده

 ....البته يه دختر خانوم... يه خانوم... خب بذار خودم بگم

 .و هاي كالس... و متاسفانه فوق العاده زيبا... خوش هيكل... شيك پوش... حدودا بيست و چهار ساله

 ....ابروهاي باال رفته از تعجبم رو آوردم پائين و با يه لبخند گول زنك سالم كردم... اصال كالسش كال به ما نمي خورد

 اومده؟اين كيه؟ چي كارست؟ با ميثاق چه مي كنه؟ اصال چرا تو اين بيغوله ....از فضولي داشتم دق مي كردم

 ...سالم -

 ...دخترك بلند شد

 سالم احوال شما؟ -

 ..اداهات منو كشته... واي چه لفظ قلم
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 ....ميثاق جان معرفي نمي كني؟.... به مرحمت شما -

 .و من خودم رو به خاطر همچين جمله ي سراسر مسخره اي توبيخ كردم.... يه لبخند شيطنت آميز گوشه ي لب ميثاق جا خوش كرد

 ....لعنتي از كجا به ته اسم ميثاق چسبيد "جان"مم نمي دونم اون پسوند اصال خود

 ....ولي خب يه جورهايي براي نشون دادن قدرت توي خونه الزم و ضروري بود

 ....دستش رو دراز كرد

 ...پرستار بچه... سارا محبي هستم -

 ...دوباره پرش ابروهام

 ....اين پرستار ِبچه مدل جديد ِ كه ما نمي دونستيم؟... ره كه ده تا دست به سينه داشته باشهپرستار بچه؟ مگه يه بچه ي سه ماهه چقدر كار دا

خدايا حاضرم تمام داراي ام رو بدم تا يه لحظه فقط يه لحظه مغز اين بشر رو برام بشكافي و من .... نگاهم رو صورت شوخ و شنگ ميثاق چرخيد

 ...بدونم چه نقشه ي پليدي تو سرشه

 ....ر مقام جواب دادن بر اومدميثاق د

 ...گفتم خانوم محبي رو هم براي كمك كردن بيارم... ديدم هنوز سرحال نشدي و زليخا هم از پس كارهاي تو و خونه بر نمي ياد -

 ....ولي ما احتياجي به ايشون نداريم -

 ....تمام سعي ام رو كردم كه محترمانه عذرش رو بخوام ولي باز هم نشد

 ...تو اين جور فكر مي كني ولي كسي كه تصميم گيرنده است منم -

 ...صداش رو بلند تر كرد

 ...زليخا... زليخا -

 ...زليخا با بچه ي توي بغل پيداش شد

 ....خانوم محبي هستن تو فقط كافيه به كارهاي خونه برسي.... از اين به بعد پرستار جديد شميم... شميم رو بيار پيش خانوم محبي -

 ...منم زليخام... خوشبختم خانوم محبي -

 ...مي شه شميم رو ببينم.... مي توني منو سارا صدا كني... منم خوشبختم عزيزم -

 ...شميم رو از بغل زليخا قاپيدم... قبل از رسيدن دستش به شميم... دوست نداشتم شميم رو در آغوش بگيره... ته دلم ريخت

 ...برگشتم سمت ميثاق

 ....هات حرف بزنم همين اآلن و تنهابايد با -

 ....اخم هاي ميثاق تو هم رفت

 ...بعد صحبت مي كنيم.... اول بچه رو بده به خانوم محبي -

 ...و نه تو حق تعيين و تكليف داري... نه من شميم رو به خانوم محبي مي دم -

 ...برگشتم به سمت زليخا
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 ...من مي خوام با ميثاق حرف بزنم... ميمخانوم محبي رو ببر تو ااتق ش... ياهللا زليخا -

 ...واقعا حوصله ي ناز و اداشو نداشتم... خشمم رو ريختم تو چشمام و زل زدم به ميثاق تا نه نياره

 ...و تير بار حرف رو دستم گرفتم... به محض اينكه محبي پاشو از در بيرون گذاشت درو پشت سرش كوبيدم

... اين كه بي عرضم اين كه هنوز بچه ام... اين كه صالحيت ندارم... مي خواي چي رو ثابت كني... ي مي گذرهاين جا چه خبره؟ تو اون ذهنت چ -

فراموش نكن تو اون روزهايي كه مي خواستي ... ولي بذار همين اآلن براي اولين و آخرين بار بهت بگم اين بچه مال منه دختر منه و منم مادرشم

 ...حاال اومدي و برام ادعاي پدريت مي شه و پرستار بچه استخدام مي كني.... جاتش دادمنابودش كني اين من بودم كه ن

 :صداي ميثاق هم بلند شد

... من با خانوم محبي قرارداد يه ساله دارم... همون قدر كه تو مادرشي من پدرشم و نمي ذارم هر كاري كه بخواي بكني... آره ادعام مي شه -

 ...م موش بدوئونيبهت اجازه نمي دم تو كار

 ...همين اآلن ردش كن بره تا قاطي نكردم... تو غلط كردي و اون خانوم محبيت -

فكر نكن چون دو ماهه ... خودت خواستي بموني... من كه خيلي وقته كه بهت گفتم آزادي... مثال مي خواي چي كار كني؟ هان؟ بري؟ خب برو -

و تو هم جز شير دادن تمام كارهاشو مي ... خانوم محبي اين جا مي مونه... يه كالم ختم كالم. اينجا موندني شدي مي توني برام تصميم بگيري

 ...شيرفهم شد... سپري دست اون

شميم هم متوجه ي جو بد بينمون شده بود و خودش رو تو بغلم گوله .... اونقدر عصباني بوديم كه جز نفس هاي تندمون چيزي شنيده نمي شد

 ....كرده بود

 ...فعال تمام قدرت تو دستهاي ميثاق بود... ا كاري از دستم بر نمي اومدواقع

 :گفتم... با صدايي كه نمي تونستم لرزش رو از توش حذف كنم... از حرص زياد بغض توي گلوم نشست

... دووم بيارم.... نها و بي كس سر كنمتا كي قراره تو اين بيغوله ت... نمي دونم قراره تا كي طاقت بيارم و دم نزنم.... باشه هرچي كه تو بخواي -

 ...يه روزي جاي منو و تو عوض مي شه و اون وقت زمان انتقام گرفتن منه... خداي من هم بزرگه... همين جوري بتازون.... باشه ميثاق

 ....رنگش پريد

 ...ثمره -

 ...ولي دست ميثاق بازومو لمس كرد... شميم رو محكمتر تو آغوشم گرفتم و برگشتم... نمي خواستم بشنوم.... اشكم چكيد

 ...به خاطر خودت آوردمش.. تو خودتم نمي دوني كه تو اين چند وقته چقدر آب شدي... به خدا بحث قلدري نيست -

 ...با خشم برگشتم و دستم رو از تو دستش كشيدم

اصال چرا حبسم كردي كه ... واقعا؟ خب چرا بين اين همه آدم كسي رو آوردي كه از آرايش زياد نمي شه تو صورتش نگاه كرد؟... خاطر منبه 

 ....بخوام حرص بخوردم و الغر بشم

 ..از وقتي كه بهم تجاوز كردي ديگه بچه نيستم... تا كي مي خواي فكر كني كه من بچه ام؟.... بس كن ميثاق

ولي اين رسمش نيست كه جلوي روي من كسي رو بياري و ... ديگه منو نمي خواي.... ديگه دوستم نداري.... ونم ديگه برات مهم نيستممي د
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 ....بذاري) قرار(بخواي باهاش ديت 

 ...تو اصال مي فهمي چي مي گي؟.. چي داري مي گي كي با كي قراره ديت بذاره؟ -

 ..و كس ديگه اي رو جانشين من براي شميم كني... محاله بذارم بچه ام رو ازم بگيري.... باز كن ميثاقخوب گوشاتو ... آره خوب مي فهمم -

دارم بهت مي گم ... حرف زدن با تو چيزي رو عوض نمي كنه... من هر چي مي گم نره تو مي گي بدوش... نه مثل اينكه تو رسما مخت تعطيله -

خودت كه .... پس بهتره صداشو درنياري وگرنه من مي دونم و تو.... همين جا مي مونه و كمكت مي كنه. ...ثمره اين خانوم اينجا قرار داد داره

 ...مي دوني نتيجه ي كارت چي مي شه؟

 ...ولي اينجاي قضيه رو كور خوندي من كوتاه بيا نيستم..... اينكه با يه تيپا بيرونم كني و بگي برو به سالمت... آره خوب مي دونم -

 ...خدايا خودت اين ماجرا رو بخير بگذرون... ه زدم بيرون يه نگاه به آسمون تيره ي باال سرم انداختمازخون

 ....و محتاج كمك... با رفتن ميثاق و كناره گيري زليخا رسما دست تنها شدم

 ....يعني مي شه گفت براي شغل پرستاري وارد و كارآمد بود.... سارا دختر بدي نبود

 ...ته دستش اومد و تقريبا منو از كارو زندگيم انداختقلق شميم دو سو

شايد هم اين نظر خيلي بدبينانه .... احساس مي كردم با سياست و زيركيش داره كال منو از دور خارج مي كنه و يه جورايي شده همه كاره ي خونه

 ....ولي متاسفانه اين نظرم بود و كارش هم نمي شد كرد..... بود

 ...خم به ابرو نمي آورد... دم با گوشه و كنايه و حرف كلفت آزارش بدم و فراريش كنمهر چي سعي مي كر

اون .... نمي دونستم ميثاق چه جوري توجيهش كرده بود كه حاضر بود به تنهايي.... چه جوري مي تونست اين همه صبور باشه؟. برام عجيب بود

 ....كه كم از بچه ها نداشتم سر كنه... .با يه زن غرغر و لجباز مثل من.... هم توي ناكجا آباد

 .شميم رو به دستش نمي سپردم و سعي داشتم كارهاشو خودم انجام بدم.... باهاش لجبازي مي كردم

 ...ولي بازهم اون بود كه تمام كارها زير نظرش انجام مي شد و من مثل يه بچه زور بي خود مي زدم

 ...انگار كه اون خانوم اين خونست و من پرستار بچهاحساس مي كردم جاي من و اون با هم عوض شده 

از ميثاق مي ترسيدم و مي دونستم اگه پا روي دمش بذارم حسابم با كرام ... متاسفانه جز لجبازي هاي كودكانه كار ديگه اي از دستم بر نمي اومد

 ..الكاتبينه

 )كاسه ي صبر من لبريز است(فصل بيستم 

 

 ....يثاق احمدي پيدا شد و علي رغم فكر من كنگر خورد و لنگر انداخت يعني بعلــــــه موندني شدبعد از يه هفته سر و كله ي م

وقتي راجع به شميم از سارا مي پرسيد و اون با خوش رويي و دقت جوابش رو مي داد خون خونم رو مي ... اوف اين ديگه خارج از تحملم بود

 ....خورد

سارا بود ولي بازهم چشم ديدن اون لبخند ژوكوند رو كه فقط براي ميثاق پرده برداري مي شد رو  هر چند همه ي حرفها تو حيطه ي كاري

 ...نداشتم
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مي ديدم كه وقتش رو فقط كنار شميم و صد البته سارا سر مي كنه و دم ... مي ديدم كه ميثاق بهش اهميت مي ده.... مي ديدم براش عشوه مي آد

 ....نمي زدم

حتي چشم ديدن شميم رو هم نداشتم چون وقتي مي ... كم كم عصبي و پرخاش جو شده بودم.... و از تو آتيش مي گرفتمتوي خودم مي ريختم 

 ...ديدمش ياد ميثاق مي افتادم كه داره به سارا لبخند مي زنه

 ...غر مي زدم نق مي دم ولي سارا همچنان صبور بود مثل هميشه

چون شميم يا با ميثاق بود يا با ... ميثاق موندني شده بود و سرش رو با شميم گرم مي كرد و عمال منو از زندگي شميم به بيرون اوت كرده بود

 ...فقط موقع شير دادن كنارم بود كه اون هم بيشتر از يك يا دو ساعت تو طول روز نبود... سارا

اين كه منو كاال حذف كنه و سارا رو جايگزين من براي شميم ... نمي دونستم هدف ميثاق چيه... دلم براي روزهاي آروم گذشته تنگ شده بود

 ...آخه تا كي؟ چقدر؟ مگه چه جرمي مرتكب شده بودم كه بايد اين همه تقاص پس مي دادم... يا اينكه انتقام بگيره... كنه

 ...تنفر بودم و هر روز رو به اميد رهايي مي شمردمروز هيجدهم اومدن سارا بود شمارشش رو داشتم چون از اين بشر م

 ....صبح با حس خالي بودن تخت بيدار شدم

..... نفهميدم چه جوري لباس پوشيدم و رفتم دم در اتاق سارا نبود... اينورو نگاه كن اونورو نگاه كن شميم آب شده رفته تو زمين... شميم نبود

 ..بازهم نبود.... ميثاق

 ...ننه رقيه.... خازلي.... زليخا -

 ...جانم مادر -

 شما نمي دونيد كجاست؟... شميم شميم نيست -

 .نه مادر نمي دونم -

 زليخا چي؟ -

 ...اون هم نيست -

 يعني چي شده؟ نكنه حالش بد شده؟ چرا منو بيدار نكرديد؟... پس شميم -

 .پر از شير و سنگين... ياد شميم ري كرد سينم با... هيچ جا نيست.. خدايا نيست.... نبود... هراسون اومدم بيرون

 ...مدام صداي گريه اش توي گوشم بود... شميم كجايي مادر؟ دخترم

 .مي خواستم از خونه بزنم بيرون كه ننه نذاشت و جلومو گرفت

 .بذار برم ننه -

 ...آقا ميثاق مي آد ناراحت مي شه... نمي شه مادر -

 ...تورو خدا بايد برم پيداشون كنم -

 ...پيداشون مي شه... بد به دلت راه نده.... چيزي نشده مادر -

 ...شميم شميم كجاست -
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 ...مدام مي ترسيدم كه ميثاق شميم و سارا رو با خودش برده و منو تنها گذاشته باشه... مثل ابر بهاري گريه مي كردم

 ...ثاق شميم رو برده و منو رها كرده به امون خدامي... ديدي بي انصاف منو ول كرد و رفت....... ديدي ننه منو تنها گذاشت -

 ...چرا همچين فكري مي كني؟ كي گفته؟ -

دخترم رفت من موندم با يه عالم حسرت .... ديگه دخترم رو نمي بينم ديگه پاره ي تنم رو نمي بينم.... دخترم رو بردن... دلم مي گه ننه -

 ...جداييش و كلي درد و غم

 ....كه در باز شد و ميثاق و سارا و شميم خوش خوشان اومدن تو... بيد مي لرزيدم و هاي هاي گريه مي كردم داشتم تو بغل ننه مثل

 ..و لبخندش بسته شد... ميثاق با ديدن صورت سراسر خيس من رنگ عوض كرد... نزديك تر.. رفتم نزديك... از بغل ننه در اومدم بيرون

 چي شده؟ -

 ....مخصوصا كه تمام لبخند هاش مال شميم و سارا بود... خيلي دلخور بودم... نگاهم رو از روش برداشتم

 ....بغض دوباره توي گلوم نشست... رسيدم به شميم..... نگاهم رو از سارا گذروندم

 ....در حال گريه با لبخندش لبم خنديد.... انگار واقعا بهش خوش گذشته بود.... صورتش از اون همه خوشي برق مي زد

بايد تمومش ... با خودم گفتم تمومش كن ثمره بين اين همه لب خندون جايي براي چشمهاي گريون تو نيست ميثاق راهش رو از تو سوا كرده

برو ثمره اينجا ديگه جاي تو ..... تا كي مي خواي تقاص پس بدي؟... چقدر ديگه بايد تحمل كني؟ بسته... ديگه به وجود تو نيازي نيست... كني

 ...تنيس

بايد تمومش مي ... ديگه نمي تونستم تحمل كنم.... اشكام جلوي چشمهام رو تار كرده بود.... همون طور كه نگاهم به شميم بود عقب عقب رفتم

 ....بايد برم.... كافيه برام.... چند ماه بود كه تو اين خراب شده اسيرم... هر چي زجر كشيده بودم و دم نزده بودم كافي بود... كردم

 ..اين دفعه نگراني تو چشماش موج مي زد... نگاهم رو از شميم گرفتم و به ميثاق دوختم

 دارم ازت مي پرسم چي شده؟ -

 ..فكر مي كرد رفتيد و تنهاش گذاشتيد -

 ....ديگه كافي بود... دوئيدم سمت اتاقم... ديگه واينستادم بقيه ي حرفهاي ننه رقيه رو بشنوم

 )س از اشتباهاشتباه پ(فصل بيست ويكم 

 

************** 

 ...هنوز خطاهاي گذشته رو درست نكرده خبط بعدي رو مرتكب شدم... اشتباه پشت اشتباه... دوباره خراب كردم... دوباره گند زدم

 .....چه اشتباهي اشتباه كردم اونم... ولي حاال... منِ خر فكر مي كردم با آوردن سارا مي تونم تحريكش كنم و از اون همه سكون درش بيارم

كاري كه هر وقت ديگه اي بود عمرا انجامش مي ... گفتم و خنديدم... با سارا گرم گرفتم... به خاطر اينكه لب باز كنه و حرف دلش رو بزنه

 ...دادم

 ...افي كرد و بهم عالقه مند شدو با توجه به رابطه ي تيره و تار من و ثمره سارا براي خودش رويا ب... با سارا گرم گرفتم و همين شد آغاز ماجرا
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امروز با خودم عهد كردم كه از اشتباه درش ... من كه تمام وجودم مال ثمره است حاال بايد تيمار دار دل سارا هم باشم... كار خدا رو مي بيني

 ...بيارم

بنده ي .... هم بردم كه ثمره استراحت كنه به سارا گفتم باهاش حرف دارم شميم رو.. ولي خب نمي شد جلوي روي ثمره اين كار رو انجام بدم

 ....خدا تمام شب رو پلك نزده بود

 ...چه مي دونستم كه قراره صبح اول صبحي قبل از اومدن ما بلند شه و فكر كنه تنهاش گذاشتيم

 ...بيچاره چي كشيده تا ما بياييم..... نچ

آره اون روز هم همين .... همون روزي كه بهش گفتم بچه رو سقط كنه. ه بودماين نگاه رو يه بار ديگه هم ديد.... نگاه آخرش دلم رو لرزوند

 ...نكنه... دلم به شور افتاد... پر از رفت .... پر از قهر... پر از دلخوري.... نگاه رو داشت

تا شايد سايه ي ثمره رو از ... ودنگاهم به اون شيشه هاي سبز و قرمز لوزي و مربع شكل قديمي ب... باز نكرد... در زدم... رفتم دم در اتاقش

 ....در باز نشد و من نا اميد و چشم انتظار برگشتم... ولي نه... پسش تشخيص بدم

 ....باز هم بي كس و بي خانواده.... اينكه شميم رو ببره و من باز هم تنها بشم... ترس از فرار ثمره دوباره تو وجودم ريشه دوند

 چرا اينجوري مي كنه؟... عجيبه... ترس از ربودن شميم توي وجودم كمرنگ شد ....ولي وقتي به شميم شير نداد

پس چرا ... حتي اگه قرار بود فرار هم كنه شميم رو پيش خودش نگه مي داشت... تا حاال امكان نداشت ثمره يه لحظه رو هم از شميم جدا بشه

 ....جواب نمي ده

 ...يعني چي تو فكرشه؟.... آد بيرون؟چرا از اتاق نمي .... حاال ترسم بيشتر شده بود

 ....اون بيچاره هم قبول كرد... حتي سارا رو واسطه كردم... ننه رقيه با اون پا دردش.... زليخا رو فرستادم

 ...هيچ كدوم نتونستيم ثمره رو از پشت اون شيشه هاي رنگي بيرون بكشيم

 چرا نمي آد بيرون شام بخوره؟.... بود از صبح يه سره تو اتاقش... هشت.. هفت... ساعت شد شيش عصر

 ....بايد همين اآلن صداشو بشنوم تا خيالم به كل راحت بشه... چرا جواب نمي ده؟ نكنه باليي سر خودش آورده؟ عزمم رو جزم كردم

 ...نگاه آخرش تمام وجودم رو ذوب كرده بود و دلشوره يه لحظه بهم امان نمي داد

 ...در زدم

 ....ثمره.. مي شنوي؟... ثمره مي گم اين درو باز كن تا نشكستمش....ثمره باز كن -

 ...محكم تر كوبيدم

واي به حالت ثمره اگه اين در ... اين دفعه ديگه مامانتم نيست كه بخواد جلومو بگيره... باز كن تا مثل دفعه ي قبل خودم نزدم و نشكوندمش -

 ....رو بشكونم

 ...دارممن با تو كاري ن -

 ...تهديدم عمل كرده بود... يه نفس آسوده كشيدم و لبخند زدم

 ثمره باز كن ببينم حرف حسابت چيه؟ چرا به شميم شير ندادي؟ نكنه دوباره تنت مي خاره؟ -
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 ..در باز شد و ثمره با چشم و چال قرمز سرك كشيد بيرون

 ...اصال ديگه نمي خوام ببينمش.... اصال... بخوام مي كنمآره تنم مي خاره اصال به تو چه؟ بچه ي خودمه هر غلطي كه  -

 چي داري واسه ي خودت همين جوري پشت سر هم قطار مي كني؟ تو چت شده؟ -

 ...گفتم به تو ربطي نداره -

 ....اومد دررو ببنده كه با يه ضربه درو هل دادم و در چهار طاق باز شد

خدايا باز قراره چه باليي سرم بياد؟ من واقعا حق يه لحظه آرامش رو ... سهاي نامرتب توش بوداولين چيزي كه به چشمم رسيد چمدون باز و لبا

 هم ندارم؟

 اين جا چه خبره؟ -

 ...ولي ثمره بي توجه به من از كنارم گذشت و رفت سراغ كمد و شروع كرد با حرص لباس هارو درآوردن

 چي كار داري مي كني؟ چرا داري چمدون مي بندي؟ -

 ....هم داشت كار خودش رو مي كردباز 

 ......اَه بده به من اونو -

 ...لباس رو از دستش به زور كشيدم ولي اون هم لباس رو كشيد

 ....بدش به من -

 ...نمي دم مال خودمه -

 ....ببينم چي مي گي.... مي گم بده به من -

 ..گرفتم و انداختم رو تخت... لباس از دستش در رفت

 ري پاچه مي گيري؟ حرف بزن بببينم چه مرگته؟چته از صبح دا -

... دارم مي رم... خب دارم همين كارو مي كنم.... مگه همينو نمي خواستي؟ مگه نمي خواستي منو دك كني و با سارا جونت صاحب شميم بشي -

 ....مي رم خونه ي آذرنوش

 ...تو و سارا و

 ...اشكش چكيد

 ...شميم هم بمونيد براي هم

 ....ي گي؟ كي مي خواد با سارا باشه؟ اين چرت وپرت ها چيه داري براي خودت بلغور مي كني؟چي داري م -

 ...از دستش كشيدم.... چمدون رو به زور بست... ولي اصال گوش نمي داد

 .مي خوام برم -

 .نمي ذارم بري -

 ....منم مي خوام برم... خودت گفتي دوست داري برو... مگه دسته توئه -
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 ...حق نداري قدم از قدم برداري.... اون حرف مال اون موقع بود نه حاال -

 ....حتما مثل اون دفعه اي با مشت مي زني تو دهنم... من بر مي دارم ببينم مي خواي چي كار كني؟ -

 ....دست گذاشته بود رو نقطه ضعفم... اخمهام تو هم شد

 ...سكته ام بدي؟... مي خواي منو بكشي؟.... چي ازجون من مي خواي؟... رگته؟آخه تو چه م.. تورو خدا بس كن... بس كن ثمره -

اين دفعه بايد از خونه ي كدوم بي مروتي ... ديگه مي خواي ننگ كدوم بي آبرويي رو رو پيشونيم بشوني... اين همه سرم بال آوردي بسم نبود؟

 ...جمعت كنم؟

 ...با انگشت به سينه اش اشاره كرد

 ...آقا باال سرم شدي.... زدي تو سرم.... يه عمر تحقيرم كردي.... از جون تو مي خوام يا تو چي از جون من مي خواي؟ من؟ من چي -

 ....مي خوام به آرزوهاي نرسيده ام برسم... مي خوام برم آزاد باشم... حاال ديگه نمي خوام زير يوغ تو باشم

 ...پس شميم چي؟ هان؟ فكر اونو كردي؟ -

************** 

 ....بي انصاف مي دونست چه جوري بهم پاتك بزنه.... بغض دوباره تو گلوم نشست

 ....مگه با سارا جونت قرار مدارتون رو نذاشتيد؟ خوب ديگه مشكلت چيه؟.... مگه نمي خوايش؟ -

 ...واي ثمره آخه اين پرت و پالها رو كي تو مخ تو كرده؟ -

منو از زندگي شميم پرت كردي بيرون و اونو ... اره به بهونه ي پرستار بچه خانوم رو آوردي اينجاكدومش پرت و پالست هان؟ سه ماهه آزگ -

 ...به جام نشوندي

 ....مدام باهاش الس مي زني و دل مي دي و قلوه مي گيري بعد مي گي كي مي خواد با سارا باشه

 ......چيزها رو تشخيص ندم چرا فكر مي كني اونقدر گاگولم كه اين... بس كن ميثاق من بچه نيستم

****************** 

 :صداش لرزيد

تومني دو زار با مني كه مدام باهات كل كل دارم و اذيتت مي كنم ... خانوم خوشگل و گوش به فرمانت... اون همه چي تمومه.. بهت حق مي دم -

 فرق داره اصال تا وقتي اون هست ديگه چه احتياجي به منه؟

 ...كاري كردي كه از خونه و زندگيم فراري بشم. تو به حريم من تجاوز كردي.... ا زندگي من چه كرديولي يادت نره كه ب

مي خوام برم ميثاق ديگه خسته شدم كه جلوي چشمام شوهرم با زن غريبه الس .... كاري كردي كه آواره ي اين تهرون بي در و پيكر باشم

 ....بزنه

 ....ودمدوتا بازوشو گرفتم و چرخوندمش سمت خ

سارا از من خوشش مي اومد منم امروز به خاطر همين بردمش كه از سوءتفاهم درش .. همه ي اين ها يه مشت چرت و پرته... بس كن ثمره -

 ...بيارم
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 ...چه جوري مي تونم با وجود زن خودم چشمم به كس ديگه اي باشه؟... من زن دارم

 ....تو بي خود براي كسي محبت خرج نمي كني.. رفتارتو مي شناسم ميثاق... هربون بوديباهاش م... ولي من خودم ديدم كه بهش مي خندي -

 ...راست مي گفت نيمي از تقصيرها به گردن من بود... شرمنده شدم

 ...من مي خواستم تحريكت كنم... آره تو راست مي گي -

 ...چشمهاش گرد شد

 براي چي؟ -

 ...بازوهاشو رها كردم با دست راست چشمم رو ماليدم

 ...حتي بعد از برگشت از بيمارستان هم همون طور بودي.. منو نمي خواستي... خب چون هيچ وقت باهام خوب نبودي -

بودنت دعا مي كردم به تمام مدت بي هوش ... مي دوني اين چقدر برام سنگين بود.... تو دوباره فرار كردي ثمره.... بي محبت... سرد و خشك

 ...هوش بيايي و با شميم مثل يه خونواده ي خوشبخت كنار هم زندگي كنيم

 ....مي دوني چقدر شكستم؟ چقدر ضربه خوردم؟... ولي تو باز هم فرار كردي اين بار شميم رو هم برداشتي و در رفتي

مي دونستم اگه شميم رو داشته باشم تو رو هم ... شميم رو ازت گرفتم سر همين.... نمي دوني كه چه جوري منو خورد كردي.... نه تو نمي دوني

 ....دارم

 ...برگشتم به سمتش... با اينكه پيشمي ولي ازم دوري...... ولي وقتي آوردمت اينجا فهميدم نه

و دلت چه خبره؟ آخه بي انصاف من حق تا بفهمم ت.... و وادارت كنم تا عكس العمل نشون بدي... مجبور شدم تا سارا رو بيارم... خيلي دور ثمره

 داشتم كه بدونم دوستم داري يا نه؟

 ....ولي هيچ كدوم از حرفهات رنگ محبت نداشت... غرغر كردي... سارا كه اومد داد و قال كردي

 پدر بچه ات قبول داري يا نه؟..... اصال منو به عنوان شوهرت.... من كجاي زندگيتم... راستش رو بهم بگو ثمره

 ن اصال نمي دونم احساست چيه؟ نمي دونم مي خواي كنارم باشي يا نه؟م

مهرم بهت كم .... مثل همون موقع هايي كه تو باغ لواسون بابابزرگ سوار دوچرخه ات مي كردم... به خدا من هنوز مثل گذشته ها دوست دارم

 ...بلكه زيادتر هم شده...... نشده كه هيچ

 ....و دلم خوش به اينكه ته ته دلت به اندازه ي يه سر سوزن بهم عالقه داري... م باشممن فقط مي خوام كنار تو و شمي

********** 

 .توي چشمهام خيره شد

اونوقت از اينجا مي برمت و ... فقط بگو كه از پيشم نمي ري... دلم يه خونه ي گرم مي خواد..... ثمره به خدا از اين همه كش و واكش خسته ام -

 ...و قول مي دم هركاري بتونم برات انجام بدم... مي كنمبهت اطمينان 

 ...شايد هم ديده بودم و نديد مي گرفتم و خودم رو به اون راه مي زدم... تا حاال چشمهاشو اينقدر شفاف و ژرف نديده بودم

 ...زنناونم اينجا با دو نفري كه حتي نمي خواستن باهام حرف ب.... حبسم كردي.. ولي تو اذيتم مي كردي -
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 ....اگه باز مي رفتي چي؟ قبول كن ثمره كارهاي تو خارج از حد تصوره... چشمم ترسيده بود... انتظار نداشتي كه بعد از فرارت راحتت بذارم -

راب مي باز هم خ.. بعد هم كه مثال مي خواستم جبرانيش كنم.... هميشه تو يه لحظه تصميم مي گرفتم و گند مي زدم به همه چي. راست مي گفت

 ...كردم

 ....ثمره هيچي نمي گي -

 ...اين همه حرف و نگراني... خسته از اين همه كش مكش... هر دو خسته بوديم.... نگام تو ني ني چشمهاش چرخيد

رو از وقتي مي ديدم داره با سارا گل مي گه و گل مي شنوه خون خونم رو مي خورد و مي خواستم چشمهاي سارا . با خودم كه تعارف نداشتم

 ...كاسه در بيارم

 ..درسته كه باهام رابطه نداشت ولي اصال نمي تونستم قبول كنم كه با كس ديگه اي بگو بخند كنه

 ....براي من تنها.... مخصوصا كه تو تمام اين مدت هميشه و هميشه نگاه و لبخندش تنها براي من بوده

 ....دوست نداشتم به جز من به كس ديگه اي فكر كنه... شته باشهدوست نداشتم بعد از اين همه وقت كس ديگه اي رو دوست دا

 ....همون گذشته هاي دور... ذهنم رفت به گذشته ها

 ....اخالق ميثاق بد بود ولي در كنار تعصب بي جاش مي شد گفت كه محبت و عالقه اش باعث مي شد كه اون تعصب رو بذاري كنار

 ....من هم بعد از اين همه وقت اخالقم عوض شده بود ديگه اونقدر بچه گانه به جريان نگاه نمي كردم

ارش ميثاق با اون اخالق مزخرفش منو بخشيده بود با اينكه مي تونست رسما منو طرد كنه و دخترم رو ازم بگيره باز هم بهم اجازه داده بود كن

 .باشم

ولي ميثاق با اين كارش نشون داده بود كه تا چه حد پشيمونه و مي خواد بهم فرجه بده .... بهم رحم نكرده بود باباي خودم كه پاره ي تنش بودم

 ....تا گذشته رو بريزيم دور

ي مادر يه بچه كه نمي شد بي پدر يا ب..... ما بچه داشتيم... يه زنجير كلفت مارو به هم وصل كرده بود. ما واقعا ديگه نمي تونستيم بي هم باشيم

 ....بزرگش كرد

به هرحال اين زندگي ما بود بد يا خوب بايد باهاش سر .... بايد همديگه رو مي بخشيديم و به هم فرصت مي داديم تا گذشته ها رو جبران كنيم

 ....مي كرديم

ن تعصب كور كورانه اش منو نابود مي تونست منو نبخشه مي تونست با او.... مهم بخشش هر دومون بود كه باعث شد دوباره با هم كنار بيايم

 ...سابقه ام فوق العاده خراب بود... بهش حق مي دادم منو زير ذره بين بذاره... كنه ولي اين كارو نكرد

 ....بعد از دوبار فرار كردن هيچ تضميني وجود نداشت كه بار سومي در كار نباشه

 ..ميم نمي تونه زندگي كنهو مي دونستم كه بدون ش... مخصوصا كه ميثاق عاشق شميم بود

ولي چي كار مي كردم؟ تا آخر عمر آتيش .... هنوز كه هنوزه تمام حوادث اون شب جلوي چشمهام رژه مي رفت.... من هم مي تونستم نبخشمش

 ....اين خاكستر رو روشن نگه مي داشتم تا خودم و ميثاق و باالخص شميم تو اين آتيش بسوزيم

 ...اگه ميثاق شوهر بدي براي من بود پدر خيلي خوبي براي شميم بود.... ر دومون نه تنها يه نفرمونه... بايد مدارا مي كرديم
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 ...اونقدر خوب كه در سايه ي كمك هاش مي تونستم استراحت كنم و كمي هم به خودم برسم

 ...خودش بره و به پاي بچه اش نرهمردي كه روزي مي خواست اين بچه رو بكشه حاال حاضره خار به چشم ... شايد براتون عجيب باشه

اون همه آرامش و صبر براي آدم عصبي مزاجي مثل ميثاق فوق العاده عجيب ... كم كم به خودم اعتراف مي كردم كه ميثاق يه پدر نمونه بود

 ...بود

پيش مي اومد كه بخواد محبتش رو به  كمتر... ولي خوب غد بود و يه دنده.... اينو از تك تك كارهاش مي فهميدم. ميثاق مي تونست جبران كنه

 ....كسي نشون بده يا ابراز عالقه كنه

 .اينم يه مدلش بود يه مدل ناشناخته

 

 ....)جواب(فصل بيست ودوم 

 

 ...حق داشت بعد از اين همه منت كشي جوابش فقط يه سكوت ممتد بود.... سكوتم ميثاق رو جري كرد

 ...دونمباشه هر جور كه بخواي فردا برت مي گر -

 :تو يه آن تصميم گرفتم برگشتم به سمتش و گفتم

ديگه هم دور و ... سارا رو هم رد مي كني بره... تو اون خونه نمي شه نفس كشيد... بايد اون خونه رو بفروشي يه خونه ي دو خوابه مي خوايم -

 ....ياري؟چه مدلشه كه با وجود من كه مادرشم بخواي پرستار ب.. .وره پرستار بچه نمي گردي

 ...يه لبخند محو رو لبم نشست... چشمهاي ميثاق گرد شده بود

 ...چيز عجيبي نگفتم... حالم بد مي شه... آب لب و لوچت نريزه... دهنتم ببند -

 قبول كردي؟... يعني.. يعني -

 :يه لبخند شيطون زدم

 ...مي خواي حرفم رو پس بگيرم... نكنه ناراحتي؟ -

 ...كي ناراحته؟ .... نه... نه -

 ....ولي خب -

 :گردنم رو كج كردم... يه قدم به سمتش برداشتم و تو فاصله ي بيست سانتيش وايسادم

به خاطر . تازه بايد با مامان و بابام هم آشتيم بدي.... كي مي ري... مدام بهم گير ندي كي مي آي... به شرطي كه اخالق گندت رو درست كني -

 ...مگه من چيم از بقيه كمتره؟... بعد هم ببريم يه ماه عسل توپ. د كه باهام قهر كردنتو بو

 ...چشمهاش شيطون شد

 امر ديگه؟ -

 :دستهامو پشتم قالب كردم و گفتم
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 ...حاال هم برو شميم رو بيارم مي خوام بهش شير بدم.... دستورات بعدي در اسرع وقت به اطالعتون مي رسه -

 ...د شيرشو بدينخير نمي خوا -

 ا ميثاق يعني چي؟ -

 ...مي خوام از امشب لذت ببريم... يعني حاال كه ما تنهاييم بي سرخر و بي نق و نوق -

 ...كه دستمو كشيد و تو آغوشش لهم كرد... با مشت به شونش كوبيدم

 ...ميثاق نفسم بند اومد -

 ...مي خوام حست كنم... سيس.... سكوت -

 ...بو كشيد... رو كردسرش رو توي موهام ف

 ...مي دوني چند وقته اين جوري بغلت نكرده بودم؟... تازه مي فهمم كه شميم بوي تو رو مي ده -

 ....يه نفس عميق كشيد

 شب.... بابت اون -

 :يه نفس عميق كشيد دستهاش دورم محكمتر شد

 ...ت تحميل شدممي دونم كه منو نمي خواستي و به.... مي دونم بهت بد كردم... منو ببخش -

ولي ازت خواهش مي كنم ... كارم درست نبود در اين شكي نيست... فكر مي كردم بهم خيانت كردي... دل شكسته.... ولي قبول كن عصبي بودم

 ....تو يه چيز ديگه رو هم بهم نگفتي... مخصوصا راجع به همچين چيزهايي... هميشه باهام مشورت كن... ثمره

 چي؟ -

 مسايه تون چي اومد؟مي دوني سره -

 ....اخمهام تو هم شد

 ...مگه تو مي دونستي؟ -

 ....فكر كردي همين جوري گذاشتم رضايت بدي؟ رفتم پيش راننده كلي ازش سوال كردم اونم حرف تورو گفت....... معلومه كه مي دونستم -

 ...ه از دست دو تا مرد فرار مي كردييكي از زن هاي همسايه ديده بود ك.. تحقيق كردم... به خاطر همين رفتم محلتون

همون ... يعني عزيز مجبوري يه حرفهايي بهم زد كه شكم به يقين تبديل شد... فهميدم كار اون مرتيكه است.... ته توي قضيه رو درآوردم

 ...روزهاي اول كه تو رو آوردمت اينجا رفتم سراغش

همچين زدم تو پوزه اش كه چهارتا از دندوناش ريخت ... گفت نمي خواستم اينجوري شه مي... به التماس و گريه زاري افتاده بود---- مرتيكه پو

 ----- مادر... بي ناموس... تو دهنش

آخ راستي ميثم يه سالم بلند باال برات فرستاد گفت بهت بگم ... اونقدر عصباني بودم كه ميثم جلومو گرفت وگرنه پخش زمينش مي كردم

 ...باالخره بعله رو دادي عروس خانوم

=========== 
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 .ي دست ميثاق حركت دادمانگشتام رو رو... انگار قرن ها از اون روزهاي شاد گذشته... از فكر ميثم ياد گذشته ها افتادم

 ....وقتهايي كه اينجا نبودي كجا مي رفتي؟ -

 ...همين جا زير سايه ي خانوم گل -

 ...برو خالي نبند -

 ...هواي تو و شميم بابارو.... دلم هواتون رو مي كرد.... هر وقت مي زدم از اين جا بيرون... تو شهر اتاق گرفته بودم... واقعا همين جا بودم -

 ...باشگاه رو سپردم دست ميثم و رضا و خودم اينجا اطراق كردم... يا دارم مي آم... يا دارم مي رم... يدم اينجوري مدام تو مسيرمبعد د

 همين جا مي موندي؟... خب چرا مي رفتي -

وي خودم رو بگيرم و يه لقمه ي نمي تونستم جل.... اون وقت تو هي با اين لباس هاي نيم وجبيت جلوم رژه مي رفتي و من هم كه نديد بديد -

 ...چپت مي كردم

 ...راست مي گفت از قصد هميشه لباسهاي باز و لختي مي پوشيدم تا شايد يه ذره به هم توجه كنه

ين بود حداقل تنها امتياز من نسبت به سارا ا... فقط دلم نمي خواست سارا برنده بشه... نه... يه موقع خداي نكرده فكر نكني كمبود توجه داشتم

 ...كه محرم ميثاق بودم

چقدر لذت داره وقتي تو آغوش كسي هستي كه مي دوني دوستت داره و همه جا ازت ... دستام رو دور گردنش حلقه كردم... برگشتم به سمتش

 ....مراقبت مي كنه

 ...خب پس همون بهتر كه رفتي وگرنه تا اآلن شميم بي مادر مي شد -

 ....خدا نكنه شيكر پنير من -

 ......خودم رو تو بغلش جا كردم

 ..ميثـــــــاق -

 ....جــــــــــانم -

 ...چرا توي بيمارستان بهم نگفتي بمون؟ چرا سكوت كردي؟ چرا نپرسيدي اين مدت كجا بودم؟ -

 ...كف دستش رو روي كمرم به حركت درآورد

 ...چون اونقدر حالت بد بود كه از خدا مي خواستم فقط به هوش بياي -

 ...ولي وقتي با شميم در رفتي..... با خودم عهد كردم به شكرانه ي سالمتي دوباره ات باهات كنار بيام و گذشته رو بريزم دور

 ..سرم رو از رو سينه اش بلند كردم

ه هم نبود كه از شايد رو ساعت بيست دقيق... تمام اين مدت از خودم سوال مي كردم ميثاق چه جوري فهميده كه فرار كردم... موعدش رسيد

 ...بيمارستان زدم بيرون

 از كجا فهميدي كه با شميم فرار كردم؟ -

 :يه لبخند محو زد
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 ...دلم من مثل يه رديابه... كار دلم رو دست كن نگير -

... رستان گذاشتم بيروناون روز هم همين كه پامو از در بيما.... دلِ منم شروع مي كنه به شور زدن... هر وقت قرار باشه يه اتفاقي برات بيفته

 ...دلشوره افتاد به جونم

 ..به خاطر همين وسط راه دور زدم و برگشتم... اول فكر كردم خداي نكرده براي تو و شميم اتفاقي افتاده

ديگه دست ... همون موقع زنگ زدم به بيمارستان گفتن فرار كردي... ولي همين كه نزديك بيمارستان شدم احساس كردم يه لحظه ديدمت

 ...دست نكردم و

 ....اين شروع دوباره رو فقط با عنايت خدا داريم ثمره... خدا بود كه به دلم برات كرد اون زن چادري تو هستي... دنبالت راه افتادم

 ...به خاطر همين هم زدم زير قولم و ولت كردم... يادته چقدر عصباني شدم

... چرا فكر نكردم كه تو از من نه سال كوچكتري و طبيعتا محتاج محبت و كمك... كه چرا ازت نخواستم كنارم بموني... حاال هم پشيمونم

 .......ا بشي واقعا متاسفماشتباه من باعث شد خوانوادت تورو ترك كنن و تو تنه.. شرمنده ام ثمره

 ....اينو بهت قول مي دم ثمره... تمام سعي ام رو مي كنم كه خونوادت تورو ببخشن

 ....خواستم ازش جدا بشم.. صداي شميم از يه جاي دور مي اومد

 چيه باز داري در مي ري؟ -

 ...شميم داره گريه مي كنه -

 ....باي شميمحاال با... اين همه وقت شميم بود..... خب بكنه -

 

 )بوي آغوش مادر(فصل بيست وسوم 

 

روز سوم اومدنمون بود كه ميثاق با يه بغل خريد و كلي ساك دستي زنگ ... به دور روز نكشيده بود كه بار و بنديلمون رو بستيم برگشتيم تهران

 ...درو زد

 اينها ديگه چيه؟ -

 ....بيا كمكم داره از دستم مي افته -

 ...مبلخودشو پرت كرد رو 

 پس شميم كو؟ -

 ...خوابه مي گم اينا چيه؟ -

 .رو يكيشون نوشته بود آدينه

 براي چي اين همه خريد كردي؟... اينم كه لباسه؟... ا اين كه كفشه؟ -

 نه؟.... صورتي بهش مي آد.... ببين چقدر خوشگله... براي شميم هم خريدم -
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 واي ميثاق حرف بزن ديگه مي گم چه خبره؟ -

 ..و لباس رو گذاشت رو پاهاش... جدي شد

 ....اونم فردا يه مهموني ناهار گرفته كه بابات و مامانت و ثمين هم هستن... به مامان گفتم قراره تو رو با خونوادت آشتي بديم -

 ...ولي -

 ...نها كاريه كه از دستم بر مي آداين ت... ثمره بهتر نيست زودتر از اين وضعيت در بيايم؟ من بهت قول دادم پس بايد به قولمم عمل كنم -

اينكه برخورد بابا چه جوريه؟ اينكه مي ذاره اصال ببينمشون يا منو ....... دروغ نمي گم همين كه گفت بابا هم تو اون جشنه دست و پاهام يخ كرد

 ...استرس تموم جونم رو گرفته بود... با يه اردنگي پرت مي كنه بيرون

 ....بايد مرتب و آراسته باشم..... پوليتيك خوبي بود... مصبح فردا راهي آرايشگاه شد

ولي من مثل بچه يتيم ها تو آرايشگاه ... اولين اصالح هر دختري براش مهمه... نمي دونم چرا يهو دلم گرفت.... نشستم زير دست آرايشگر

 ...نشسته بودم و كسي نبود كه برام كل بكشه و بهم تبريك بگه

 ....خوش به حال مردها... از درد مو برداشتن ها و پشت لب و زير ابرو هم مي گذرم كه واقعا وحشتناك بود

اصال دوست داشت كه ... ميثاق خوب از پسش بر مي اومد.... خيالم از بابت شميم تخت تخت بود... موهامو مرتب كرد و يه رنگ ماليم گذاشت

 ...كارهاي شميم رو انجام بده

صورتم رو چپ و راست ..... واي چقدر تغيير... ديكاي دوازده بود كه بعد از چهار ساعت كار مستمر يه نگاه تو آيينه به خودم كردمساعت نز

 واقعا اين منم؟... باال و پايين... كردم

مونده بودم ميثاق ... ي دراومده بودابروهام هشتي شده بود و چشمهام با اون آرايش ماليم از اون حالت بي روح.... سيبيل هام دود شده رفته هوا

 ....چه جوري منو پسند كرده؟

 ...كوفتت بشه ميثاق زن ِبه اين خوشگلي.. نگام به لبهام افتاد واي با اين رژلب كالباسي چه جيگري شدم براي خودم

ادرم رو كيپ گرفته بودم كه با كلي ولي من چنان چ... زنگ زدم جناب ميثاق خان تشريف آوردن.... دست مريزاد خانوم آرايشگر گل كاشتي

 ....چشم چرخوندن و ديد زدن هم نتونست باالتر از دماغم رو ببينه

 ...من احمق واقعا چه جوري مي خواستم بذارم و برم...... واي خدا چقدر دلم براش تنگ شده بود... شميم رو از رو صندلي عقب برداشتم

وقتي كه آماده .... كت و دامن مشكيم رو پويشيدم و يه تاپ جيگري هم زيرش.... به موت بودم تا رسيديم خونه چپيدم تو اتاق از استرس رو

 ...ابروهاي باال رفته ي ميثاق به خنده ام انداخت.. ولي همينكه پامو از در گذاشتم بيرون... شدم رفتم سراغ شميم

 :بهش چشم غره رفتم

 ...چون اونقدر ماليمه كه اصال ديده نمي شه ... و باهات نمي آمبه خدا اگه به آرايشم گير بدي همشو پاك مي كنم  -

 حاال كي خواست حرفي بزنه؟ پاچه مي گيري؟ -

 ....خيلي من حالم خوبه تو هم هي بهم متلك بنداز.... خودت پاچه مي گيري... بي ادب -

 ...يه لبخند محو نشست روي لبش
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 ...اول ايني كه زاييدي بزرگش كن بعد بيا سراغ من... داري بهم ادب و تربيت ياد مي ديبجنب تا دير نشده همه جمعن اون وقت جناب عالي  -

 ....مي دونستم فقط مي خواد حواسم رو پرت كنه وگرنه اونم دسته كمي از من نداشت... به حالت قهر رومو ازش گرفتم

ازه دوزاريش افتاده بود كه من چه لعبتي بودم و تا حاال رو انگار ت... رفتم سراغ شميم ولي چشمهاي ميثاق مثل تلسكوپ روم زوم كرده بود

 ...نكردم

 ...كالفه شدم... اي بابا باز داره نگاه مي كنه

 ...مي شه اون جوري به من نگاه نكني من عصبي مي شم -

 :به حالت مسخره گفت

 ...چه جوري نگات نكنم؟ -

 ...كمر راست كردم و دستم رو به كمرم گرفتم

 ...شاخ درآوردم يا دم؟... يرهاون جوري خ -

 :با تفريح گفت

 ...به خودت شك داري ها...... هيچ كدوم -

 ...ميثاق -

 ...جان ميثاق -

 .پوف بلند شو شميم هم آماده است -

 ...ببخشيد شما مي خوايد اين تيپي تو خيابون بيايد؟ -

 ...مگه تيپم چشه؟ -

 ....روسري... منظورم بدوم مانتو و چادر -

 ...خب تو شميم رو ببر من چادرم رو هم سر مي كنم...... اَه ميثاق -

 ....دستهاشو به حالت تسليم باال برد

 چرا داري مي زني؟........ خب بابا خب -

 ...شميم رو بغل كرد و باي باي كنان رفت بيرون

 ....خنده ام گرفت بيچاره براي اينكه فكرم رو منحرف كنه چه كارهايي كه نمي كنه

================== 

نگاه ها اونقدر سرد و يخي بود كه همون اول مي .... كنار ميثاق روي مبل نشسته بودم و دستم روي دستهاي كوچولوي شميم گره خورده بود

 ....ولي ميثاق نذاشت... خواستم برگردم

 ...برگشت نبودديگه راهي براي ..... يعني حتي دور هم زدم ولي دستهاي ميثاق كه دور كمرم حلقه شد

 ...دستش رو انداخت دور شونم و منو به خودش فشرد.. ميثاق خيلي عادي من و شميم رو نشوند روي مبل دو نفره وخودش هم تنگ دلم نشست
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 ...با اون اخمهاي تو هم و گره خورده اش.... باباي خودم.... حاال فرض كن كي جلوي روي ما نشسته؟

ميثم منو به يه لبخند مهربون مهمون كرد و كتي .... چقدر خانوم شده... الهي فداش بشم.... زيركي ديدم مي زدمامان نگران بود و ثمين هم زير 

 .شوهر عمه رو هم براي راحت بودن مجلس دك كرده بودن.... ابرويي قر داد

 ...عمه مثل هميشه مهربون و خون گرم شروع كرد به مهمون نوازي

 ...شميم رو از بغلم گرفت ميثاق يه ظرف ميوه جلوم گذاشت و

 ...يه سيب پوست بكن بخوريم -

 ...بابا قيام كرد... همينكه دستم به سمت چاقو رفت

 ...اينجا ديگه جاي ما نيست.. بلند شو اشرف -

 ...عمه پريد

 ...كجا خان داداش؟ -

 ...ميثاق كه انگار منتظر همين واكنش بود بچه رو برگردوند به من

 ...صداي بابا بلندتر شد

 چرا اين رو ورداشتي آوردي؟ -

 ....به من مي گفت اين؟ به دختر بزرگش؟ به پاره ي تنش؟ مگه من درختم كه بهم مي گه اين؟

يه سري سوء .... من به مامان گفتم شمارو دعوت كنه تا يه سري حرفها رو بگم... شما هم زن دايي بشينيد.. دايي خواهش مي كنم بشينيد -

 ...تا زندگي من و ثمره برگرده به روال عادي... حل بشهتفاهم ها كه بايد 

 ...چشمهاي مامان از نگراني فرياد مي كشيد... بابا با اكراه نشست

 ...ميثاق نگاهي به من انداخت و نگاهشو رو شميم ثابت كرد

فقط اين رو بگم كه در اين بين من بودم كه . ..هميشه مرافه... هميشه دعوا... همه ي شما مي دونيد كه من و ثمره با هم كارد و پنير بوديم -

البته با بچه ي توي ... و به خاطر همين اشتباه و پيادمدهاي بعدش بود كه ثمره فرار كرد... يه اشتباه غيرقابل جبران... اولين اشتباه رو كردم

 ...شكمش

فقط اين رو بدونيد كه هر ... م مي آد راجع بهش حرف بزنمچون هنوز كه هنوزه شرم... يا چه اشتباهي رو مرتكب شدم... نمي گم چي كار كردم

 ....ثمره فرار كرد.... من اشتباه كردم.... كس ديگه اي هم به جاي ثمره بود همين كارو مي كرد

شيد كه من اشتباه ببخ.... ازتون مي خوام كه هر دو مونو ببخشيد.... هر دو تاوان گناهمون رو پس داديم... هر دو نادم... حاال هر دو پشيمونيم

 ....كردم و بعد هم ثمره فراري شد

ازتون استدعا مي ... كسايي رو كه باهاش زندگي كردن ديدم و مي دونم ثمره تو اين مدت دست از پا خطا نكرده. من محل زندگي ثمره رو ديدم

 .كه هر دومون رو ببخشيد.. كنم

 ..دستم رو گرفت و بلندم كرد
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و بتونيم در كنار ... تا زندگيمون دوباره ساخته بشه.. منو و ثمره ازتون مي خوايم كه ما رو دوباره قبول كنيد و اجازه بديد تا ثمره برگرده

 ...دخترمون زندگي خوبي رو داشته باشيم

 :بابا گفت

 ...هان؟ مرد و مردونه بگو... بايد بگي اون اشتباه چي بوده كه باعث فرار ثمره شده -

 ...خيلي سخت تر از هر چيزي..... مي دونستم براش سخته

اينكه من پرده ي دخترت رو زدم، اونو بي سيرت كردم، يه توله پس انداختم بعد به دخترت گفتم اون بچه رو ... واقعا چي مي خواست بگه؟

 :ردعمه وساطت ك... واقعا چي مي خواست بگه؟... با همين حرف باعث فرارش شدم...... بكشه و

ما بزرگترهاييم كه بايد چشمامون رو رو ..... اين ها اآلن زن و شوهرن.... شما بزرگي كن و ببخش... خان داداش گذشته ها گذشته -

 ...اشتباهاتشون ببنديم

باليي سر دخترم  بايد بدونم پسرت چه... من تا وقتي ندونم منظورش از اين اشتباه چي بوده هيچ جوري كوتاه نمي آم..... نه مريم صبر كن -

 ...آورده؟

ولي حاال اومدي و مي گي به خاطر اشتباه تو دختر .... تمام مسئوليت دخترم رو به عنوان يه بزرگتر به دست تو سپردم.... من به تو اطمينان كردم

 ...من فراري شده؟

 ...سرشو انداخته بود پايين و هيچي نمي گفت... سكوت زجر آور ميثاق ادامه داشت

 ...حق داشت اگه بابا مي فهميد ممكن بود نذاره منو ببينه... ر دستش مي فهميدم كه چقدر مضطربهاز فشا

 ...بابا -

 ....كه هر چي مي كشم از گور تو بلند مي شه..... تو يكي خفه -

 ...راستش رو بگو اين چه اشتباهيه كه دخترم رو شبونه از خونت فراري داده؟

 ....الناسي در نمي اومد صدا از احد... اوضاع خطري بود

 ...باشه مي گم ولي خصوصي -

حاال هم بايد همگي بفهمن تا بدونن من ... مگه همه اين خطارو نديدن و بهم متلك ننداختن؟... چرا خصوصي؟ مگه فرار ثمره رو همه نفهميدن؟ -

 ...دختر فراري بار نياوردم

بس كنيد بابا چرا مي خوايد گذشته ها رو .. ه كرده من هم خطا كردم و هر دو تاوان داديماگه ميثاق اشتبا... بابا آخه چه اصراريه كه بدونيد؟ -

 ...چي عايدتون مي شه؟... كالبد شكافي كنيد؟

درد  اگه قرار باشه با ياد آوري گذشته ها اين رابطه دوباره پاره بشه ترجيح مي دم تا ابد... من و ميثاق ازدواج كرديم و يه بچه ي چند ماهه داريم

 ...يه همسر.... بابا فراموش نكن من حاال يه مادرم... تنهايي و حسرت و آغوش مامان رو به جون بخرم

 ...دلم نمي خواد خدشه اي به رابطه ي مادريم وارد بشه

كمرم .. آرامش رو نديدم يه ساله كه رنگ... يه ساله كه آبروي من به حراج رفته... تو اين حرفها رو مي زني چون بهش وابسته شدي ولي من نه -
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 ....بايد بگيد و من بايد بدونم... نه... فقط و فقط به خاطر اين به قول ِتو اشتباه..... زير اين بار خم شده

 ...همه بايد بدونن كه خواهر زاده ي من با امانت من چي كرده

 :صداي ميثاق از بيخ گوشم بلند شد

 ام محروم كرديد چي؟و اگه دونستيد و من رو از ديدن زن و بچه  -

 ...ولي حرف ثمره يه چيز ديگه است.. اختيار دارش من نيستم.. بچه ي تو مال توئه -

 ...مطمئن باشيد چيز زياد جالبي پيش روتون نيست.. به بچه ام فكر كنيد... بيشتر از اين كشش نديد.... بابا بس كنيد -

وگرنه بهتره همين اآلن بري و ديگه پشت سرت رو نگاه .. چقدر هم كه بد باشه بايد بشنوم دوم اينكه هر..... اول اينكه اسم منو به زبون نيار -

 ...نكني

نه تو و نه ميثاق حق برگشت نداريد و اين جا .... و اين رو هم بدون اگه رفتيد... غير از اين نيست.... تاوان سر پوش گذاشتن روي گناه ميثاق

 ....ديگه براي من مردي.... گذاشتي بيرون پاتو كه از اين در... جلوي جمع مي گم

 ...صداي شميم بلند شد و سكوت رو شكوند

چطور تا حاال نفهميدم كه تو قلبت سخت تر از ... چه طور مي توني به دخترت بگي بره و برنگرده؟... چطور مي توني تا اين حد سنگدل باشي؟ -

 ...سنگه؟

 ...رو كرد به بابا.... تو يه آن سر پا شد... مامان زمزمه مي كرد و مي ناليد

اگه ثمره رو مي خواي دوباره فراري بدي و برات هم .... اگه برات مهم نيست كه ثمره باشه يا نه؟.. اگه واقعا اين بچه اينقدر برات بي اهميته؟ -

 ...من هم مي رم.... كه با رفتن ثمره..... بدون ...مهم نباشه كه چه باليي سر دختر هيجده سالت مي آد

 ...ديگه طاقتش رو ندارم بقيه ي عمرم رو مثل اين يه سال حسرت بخورم و دم نزنم

روي اشتباه شوهرش سر پوش مي .... همون طور كه ثمره يه مادره و داره به خاطر اينكه بچه اش بي بابا بزرگ نشه به قول تو. من يه مادرم

 ..ذاره

 اگه بره ديگه نمي تونم ببينمش... نمي تونيم بچه هامونو ول كنيم يا طردشون كنيم ماها

 .....تا دخترم و.... ترجيح ميدم توي سنگدل رو نبينم

 ...واقعا موندم چه جوري دلت مي يĤد نوه ات تو يك قدميت باشه و تو بغلش نكني؟

 .تا تو براي هممون تصميم بگيري... دارم بهت مي گم ديگه واينميستم. ..گذشته ها هم گذشته... هر اشتباهي كه بوده مال گذشته است

 اشرف؟ -

نق مي زد ولي اين مدليش رو تا حاال رو نكرده ... غرغر مي كرد... تا حاال سابقه نداشت مامان اين جوري تو روش وايسه.... دهن بابا وا مونده بود

 .بود

برمي گردم پيش مادرم و تقاضاي طالق مي دم و ... يا هيچ كدوم.... يا ثمره و من.... س انتخاب كنپ..... من هم هستم.... همون قدر كه تو مهمي -

 ...مطمئن باش اين بار سر حرفم مي مونم و ازت جدا مي شم
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 ...كبود.... سرخ.... رنگ بابا شده بود عين لبو

اصال همتون بريد ..... برام مهم نيست... مچين دختري زاده مي شهاصال از همچين مادري ه... تو هم لنگه ي دخترت... مي خواي بري خوب برو -

 ..به جهنم

 .به ثانيه نكشيده درو كوبيد به هم و رفت.. عمه خواست جلوشو بگيره ولي بابا اصال صبر نكرد كه چيزي بگه.. بلند شد و راه افتاد

================== 

 :ميثاق زمزمه كرد

 ...كه مي تونه باباتو قانع كنهاونه .... كار، كار بابابزرگه -

 ....و باز هم اگه.. اگه... اگه قانع نشد چي؟ اگه مي زد تو گوشم چي؟ اگه... جمله ي آخر ميثاق توي سرم مي چرخيد

 .بابابزرگ پشت به ما و رو به باغچه گل هاشو آب مي داد... در به رومون باز شد

 سالم بابا بزرگ -

 ....مامانت چي كار مي كرد؟.. مهموني خوش گذشت؟ ...بيا تو ميثاق جان... سالم -

 سالم -

 ...دست متحرك بابا بزرگ ايست كرد

 :شيلنگ رو پرت كرد... چشمهاش اول ريز و بعد گشاد و خوني شد... سرش با تامل برگشت

 ...اينجا چي كار مي كني دختره ي هرزه؟.... تو.... تو -

 ..بابا بزرگ -

 تو اينو آورديش؟ -

 )...اين(نمي دونم چرا من امروز شدم 

 .آره -

 ......اين دختر نجسه برو گمشو بيرون....... بندازش بيرون ميثاق -

 ...بابا بزرگ -

 ...گفتم بيرون -

 :پاسخ داد... سفت و سخت... لحن ميثاق برگشت

 ...اگه ثمره بره من هم مي رم -

 گفتي؟... چي... چي -

 .زله ي ده ريشتري نبودشوك حرفهاي ميثاق كم از يه زل

 ...مي رم و پشت سرمم نگاه نمي كنم.... گفتم اگه ثمره رو بيرون كنيد -

 ...لمِ مخصوص به خودش رو داشت ولي هميشه كارساز بود... ميثاق خوب مي دونست كه چه جوري بابا بزرگ رو قانع كنه
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 ...بابابزرگ قلبش رو مالش داد

... نه خوشم اومد دختره هنوز نيومده خوب تونسته بگيرتت تو مشتش... احسنت به اين همه غيرت... يزاددست مر... دست مريزاد آقا ميثاق -

 ...خوشم باشه... كالهت رو بزار باالتر آق ميثاق... چيزهاي جديد مي شنوم... خوبه

وقت جنابعالي پشت سر اين دختر درمي آي؟ اون .. فرداي عقدش از خونت فراري شده و بعد از چند وقت با يه بچه برگشته ور دلت.... دختره

 ...نه خيلي جالبه

 .بابا بزرگ شما هيچي نمي دونيد -

چي رو نمي دونم هان؟ چي رو بايد بدونم؟ اين دختر اونقدر وقيح و دريده است كه معلوم نيست تو اين چند وقته كجا بوده و شبها شو چه  -

 ...جوري صبح كرده

 ...كدوم خري رو بهتر از تو مي تونه پيدا كنه كه بچه اش رو بهش ببنده.... خوبه ديگه... ه مي مالهحاال آمده و داره سرت رو شير

 ....اون بچه ي منه -

 ...واهللا اين بچه اي كه من مي بينم خيلي بيشتر از عقد شما عمرشه... نكنه خودتم اين خزعبالت رو باور كردي؟... از كجا مطمئني هان -

 ...بل از عقد من حامله بودبابا بزرگ ثمره ق -

 ...دوباره مالش قلب بابا بزرگ... شوك دوم... بــــــوم

 ؟ نكنه براي اينكه آبروشو نگه داري عقدش كردي؟ هان؟...به تو هم مي گن مرد.... حاشا به غيرتت -

 ..چرا سرشو گوش تا گوش نبريدي؟.... چرا همون موقع كه شنيدي تيكه تيكه اش نكردي؟

 :با حالت خيره ادامه داد.... شنيد ميثاق نمي

 ...از من حامله بود -

 ...قلب بابا بزرگ چه جوري طاقت آورده بود؟ اهللا واعلم... شوك نهايي..... بـــــــــوم

 ...از تو حامله بود ؟ يعني... از تو -

ولي ثمره فرار كرد و دخترم زنده ... رفتم تا سقطش كنهبراش وقت دكتر گ....... وقتي فهميدم كه حامله است.. آره بابا بزرگ اين بچه مال منه -

 ....موند

 ....مقصر اصلي منم نه ثمره... بابا بزرگ همش تقصير منه

 ....نگاه بابا بزرگ تازه بعد از اين همه وقت رو من نشست

 ...انگار منتظر بود تكذيب يا تاييد كنم

 آره ثمره؟ -

 .به ثمره تغيير هويت دادم) اين(خب خدارو شكر از 

 ...فقط سر تكون دادم

 ...تو هم مي خواستي؟... يعني كه -
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 ....اوف خدايا حاال اين رو كجاي دلم بذارم؟ ميثاق دخالت كرد

ولي خوب بي خودي از ... كشهحتي خودمم فكر نمي كردم كار به اين جا ب... نه بابابزرگ روحش هم خبر نداشت كه قراره چه اتفاقي بيفته -

 ....دست ثمره عصباني بودم و همين هم باعث اين اتفاق شد

اول اينكه به ... جرقه ي اول رو من روشن كردم... اشتباه اول رو من مرتكب شدم... بابابزرگ تو فرار ثمره من بيشتر از هركس ديگه اي مقصرم

 ....ثمره

 ...سنگين بودگفتن اين كلمه خيلي ... يه نفس عميق كشيد

بابابزرگ ثمره كاري رو كرد كه هر مادري انجام مي ده نجات جون بچه ... و بعد هم براش وقت دكتر گرفتم تا بچه رو سقط كنه... تجاوز كردم-

 ...غير از اين توقعي نمي شه داشت... اش

 ..بابا بزرگ هنوز نگاهش به من بود

 ....ثمره اين چند وقته -

 ...مخصوصا ميثاق كه اولين نوه اش هم محسوب مي شد.... حق داشت من و ميثاق نوه هاي نور چشميش بوديم... امه بدهديگه شرمش مي اومد اد

ميثاق ... كه يكيشون مثل خواهرم بود و يكيشون جاي مادرم رو پر كرده بود.. پيش دوتا خانوم خوب زندگي كردم... جام امن بود بابابزرگ -

 .اين كار خدا بود كه سر راهم قرارشون داد... ته كمك حالم بودنديدتشون كلي تو اين چند وق

 ...بابابزرگ من حتي يه شب رو هم تو خيابون سر نكردم... مي رفتم اونجا.... اگه جا پيدا نمي كردم... تازه كليد ميثاق رو هم داشتم

 ...پس تمام اين مدت -

 ...اشتباه منو به پاي اون نذاريد... ثمره ازگل پاكتره -

مثل شستن گناهان ... آب روون مثل اشك چشم جريان داشت و گل و الي رو مي شست.. نگاهش رو از روم برداشت و زل زد به شلنگ بازِ آب

 ...نداشته ي من

 ...بابا بزرگ بلند شد

 ....بيا تو اتاق.... ميثاق مي خوام باهات حرف بزنم -

 ...ولي بعد از يه ساعت بابا بزرگ حاضر و آماده اومد بيرون... و چي شنفتنحتي اآلن هم بعد از اين همه وقت نفهميدم چي گفتن 

 ...مي ريم پيش بابات..... ثمره تو هم با من بيا.... برو سراغ زن داييت و بيارش -

 ...خونه برگردم؟ اي خدا يعني مي شه دوباره بدون ترس و لرز به اون... مطمئنا بابابزرگ مي تونست بابا رو راضي كنه.. ته دلم قنج رفت

 ...من و بابابزرگ راهي شديم

از يه طرف دلم به حالش مي سوخت و از يه طرف ديگه ... خوب كه نگاه مي كردم مي ديدم كه تو عرض اين چند ماهه چقدر پير و شكسته شده

گ دختر فراري و هرزه رو پيشونيم نمي هيچ وقت اين اتفاق ها نمي افتاد و نن... اگه رسم مزخرف بابابزرگ نبود... با خودم مي گفتم حقشه

 ...چسبيد
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 ...رسيديم دم در

 :بابا جواب داد

 ...راه گم كرديد؟ بفرماييد.... از اين طرفها.... سالم آقا جون -

 ...دم در بابا با ديدن من اخم هاشو تو هم كرد... بدون هيچ حرف اضافه اي رفتيم باال

 ...اينجا چي كار مي كنه؟ آقاجون از شما ديگه توقع نداشتم.... اين -

 ...يادت ندادم كه بايد احترام مهمون رو داشته باشي؟.... با اين سنت... برو كنار پسر جان -

 ...ولي حساب اين دختر فراري...... شما قدمت سر چشم -

... ناسالمتي يه زماني دخترت بوده.... برو كنار بذار ثمره هم بياد تو... تفش كن بيرون اول قرقره كن چي مي گي بعد... دهنتو ببند شاهرخ... اي -

 ...حق آب و گل داره

 ...ولي آقا جون -

 ...بابا بزرگ با نوك عصاش اشاره كرد

 .گفتم وايسا كنار -

 ...رفتيم تو

 ...ثمره بابا يه چايي دم كن -

 ...زنت كجاست شاهرخ؟

 ...خونه ي ننه اش -

 ونجا چي كار مي كنه؟ا -

 ..به خاطر اين -

 ...با دست يه اشاره ي بي ادبانه كرد

 ...من آدمي كه تو روم وايسه رو نمي خوام.... منم گفتم بره ور دل دخترش... تو روم وايساد -

 ...خب تو بي جا كردي بدون دونستن موضوع زن و دخترت رو ول كردي -

ولي دارم جلوي شما ... اصال هر كاري مي خوان بكنن... منم هيچ عالقه اي براي دونستنش ندارم... هيچي نگفتن... نه ميثاق... نه اين.. نگفت بابا -

 ..والسالم... و خودم خاكش كردم... فكر مي كنم مرده. مي گم بابا من ديگه دختري به اسم ثمره ندارم

 ..پسر يه ديقه زبون به دهن بگير بذار حرف بزنم -

 ...امر شما مطاع... آقاشما جون بخواه  -

 درست؟..... ثمره زن ميثاقه -

 :بابا سر تكون داد و گفت

 ...گيرم كه درست -
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 درست؟... يه بچه هم دارن -

 ...بابا باز هم سر تكون داد

 پس اختيار داره ثمره مي شه كي؟ -

 ...بابا جوابي نداد

 گفتم اختيار داره ثمره كيه؟ -

- ....... 

 ...ديگه اختيار دارش نيستيم... نه من نه تو... اختيار دارش ميثاقه.... ميثاق -

 ....خوبيت هم نداره كه تو كار يه زن و شوهر دخالت كنيم.. به ما هيچ ربطي نداره... هر باليي سر اين دوتا اومده خودشون مي دونن

هر دو با هم كنار اومدن و به خاطر بچه اشون هم كه شده دارن با هم زير .. ...به جاي اينكه بري خدا تو شكر كني بعد از اين همه حرف و سخن

 حاال شدي آتيش بيارِ معركه؟.. يه سقف زندگي مي كنن

چه جوري مي تونم سرم رو مثل كبك ... اشتباهي رو كه ميثاق مرتكب شده باعث فراري شدن دختر من شده... چي داريد مي گيد آقا جون؟ -

 ...رفي نزنم؟بكنم زير برف و ح

انگار كه ثمره خونواده ... اگه هم نه كه بايد بره و پشت سرش رو هم نگاه نكنه... هر وقت ميثاق رك و پوست كنده همه چي رو گفت كه فَبِها

 ...نداره

 ..بابا بزرگ اشاره كرد كه پاشم

 ...وايسادم سر كتري.. ليوانها رو چيدم... چايي رو دم كردم... رفتم تو آشپزخونه

خيلي دوست داشتم بدونم بابابزرگ مي خواد از چه حربه اي ... ولي حتي يه كلمه اش رو هم نتونستم تشخيص بدم... صداي پچ پچ مي اومد

 ....استفاده كنه تا بابا رو رام كنه و

 ..با يكم پولكي و كشمش تعارف كردم... چايي رو ريختم و

 ...خدا بقيه اش رو هم همين جوري بخير كنه... ين نشونه ي خوبيهخب ا.... بابا با سگرمه هاي توهم چايي رو برداشت

 ...ميثاق و مامان بودن.. زنگ در رو زدن

 ...از صبح كه به عمه سپردمش ديگه نديده بودمش. دلم براي شميم تنگ شده بود

 ...مامان خسته و ناالن اومد باال

 ...رزش لبهاش خوندم كه جواب دادهسالم كرد ولي جواب سالم بابا اونقدر آروم بود كه فقط از ل

 خوبين آقاجون؟ -

 ...الحمدهللا -

 ...بشين اشرف مي خوام باهات حرف بزنم

 ...امر بفرماييد آقا جون -
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نمي ... ثمره اوالدشه.. بايد قبول كنه ... هر چند قانع نشده ولي خب چاره اي هم نداره... تا حدي براش توضيح دادم... من با شاهرخ حرف زدم -

 ...شه كه دورش انداخت

 ...نمي خوام كه مشكالت زندگي بچه ها رو روابط زن و شوهري يا برادر خواهري شما ها تاثير بذاره.. دارم به هردوتون مي گم

 ...قهر و آشتياشون رو تو زندگيتون وارد نكنيد... اينا ديگه از شما جدا شدن پس بهتره

پاشو شام رو رديف كن كه بعدش مي خوام ميثاق رو بفرستم ... اداي آدمهاي ننه مرده رو در بياري حاال هم به جاي اينكه اون جا قمبرك بزني و

 ....تا نوه ات رو بياره

 ..البته اول نتيجه ي منه تا نوه ي تو

 ...ولي آقاجون -

پسر من يه خبطي كرده حاال هم .. .چقدر از دهن من پيرمرد حرف مي كشيد.... شاهرخ ول كرده حاال تو شروع كردي؟.. آقاجون بي آقاجون -

 نه شاهرخ؟... پشيمونه

 ...هر چي شما بگيد آقاجون -

در ضمن ... يه دونه از اون زرشك پلوهات رو بپز كه كلي مهمون داري تو هم پاشو ثمره برو كمك مادرت... پاشو اشرف... آ باريك اهللا پسر -

ولي واي به حالت اشرف اگه يه دفعه ... اين دفعه رو رو حساب مهر مادريت مي ذارم... دفعه ي آخرت باشه كه قهر كردي رفتي خونه ي مادرت

 ....ي ديگه از اين اداها در بياري

 ...تو هم بيا دست پدر زنتو ماچ كن تا از دلش در بياد... ميثاق

لبخند بابابزرگ نشون مي داد كه .... با بوديممن و مامان با چشمهاي گريون نظاره گر آشتي دوباره ي با.... اون صحنه رو هيچ وقت يادم نمي ره

 ...هردومون رو بخشيده

خدايا ممنون قول مي دم .... بوي خوش بچگي ها رو مي داد... مامان رو در آغوش گرفتم... ديگه مي تونم كنار خونواده ام باشم... خدايا شكرت

 ....اين لطفت رو هيچ وقت فراموش نكنم

... با تدبير بابابزرگ درست شد و بعد از كلي خنده و دور ريختن كينه ها... تو عرض چند ساعت اوضاع فوق العاده قاراش ميش خونه زندگي ما

 ...با سالم و صلوات راهي خونه ي خودمون شديم

بتداش پر از خطا و اشتباه بود و مطمئنا در ادامه ي زندگي اي كه ا... شروع شد... ثمره انتظار با كلي باال و پايين و فراز و نشيبش... زندگي من

 ...راهش باز هم اين خطاها جلوي راهمونه

اينكه شاهزاده ي سوار بر اسبم بياد و منو با خودش به قصر روياهام .. اوني نبود كه هميشه تو روياهام مي ساختمش..... مي دونستم اين زندگي

 ...ببره

نمي كه حاال يكم شبيه به خونه هاي معمولي شده بود شروع كردم و با خودم عهد بستم به ميثاق اعتماد من زندگيم رو توي همون خونه ي جه

 ...كنم و تمام سعي ام رو كنم تا ديگه اين خطاهاي بزرگ تو زندگيمون پيش نياد

كنم تا اعتماد از دست رفته اش رو  ولي شوهرم بود و من بايد به عنوان شوهرم بهش تكيه كنم و سعي... ميثاق اگرچه شاهزاده ي من نبود
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 ...دوباره به دست بيارم

 ...و تا عمر داشتيم بدهكار هم بوديم.. نمي شد منكر اين قضيه شد كه ما هر دو به هم بد كرديم... ميثاق بد يا خوب شوهرم و پدر بچه ام بود

با تدبير ميثاق و صد البته آقاجون زندگي جديد من ... نكنهميثاق تمام بار فرار من رو به دوش گرفت و سعي كرد كه هيچ كس به من اهانت 

 ...شروع شد

يه وقتهايي كم مي آوردم ولي با يادآوري محبت پنهانش به من و شميم سعي مي كردم همه چيز رو ... تعصب ميثاق همچنان ادامه داشت

 ...ل رو تكرار كنيمفراموش كنم و نذارم كه دوباره با عصبانيت هاي خانمان برانداز اشتباه هاي قب

حاال بهتر مي تونم با اين .. چشمهام رو مي بندم و يه نفس عميق مي كشم... با ياد آوري اينكه ميثاق باعث آشتي من با خونواده و مادر و پدرم شد

 ...تعصب احمقانه سر كنم

 ...خ و نصف بيشتر مواقع قدرتمند و سلطه جوگاهي وقتها خوش اخالق، گاهي اخمالو، گاهي شو. ميثاق مثل تمام مردهاي كره ي زمين بود

يه وقتهايي بهم مي گفت كه هنوز ... چون اين زندگي من و مهمتر از همه زندگي دخترم بود پس بايد مدارا مي كردم... بايد كنار مي اومدم

 ....نگرانه

راني اونقدر توي وجود ميثاق رخنه كرده بود كه يه وقتهايي و متاسفانه اين ترس و نگ... نگران اينكه دوباره با شميم فرار كنم و اون تنها بمونه

 ......خود كرده را تدبير نيست... تقصيري نداشت.. حركات ناخودآگاهي ازش سر مي زد

 ..به قول شاعر از ماست كه بر ماست... پس بايد منتظر عواقبش هم مي بودم... اين من بودم كه تخم شك و بد دلي رو توي وجودش كاشتم

يه زندگي عادي و معمولي در كنار مردي كه يه وقتهايي مي شد گفت دوستش ... نه اون قدر شاد و نه اون قدر غمگين... تان من هم تموم شدداس

 ....شونه اي باال انداختم... دارم و يه وقتهايي هم مي خواستم سر به تنش نباشه

بايد صبور باشم . ولي بذار يه چيز رو بهت بگم... بد يا خوبش رو تو قضاوت كن.. .ثمره انتظار بود..... چه مي شد كرد به هر حال اين زندگي من

 ...درست حدس زدي؟ آينده ي دخترم كه مهمترين چيز توي زندگي منه... تا بتونم از ثمره ي صبر و مقاومتم گلي بچينم

 ....والسالم

17/2/91 
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