
 ملکھ کوچک

برگرفتھ از سایت آوای خیس

# 160_پارت

.صدای فریادش از درد توی مبل خفھ شد و من بیشتر فشار دادم تا تمامشو داخلش حس کنھ

دستمو از روی سرش برداشتم و کمرشو گرفتم.کامل کھ اینکارو کردم .

.گریھ ھای بلندش برام ارزشی نداشت

..بدون اینکھ منتظر بشم کمی جا باز کنھ خودم و بھش کوبیدم و اون فریادش بھ آسمون رفت

_ غلط کردم.اقااااا توروخدا درد داره ...

...اقا نکنننن درد داره

_ ھیوا ھر چقدر بیشتر حرف بزنی و تقال کنی بیشتر طولش میدم، پس خفھ شو تا عصبانیتم بخوابھ...ھیسسس ..

.خفھ شد و فقط صدای گریھ و اخ و نالھ اش از درد خونھ رو پر کرده بود

ا بشم*نمیدونم برای تنبیھ بود یا عصبانیت کھ انگار قرار نبود امشب ارض ...

روی مبل نشستم و بغلش کردمو روی خودم نشوندمش. ازش بیرون کشیدم .

.صورتش درست مقابل صورتم بودم و چشمای اشکیش بھم نگاه میکرد

بشین روش زودتر:دستامو پایین بردم و درست روش تنظیم کردم و گفتم ...
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_ نمیخوام.. درد میکنھ نمیتونم ...

.ھیوا بیشتر از این عصبیم نکن_

دو...یک...تا سھ میشمرم و اینو تا تھ توی وجودت قبولش میکنی . بشین روش ...

...سھ نشده با ترس روش نشست و ازدرد بھ خودش پیچید

_ زووود باش...زودباش ھمش و میخوام ...

دستش دور گردنم حلقھ شد و ھق ھق گریھ اش توی گردنم خفھ شد. با گریھ کامل روش نشست  ...

.دستمو بھ لبھ ھای پشتش رسوندم و باال و پایین کردم

_ درد داره اقا نکن...توروخداااا  ...

...توروخدا

_ ھیچی نگو فقط صدات در نیاد.. ھیییییش ...

.تندتر این کارو انجام دادم کھ دیگھ گریھ ھاش بھ جیغ تبدیل شده بود

.باالخره بھ اوج رسیدم و تمامش و داخلش خالی کردم

.بی حال بودم و اما ھنوز اجازه اینکھ از روم بلند بشھ رو بھش نمیدادم

....بتمرگ سرجات  نمیخوام تکون بخوری از جات_
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ختر امشب منو این د.کم کم کھ کوچیک و کوچیکتر میشد، ھیوا ھم دردش کمتر میشد اما گریھ و ھق ھقش ھنوز پابرجا بود 
...تا سکتھ برد بی شک این تنبیھ عادالنھ بود براش

# 161_پارت

.بغلش کردمو توی ھمون حال بھ سمت دستشویی بردمش

.ھنوز گریھ میکرد و این کارش داشت واقعا عصبیم میکرد

...بشین خارج بشھ ھمش_

..حرف گوش کرد و بی صدا نشست

.ھمونطور لخت بھ در تکیھ دادم و بھش خیره شدم

.بودن با این دختر آب سردی بود روی آتش وجودم

.اب و باز کردم و مشغول شستنش شدم

با لمس کردنش میشد فھمید متورم شده.انگشتم کھ بھ سوراخ پشتش میخورد صدای جیغش بلند میشد .  

ھ دوش میرم ی.لباس نمیپوشی:روی تخت گذاشتمش و گفتم.تمیزش کھ کردم باز بغلش کردم و این بار توی اتاق بردمش
.بگیرم زود میام

.چشمی گفت و من تنھاش گذاشتم

م کھ حق اما بھ خودم تشر زد.زیر دوش اب حاال کھ خشمم کمی فروکش کرده بود احساس پشیمونی داشت می اومد سراغم
اون سرپیچی کرده بود و باید تنبیھ میشد.پشیمونی ندارم ....
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پمادی از کشو . ھیوا خودشو جنینی جمع کرده بودو روی تخت دراز کشیده بود.از حمام بیرون اومدم و بدنم و خشک کردم
.برداشتم و کنارش نشستم

.برگرد و روی شکمت بخواب زودباش_

...کمی ترسید اما خب نمیتوست مخالفتی کنھ

162_پارت#

.روی شکمش دراز کشید و منم دستمو روی پشتش نوازش وار کشیدم کھ صدای آخش بلند شد و تکونی خورد

...آروم بگیر تکون نخور_

.با دستم الی پشتشو باز کردم و بھ سوراخ متورم و سرخش خیره شدم

.دخترکم حق داشت اینھمھ گریھ کنھ

.خیلی ناجور شده بود

.کمی روش پماد زدم کھ  بھ خودش لرزید و تنشو منقبض کرد

_ اروم چیزی نیس،شل کن خودتو.. ھیییس ..

....با گریھ میلرزید و باز التماس میکرد کھ بھش دست نزنم

_ دست نزن تو رو خدا...درد داره.. تو رو خدا...آقا ...
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_ ھیششش...شل کن تا کمتر درد بگیره.. ھیوا اروم باش االن تموم میشھ

کارم کھ تموم شد کنارش دراز کشیدم و توی بغلم .بھ ھر زور و ضربی بود کامل سوراخ پشتشو چرب کردم و پماد زدم
.گرفتمش

.موھاشو از گردنش کنار زدم و عمیق بوسیدم

چرا کاری میکنی کھ من عصبی بشم؟_

چرا کاری میکنی کھ تنبیھت کنم ؟

...بغض کرد دوباره

.من فقط خواستم یکمی ھوا بخورم_

_ نار از جلوی چشمام ک. دیگھ تکرار نکن دیگھ ھیچ وقت اینکارو نکن...باید بھ خودم میگفتی. حتی حقشو نداشتی
از یک قدمی منم دور نشو...نرو  ...

...چشمی کھ گفت دلم رفت برای این مظلومیتش

.بھ خودم فشردمش و نفس کشیدمش

درد داری؟_

خوب میشم: از سوالم دوباره بغضش گرفت و با صدای لرزون گفت ...
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فردا ھمین یھ کم دردتم خوب میشھ.. بخواب:اللھ ی گوششو بوسیدم و کنار گوشش لب زدم .

.اون چشماشو بست و من بھ فکر رفتم

.زیادی روی این دختر حساس بودم

.زیادی نگرانش بودم

.من یک روز ھم نبودشو دوام نمی اوردم

!خودم ھم ھنوز ھضم نمیکردم این ھمھ عالقھ از کجا سرچشمھ میگیره

کنارش ھمھ چیز خوب بھ نظر میرسید فقط کافی بود باشھ.کنارش حتی بی خوابی برام لذت بخش بود ...

.امشب توی اون باغ چقدر ترسیدم

...ترسیدم این ادم از طرف خان یا ماھرخ باشھ

نداشتنشو... من دیگھ این بار نمیتونم طاقت بیارم نبودنشو. ترسیدم دوباره از دستش بدم  ....

# 163_پارت

.صبح قبل از بیدار شدن ھیوا از خونھ بیرون رفتم و در و قفل کردم

بود باید میرفتم سر کار و البتھ دل کندن از ھیوا و رفتن مثل ھمیشھ برام خیلی سخت.دیگھ چشمم ترسیده بود .

.تقریبا نیم ساعتی توی خواب نگاھش کردم و بھ زحمت ازش دل کندم

خوبی یاسر؟ھیوا خوبھ؟:وقتی بھ شرکت رسیدم رضا با من و من  پرسید

چرا خوب نباشیم؟:اخمی کردم و گفتم
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.من االن اینجام توی محل کارم و ھیوا ھم توی خونھ روی تختمون خوابھ

من دیشب فکرکردم امروز دیگھ اون دختر زنده نباشھ:نفس راحتی کشید و گفت .

تو نمیتونی حس من و بھ اون دختر بفھمی:پوزخندی بھش زدم و گفتم .

واقعا اینقدر دوستش داری؟من کھ باورم نمیشھ:کنجکاو نشست و پرسید .

_ من بیشتر از ھر چیزی کھ فکر کنی دوستش دارم.من اینقدر دوستش ندارم .

.بھت حق میدم خودمم ھنوز باورم نشده

.اما میدونم احساس و عالقھ ام بھش نرمال نیست

ردم و سرمو از کاغذ جلوی روم باال نیاو. زیاد طول نکشید کھ در اتاق باز شد . رضا متفکر از اتاق بیرون رفت
اینجا مگھ در نداره؟؟:غریدم

صدای خنده ی ارومی باعث شد بھ صاحب صدا نگاه کنم

..یاسین بود کھ داشت اروم بھم میخندید

.با دیدنش بعد چندین روز واقعا خوشحال شدم و از جا بلندشدم

خودش و بھم رسوند و باھام دست داد

.سالم داداش_

.سالم پسر خوش اومدی_
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.دلتنگتون بودم دیگھ واقعا نتوستم طاقت بیارم و اومدم بھ دیدنتون_

_ بشین.کار خیلی خوبی کردی ...

.رفتم خونھ ولی ھیوا گفت در قفلھ و نمیتونھ بازش کنھ_

ونم تنھا نباشھاالن کلید میدم برو خونھ ا.از ترس اینکھ بیرون نره مجبورم درو قفل کنم:دستی بھ تھ ریشم کشیدم و گفتم .

...ریز ریز میخندید و این کارش کفریم میکرد

بھ چی میخندی االن؟_

_ ازی میکنھ با ناز یھ دختر بچھ ب.خب واقعا تعجب داره یاسر مغرور و عصبی و خودخواه داره اینطور بچھ داری میکنھ
...و باھاش عشق میکنھ

# 164_پارت

چی بھ روزم اومده بود کھ مایھ خنده ھمھ شده بودم؟

.ھمش تقصیر عروسک چشم ابیم بود کھ عقل و ھوش از سرم برده بود

زیادی داری حرف میزنی پاشو برو: کلید و بھ سمتش پرت کردم و گفتم ...

.چشمی گفت و خندون رفت

.حاال کھ یاسین داشت میرفت پیشش خیال منم راحتر بود و میتونستم کمی بھ کارای عقب افتاده ام برسم
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.میدونستم بھ ھیوا با یاسین بد نمیگذره و خیلی دوستش داره

وقتی بھ خونھ رسیدم با صدای خنده ی بلندشون وارد خونھ شدم. کارم تا بعد از ظھر طول کشید .

.داشتن مثال آشپزی میکردن میخندیدن

.ھیوا با دیدن من خنده شو خورد و بھم نگاه کرد

.از اینکھ ازم حساب میبرد خوشم می اومد

چھ خبره اینجا؟؟_

ب بذار چیکارش داری خ.با این اخمو اومدی این بچھ خنده شو قورت داد:با صدای من یاسین ھم بھ طرفم برگشت و گفت
...بخنده

.با ھمون اخم کھ بیشترش تظاھر بود بھ سمت اتاق رفتم و با صدای بلند ھیوا رو صدا کردم

...با وارد شدنم بھ اتاق، ھیوا ھم پشت سرم وارد شد و کنار در ایستاد

...در و بستم و نگاھش کردم

حاال دیگھ با یاسین میخندی؟_

.کم مونده بود باز بغض کنھ کھ بغلش کردم و روی تخت نشستم

یاسین مورد اعتماده میتونی باھاش بخندی و راحت باش:لباش و بوسیدم و گفتم ...

.بیرون دادن نفسش و کامل حس کردم
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مفقط چندساعت ازش دور بودم و اینقدر دلتنگش بود.بھ خودم فشردمش و عطر تنش و بلعیدم.چقدر دلتنگش بودم ...

# 165_پارت

میام  حاال میتونی بری پیش یاسین، منم لباس عوض کنم:کمی کھ از لمس تنش اروم شدم روی زمین گذاشتمش و گفتم
.پیشتون

.چشمی گفت و از اتاق بیرون رفت

.دستم سمت پیراھنم رفت و مشغول باز کردن دکمھ ھاش شدم

.با صدای در نگاھمو بھ در دوختم و با یاسین روبرو شدم

_ کاری داری؟.بیا تو

.اگھ میشھ کمی حرف بزنیم_

مشکلی نیستی بیا_

.ھمچنان مشغول در اوردن بولیزم شدم

جلوش نشستم و منتظر شدم حرفش و بزنھ. با باال تنھ ی لخت . 

.خب میشنوم بگو_

.کمی نگاھم کرد و بھ در و دیوار اتاق چشم دوخت
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!اگر حرفی نداری من بھ کارم برسم یاسین_

_ فقط نمیدونم چطور بھ زبون بیارم. نھ، حرف دارم .

.خیلی راحت رک و راست حرفت و بزن_

نمیتوست درست راه بره یا حتی .صبح وقتی بھ خونھ اومدم حال ھیوارو ناجور دیدم:چشمای درشتش رو بھم دوخت و گفت
ازش پرسیدم و اون گفت حالش خوبھ و مشکلی نداره.بشینھ .

.اما من میفھمم اون یھ مشکلی داشتھ کھ حالش این طوره

.تیز نگاھش کردم و ابرویی باال دادم تا ادامھ بده

...من فقط میخواستم بگم اون خیلی بچھ اس یاسر،باید کمی باھاش مھربونتر باشی_

# 166_پارت

اینقدر جرات پیدا کردی کھ توی روابط منو زنم سرک بکشی؟:عصبی گفتم

ادآوری کنم من فقط حال ھیوارو ناجور دیدم و گفتم بھت ی.نھ نھ من قصد دخالت ندارم:ابرویی باال انداخت و سریع گفت
.اون خیلی بچھ اس

گران نباشتو ن.ببین پسر، این دختر بچھ زن منھ و من میدونم با زنم چطور رفتار کنم:بھ سمت یاسین خم شدم و گفتم .

دیگھ نمیخوام حرفی راجبش بشنوم...دیشب کاری کرده بود کھ نباید، پس باید تنبیھ میشد و شد

اون زنتھ، آدم زنشو تنبیھ نمیکنھ؟:متعجب نگاھم کرد و گفت

ا و زندگی درستھ اما نھ تازمانی کھ زنش فقط یازده سالش باشھ و ھیچ چیزی از این دنی:پوزخندی تحویلش دادم گفتم
گاھی مجبورم با خشونت یھ چیزایی رو توی ذھنش حک کنم کھ تکرار نکنھ.ندونھ ...
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...از حرفام قانع نشده بود و اینو از صورت کالفھ اش ھم میشد فھمید و این برای من اصال مھم نبود

.از اتاق بیرون رفت و من بھ جای خالیش نیشخند زدم

میخواست بھ من یاد بده با ھیوام چطور رفتار کنم؟

.ازجام بلند شدم و لباس عوض کردم

.از اتاق کھ بیرون رفتم بوی املت خونھ رو گرفتھ بود

من خودم شام امشب و تنھایی پختم:ھیوا با دیدنم ذوق زده گفت ...

.لبخندی بھ ذوقش زدم و سرکی توی تابھ کشیدم

.خوشمزه بھ نظر میرسھ عروسک

.یاسین مارو زیر نظر داشت و با دیدن ھیوا کھ اینقدر با من راحتھ  کمی انگار خیالش راحت شد

.پشت میزنشستمو اون دوتا میز و چیدن

.ھیوا کنارم نشست و من مشغول تکھ کردن نون و گذاشتن جلوش شدم

اینجارو ببین، یاسر خان داره برای یکی نون آماده میکنھ:یاسین خنده ای کرد و گفت ...

:ھیوا کھ خجالت کشیده بود آروم گفتم
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.من میتونم انجامش بدم

میدونم کھ میتونی_

یش ارزش انجام ھمینجور کھ بھ کارم ادامھ میدادم خطاب با یاسین گفتم؛ یاسر خان اینکارو تنھا برای  کسیکھ توی زندگ
.میده

:با انگشتم ھیوارو نشون دادم و گفتم

نمدوست دارم در آرامشواسایش کامل باشھ و براش ھرکاری میک.این دختر برای من یک طرفھ و کل دنیا یک طرف ...

.ھیوا صورتش سرخ شده بود از خجالت و این حالت ھمیشھ منو مجذوب میکرد

.روی یکی از تکھ نون ھا کمی املت گذاشتم و جلوی ذھنش گرفتم

...بخور عروسک_

# 167_پارت

.بعد از شام کنار ھم چای خوردیم و کمی حرف زدیم

ونجا بشنومدلم نمیخواست حتی کلمھ ای حرف در مورد ا.ھیچی از عمارت خانی و اتفاقات نپرسیدم و یاسینم چیزی نگفت .

دکم کم چشماش داشت مست خواب میشیدو چشای ابیش بستھ میش.ھیوا کنارم نشستھ بود و بھ من تکیھ داده بود .

پاشو برو روی تخت بخواب:روی سرش بوسھ ای زدم و گفتم .

. حت باشھباورم نمیشھ کھ اینقدر باھات را:یاسین کھ توجھش بھ ما بود و گفت.بی حرف چشمی گفت و مارو تنھا گذاشت
...حتی با اون روش تنبیھ و اون چیزایی کھ گفتی

13



تنبیھش کردم  اگر ھم.من نمیذارم دختری کھ دوستش دارم اذیت بشھ. تو بھ این چیزا فکر نکن:سیگارمو روشن کردم و گفتم
 ...بخاطر اشتباھش بود

راستی از محمد و پسرش خبر داری؟پدر ھیوارو میگم:دود سیگارو بیرون دادم و پرسیدم .

...آره میدونم کجان_

لی راحت میگی پس چرا بھ من نگفتی؟یھ لشکر و بسیج کردم برام پیداشون کنن، اونوقت تو خی:با اخم نگاھش کردم و گفتم
میدونم کجان؟

داداش خب تو کی از من خاستی کھ من نگفتم؟من کھ کف دستمو بود نکردم تو دنبالشونی:موھای سرشو خاروند و گفت

...باشھ، آدرسشونو میخوام_

برای چی ؟ چرا دنبال اونا میگردی؟_

 .میخوام ھیوا رو ببرم دیدنشون_

واقعا میگی؟:چشماش برقی زد و ناباور گفت

شب خوش یاسین...اره:از روی مبل بلند شدم وھمینجور کھ بھ سمت اتاق میرفتم گفتم

...بدون اینکھ دیگھ حرفی زده بشھ داخل اتاق شدم و درو بستم

# 168_پارت
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.دخترکم روی تخت دمر خوابش برده بود و موھاش روی بالشتو کامل گرفتھ

چراغ و خاموش کردم و کنارش دراز کشیدم.بولیز و شلوارمو از تنم در آوردم .

.موھاشو کنار زدم و سرم و روی بالشت گذاشتم

من بھشون حق میدادم کامال...ھیچ کس درک نمیکرد حس من بھ این دخترو  ...

بینظیر بود این .انگشتمو روی پوست کمرش کشیدم و کمی نوازشو لمسش کردم.پیراھنش باال رفتھ بود و کمرش بیرون بود
اللھ ی گوششو آروم بوسیدم و خودمو بھ خواب سپردم... دختر ...

.با تکونای چیزی زیر دستم چشمام و باز کردم و ھیوارو در حال تقال دیدم

آروم بگیر دختر، چھ خبرتھ:لب زدم ...

...ترسید و خشکش زد

.بیشتر بھ خودم فشارش دادم و اون سرش درست رو سینھ ام نشست

من خیلی وقتھ کھ بیدار شدم میخواستم بلندشم:آروم گفت .

.ھیییش ھیچی نگو تا من نخوام ھیچ جا نمیری_

چشم اقا_

..باز کھ شدم اقا_

چشم یاسر_

15



.اھان این شد من برای تو فقط یاسرم_

.روی موھاش و بوسیدم و با پاھام پاھاش و قفل کردم

.کمی بعد اروم از خودم جداش کردم و روی تخت نشستم

.اونم مثل من کنارم نشست و منتظر من شد تا ببینھ میخوام چیکار کنم

دستشو گرفتم دنبال خودم بھ سرویس بردم وشیر آبو باز کردم. از تخت پایین اومدم .

عین یھ عروسک ایستاده بود تا کارم تموم بشھ.دستم و شستم و با خیسیش شروع کردم بھ شستن صورت ھیوا .

خوبھ حاال میتونی بری عزیزم:راضی از تمیز شدنش گفتم .

.لبخندی بھم زد و منو تنھا گذاشت

.وقتی از سرویس بیرون اومدم خبری از ھیوا نبود

.بھ سمت اشپزخونھ رفتم و ھیوا رو مشغول دم کردن چایی دیدم

تو نباید از این کارا بکنی ھیوا اگر اب جوش روت بریزه چی؟:قوری رو از دستش گرفتم و گفتم

...اما_

..اما نداره بشین_
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.نشست و من خودم چایی دم کردم

...توی ھمین حین یاسین وارد اشپزخونھ شد و با دیدن قوری توی دستم نتوست خنده شو کنترل کنھ

_ اخھ یاسر خان و قوری؟...بده من داداش بده کھ اصال بھت نمیاد این کارا

.با تشر اسمش و صدا زدم کھ تسلیم وار دستش و باال اورد و بھم نزدیک شد

...قوری رو از دستم گرفت واین بار اون مشغول شد

پاشو برو آماده شو میخوایم باھم جایی بریم :بعد از صبحانھ رو بھ ھیوا گفتم

میخوایم بریم عمارت خان؟:کمی نگاھم کرد و پرسید

مروز برید یھ جای قراره ا. یاسر نمیذاره تو بیای اونجا. شما دیگھ اونجا بر نمیگردین..نھ ھیوا:بھ جای من یاسین جواب داد
زود باش حاضر شو حاال. خوب ...

# 169_پارت

ت بخشتیرین لذ.ترجیح دادم یاسین پشت فرمون بشینھ چون اون میدونست کجان و من کمی از آینھ بھ تماشای ھیوا بشینم
.کاری کھ میتونستم انجام بدم تماشای اون بود

اما بھش نگفتیم مقصدمون کجاست.تمام مسیر و یاسین حرف زد و لبخند روی لب ھیوا اورد .

.چند ساعتی توی راه بودیم و دیگھ ظھر شده بود

.وقتی توی یکی از شھرھای کوچیک و توی کوچھ بن بست ماشین و نگھ داشت نگاھی بھ اطراف انداختم
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.پیاده شدیم، یاسین بازومو کشید و کنار خودش نگھم داشت

برو اون در آبی رو بزن ھیوا:روبھ ھیوا گفت ...

رو ھیوا، قول ب:تا خواستم نزدیک ھیوا بشم یاسین باز بازومو کشید و گفت.ھیوا کمی ترسیده بود و من این و نمیخواستم
.میدم اتفاق خوبی منتظرت

.با قدمای آھستھ بھ سمت در رفت و نگاھش و از ما نگرفت

...صورتش سمت ما بود و زنگ کوچیک کنار در و فشار داد

...زیاد طولی نکشید کھ در باز شد و سر ھیوام بھ سمت در چرخید

...خشکش زده بود انگار، ھم اون ھم محمدی کھ داشت دخترش و نگاه میکرد

.ھیوا زودتر بھ خودش اومد و خودش توی بغل محمد پرت کرد

.محمد ھیوا رو بغل کرد و صدای گریھ مردونھ اش توی کوچھ پیچید

ونش شدیمآروم بھ سمتشون رفتیم و اون با دیدن ما بدون اینکھ ھیوارو از خودش جدا کنھ کنار رفت و وارد حیاط خ .

.ھیوا جوری از گردن پدرش آویزون شده بود کھ انگار قصد نداشت دیگھ ازش جدا بشھ

.ناخودآگاه اخم روی صورتم نشست

 .حتی نمیخواستم بغل پدرش باشھ

بچم دلم لک زده بود برا...خیر از جونیت یھ ببینی...خدا خبرت بده اقا: محمد با خوشحالی رو بھ من کرد و گفت .
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...حرفی برای گفتن بھش نداشتم فقط ریز بینانھ حرکات ھیوا رو زیر نظر داشتم

# 170_پارت

.یاسین مثل ھمیشھ شروع بھ حرف زدن کرد و باالخره ھیوا از بغل پدرش دل کند و من نفس راحتی کشیدم

.من دوست نداشتم عروسکم بغل ھیچ کسی باشھ

.ھنوز اخم داشتم و نمیتوستم بازش کنم

.محمد مارو بھ داخل خونھ برو و تکیھ بھ پشتی دادم و نشستم

...ھیوا توی خونھ میچرخید و ھمھ جا سرک میکشید

چیشده؟چرا عصبی ھستی؟:یاسین کھ کنارم نشستھ بود آروم کنار گوشم گفت

ا نگاھش پس سکوت کردم و باالخره ھیو. اگر میگفتم حسادت کردم بھ محمد کھ ھیوام بغلش بود، مضحک بھ نظر میرسید
.بھ من ھم افتاد

.با دیدن اخمم سریع دستو پاش و گم کرد و با قدمای کوچکی اومد و کنارم نشست

محمدچایی و میوه جلومون گذاشت و بھ من و ھیوا خیره شد.ھمین کھ کنارم نشست نفس آسوده ای کشیدم .

.یاسر خان ھرچقدر تشکر کنم بازم کمھ جون دادین بھ من با اوردن ھیوام_

ھیوا مگھ مالھ اون بود؟!!گفت ھیوام؟

چرا دلم میخواست مالکیتم نسبت بھ این دختر و حتی بھ پدرش ثابت کنم؟
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ھیوا کمی معذب بود انگار کھ خودش و سفت کرده بود.دستم دور کمر ھیوا نشست و بھ خودم نزدیکش کردم .

...با باز شدن در و ورود برادر ھیوا نگاھم بھ سمتش رفت و اونم با دیدن خواھرش خشکش زد

اقعا؟چھ مرگم شده بود و.ھیوا مثل برق از جا پرید و خودشو توی بغل برادرش انداخت و من خون خونم و میخورد

...برادرش روی زمین نشستھ بود و ھیوا رو محکم بغل کرده و بود و قربون صدقھ اش میرفت

ھیچ احدی حق نداره قربون صدقھ ی زن من بره حتی ..االن باید با پشت دست میکوبیدم توی دھنش تا بھ گزافھ باز نشھ
...برادرش 

.با صدایی کھ خیلی ھم اروم بھ نظر نمی رسید اسمشو لب زدم و اون سریع از برادرش جداشد و کنارم نشست

اروم باش مرد، پدر و برادرش بعد چند ماه میبیننش:یاسین کنارم گوشم گفت ...

.بھ جھنمی گفتم و ھیوارو بھ خودم نزدیکتر کردم

.یاسین جو پیش اومده بینمون رو با بھ حرف گرفتن اونا کمی اروم کرد و من موھای ھیوارو نوازش کردم

.ھیوا کھ ترسیده و مضطرب بود سکوت کرده بود و بھ فرش زیر پامون نگاه میکرد

.پدر و برادرش کھ بھ اتاق دیگھ ای رفتن یاسین ھم دنبالشان رفت و من با ھیوا تنھا شدم

چت شده؟:نگاھش و بھ چشمام دوخت و پرسیدم.انگشتم و زیر چونھ اش گذاشتم و سرش و باال گرفتم
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نمیدونم چیکار کردم ازم عصبانی شدی:اروم جواب داد !

!خب من االن باید بھ یھ دختر یازده سالھ توضیح میداد کھ چرا عصبیم؟درک میکرد حرفامو؟فکر نمیکنم

# 171_پارت

.آروم زمزمھ کردم؛کنارم بمون تا توی خونھ حرف میزنیم

.چشمی گفت و من روی سرشو بوسیدم

.خیلی زود سفره پھن کردن و برای نھار سر سفره شون نشستیم

.غذای آنچنانی نداشتن اما گرم و خیلی مھربون برخورد میکردن

.سر سفره از اینکھ پدر و پسر ھمھ حواسشون بھ دخترک من بود آزارم میداد

.احساس میکردم دارم بیمار میشم بیماریم ھیچ درمانی نداره

.دلم میخواست ھر چھ زودتر از اینجا بریم و باز ھیوا فقط و فقط برای من باشھ

بھتره کھ دیگھ بریم؟:بعد از نھار از جا بلند شدم و گفتم

یاسر منو . بابا من بازم میام:محمد کمی اصرار کرد برای موندن کھ دخترش کنارش ایستاد و با لبخند منو نشون داد و گفت
..میاره، اون خیلی با من مھربونھ

؟مھربون بودن من اینقدر غیر قابل باور بود براش...دلم رفت با این حرفش و پدرش با تعجب بھ من خیره شد
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.یاسین دست ھیوارو گرفت و با خداحافظی از خونھ شون بیرون اومدیم و من نفس راحتی کشیدم

.باز یاسین پشت فرمون نشست و ھیوا خیلی زود اون پشت بھ خواب رفت

...وقتی بھ خونھ رسیدیم یاسین با گفت کمی کار داره و آخرشب برمیگرده رفت و منو ھیوا داخل رفتیم

# 172_پارت

.چشماش از خوشی برق میزد و من این حسشو خیلی دوست داشتم

ر کمی سکوت کرد و سرشو زی.بلندش کردم روی پام نشوندمش.خستھ روی مبل نشستم و اون بی حرف کنارم جا گرفت
گردنم گذاشت و باالخره بھ حرف اومد

_ بخاطر ھمھ چی..ممنون

..نگاھشو ازم میدزدید

..برای اینکھ منو بردی پیش بابام_

.خیلی خوشحال شدم

..برای ھمین بردمت کھ خوشحال بشی_

..اما اونجا عصبانی بودی_

.خنده ی آرومی کردم و پاھاشو دوطرفم انداختم و بھ صورتش نگاه کردم
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ببین منو ھیوا_

ھت نزدیک من اینقدری تورو میخوام کھ طاقت ندارم کسی بغلت کنھ ب:چشماش میخ چشمام شد و من با نوازش کمرش گفتم
...بشھ حتی پدر و برادرت

..گیج نگاھم میکرد معلوم بود باز ھم خنگ بازی در میاره

دستمو آروم روی بازو و کمرش کشیدم

_ این دستا و کمرت...این تنت ..

...این صورتت و گردنت فقط مالھ منھ

...توی یک کالم،حسادت میکنم وقتی کسی غیر من لمست کنھ

.تازه فھمیده بود چی میگم کھ سرخ شد و سرش و روی سینھ ام پنھان کرد

...دیگھ کسی رو بغل نمیکنم_

بھ ھمھ ی مقدسات کھ حق داشتم... حق داشتم اینطور بیمارش باشم نداشتم؟داشتم ...

اون برای بار دوم جملھ ایی رو بھ زبون آورد کھ قلبم ثانیھ ای از تپش ایستاد از شوک. بھ خودم فشردمش

...خیلی دوستتدارم_

....وقتی ھیوا میگفت دوستت دارم یعنی دنیا مالھ من بود

.با خیالی آسوده توی بغلم نگھش داشتم ولذت این جملھ رو بردم
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.کمی بعد توی بغلم بلندش کردم و بھ سمت اشپزخونھ رفتم

بشین و آشپزی کردن یاسرو تماشا کن ولی جایی نگی ھا:روی میز نشوندمش و گفتم !

.خنده ی آرومی کرد و چشمی گفت

من ھرکاری میکردم اون با خنده میگفت

...اصال بھت نمیاد_

!بھ سمتش برگشتم و گفتم عاشق یھ دختر بچھ شدنم بھم نمی اومد، ولی خب میبینی کھ شدم

.شام و با خنده ھای ھیوا آماده کردم و باز بغلش کردم و بھ اتاق بردمش

...من لباسم و عوض کرده بودم و ھیوا ھنوز نھ

بیا بپوش اینارو االناس یاسین برگرده شام بخوریم:از کمد شلوار و بلیزی بیرون کشیدم و گفتم ..

.باشھ ای گفت و من از اتاق بیرون اومدم

...باصدای در بھ سمت در رفتم و با فکر اینکھ یاسینھ بازش کردم

# 173_پارت

سابقھ نداشتھ خان بھ اینجا بیاد.با دیدن خان پشت جا خوردم ...

.از جلوی در کنارم زد و وارد حیاط شد
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.درو بستم و با چند قدم خودمو بھش رسوندم

اینجا چیکار داری؟_

...اومدم بھ خانزاده ی ناخلف سر بزنم_

سر زدی، حاال میتونی بری: پوزخندی زدم و گفتم ..

بھم پشت کرد و بھ طرف ساختمون رفت

کجا ارباب؟ در شان شما نیست اینجا بودن:بازوش و کشیدم و گفتم ..

..میخوام برم داخل_

.جایی تویھ خونھ ی من برای شما نیست

گنده تر از دھنت داری حرف میزنی پسر، ھمھ ی اینا مالھ منھ میدونی کھ؟_

.خشم توی صورتم موج میزد و قطعا از چشمای خان ھم دور نموند

تا بھ  از شما فقط یھ فامیل رو یدک کشیدم... فکر نکن من دستم توی جیبھ توئھ. ھر چی کھ من دارم مالھ خودمھ _
ی خونھ اس و زن من تو...من کاره خودم و دارم و بھ اموالت سر سوزن چشم ندارم میفھمی کھ؟این خونھ مالھ منھ...امروز

اون روزا بھ یادش  تازه داره حالش بھتر میشھ از اون جریان بھ بعد نمیخوام دوباره..خوش ندارم تورو اینجا ببینھ و بترسھ
..بیاد

م داره؟اسم چی داره این دختر کھ این طور سنگش و بھ سینھ میزنی؟ماھرخ چی ک:خان کھ دقیق بھ حرفام گوش میکرد گفت
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ظاھر خوب...و رسم  ...

ی دل ماھرخم چرا داری بھ آینده پشت میکنی؟باشھ این رعیت زاده رو میخوای؟باشھ ھمینجا نگھش دار ول.عاشقتم کھ ھست
...بھ دست بیار

..اون کلیدھا برای پیشرفت

...تمام فکر و ذکرش پول بود و پول

ھرخ زنھ منھ؟تو فکرت فقط پول شده ،تا حاال بھ این فکر کنی کھ یاسین چھ حالیھ وقتی اون ما:چرخی دورش زدم و گفتم
ون بشھ شده بھ پسرت فکر کنی؟برات مھم نیست کھ پسر کوچیکھ دلش پیش اون دختره گیره ؟چرا قدمی برنداشتی تا ا

!عروس پسر کوچیکت

...خان یھ کم بھ خودت بیا

...ھمھ ی زندگی مال و ثروت نیست

:با انگشت بھ خونھ اشاره کردم و گفتم

ق ھروقت خواست طال. من ماھرخ ونمیخواستم و نمیخوام.من اون دختر توی خونھ رو با ھمھ ثروت تو عوض نمیکنم
بگیره یھ امضا میکنم و خالص ...

.ببین یاسر من تا بھ چیزی کھ میخوام نرسم بیخیال این ازدواج نمیشم_

...رک و راست بھت میگم تا باھام راه بیای

...کھ اگھ نیای ھر اتفاقی بیافتھ نباید گلھ ای داشتھ باشی

...حرفاش بو ھای ناجور میداد

# 174_پارت

ھاین دختر خط قرمز من...بھش نزدیک نمیشین ...ببین تو دور ھیوا رو خط میکشی:توی صورتش براق شدم و گفتم ..

ازش دورباشین دور باشین
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....برای ھدفی کھ دارم میتونم حتی تورو قربانی کنم این رعیت زاده ی خونبس کھ جای خودش و داره _

...من باھات اتمام حجت کردم حاال خودت میدونی خانزاده

.رفت ودر پشت سرش کوبید

.بھ قدری عصبی بودم کھ از شدت خشم تنم میلرزید

..بھ سمت خونھ کھ برگشتم ھیوا رو کز کرده بین دیوار و در دیدم

...لعنت بھت خان

نفس عمیقی کشیدم و بھ سمتش رفتم

اینجا چیکار میکنی ؟_

 ..سکوت کرد و من خوب فھمیدم حرفامونو شنیده

...دست انداختم زیر پاش و بلندش کردم و داخل خونھ بردمش

...روی مبل نشستم و روی پام نشوندمش

_ من پیشتم...آروم باش چیزی نیست .

تپش قلبش بھ قدری تند بود کھ دستم و روش گذاشتم

اروم ھیواچخبره؟مگھ اتفاقی افتاده؟_
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 ..اونا باز منو میبرن_

_ قتی منو ھیچ جایی نمیتونن ببرنت عزیزم مگھ من پیشت نیستم؟مگھ من تنھات میذارم کھ ببرن تورو؟ازچی میترسی و
.کنارت داری

گفت باید بری پیش زنت_ ..

...ھییس حرف نزن من زنم تویی عروسک اون فقط یھ اسمھ_

175_پارت#

.اومدن خان خوشی امروز ھیوا رو کامل از بین برد و دخترکم بی صدا روی مبل کز کرده بود

.با اومدن یاسین و دیدن حال ھیوا با تعجب ازم دلیلش و پرسید و من بھش از اومدن خان گفتم

...اونم حالش گرفتھ شد و عصبی پیش ھیوا نشست و سعی کرد کمی حالشو عوض کنھ

ھنوز سکوت کرده بود.  شام کھ خورده شده بھ اتاقمون رفتیم .

...توی تخت بغلش کردم و بھ خودم فشردمش

یاسر؟_

..یاسر کھ میگفت، قلبم از جا کنده میشد
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جانم عزیزم؟_

_ ھ ولی دوس دلم برای بابام تنگ میش.من دیگھ دوس دارم با تو زندگی کنم .من از ھمھ میترسم...ھیچ وقت منو ول نکن
تو منو تنھا نمیذاری؟...دارم با تو زندگی کنم

..چقدر حرفاش در عین صداقت و سادگی دلنشین بود

...چقدر این دختر میتونست منو دیونھ کنھ

:روی موھاش و چند بار بوسیدم و گفتم

یاسر مگھ میتونھ بی ھیوا بمونھ؟تا نفس میکشم پیش منی مالھ منی.من تورو تنھا نمیذارم عروسک ...

.دستای کوچیکش دور گردنم حلقھ شد و بیشتر خودشو توی بغلم مچالھ کرد

_ از ھمھ میترسم.من از ھمھ میترسم .

_ یاسر جونش برای توعھ...دست ھیچ کسی بھ تو نمیرسھ ھیوا بھم اعتماد کن

...من ھستم یاسین ھست تو تنھا نیستی

میشھ اما مثل  اینطور کھ حرفای دلش و ساده بھم میزد، حس میکردم واقعا داره بزرگ.. اینطور کھ باھام درد و دل میکرد
...دخترا و زنای دیگھ ھفت خط و ھفت رنگ نمیشھ

.من ھیوام و ھمیشھ ساده میخواستم

...نمیخواستم مثل بقیھ بشھ

...ھیوای من پاک بود و پاک میموند

شھ و من از عشق براش گفتم و اون خیلی راحت وقتی از عشق فھمید بھم گفت میخواد عاشقم ب. اون شب خیلی حرف زدیم
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..برای صد ھزارمین بار قلبم لرزید براش

.خوابش نمیبرد عروسکم و من خوشحال بودم کھ با اون دارم شب بیداری میکنم

...دستم تنشو نوازش میکرد و لرزش ھای آرومش منو مجنون میکرد

# 176_پارت

ریف زیر نمیخواستم کاری کنم فقط میخواستم بدن ظ. ھر عکس العملی کھ بھ حرکت دستم نشون میداد برام لذت بخش بود
دستم زیر و بشھ

...میخواستم لمسش کنم و لمسش کنم و لمسش کنم

بود از  خنده ام گرفتھ بود امشب با این خنده ھاش و اون تعجب کرده...زیر شکمشو لمس میکردم و اون ریز میخندید
 .خندیدنم

اینقدر تعجب داشت خندیدن یاسر؟_

 خیلی کم میخندیدن و من خوشم میاد وقتی:اینو ازش پرسیدم و اون با انگشت کوچیکش لبم و لمس کرد و گفت
وقتی میخندین یعنی حالتون خوبھ...میخندی ...

من کنار تو توی اوج عصبانیت حالم خوبھ عروسک:لبخندی بھش زدم و گفتم .

دلیل حال من تویی ...

ببین کی ھستی برای یاسر.تو باشی توی ھر شرایطی خوبم ...

این دختر قصد جونم و کرده بود امشب انگار.خجالت کشید و سرش و توی گردنم پنھان کرد ..
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یدونست م. دیگھ میدونست تمام ممنوعھ ھای تنش برای منھ. دیگھ بھ نوازش دستم روی جای جای بدنش عادت کرده بود
 ...دست کشیدن بھ ھرجای بدنش برای من آزاده

نرم  پشت بھ خودم چرخوندمش و دستمو از توی لباس زیرش بین پاھاش و روی دخترونھ اش گذاشتم و زیر گوشش نرم
....شروع کردم زمزمھ ھای عاشقانھ گفتن

.نمیدونم ساعت چند ولی از خستگی آروم بھ خواب رفت و من بھ صورتش  توی خواب خیره شدم

...معصوم بود و زیبا

زیبا کم بود برای این عروسک ...

.کنارش اروم بودم و این آرامش و با دنیا عوض نمیکردم

چشمام و باز کردم و با دیدن جای خالیش صاف روی تخت نشستم. با سر و صدای زیادی کھ توی خونھ بود .

# 177_پارت

.صداش از بیرون اتاق می اومد و انگار حضور یاسین زیادی خوش بھ حالش کرده بود

ھر دوتاشون توی حیاط مشغول دویدن و خنده دیدم. از اتاق بیرون رفتم .

.ھنوز منو ندیده بودن و من کنار در ایستاده بودم

...چقدر با یاسین راحت بود

م داشت بعضی وقتھا دلم میخواست بامنم ھمینقدر راحت باشھ، اما خب از لذت اون ترسی کھ توی چشماش نسبت بھم ھ
.نمیشد گذشت

.ھیوا با دیدنم  سرجاش ایستاد و یاسین رد نگاھشو گرفت و بھ من رسید
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.لبخندی زدم و خیال عروسکمو راحت کردم

...یاسین دست ھیوارو گرفت بھ سمت من و خونھ اومدن

_ ساعت خواب.صبح بخیر یاسر خان ..

و پلک روی  اما یاسین چھ میدونست یاسر تا صبح نمیتونھ چشم از این چشم آبی بگیره... داشت تیکھ مینداخت پدرسوختھ
.ھم بذاره

.جوابی بھش ندادم و در عوض ھیوارو بغل کردم و داخل شدم

.صبحانھ خوردیم و من برای رفتن بھ شرکت آماده شدم

امروزم اینجایی دیگھ یاسین؟_

اره قراره با ھیوا بریم خرید_

دیگھ چی؟: اخمی کردم و گفتم

یریم یھ این دختر پوسید توی این خونھ، ما م:لیوان چایشو روی میز گذاشت و نگاھی بھ ھیوای ساکت انداخت و گفت
نھ نیار کھ واقعا دلگیر میشیم.چرخی میزنیم یھ کم خرید میکنیم و تا تو برگردی خونھ ایم .

...نگاھم سمت ھیوا رفت کھ چشماش داد میزد دوست داره این بیرون رفتن و

# 178_پارت
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.حق با یاسین بود بھتر بود بیرون بره و کمی خوش بگذرونھ حداقل

.کنار ھیوا نشستم و روی موھاش بوسھ زدم 

یاسین خنده ی ارومی کرد و آزمون دور شد

بی من میخوای بری بیرون؟_

...ترسیده بود و نمیدونست چی بگھ

وست فقط اون لباسایی کھ من د. عروسکم با یاسین میره بیرون و ھرچی دلش میخواد میخره:کنار گوشش زمزمھ کردم
یدونی چون یاسین برگرده وببینھ عروسکش نیست بدجور دلخور میشھ م...ندارم نمیپوشھ و خیلی زود برمیگرده خونھ 

...کھ

.سری تکون داد و خیلی آروم سریع روی لبم و بوسید

با این بوسھ میتونستم امروز خیلی کارا کنم ...

.با بوسھ این عروسک قلبم باز ریتم گرفتھ بود و داشت از جا کنده میشد

.چندین بار بھ یاسین سپردم کھ مواظب باشھ و زود بھ خونھ برگردن

.یاسین مورد اعتماد بود اما باز نگرانی ھای من برای این دختر تمومی نداشت اصال

ندن بھ شرکت کھ رسید رضا چندین قرار کاری روی سرم ریخت و بھ حدی سرم شلوغ شد کھ تا اخروقت مجبور بھ مو
.توی شرکت شدم

.از اون شب مھمونی و فرداش دیگھ جرات نداشت حتی اسم ھیوارو جلوی من بیاره
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.نزدیک غروب با وجود خستگی زیاد اما با شوق بھ خونھ برگشتم

...چون میدونستم یک لحظھ دیدن ھیوا تمام این خستگی ھارو برای من در میکنھ

ھنوز برنگشتھ بودن.دیدن چراغ ھای خاموش گره بین ابروھام افتاد. وارد خونھ شدم و با ...

.ھمونجا روی مبل نشستم و بھ در ورودی چشم دوختم

توی خونھ باشن حتی بھ خود ھیوا گفتھ بودم کھ میخوام وقتی میام.من ھزار بار تاکید کرده بودم زودتر بھ خونھ برگردن ..

.اما ھیچ کدوم انگار حرفم براشون ارزشی نداشتھ

.یھ چشمم بھ ساعت روی دیوار بود و یھ چشمم بھ در

با گذر ھر دقیقھ عصبی تر میشدم ...

ی کشیدم باالخره بعد از یک ساعتی کھ برای من بھ اندازه یک سال گذشت در حیاط باز شد و دروغ چرا من نفس راحت
...برای برگشتنش

!اما این آسودگی خیال دلیل نمیشد کھ عصبانیت فروکش کنھ

#...ھر دونفرشون بھ حرفھام اھمیت نداده بودن و باید جوابگو میبودن 179_پارت

.در ورودی خونھ کھ باز شد اول ھیوا قدم توی خونھ گذاشت و من درست روبروی در ورودی نشستھ بودم

.پاکت دستشو روی زمین گذاشت با دیدن من و بھ دیوار چسبید

34



.خوب میدونست چیکار کرده وبرای ھمین ترسیده بود

...پشت سرش یاسین وارد شد ک اونم با دیدنم خریدھایی توی دستش و روی زمین گذاشتو دستاش و باال آورد

_ ؟من از ھمین جا اعالم میکنم ھر چی بگی حق داری و بی توجھی از ما بوده ھردومون واقعا معذرت میخوایم

یعنی بھ نظرش با این چاپلوسی از این خطای نھ چندان کوچیکشون میگذشتم؟

...ازجا بلند شدم و انگشتمو بھ سمت یاسین گرفتم

...دیگھ ھرگز حق نداری از دراین خونھ بیرون ببریش_

بیا توی اتاقمون ھیوا:بھ سمت ھیوا اشاره کردم و گفتم ..

.دیگھ پشت سرم و نگاه نکردم ولی خیلی زود درست پشت سرم وارد اتاق شد و در و بست

سرش پایین بود و با انگشتای دستش بازی میکرد

بھ من نگاه کن ھیوا_

...سرش باال اومد و با اون چشمای مظلومش بھم خیره شد

مگھ من بھ تو نگفتم وقتی برمیگردم باید خونھ باشی؟_

# 180_پارت
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معذرت میخوام.یعنی ما فقط بھمون خوش گذشت ساعت یادمان رفت.. من:اب دھنش و قورت داد و لب زد .

.کنارش زانو زدم و توی چشماش نگاه کردم

_ م تا زودتر پیش ھیوا اصال دلش برای یاسر تنگ نمیشھ نھ؟اما من چرا حتی وقتی سر کارم ھمھ کارام و باعجلھ انجام مید
تو برگردم؟

منم دلم برای یاسر تنگ میشھ بخدا:با این حرفم مستقیم توی چشمام خیره شد و لب زد .

روی تخت دراز کشیدم و بازومو روی چشمام گذاشتم.از جا بلند شدم .

پس کجاست این دوست داشتنت؟من چرا چیزی از این دوست داشتن نمیبینم؟_

.واقعا حرف قلبم و زده بودم

ھیوا اونقدری کھ  اما باید اینو قبول میکردم. من از این دختر بھ ھمون اندازه عشق و جنون میخواستم کھ خودم مبتال بودم
این واقعیت خیلی تلخ بود برای من.من مجنونش ھستم برای من لیلی نیست .

...روی تخت کنارم نشست و دستشو اروم روی بازوم گذاشت

..بھ خدا منم دلم برات تنگ میشھ_

دوباره این جملھ رو تکرار کرد و من ھیچ عکس العملی نشون ندادم

...نمیخواستم با تلخی خوشیھ امروزشو زھرش کنم اما واقعا دست خودم نبود
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.مثل بچھ ھا بھونھ گیر شده بودم

اصال چھ معنی داشت ھیوا بی من خوش بگذرونھ؟؟

روی تخت نشستم.صدای در منو از فکر بیرون آورد .

...صدای در برای ھیوا ترسناک بود و بھش حس ناامنی میداد

!نترس میرم ببینم کیھ_

.از اتاق بیرون رفتم دیدم یاسین قبل من برای باز کردن در رفتھ

.جلوی در داشت با یکی حرف میزد کھ معلوم نبود کیھ

.بھش نزدیک شدم و با دیدن ماھرخ اخمام توی ھم رفت

.یاسین با دیدن من کنار رفت و عقب تر ایستاد

_ خوبی؟.سالم یاسر

قرار نیست دست از سر من برداری مگھ نھ؟:عصبی گفتم

دیگھ بخوامم نمیتونم دست از سرت بردارم:لبخندی زد و جواب داد

...ابرو گره زدم و اخم کردم
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چی میگی تو ؟_

داری بابا میشی یاسر خان:نزدیکم شد و زمزمھ کرد ..

...بھ قدری آروم نبود کھ یاسین نشنوه و بھ در تکیھ نده

چی داشت میگفت این دختره؟..حرفش بھ حدی خنده دار بود کھ بی رودرواستی زدم زیر خنده

# 181_پارت

حتما نوشتی قدیسھ دختر،چون من یادم نمیاد با تو:آروم روی شونھ اش زدم و گفتم ...

با بھ یاد آوردن اون شب نحس. حرف توی ذھنم ماسید ..

ھیوا...نھ ممکن نبود با یک شب بد مستی ھمچین مصیبتی پیش بیاد ...

...بھ پشت چرخیدم و ھیواروپشت پنجره اتاق دیدم

ماھرخ رد نگاھم و گرفت و با خنده براش دست تکون داد. نگاھش بھ ما بود .

.یاسین خشکش زده بود و گیج میزد انگار

...باید بھ خودم می اومدم

از کجا معلوم حاملھ ای؟:یک قدم بھ سمتش برداشتم و گفتم

..کاغذی از کیفش بیرون کشید و جلوی صورتم تکون داد
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تایید دکتر توی برگھ بودو ھمین شد آب سردی روی سرم. از دستش کشیدم و نگاھی بھش انداختم

چیکار باید میکردم؟

من ؟

بچھ ؟

اونم از ماھرخ؟

..نھ نمیشد جور در نمی اومد

...ھیوام میفھمید دیگھ دلش باھام صاف نمیشد

 .قدم بھ قدم بھش نزدیک شدم و نمیدونم اون توی صورتم چی دید کھ با ھر قدم من  عقب و عقب تر میرفت

...تا جایی کھ از در بیرون رفت و توی کوچھ ایستاد

برو از زندگیم..من نھ تورو، ونھ این بچھ رو نمیخوام:با قاطعیت تمام گفتم

نباش ماھرخ نباش کھ بد میبینی.. دور ور ھیوا نباش..دور ور زندگیم نباش ...

.ھضمش برام سخت بود باورش سختتر

.نمیشد بھ ھیچ وجھ جور در نمی اومد

.درو بستم و تا خواستم بھ سمت خونھ و آرامش برگردم، یاسین بی جون بازومو چنگ زد

...بچھ ی توئھ یاسر_

# 182_پارت

..عصبی بھش نگاه کردم و توپیدم
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_ لعنتی من مست بودم...نیست..نیست

من ھیوام و میخواستم.داغون بودم ..

رھام کنین...چی از جونم میخواین ...

..من بچھ ای ندارم حداقل از اون ماھرخ ندارم

.یک قدم برنداشتھ دوباره صدای بغض دارش قدمام و سست کرد

...بچھ ی توئھ_

داشت نگاھم میکرد.نگاھم باز بھ سمت پنجره رفت .

من اونو میخواستم ھمین االن ...

پرده رو رھا کرد و از پشت پنجره دور شد. انگار نیازمو از چشمام خوند ...

.زیا طول نکشید کھ در خونھ باز شد و ھیوا آروم بھ سمتم اومد

.دستام برای بھ آغوش کشیدنش باز شد و ھیوا توی بغلم جا گرفت

:یاسین کھ داشت بھمون نگاه میکرد نفس عمیقی کشید و من اروم رو بھش گفتم

یاسین من فقط ھیوارو میخوام...زن من ھیواست .

...چشمای یاسین درد داشت

.من حتی نمیتونستم تصور کنم بردارم با عشقم رابطھ داشتھ باشھ و ازش حاملھ ھم بشھ

.یاسین خوب بود من سر از تن برادر و عشقم و جدا میکردم بی شک

.ھیوارو از زمین کندم و با عجلھ داخل خونھ و بھ اتاقمون رفتم
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رگیر میشدنمیذاشتم ھیوا بفھمھ اون بچھ بود و نباید توی این سن کم ذھنش با این حرفا د.ھیچ وقت نباید میفھمید .

نگاھم کرد و خیلی آروم لب زد.روی تخت دراز کشیدم و اونم کنارم خوابید ..

!زنت بود_

تھ باشم؟وقتی تو نمیفھمی من از بقیھ چھ انتظاری باید داش..این و بفھم.حرفش عصبیم کردو غریدم؛اون زن من نیست

..پلکی زد و من جون دادم برای اون مژه ھای مشکی کھ قاب گرفتھ بودن چشمای ابیش

.کم دیده بودم کسی چشمای آبی داشتھ باشھ اما مژه ھاش مشکی باشن

.ھیوا توی ھمھ چیز با ھمھ دنیا فرق داشت کھ اینطور من  دیوانھ کرده بود

اری منو ھر اتفاقی بیفتھ تو حق ند:بھ خودم فشردمش با غمی کھ نمیدونم از کجا توی صدام رسیده بود زمزمھ کردم
میفھمی ھیوا؟...حق نداری منو نخوای.. نخوای

من چھ کرده بودم؟. آروم سری تکون داد اما باز خیال من راحت نشد

زنی کھ ازش متنفر بودم از من حاملھ

بود؟بچھ ی من توی شکمش بود؟

.من بچھ داشتم؟نھ باور نمیکردم

.من بچھ ای نداشتم اونم از ماھرخ

..لعنت بھت خان

.لعنت بھت کھ گند زدی بھ زندگیم

اشتھ من برای نگھ داشتن ھیوا نھ تنھا ماھرخ بلکھ بچھ ی توی شکمش ھم کتمان میکردم تافقط و فقط ھیوا رو د
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صدای اروم ھیوا قلبم و لرزوند.باشم ...

...فکر کنم باز ازھم جدامیشیم کھ حالت بدشده_

# 183_پارت

ز تو دستای این دستای من ا... نمیذاشتم کھ بشھ... نمیشد. لبامو رو لبای شیرین و نابش گذاشتم و مانع ادامھ ی حرفش شدم 
...دختر جدا نمیشد حتی اگھ ھمھ بسیج میشدن واسھ جدا کردن ما

خودت  تو ھرگز از من جدا نمیشی حتی اگھ:وقتی حسابی از لباش کام گرفتم و مست کردم وجودمو زیر گوشش لب زدم
...بخوای

از این التھابم تنم گر گرفتھ بود و دوش آب سرد شاید کم میکرد.. باید آروم میشدم. از کنارش بلند شدم و رفتم سمت حموم ..

_ خستھ ایی بخاب ھیوا. یھ دوش میگیرم میام ...

فکارم دنبال راه چشامو بستھ بودم و تو ا. اینقدر داغ بودم کھ حتی سردی آبو حس نمیکردم. لباسامو کندم و رفتم زیر دوش
.حلی میگشتم کھ صدای در از فکر بیرونم آورد

_ منم بیام؟میترسم تنھایی.. میشھ کھ.. میشھ

...تنھایی؟؟ یعنی چی مگھ یاسین_

_ میترسم. ھیچکس تو خونھ نیست. نیستش ...

ھرچند بھش حق میدادم با این ھمھ عذاب روحی بخواد تنھا باشھ! یاسین کجا رفتھ بود این ساعت ..

یاسر بیام پیشت؟_

42



ھنوز خاطرات بدش رو فراموش نکرده بود و حق ھم داشت.. دخترکم میترسید کسی بیاد ببرتش .

....بدون اینکھ اجازه ی حرف دیگھ ایی بھش بدم دستشو کشیدم و آوردمش داخل

# 184_پارت

مشغول دراوردن لباسای ھیوا شدم. شیر آبو باز کردم تا وان پر بشھ . 

برجستگی ھای تنش کھ ھنوز بھ بلوغ نرسیده بود برام ناب بود و . ھربار کھ تنشو میدم برام جذاب تر از روز قبل بود
...خواستنی

ورتشو ھم از پاش دراوردم*نھ ی کوچیکش زدم و ش*بوسھ ایی روی سی ...

س مستی بھم حتی اگھ تو اوج مشکالت میبودم با دیدن تنش ح. ھیچوقت نمیتونستم نسبت بھ بدن لخت ھیوا بی تفاوت باشم
...دست میداد

 .بوسھ ایی روی دخترونگیش زدم کھ بھ خودش لرزید و پاھاشو جفت کرد

؟...ھنوزم خجالت میکشید دخترکم

 .بغلش کردم و آروم ھمراه خودم تو وان نشوندمش

...رو بروم روپاھام نشونده بودمش و پاھاشو دوطرفم گذاشتھ بودم

من کھ...میخوای کھ ...یاسر میخوای :سرمو لبھ ی وان گذاشتمو چشمامو بستم کھ سرشو رو سینھ ام گذاشت و گفت ...
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مترسید انگار حرفشو بزنھ...میخواست چیزی بگھ و دودل بود ...

...چشمامو باز کردمو نگاھش کردم تا حرفشو ادامھ بده ولی باز ھم سکوت کرده بود و نگاھم میکرد

_ چی میخوای بگی.حرفتو بزن.. میخوای چی ھیوا

میخواستم  بگم  اگھ: چشماشو ازم دزدید و گفت. سرشو انداخت پایین .. 

...عصبی دستمو زیر چونھ اش گذاشتمو سرشو بلند کردم تا نگاھم کنھ

_ اگھ چی؟؟... داری عصبیم میکنی.. زود باش حرفتو بزن ھیوا

پیش بابام..برم..بھتره من..فکر کنم بھ... فکر:با صدای لرزیده گفت ..

مغزم سوت کشید با حرفش.. با شنیدن حرفش انگار داغتر شدم ...

...با پشت دست محکم کوبیدم تو دھنش

اون چطور جرعت میکرد... چطور جرعت میکرد از رفتن بگھ !!

تمدستش رو دھنش بود و با گریھ خواست خودشو بکشھ عقب کھ بازوشو محکم گرفتم و کشیدمش جلوتر و نگھش داش ...

تو چھ غلطی کردی ھان؟؟ھاااننن؟؟؟؟_

_ ی....سر..یا ...
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_ گفتم چھ غلطی کردی؟؟ یبار دیگھ تکرار کنننن... خفھھھھ ...

_ یاسر.. ببخشید ...

چرا دست از سر زندگیم نمیکشیدن... چرا نمیفھمیدن خواستھ ھای منو... چرا ھیچکس درکم نمیکرد ...

.گریون خوشو تو بغلم انداخت و دستای کوچیکشو دور تنم حلقھ کرد

...از ترس خودم بھ خودم پناه آورده بود

# 185_پارت

د صبر داشتمترسیده بود از اینھمھ آشوب کھ تو زندگی من بود ولی مگھ من چق. ھیوا ھم تقصیری نداشت. تند رفتھ بودم ...

....بغلش کردم و با صدای دورگھ شده از خشمم زیر گوشش شروع کردم حرف زدن

_ واستو جمع کن ھیوا ح.. تو تا ھمیشھ کنار من و تو خونھ من قراره بمونی. بار آخرت باشھ از این حرفا از دھنت میشنوم
فھمیدی؟؟.. دارم بھت چی میگم، بار آخرت باشھ از رفتن پیش پدرت حرف میزنی

بلھ_

_ حاال سرتو بلند کن ببینم. خوبھ

.سرشو از تو بغلم باال آورد و با چشمای گریون نگاھم کرد

...شاید تند رفتھ بودم ولی حق داشتم
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...حق داشتم حتی واکنشی بدتر از این نسبت بھ حرفش نشون بدم

از ضرب دستم ورم کرده بود. چونشو تو دستم گرفتمو لبشو نگاه کردم  .

..آروم روی لبشو بوسیدم و اشکاشو پاک کردم

_ راستی نگفتی امروز با یاسین کجاھا رفتی؟ خوش گذشت؟... بسھ دیگھ گریھ نکن

...دماغشو کشید باال و آروم شروع کرد حرف زدن

_ تو رو ببریم یاسین قول داد یبار دیگھ ھم. جات خالی بود یاسر. رفتیم پاک بعدشم رفتیم خرید، آخرشم رفتیم رستوران

 ...پس جای منم خالی بوده؟ ھنوز یادم نرفتھ کھ بی توجھ بھ حرفم تا دیر وقت بیرون بودینا_

# 186_پارت

 .اخمامو بھ ظاھر کشیدم تو ھم و نگاھش کردم

.ترس تو چشماش چقد برام جذاب بود

چقد ناب بود و داشتنش چقدر حس خوبی بھم میداد... دخترکم ھم از من حساب میبرد ھم بھم پناه میاورد .

_ بخدا حواسمون پرت شد...ببخشید . 

_ دیگھ بدون من اجازه نداری جایی بری. ولی دیگھ دفعھ ی بعدی وجود نداره.باشھ ...

_ یاسر چرا تنت اینقدر داغھ؟ تب داری؟ نکنھ مثل من مریض شدی؟ بریم دکتر؟.. باشھ دیگھ نمیرم
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لخت تو بغلم بود و نمیتونستم نخوامش.. داغ نیازھای مردانھ ام... داغ خواستنش... آره تنم داغ بود ...

... وقتی تو لخت تو بغل من باشی معلومھ کھ داغ میشھ تنم: اللھ ی گوششو مکیدم و آروم زیر گوشش گفتم.. خم شدم سمتش
میدونیکھ چقدر با تنت آروم میشم؟ میدونی کھ اونکار چقدر آرومم میکنھ؟؟

از ھمون کارا کھ من دردم میاد؟_

_ میتونی دردشو تحمل کنی برای یاسر؟؟.. آره

.واقعا با اینھمھ فشاری کھ این چند وقتھ روم بود فقط یھ رابطھ با ھیوا میتونست آرومم کنھ

_ اگھ حالت خوب میشھ من تحمل میکنم.. باشھ .

کس دیگھ نھ خان و نھ ماھرخ و نھ ھیچ... تو ھمیشھ ی ھمیشھ واسھ یاسر میمونی:روی لباشو بوسیدم و زیر گوشش گفتم
تو فقط برای یاسری و تمام.. ایی نمیتونھ تو رو از من بگیره ...

نشو*ھمینجور کھ بغلم بود آروم دستمو سر دادم الی باس ...

# 187_پارت

نش و آروم آروم رسوندم بھ سوراخ پشتش*دستمو چند بار نوازش وار کشیدم الی باس ...

سعی میکرد آروم باشھ ولی حتی تپش قلبشو حس میکردم. تنشو منقبض کرده بود .

.سعی کردم با عشق بازی آرومش کنم تا تنش از انقباض در بیاد
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...اللھ ی گوششو بھ دھن گرفتم و آروم مکیدم

شم فرو برهدستشو دورم حلقھ کرده بود و سعی میکرد بیشتر تو آغو. با انگشتم بھ پشتش میکشیدم تا کم کم آماده بشھ .

_ آروم باش عروسک تو کھ اولین بارت نیست ھوم؟؟.. ھیششش

_ بخدا درد داره.. میترسم

_ آفرین ھیوا.. االنم میتونی مگھ نھ؟؟ فقط باید خودتو شل کنی تا راحت تر بره تو.. ولی قبال تونستی

_ یاسر.. تو رو خدا آروم..  آیییی

_ سعی کن آروم باشی دختر خوب... فقط انگشتمھ ھیوا 

دخترکم ترسیده بود ولی سعی میکرد آروم باشھ..درپوش وان رو برداشتم تا آب وان تخلیھ بشھ .

_ آروم باش . .آفرین عروسک...دستاتو بذار لبھ ی وان و خم شو بھ جلو ..نتو بده عقب*ھیوا چھار دست و پا بمون و باس
...ھیوا جان، ترس نداره کھ عزیزم

# 188_پارت

شتمپشتش جا گرفتمو آروم آروم سعی کردم بفرستم داخل کھ خودشو کشید جلو و خواست فاصلھ بگیره کھ نگھش دا ..

_ درد داره آیییی... یاسر تو رو خدا..یاسر...آییی

...صدای جیغش بود کھ تو فضای حموم اکو میشد
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...سعی میکردم با نوازش دستم رو تنش دردشو کم کنم

_ فقط یکم خودتو شل کنی دردش کم میشھ..عزیزم تموم شد ببین رفت داخل.. ھیوا جان شل کن خودتو

جیغ میکشید و التماس میکرد ازش خارج کنم. شدت گریھ ھاش زیاد بود و تقالھاش عادی نبود ...

_ آروم باشی دردش کم میشھ... ھیوا آروم

_ نھھھھ...یاسر..نھ دارم میمیرم.. نھ نھ

حتی بار اول ھم اینقدر تقال نکرده بود. آروم سعی کردم حرکت بدم ولی ھر لحظھ گریھ اش شدت میگرفت ...

_ آروم باش یھ لحظھ... چرا اینجوری میکنی ھیوا ..

_ نمیتونممم..نمیتونم ... نھ تو رو خدااا .. نھ نھ ...

حتی یھ . ھ ایی بودبارھا تو رابطھ گریھ کرده بود و بی تابی میکرد و منم بی اعتنا ادامھ میدادم ولی اینبار یھ جور دیگ
..لحظھ ھم آروم نمیگرفت

صورتش قرمز شده بود و ھق ھق میکرد. کشیدم کنار و برشگردوندم سمت خودم . 

نبود خوب بود کھ یاسین خونھ. آروم بغلش کردم و از حموم آوردمش بیرون. دوش آب رو باز کردم و جفتمونو شستم .

ھنوز ھق ھق میکرد و میگفت کھ درد داره. حولھ تن پوش تنش کردم رو تخت خوابوندمش ...

_ برگرد.. برگرد ببینم چی شده.. باشھ ھیوا جان تموم شد
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_ نھ تو رو خدا دست نزن... نھ

.. نتھدیدھای خا..ولی اینھمھ فشار روم،حظور ماھرخ،خبری کھ از حاملھ بودنش داد..عاشقش بودم ...دوسش داشتم
ده بودھمھ و ھمھ کالفھ ام کر... نگرانی ھام از بابت ھیوا.. ناراحتی برادرم از اینکھ معشوقھ اش عاشق من بود . 

و حاال یھ رابطھ ی نصفھ و گریھ ھای مداوم ھیوا باعث شد کنترلمو از دست بدم ...

# 189_پارت

صدات در نیاد ھیوا بدجوری داری عصبی میکنی.. مگھ با تو نیستم؟ھیییس:عصبی بازوھاشو گرفتم و غریدم 

.با دیدن عصبانیتم سکوت کرد و بیصدا بھ گریھ کردن ادامھ داد

..برشگردوندم و روی تخت انداختمش

حق داشت اونطور گریھ کنھ.نشو باز کردم و با دیدن ورم و پارگیش دلم براش سوخت*الی باس .

این بازی  بی گناه ترین آدم.نباید ھمھ ی عصبانیت و سر ھیوا خالی میکردم.ھنوز ھم درد داشت و صداش در نمی اومد 
.ھیوا بود

...شیشھ ی روغن زیتونو گرفتم و سعی کردم آروم آروم پشتشو چرب کنم تا دردش کمتر بشھ

...با جیغ خواست خودشو بکشھ کنار کھ نذاشتم

_ چیزی نیست االن خوب میشھ. آروم بگیر یکم چربش کنم ..
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_ یاسر دست نزن میسوزھھھھ..تو رو خدا .. میسوزه  ...

 .با اینکھ گریھ میکرد و التماس میکرد کھ دست نزنم ولی بھ کارم ادامھ دادم تا درد و ورمش کمتر بشھ

.کارم کھ تموم شد کنارش دراز کشیدم و آغوشمو بھ روش باز کردم

.عادت کرده بود کھ از خودم بھ خودم پناه بیاره

معذرت میخوام...حق داشتی عزیزم بد جوری زخم شده و این تقصیر منھ:روی موھاش و بوسیدم و گفتم ...

سرش توی گردنم فرو رفت و من با این ھمھ فکر و اعصاب خوردی لبخندزدم .

.این دختر درد تمام داردای من بود

...بخواب ھیوا بخواب کھ یاسر بھ خاطرت ھمھ کس و ھمھ چیز و زیر پا میذاره

# کوچک_ملکھ

# 190_پارت

 .باید چاره ای میکردم تا ماھرخ دردسر درست نکنھ و بیشتر از این ھیوا رو نترسونھ

.دخترکم زود بھ خواب رفت و من و موندم و فکر و خیال

من توی  دروغ چرا از یاسین ھم خجالت میکشیدم کھ بچھ ی....ھنوز ھضم نکرده بودم بچھ ای کھ ماھرخ ازش حرف میزد
.شکم ماھرخ بود
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یاسین و چھ میکردم؟

.از کنار ھیوا بلند شدم و لباسی تنم کردم و یھ نخ سیگار روشن کردم

.شب سختی بود امشب، برای من، برای یاسین

.از یاسین خبری نبود و خدا میدانست کجا رفتھ

.نگاھی بھ ھیوای خوابیده انداختم و سیگارمو بین لبھام گذاشتم

.تا طلوع خورشید فکر کردم و فکر کردم اما بھ ھیچ جایی نرسیدم

.صبح قبل از بیدار شدن ھیوا از خونھ بیرون زدم

.باید ماھرخ و پیدا میکردم و باھاش حرف میزدم

یمسار بھ عمارت خانی زنگ زدم و سراغش و گرفتم اما وقتی گفتن کھ اونجا نیست از روی اجبار بھ سمت خونھ ی ت
.رفتم

.دیگھ چیزی برام مھم نبود

.وقتی بھ اونجا رسیدم با راھنمایی خدمتکار داخل شدم و ماھرخ با خنده بھ استقبالم اومد

.انگار کسی خونھ نبود جز ماھرخ

.این برای منم بھتر بود
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...تعارفش برای خوردن چیزی رو رد کردم و دستش و کشیدم و بھ سمت اتاقش بردم

# 191_پارت

.درو بستم و بھش تکیھ دادم

.با چند قدم کوتاه بھم نزدیک شد و دستش روی یقھ ی کتم نشست وآروم با انگشتش باھاش بازی کرد

.چقدر خوشحالم کردی کھ اومدی_

.فکرشو میکردم پای بچھ ات وسط باشھ نرم میشی و میای سراغمون

.نفس عمیقی کشیدم وسعی کردم عصبی نشم

...خواستم دستشو از یقھ ی کتم جدا کنم کھ دستاش پیشروی کرد و دور گردنم حلقھ شد

_ ی؟چطور تونستی این ھمھ وقت خودت و از منی کھ زنتم دریغ کن.دلم برای شوھرم و پدر بچھ ام تنگ شده بود

دستشو از گردنم باز کردم و روی تک صندلی کنار پنجره نشستم .

.خنده ی آرومی کرد کھ شاید دل از یاسین بخت برگشتھ میبرد اما ھیچ بھ چشم من نمی اومد

.خودشو بھم رسوند و روی پاھام نشست

.سرش روی شونھ ام نشست و من دیگھ واقعا داشتم از کوره در میرفتم

کی میتونست غیر ھیوا اینطور توی بغلم جا بشھ؟

ماھرخ:آروم گفتم
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جان ماھرخ؟_

_ من عالقھ ی تو بھ خودمو کتمان نمیکنم اما.بیا رو راست باشیم ...

.نگاھشو تا صورتم باال کشید و با چشمای مشکیش بھم  خیره شد

.خب اما من واقعا بھ تو عالقھ ای ندارم_

تو میتونی با من کھ دلم پیش یھ نفر دیگھ است زندگی کنی؟. تمام ذھن و قلب من پیش ھیواست

من برگ برنده دارم یاسر، من بچھ ی تورو توی شکمم دارم:لبخندی زد و گفت . 

نتیجھ ی بد مستیھ اون شبھ. باشھ حق با تو، خب من این بچھ رو قبول میکنم:نفس عمیقی کشیدم و گفتم . 

...براش پدری میکنم چیزی براش کم نمیذارم اما

# 192_پارت

اما چی؟:اخمی کرد و گفت

_ من زن دارم، من زن دارم اینو بفھم...اما من و تو کنار ھم نمیشھ

_ من عقد توام یاسر، اینقدر سنگ نباش با من... اون یھ خونبسھ، یھ صیغھ .

پسش زدم و از روی صندلی بلند شدم

_ از این تقال  ھیچ کسی نمیتونھ منو مجبور کنھ تا کنارت بمونم پس بیش.قبل خونبس شدنش. اون قبل تو توی زندگیم بوده
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...نکن

...بھ سمت در اتاق رفتم کھ حرفش متاسفم کرد

...شک نکن اگر با من نباشی میذارم با اونم باشی_

..بھ سمتش برگشتم با عصبی ترین حالی کھ از خودم سراغ داشتم غریدم

_ نزدیکش نشو.. نزدیکش نشو ماھرخ.دور ھیوا خط بکش ...

عزیز دلم عشق کوچولوت اگھ بفھمھ من حاملھ ام بھ نظرت چیکار میکنھ؟_

مزه منھ اون خط قر. دورش خط بکش:یھ قدم بلند کافی بود تا گلوش شکار دستم بشھ و من و از بین دندونای گفت شدم بگم
...دختر از خط قرمز من رد نشو

.رھاش کردم و از اون اتاق نحس و اون خونھ بیرون زدم

.خدایا این چھ منجالبی بود توش گیر افتاده بودم

از یاسین ھم خبری نبود و نمیدونستم کجا رفتھ .

.بھ شرکت رفتم تا کمی دور از ھیوا فکر کنم

.وقتی ھیوا کنارم بود فکر کردن با اون حجم عالقھ و عشق سخت میشد برای یاسر

تا شب توی شرکت خودم و حبس کردم و بھ زور از پس خودم بر اومدم تا بھ خونھ نرم
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نزدیک غروب با دلتنگی بی حدی راھی خونھ شدم .

...خدا میدونست اصال چیزی خورده یا نھ

.شاید گرسنھ بود ومن خودمو حبس کرده بودم تا فکر کنم

.با دیدن باز بودن در خونھ خون توی رگھام منجمد شد انگار

.پاھان بھ زمین چسبیدو خشکم زد

...ترس نبودن ھیوا توی خونھ، مانع رفتنم میشد انگار

# 193_پارت

.بھ زور پاھامو از زمین جدا کردم و سراسیمھ داخل خونھ شدم

.از حیاط گذشتم و خودمو داخل خونھ انداختم

.با دیدن ماھرخ نشستھ وسط حال با اون تاپ و شلوار جین نگاھی بھ اطراف انداختم

توی آشپزخونھ سرک کشیدم و ماھرخ با تمسخر نگاھم میکرد. خبری از ھیوا نبود .

...بھ اتاق رفتم و وقتی ھیچ جا پیداش نکردم صدای فریام خونھ رو لرزوند

ھیوا کجاستتتت؟_
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...دادنزن یاسر، من چھ میدونم انگار چیزی تو خونھ نبود رفت خرید کنھ_

خرید کنھ؟مگھ اجازه داشت؟مگھ من نگفتھ بودم جایی نرو؟مگھ پول داشت اصال؟_

..بھ قدری عصبی بودم کھ خشم داشت مغزمو از کار مینداخت

رو باور  توی ھمین زمان در حیاط بستھ شد و من خودمو توی حیاط انداختم و با دیدن خرید ھای تو دستش حرف ماھرخ
.کردم

...با دیدن من، کیسھ ھای خرید از دستش روی زمین افتاد و ترسیده بھ من نگاه کرد

بھ سمتش ھجوم بردم و محکم توی گوشش کوبیدم... نھ دیگھ نمیشد آروم  باشم .

یدم و روش خم شدم و موھای طالییش و کھ عاشقش بودم کش.  از شدت کشیده ای کھ توی گوشش زده بودم نقش زمین شد
...داد زدم

کدوم گوری بودیییی؟_

...از ترس الل شده بود و با چشمای گشاد شده نگاھم میکرد

..صدای کفشای پاشنھ بلند ماھرخ توی گوشم پیچید و پشتش صدای پر از پیروزیش

..فکر کنم وسط دعوای زن و شوھری جای مناسبی برای مھمونی نیس_

..اینو گفت و از حیاط بیرون رفت

# 194_پارت
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مش و از بازو گرفتم و لگدی بھ خرت و پرت ھای روی زمین زدم و بھ داخل خونھ کشوند. موھای ھیوارو رھا  کردم
.روی زمین پرتش کردم

شانی خونیشو بھ سختی جلوی خودم و گرفتم تا بھ سمتش نرم و پی. سرش با لبھ میز برخورد کرد و انگار جون از تنم رفت
..وارسی نکنم

دستام مشت شد و ھیوا دستش روی پیشونیش نشست و با دیدن خون روی دستش گریھ اش گرفت ...

صدات درنمیاد کھ میکشمت...خفھ میشی ...خفھ :غریدم ...

واقعا سکوت میکنھ و الل میشھ ...

مگھ من نگفتم از خونھ بیرون نمیری؟_

نگفتم در و روی کسی باز نمیکنی؟

...برای من چموش میشی؟؟ آدمت میکنم ھیوا

.بی توجھ بھ خونی کھ از پیشانیش می اومد بھ سمت اتاق بردمش و توی اتاق پرتش کردم

..تا خواست حرفی بزنھ باز فریاد زدم

...صدات درنمیاد_

.حرف توی دھنش موند و من در اتاق بستم

ماما برای تنبیھ نمیتونستم حتی بھش نزدیک بش.دست روش بلند کرده بودم و پیشونیش شکستھ بود.کالفھ بودم .

58



.تمام طول شب توی اتاق موند و من پشت در نشستم

.اون گریھ میکرد و من پشت در نشستم

.اون صدام کرد و من ھیچ جوابی بھش ندادم

.اولین بار بود نداشتمش و کنارش شبو صبح نکردم

اینو تا صبح گفتم تا خودمو آروم کنم تا سراغش نرم. باید ادب میشد ... 

...جونم توی اتاق داشت ھق میزد و من این بیرون جون میکندم

م ھمیناما من فقط ترسیدم از دستش بد. برای خودمم غیر قابل باور بود. باورم نمیشد اینطور ھیوا رو زده بودم ...

صبح با سر درد وحشتناکی از خواب بیدار شدم. پشت در خوابم برد .

.آروم در اتاقو باز کردم و ھیوا رو  خوابیده روی تخت دیدم

کمی توی خواب بھ تماشاش نشستم و از اتاق بیرون اومدم. حتی نگاه کردن بھش بھ من آرامش میداد ...

مغزم قفل بود و بھ ھیچ جایی ذھنم نمیرسید. باید میرفتم یاسینو پیدا میکردم تاکمکم کنھ ...

# 195_پارت

...توی این بل بشو غیب شدن یاسین فقط کم بود

ش نبودتا بعد از ظھر ھر جایی کھ میشد سر زدم و پرس و جو کردم اما ھیچ خبری از. ھیچ خبری ازش ھیچ کجا نبود .

59



.توی شرکت بودم وبرای رفتن بھ خونھ بھانھ می آوردم

از روبرو شدن با ھیوا واھمھ داشتم...خودم خوب میدونستم چھ مرگمھ .

پشیمون بودم از برخورد دیروزم باھاش .

.با اینکھ اون تنبیھ نیاز بود براش، اما اون ھیوا بود و تمام قوانین برای اون فرق داشت

باالخره پیداش شد.با باز شدن در اتاق بھ بھ یاسین ایستاده کنار در خیره شدم ...

کجا بودی؟؟؟:با اخم پرسیدم

.تکیھ شو از در گرفت و بھ سمت من اومد

_ چرا تا این ساعت  اینجایی؟.چھ فرقی میکنھ؟یھ جایی زیر آسمون این شھر 

.ھیوا تنھاست

.از جا بلند شدم و بھ سمت در رفتم

.حق باتوعھ بھتره زودتر برگردیم خونھ_

حرفی برای گفتن بھ ھم نداشتیم.از در خارج شدم و اونم با من ھمقدم شد .

...ھر دو پر از حرف بودیم و اما بھ زبون اوردن حرفمون بھ قدری سخت بود کھ سکوت و انتخاب کرده بودیم

# 196_پارت

تاق بیرون اما با فکر اینکھ دخترکم برای من ناز کرده و از ا.خاموشی چراغا کمی نگرانم کرد. با رسیدنمون بھ خونھ
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.نیومده کمی دلم آروم شد

.یاسین قبل از من وارد خونھ شد و با صدای بلند ھیوا رو صدا زد

...اما ھیچ خبری از ھیوا نشد

.یاسینو از جلوم کنار زدم و بھ سمت اتاق رفتم

...با دیدن در باز اتاق جون از پام رفت

.وارد اتاق شدم و چراغ و روشن کردم

امکان نداشت...نھ نمیشد  ...

..نمیتونستم چیزی کھ دارم میبینم باور کنم

!!اتاق خالی بود و خبری از ھیوا نبود

اما انگار قرار نبود ردی ازش توی این خونھ پیدا بشھ. خشکم زد و یاسین سراسیمھ وجب بھ وجب اتاقو گشت .

.تمام دیروز جلوی چشمم رژه میرفت

بودرفتار من اینقدر بد بوده کھ بخواد از دستم بره؟کھ بخواد از من از یاسر فرار کنھ؟نھ نبود بخدا کھ ن ...

.ھنوز قدمی از جام تکون نخورده بودم و بازوم کشیده شد و بھ یاسین نگران نگاه کردم

...ھیوا کجا رفتھ یاسر؟اون دختر آدم این کارا نیست_

یاسین چھ میدونست دیروز چھ کاری باھاش کردم؟
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..تصور نبودن ھیوا و گم شدنش توی این شھر بزرگ تا حد جنون دیوانھ کننده بود برای من

.یاسینو پس زدم و از خونھ بیرون رفتم

.طول کوچھ رو دویدم از ھر کسی سراغش و گرفتم

..دختر موطالیی چشم آبی زیادی توی چشم بود و ممکن بود کسی دیده باشدش

قلبم بھ حدی ناجور خودشو توی سینھ ام میکوبید کھ ممکن بود ھر لحظھ بیرون بزنھ ...

.با پای پیاده خیابون ھای اطراف و چرخیدم و بھ ھیچ چیزی نرسیدم

...انگار پرنده شده بود و پرواز کرده بود

# 197_پارت

.یاد روز قبل از رفتن و حضور ماھرخ افتادم

زیر سر اون بود رفتن ھیوام ...

اھرخ و گرفتم و قھ ی منفھمیدم چطور بھ خونھ ی تیمسار رسیدم و بی توجھ بھ تیمسار و ھر آدم دیگھ ای ی... آره ھمین بود
...فریاد زدم

ھیوا کجاستتت؟_

وحشتو از چشماش ھم میشد فھمید. ترسیدبود

اون بچھ  من از کجا بدونم:تیمسار بھ سمتم اومد کھ ماھرخ دستش و برای ایستادن پدرش باال اورد و رو بھ من گفت
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کجارفتھ یاسر؟چرا اومدی سراغ من؟

تو کاری کردی کھ از من فرار کنھ..چون تو دیروز اونجا بودی : دوباره فریاد زدم .

.. ن نیستبھ جان تو کھ عزیزترینمی پیش م:دستای ماھرخ باال اومد و آروم صورتمو نوازش کرد و با چشمای اشکی گفت
نمیدونم کجاست...من نبردمش ...

...ازش فاصلھ گرفتم و روبھش توپیدم

_ بھ این حرفم شک نکن. ماھرخ بفھمم تو کوچکترین نقشی داشتی آتیشت میزنم .

... اگر کار ماھرخ نبود، شکی نبود کار خان باشھ. از اونجا ببرون زدم و راھیھ عمارت خانی شدم

.گذشتن از کنار جایی کھ برای اولین بار عروسکمو اونجا دیده بودم بیشتر بھمم ریخت و عصبی ترم کرد

.وقتی روبروی خان ایستادم، با دیدن حال و روزم متعجب بھم خیره شد

چیشده پسر؟_

...بھ سمتش رفتم و درست مقابل صورتش ایستادم و بھ چشماش زل زدم

زن من کجاست؟_

.کامال جا خوردنشو و از این حرفم توی صورتش دیدم

زنت؟ماھرخ؟_
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غریدم. اسم ماھرخ ھم حالمو بد میکرد ...

_ کجاست؟.زن من ھیواست...ھیواااا

.من چھ میدونم کجاست؟من خبری ازش ندارم_

دروغ میگی مثل سگ: فریاد زدم .

خان حرف حسابتو بگو چی میخوای از جون من؟

_ من خبری از اون خونبس ندارم. پسر بفھم چی داری میگی ..

# 198_پارت

مگھ میشد خبر نداشتھ باشھ؟. دروغ بود

مگھ میشد ھیوا منو ترک کنھ؟

مگھ میشد منو بذاره بره؟

کجا داره کھ بره؟... اون کھ جایی بلد نیست

_ ت زل ترسی ازت ندارم اگر من خبری داشتم یا کار من بود بی شک، بی ترس توی چشما. ببین پسر من خبری ندارم
...میزدم و میگفتم کار منھ

پس کار کیھ:نعره ای سر دادم و گفتم ....

...پس زن من کجاست؟؟خدا لعنتتون کنھ

چرا راحتم نمیذارین؟...چی از زندگیم میخواین...خدا لعنتتون کنھ

نمیدونم اما ترحم و توی چشمای خان ھم میتونستم ببینم. حالم چقدر زار بود .

64



داشت منفجر میشد انگار.روی زمین نشستم و سرمو با دستان گرفتم ...

.با اومدن یاسین و نشستنش کنارم دستمو روی شونھ اش گذاشتم از جا بلند شدم

باید برم سراغ پدرش: آروم زمزمھ کردم ..

ھماونجا نرفتھ اصال مگھ بلده اونجارو ؟خبری ندارن اونا. من اونجا بودم:بازومو گرفت و با نا امیدی گفت ...

من دیگھ میمردم...پس باید میمردم ...

ھیوا پیدا نشھ جسد یاسر و باید خاک کنی. قبر یاسر و بکن:روبھ یاسین زمزمھ کردم ...

..پشت بھشون کردم از اونجا دور شدم

.روزھا و ماھا ھر جای شھر و گشتم و ھیچ خبری ردی ازش پیدا نکردم

انگار از اول ھیوایی نبوده و فقط خواب و خیال بوده.نھ کسی دیده بودش نھ کسی خبری داشت ...

...نفس گیر بود و عذاب اور نداشتن و نبودنش

...نقطھ بھ نقطھ ی خونھ بوی اونو میداد و جون منو میگرفت

...با صدای زنگ تلفن از فکر گذشتھ بیرون اومدم و نفس عمیقی کشیدم

...اون عروسک چشم ابی ھیچ وقت انگار قرار نبود برای من تموم بشھ

65



...از ھمھ کس دل کندم و توی خونھ خاطراتش خودم و حبس کردم

...اما جز جنونی کھ ھر روز بیشتر میشد چیزی برای من پیش نیومد

.ھیچ تمایلی برای جواب دادن بھ این زنگھای ممتد و پشت ھمو نداشتم

اصال چرا بھ شرکت می اومدم وقتی فقط مینشستم و بھ اون فکر میکردم؟

.دختر موطالیی دیوانھ ام کرده بود و اینو ھمھ ی شھر فھمیده بودن

...کم خبری نبود جنون یاسر خان برای دوریھ چشم ابیھ موطالیی

قرن 6سال گذشت بھ اندازه ی  6از نبود عشق یاسر .. سال گذشت 6 ...

# 199_پارت

سال محرم دردھام ۶آھی کشیدم کھ صدای باز شدن در اومد و پشت بندش صدای کسی بھ گوشم نشست کھ توی تمام این 
...بود

_ میگھ نرفتی سر جلسھ با ترکھا، اره؟! کجایی تو پسر؟بشیری اومده توپش ھم پره

اول ببند درو:دستی بھ پیشونیم کشیدم و با شنیدن سر و صدای کارمندا عصبی گفتم  !

...نیم نگاھی بھ بیرون کرد و درو بست

_ امروز باز یھ شماره زنگ زده بود!یاسین سرم داره میترکھ ...
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واسھ چی؟_

...کالفھ نگاش کردم کھ زمزمھ کرد

!اھان برای اگھی ھیوا_

_ صورتمو عمل جراحی کردنو فالن. زنیکھ دیوث میگفت خودمم تصادف کردم حافظھ مو از دست دادم ...

ھ خدا ب. یاسین دیگھ نمیکشم...ھیوای من پاک بود با اون خرمن موھای طالییش نھ مثل این عیاشھا زشت و بد طینت
فکر اینکھ االن کجاست و با کیھ داره روحمو متالشی میکنھ. داغونم .

...دستی رو روی شونھ ام حس کردم و

.نگران نباش داداش، باالخره پیدا میشھ_

اگھ دختر نبود برمیگشت...از روزی کھ رفتھ بود تا حاال فقط تنھا پشیمونیم نگرفتن بکارتش بود ...

...چون دختر بود راحت تونست بره دنبال یھ زندگی دیگھ

پیش کیھ و...کی اسیرش کرده. معلوم نیس کجا پناه برده.اون فقط چھارده سالش بود:با کالفگی گفتم ....

پیداش کنم و ھرز رفتھ باشھ!پیداش کنمو  پاک نباشھ!فقط اگھ پیداش کنم یاسین ...

بالیی بھ سرش میارم کھ یادش بره زندگی یعنی چی:دستامو مشت کردم و با دندونای کلید شده غریدم ...

...بعد این سالھا اون دیگھ محرمت نیست داداش_
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 با شنیدن این حرف عصبی لیوان روی میزو پرت کردم زمین  کھ با صدای شکستنش یاسین عقب رفت و من فریاد
کسی کھ من،یاسر خان لمسش کرده باشم زن منھھھھھ!اون زن منھ:زدم ...!

...بفھم یاسر صیغھ_

روناز روی صندلی پریدم و جوری یقھ اشو گرفتم کھ دو تا دکمھ باالی لباسش در رفت و چشماش از حدقھ زد بی ...

_ !زنمھھھھ وقتی میگم زنمھ یعنی!من خان یھ روستامو کوتاه نمیام جلوحرفای صد من یھ غاز بقیھ!یاسر خان!من یاسرم
شھ، وسط ھمون کھ اگھ داده باشھ، اگھ ھرز رفتھ با... جرات نداره بدونھ کھ من دنبالشمو تن بھ کس دیگھ ای داده باشھ

!میدون روستا میدم جلو چشم ھمھ بسوزوننش تا بفھمھ خیانت بھ خااااان یعنی چی

.ھیچی نگفتو فقط ناراحت نگاھم کرد

پدرم مرده بودومادرم خونھ نشین.تو این سالھا خیلی چیزا عوض شده بود ...

رامش بچھ ی ماھرخ تو دوماھگی سقت شد و تنھا رشتھ ی وصل شده ی ماھرخ بھ زندگی من بریده شده بود و باعث ا
...من

...ومن قسم خورده بودم تا ھیوا رو پیداش نکردم یھ دَم راحت نشینم

# 200_پارت

برو داداش برو خودت باھاش صحبت کن:دستمو از یقھ یاسین پس کشیدم و ضربھ ای روی شونھ اش زدم و گفتم ...

!من نمیتونم گند میزنم تو ھمھ چی

...چشماشو روی ھم گذاشت و دستی بھ یقھ پاره شده اش کشید کھ شرمنده شدم
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ھیوا کھ برگشت از کارات و دعواھات گلھ میکنم تا بفھمھ چھ دیوونھ ای شدی:لبخندی بھم زد و گفت  !

تو بذار ھیوا برگرده:تلخندی زدم و گفتم  ...

...سرشو تکون داد و بھ سمت در رفت

.صدای بستھ شدن در کھ اومد نگاھی بھ قاب عکس روی میزم انداختم

...دخترک موطالیی من

.خدا اگھ میخواست صبر منو بسنجھ خوب روشی رو انتخاب کرده بود

ایوب اگھ پای عشقش وسط بود یک روزم صبر پیشھ نمیکرد و من رو چھ حسابی زنده بودم؟

ھیوا.... ھیوا... اخ ھیوا

.نفسمو مثل آه بیرون دادمو نگاھی بھ لیوان شکستھ انداختم

م و با شنیدن دستم بھ سمت تلفن رفت و بی نگاه بھ شماره افتاده ی روش، گوشی رو برداشتم و با ابدارخونھ تماس گرفت
بیا اتاقو جمع و جور کن:صدای حبیب گفتم  ....

یرونبی توجھ بھ حبیب کیفمو ھم برداشتم و از اتاق زدم ب.دست بردم سمت کتم کھ روی صندلی بود و برش داشتم ..

نیدن یاسین توی سالن دستش پشت کمر بشیری بود و داشت با حرف زدن در گوشش اونو بھ سمت اتاقش میبرد کھ با ش
...صدای در اتاقم، بھ سمتم برگشتن و نگاھم کردن
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از در شرکت  بشیری با دیدنم دست یاسینو پس زد و بھ سمتم قدم برداشت، تا خواست دھن باز کنھ، قدمامو تندتر کردم و
...بیرون زدم

.نگاھی بھ اسانسور کردم و بھ سمت پلھ ھا قدم برداشتم

این کی بود کھ از صبح ولم نمیکرد؟. گوشی تلفنم زنگ میخورد

.عصبی دست بردم تو جیب شلوارم و موبایلمو بیرون اوردم

شماره اش ناشناس بود ...

بلھ؟:ایکون سبزرنگو لمس کردم و غریدم

اگھی تو روزنامھ مال شماست؟_

کدوم اگھی؟:سالھ گفتم ١۵متعجب از صدای پسربچھ ای شاید حدودا 

_ ھمونی کھ یھ دختر موطالیی توشھ...ھم ....

# 201_پارت

موھای رد طالت، شده یھ چاقو زیر گلوم کھ نمیشکافھ این المصب منو.. ھیوا...اخ ھیوا !

...اره من اگھی دادم_

_ من میشناسمش...م .

!قدمام روی راه پلھ خشک شد و اون پسر چی گفت؟
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چی؟_

.من میشناسمش ،ھمسایمونھ_

دروغ کھ نمیگفت؟...چشمام از کاسھ زد بیرون !

...اگھ دروغ بگی خودم با دستای خودم میکشمت_

...صداش لرزید

_ داداشم راننده سرویسشھ اقا...دختر خیلی خوبیھ...نھ اقا راست میگم بھ خدا ...

راننده سرویس؟

اره اقا کالس زبان میره:سوالمو بلند تکرار کردم کھ گفت 

...چشمام از حرفاش ھر لحظھ گشادتر میشد و نھ این ھیوای من نبود

اشتباه گرفتی پسرجون:سرد وسخت گفتم  !

شما بیاین ببینینش اگھ نبود برین...توروخدا اقا من بھ مژدگونیتون احتیاج دارم:نالید  ...

راست میگفت اینبار ھم مثل ھمھ ی دفعھ ھای دیگھ. بھ پیشنھادش فکر کردم ...

آدرس؟؟:پوفی کشیدم و غریدم 
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.آدرسو کھ داد با شنیدن اسم یھ محلھ اعیونی توی تھران ابروھام باال رفت

ھیوا چطور میتونست بھ اونجا رسیده باشھ؟

اصال اون پسربچھ اگھ ساکن اون محل بود پس بھ پول مژدگونی چھ نیازی داشت؟

...چیزی توی دلم تشویقم میکرد تا برم دنبال اون ادرس

.سوار ماشینم شدم و سعی کردم زودتر بھ ادرس اون خونھ برسم

.قسم میخوردم امروز اخرین باری باشھ کھ با تماس بھ خاطر اون  اگھی اینجور مضحکھ میشدم

.توی کوچھ پیچیدم و پسربچھ ای رو دیدم کھ با لباسھای شیکی تو کوچھ ایستاده بود

.ماشینو پارک کردم و بھ سمتش رفتم

.نھ این بچھ پولدارتر از نیاز بھ مژدگونی بود

اومدن اومدن..خوب موقعی اومدین اقا، االناست کھ بیان:با دیدنم گل از گلش کشفت و گفت  ! 

خم شدم و سرمو کج کردم تا بھتر ببینم.اینو گفت و دستمو کشید و پشت ماشینی قایممون کرد ...

از کی تاحاال ھیوندای مشکی ماشین راننده سرویسا بود؟

تا خواستم بھ پسرک حرف بزنم در شاگرد باز شد و ....
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روی  با ھمون موھای طالیی کھ روی پیشونیش ریختھ بود و باقیش از زیر مقنعھ مشکی رنگش...خودش بود ھیوای من
...شونھ ھاش بود

سال پیش بود۶لبای قرمز رنگش طرح لبخند داشتند و بدنش خوش فرم تر از  .

...این دختر مرگ من بود

سھ ای سالھ از ماشین بیرون اومد و بھ سمت ھیوا رفت دستام مشت شد و با بو ٢٩ ٢٨راننده کھ پیاده شد و پسری تقریبا 
...کھ بھ کنار لب ھیوا نشوند خون بھ مغزم نرسید

.دیگھ کنترل قدمام دست خودم نبود

و گوشم رفتم تا برسم بھشون و زیر مشت و لگدم اون پسر رو خورد کنم کھ لباسم کشیده شد و صدای ترسیده پسرک ت
...نشست

...اقا نرو فرار میکنھ ھا_

راست میگفت این بچھ. تیز نگاش کردم !

 .پشت ھمون ماشین خیره بھ عشوه ھای ھیوا واسھ اون پسر موندم

....من انتقام حقارت تموم این لحظھ ھا رو میگرفتم

پسر ھم بھ ماشین برگشت و از اونجا دور شد.ھیوا با کلیدی در خونھ ای رو باز کرد و رفت تو ...

...من اما بھ دیوار تکیھ دادم و صحنھ ھای دقیقھ ھای پیش، جلوی چشمام روی دور تکرار بود

...اقا_

پولمو میدی؟:نگاه خستھ ای بھ پسرک انداختم کھ گفت 
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...دست توی جیبم کردم و تراولی کھ این پسربچھ میخواستو بھش دادم

اما با این سر و وضعش چرا بھ پول احتیاج داشت؟

# 202_پارت

.شب شده بود و من ھنوز جلوی ھمون خونھ ایستاده بودم

...مقابل چشمای بھ خون نشستھ ی من، اول زن و مردی سن دار و بعد پسری جوون وارد خونھ شده بود

من انتقام میگرفتم از کسیکھ ھیوا رو اینقدر گنده کرده بود.رگ غیرتم  داشت گردنمو پاره میکرد ...

سال پیش، تنھا ھیچکاری نمیتونست بکنھ۶اون دختربچھ  ..

اون بچھ اصال جاییو بلد نبود کھ بھ اینجا برسھ و اصال چطور میرفت مدرسھ؟

...یکی پشتش بود

کھ !بر نمیدهیھ کلھ گنده کھ اون دختر با خیال راحت تو شھری کھ من، مِن شوھرش وجود داشتم مدرسھ میره و کسی بھم خ
پسرک ھیوندا سوار بشھ راننده اش؟؟

.در خونھ باز شد و ماشینی بیرون اومد

.ھیوا ھم با بلوز شلواری و موھای طالییش کھ دورش ریختھ بود کنار ماشین قدم برمیداشت

_ ھمش تقصیر توئھ نیکزاد...مراقب خودت باشیا دخترم ایکاش میومدی !

...گفتم بگو امشب نمیایم مھرنوش خونھ تنھاست
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...دخترم مثل ھمیشھ درو قفل کن و با خیال راحت درست رو بخون_

..و اگھ کوچیکترین مشکلی داشتی بھ من زنگ بزن_

ونھ اش اینو پسری گفت کھ پشت ھیوا ایستاده بود و ھیوا با شنیدن صداش بھ سمتش برگشت و پسر ھم بوسھ ای روی گ
...کاشت و بھ پدر مادرش توی ماشین ملحق شد

ودم رد شدماشینشون کھ دور شد، ھیوا نگاھش تو کوچھ چرخ زد و گذرا از منم کھ گوشھ دیوار کنار تیربرق ایستاده ب .

خانوم اومدم منیر:انگار ترسید کھ دوباره سرش بھ سمتم برگشت و قدمی جلو اومد کھ با شنیدن صدایی فریاد زد  ...

پس دختر کوچولو وجود منو حس کرده بود..داخل خونھ رفت و درو بست !

# 203_پارت

توی صندوق  اینقدر صبر کردم تا منیر ھمون پیرزن چاق ھم  سوار ماشین بشھ و تو فاصلھ ای کھ سرگرم گذاشتن وسایلش
با اون لباسای رنگ شبم دیده نمیشدم. ماشین بود یواشکی بھ خونھ نزدیک شدم ...

...در صندوق کھ بستھ شد منم جھیدم توی خونھ و منیر درو بی توجھ بھ منی کھ پشتش بودم بست

.نیشخندی زدم و بھ عمارت روبروم نگاه کردم

...از حیاط سنگ فرش شده اش گذشتم وبا ھر قدم بھ خاطره سالھا پیش و ارزوی امروزم نزدیک میشدم

...از پلھ ھای عمارت باال رفتم و باچرخوندن دستگیره درو باز کردم
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اومدی منیر خانوم؟:در صدایی داد و پشت بندش صدای ھیوا توی گوشم نشست 

باز چی جا گذاشتی؟

ه کردمھمزمان با بستن در صدای قدمھاییو شنیدم و بھ راه پلھ ی مارپیچی کھ طبقھ ھا رو از ھم جدا میکرد نگا .

...ھیوای من، چقدر بزرگ شده بود

.پاھای خوش تراش و سینھ ھای خوش فرمش منو حیرون کرده بود

منیر؟_

...صداش میلرزید و ھنوز منو ندیده بود

.زمانی کھ مطمئن شدم خیلی نزدیک شده از کنار جاکفشی فاصلھ گرفتم و وارد نشیمن شدم

.نگاھش از کفشام باال اومد و بھ چھره ام رسید

.با دیدنم جوری رنگش پرید کھ نگران شدم تا نکنھ حالش بد بشھ

.دھنشو باز کرد حرفی بزنھ، انگار نمیتونست و صداشو گم کرده بود

منم ھیوا، یاسر:نیشخندی زدم و کمکش کردم  !

ال دیدهانگار با شنیدن صدام باور کرد کھ خودمم و خواب نیست چون چنان بھ عقب برگشت و دوید کھ انگار یھ ھیو .

...لعنتی گفتمو دنبالش دویدم

.روی پاگرد بھش رسیدم و بازوشو گرفتم کھ ایستاد و بھ سمتم برگشت
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این دختر تمام سھم من از زندگی بود. از نزدیک بھ اون صورت دوست داشتنی اش خیره شدم ...

# 204_پارت

...نگاھش توی کل صورتم چرخید و روی چشمام ثابت موند

سال کجا بود؟؟؟ 6. منم با دل تنگی چشم بھ اون چشمھای زیباش دوختھ بودم

چرا؟_

کھ عصبی  صدای گرفتھ ام رو کھ شنید انگار بھ خودش اومد، خودشو بھ چپ و راست تکون میداد تا از دستم خالص بشھ
بتمرگ سر جات ھیوااا:فریادی زدم  ...

برو از خونھ ام بیرون: انگار این چندسال اون رو ھم دریده کرده بود کھ جیغ زد

...یھ چیزی توی مغزم زنگ میزد

م سال پیش با اون مظلومیت توی فضایی خارج ازچھارچوب خونھ بھ دستش اورده بودم و ازش کا ۶دختربچھ ای کھ 
...گرفتھ بودم

صاحبش دختربچھ ای کھ جلوی تمام حرفام ساکت و سر بھ زیر بود و من روی ھمین مطیع بودنش حساب کرده بودم و ت
...نکرده بودم

!حاال جلوم وایساده بود و با صدایی رساتر از ھمیشھ داد زده بود خونھ ام؟

!سر من؟؟ منی کھ برادرشو نجات دادم و اونو محرم خودم و قلبم کردم داد میزد و جسور میشد؟
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کجای راھو اشتباه رفتم کھ بیخیال نسبتمون، حتی بیخیال سن من، باھام اینطور گستاخانھ رفتار میکرد؟

ولم کننن:از غفلتم استفاده کرد و تکونی خورد و جیغ زد 

...انگار یھ لحظھ خون بھ مغزم نرسید

رخ اما با یھ لحظھ تموم باورھام از ھیوای مظلوم فرو ریخت و جلوم ھیبت زنی رو دیدم متفاوت با شکل و شمایل ماھ
با خودسری اون...جنس اون ....

...دستم کھ باال رفت و روی گونھ ی برگ گلش نشست، لحظھ ای جفتمون جا خوردیم

...دلم ضعف رفت برای چشمھای ناباورش و دستی کھ با شوک تمام روی گونھ اش کشید و نگاه پر از اشکش

.دلم واسھ چونھ ی لرزونش رفت

اما من یاسر خاِن یھ روستا، چھ طور باید بھ ِگل نشستن باورھامو میدیدم؟

بھ ِگل نشستن ھیوای معصومم رو؟

برو لباسھاتو بپوش برگردیم عمارت:نفس عمیقی کشیدم و با صدای ناراحتی گفتم  .

برو لباس بپوش :صدایی ازش نیومد کھ تو چشماش نگاه کردم و با دیدن عصصبانیت کنار اون مبھوتی دوباره تکرار کردم 
.بریم

تو کیھ من میشی؟_
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با سوالش مات موندم و این دختر بھ چی تبدیل شده بود؟

# 205_پارت

_ برادرم یھ زمانی من اسباب ھوسرانی یھ خان زاده بودم و واسھ شرعی بودن کارش صیغھ ام کرده بود بھ اسم نجات ...

ین لحظھ تو اآلن تو ا...کھ کامل دستخورده نشدم....ک...ھرجوری میخواست ازم بھره میبرد و تنھا شانسم این بود کھ کامل
کی ھستی؟جز کسی کھ سالھا پیش نسبتش با من تموم شد؟

اآلن دنبال چی ھستی اینجا؟

سال گشتن دنبالشو اون ھمھ افسردگی و عزلت نشینی حاال این جوابو میشنوم۶باورم نمیشد بعد  ...

.من بھ خاطر نگرانیم براش بھ ھمھ بدھکار شده بودم

!بھ خاطر عشقی کھ بھش داشتم بدھکار شده بودم

_ ردن زنت منتظره، دختر تیمساری کھ در حدتھ و جرات دست بلند ک. از این خونھ برو و با ماھرخت خوش بگذرون
من دیگھ نسبتی با تو ندارم...روش نداری ...

خونھ یعنی یھ اگر یھ دختر اینقدر جسور جلوی فردی با بیشتر از ده سال بزرگ تر بودن ازش می ایستھ و اینجور لغز می
...جای کار لنگیده

...یعنی خیالش راحتھ من نمیتونم کاریش داشتھ باشم

.چراشم بمونھ واسھ خودم کھ یاسر نیستم تا فردا تھ و توی قضیھ رو درنیارم
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.اگھ جواب عشق بی حد و حصر من بھ ھیوا شد این حرفھا، منم از راه خودم میرم تا برش گردونم

...ھمون اندازه کھ اون بزرگ و جسور شد

...منم با تجربھ و نترس شدم

بچرخ تا بچرخیم مھرنوش: نگاھی تو چشماش انداختم و گفتم  ...

دلش بھ چی خوش بود؟من تموم دل خوشی ھای دنیا رو میگرفتم ازش. با شنیدن اسمش مردمک چشماش لرزید ...

# 206_پارت

...لرزش مردمک چشماش دلم رو بھ درد میاورد، اما این دخترک جسور نیاز بھ یھ محرک و تنبیھ قوی داشت

تو دنبال نسبت منی نھ؟:خیره تو ھمون چشمھای لرزونش کھ سعی میکرد جسارت رو بھ رخ بیننده بکشھ گفتم 

...نگاھی بھ سرتا پاش انداختم و شروع کردم بھ قدم زدن دورش

م نسبت کلی حرف زدی و اخرش خودت ھ: ھمونطور کھ سرم بھ سمتش کج شده بود و نگام بھ اندام تحریک کننده اش گفتم
یا بھتره بگم مھرنوش...منو نفھمیدی؟نگران نباش ھیوا ...

خودم ذره ذره بھت میفھمونم کھ کیھ تو میشم:مقابلش از حرکت ایستادم و گفتم  ...

وره ی رسم اینجایی کھ من زندگی میکنم د:برای لحظھ ای ترس دویده توی چھره اش رو دیدم اما سریع پوزخندی زدو گفت
ش پس ارباب یاسر ھر چھ قدر زور بزنی کاری از پی.و رسوم مزخرف شما و برده داری و ارباب بازی تموم شده

...نمیبری
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.لبمو جویدم و بھ دختر گستاخ روبروم خیره شدم کھ سرش رو باال داده بود و نگاھم میکرد

...قدمی جلو گذاشتم کھ سریع واکنش نشون داد و عقب کشید

...نیشخندی از ری اکشن ناخوداگاھش زدم و دستمو دور کمرش حلقھ کردم

...سعی کرد عقب بره کھ اجازه ندادم و سرمو بھ گوشش نزدیک کردم

_ ھر وقت کھ بخوام تو مثل ھمین حاال توی دستای منی...من کاری بھ دوره برده داری و ارباب بازی ندارم ...

...سرمو عقب کشیدم و نگاھی بھ لباش کردم

سال واسم لذتی بود کھ تمومی نداشت ۶چشیدن طعم شیرینشون بعد  ...

...لبمو روی لبش گذاشتم و مکیدمش

ش گرفتم و متوجھ گازی از لب.شھد عسلمو از لبای ھیوام مکیدم و با ھر تماس لبھامون تشنھ تر میشدم و محکمتر میبوسیدم 
.طعم خون توی دھنم شدم

...سرمو عقب کشیدم و بھ لبش کھ دندونم پاره کرده بود و رد خون روش بود نگاه کردم

ی کھ شدم رو ھمونجور کھ تو این شدی ھیوا، منم مشتاقم چیز:نیشخندی از کارم زدم گفتم ...گوشھ لبش ھم کبود شده بود
منتظرم باش ھیوا...برات بھ نمایش بذارم ...

#...و مھلت ندادم تا چیزی بگھ،سریع از پلھ ھا پایین رفتم و از خونھ خارج شدم 207_پارت
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رمو بھ زمانی کھ بھ خونھ خودم رسیدم عصبی بھ سمت یخچال رفتم و ظرف آب رو بیرون اوردم و بعد از باز کردنش س
...عقب بردم و محتویات ظرفو روی صورتم خالی کردم

.از حس قطرات سرد اب روی صورت و گردنم نفسی کھ از حرص باال نمیومد باال اومد

.ظرف اب رو روی اپن کوبیدم و دکمھ ھای پیراھنمو باز کردم

اون منو  پس زده بود تا اسیر شکارچی مثل اون پسرک ھیوندا سوار بشھ؟؟

کھ صدای  پیراھنمو از تنم دراوردم و روی صندلی انداختم و با یاد نگاھھای جسورش عصبی لگدی بھ پایھ صندلی زدم
.بدی داد و روی زمین افتاد

...با دستام سرمو گرفتم و ھمونطور کھ توی اشپزخونھ رژه میرفتم با خودم حرف میزدم

_ بھ من کھ  پسره ی مزلف رو میبینھ و چشماش برق میزنھ،...چندسالی رنگ و ریش منو ندیده جرات کرده بلبل زبون بشھ
..میرسھ انگار نجسی جلوشھ کھ دست نمیزنھ

اگھ ھمون اول میخوابوندم تو گوشش و دستشو میگرفتم و بھ زور میبردمش اینجور تو روم درنمیومد و اون حرفا رو بارم 
...نمیکرد

من بودم کھ بودن با ...د اگھ من نبودم کھ میمردی...من تو خونھ خان پشتت بودم...من بزرگت کردم...من ادم حسابت کردم
...ماھرخو واسھ تو تحمل کردم

...واسھ بیشتر داشتنت

...من بودم کھ دلم میخواست لحظھ بھ لحظھ تو بغلم باشی

...خاک تو سر بی لیاقتت کنن ھیوا

....لیاقتت ھمینھ
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میدونم چھ طوری ادمت کنم.تو الیق خانوم خونھ شدن نیستی کوچولو ...

...کاری میکنم ھرسمتی سر بچرخونی منو ببینی

ب بدهشماره ی محمد رو گرفتم و منتظر شدم تا جوا.دستمو توی جیب شلوارم بردم و گوشی موبایلمو بیرون اوردم ..

_ خاِن خانان! سالم یاسر جان !

سالم محمد خونھ ای؟_

مشکلی پیش اومده داداش؟:صداش متعجب شد 

کالفھ دستی بھ صورتم کشیدم و گفتم :

..نھ داداش من فقط میخواستم تا فردا صبح جیک و پوک یھ نفرو واسم دربیاری

جونم داداش امر کن تو فقط_

_ میخوام از کارای کرده و نکرده و فک و فامیل توی قبر رفتھ و ... خونھ اش زعفرانیھ اس...نادر نیکزاد...اسمش نادره
یعنی جوری کھ از خودم بھتر بشناسمش...دراومده و درنیومده اش واسم پرونده درست کنی ...

...حلھ دادا_

...تماسو قطع کردم و گوشی رو روی اپن گذاشتم کھ صدای زنگ در اومد

 .کالفھ دست بردم و پیراھنمو برداشتم و تنم کردم
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کیھ؟:ھمونجور کھ دکمھ ھاشو میبستم پرسیدم

!!جوابی نشنیدم و درو باز کردم کھ چھره ی ماھرخ رو پشت در دیدم

اون اینجا چی میخواست؟

تو اینجا چیکار میکنی ماھرخ؟؟_

# 208_پارت

دعوتم نمیکنی بیام داخل؟: نگاھی بھ من و دوتا دکمھ بازمونده ی باالی لباسم انداخت و گفت

قطعاً توی این ساعت از شب دعوتی در کار نیست:با ابروھای باال پریده گفتم  ...

..اینو گفتم و بھ در تکیھ دادم و نگاش کردم

!شال مشکی، مانتوی قرمز، ساپورت مشکی و بوت قرمز

از تعزیھ برگشتی دختر تیمسار؟:نیشخندی زدم و گفتم 

:اخمی از گنگ بودن جملھ ام کردو گفتم

نقش شمر رو بھت دادن؟

؟واسھ تو داری دستم میندازی عشقم: و با دست بھ سر تا پاش اشاره کردم کھ برخالف انتظارم لبشو اویزون کردو گفت
...قرمز پوشیدم

رسالھ زنم چھارسالھ خان مرده، چھا.وقتی قرمزو واسھ من بپوش کھ نسبتی داشتھ باشیم:نگامو بھ چشماش دادم و گفتم 
...نیستی
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.قدمی جلو اومد و صدای پاشنھ بوتش  سکوت کریدور رو شکست

شاید زنت نباشم:دستشو روی قفسھ سینھ ام گذاشت و گفت  ...

...زبونشو روی لبش با حالت ھوس انگیزی چرخوند و ادامھ داد

_ ھیچ کسی نمیتونھ جای تو رو برام بگیره.اما من ھمیشھ خودمو متعلق بھ تو میدونم ...

تکیھ امو از در برداشتم و قدمی عقب رفتم کھ دستش برداشتھ شد و گفتم :

ا کنھ*بھتره بگی ھیچکی مثل من نمیتونھ اون خوی حیوانی تو رو ارض ..

تویی کھ عاشق رابطھ ھای خشنی و منم کھ متنفر از معاشقھ با تو،درست نمیگم؟؟

دموت گرفت و من یاسر نبودم اگھ قصد این زن فاسد از اومدنش بھ خونھ ام رو درک نمیکر*چشماش رنگی از شھ ...

ھ روستاییبخاطر دوستی پدرھامون باھام اشنا شدی و بعد ھم طالقم دادی بھ خاطر یھ دختربچ:قدمی جلوتر اومدو گفت ...

ده؟کسی ھست میخوای دست رد بزنی بھ کسی کھ خودشو برات اماده کر...توی طبقھ دوم یھ اپارتمان...اما اآلن منو توییم
ز اینھمھ کھ اصال قدر این از خود گذشتگیتو بدونھ؟ھیوات کجاست یاسرخان؟ نمیخوای آروم بشی؟ نمیخوای خالی بشی ا

خشم؟؟نمیخوای ھمین یھ شب خودتو از این ھمھ فشار رھا کنی؟؟

ھیوا نگاه  کھ دست بھ کسی نزدم و...حرفھاش مثل سوھان مغزمو میسابید اما نمیخواستم جلوش اعتراف کنم کھ راست میگھ
...خیره شو سخاوتمندانھ تقدیم پسر ھمسایھ میکنھ

...حرفاتو زدی؟برو نگھبانی بگو برات اژانس بگیره_

...نورھای امید توی چشماش خاموش شدن،انگار باور نمیکرد با وجود حرفھاش بازم دست رد بھ سینھ اش بزنم

85



...قدم دیگھ ای جلو اومد کھ کامل مماس تنم شد

...سھ قدمو پر کردم و چسبیدم بھت_

ما زن و شوھر بودیم یاسر..تو ھم غرو و عشقتو امشب بذار کنار و بچسب بھم ...

...سرش رو باال گرفتھ بود و محکم نگام میکرد

سیش*بوی ادکلن سک...وتش*چشمای الوده بھ شھ ...

تصویر ...دتراز ھمھ اونا ب...عطش چھارسال رابطھ نداشتن با یھ زن و ...نھ ای کھ پیدا بود*دکمھ باز مانتوش و خط سی
...روی ریپیت رفتھ ی نگاه ھیوا بھ اون پسر جلوی چشمام

...ھمھ و ھمھ باعث شد سر خم کنم و لبمو با عطش خاصی بچسبونم بھ لبای زِن محرِم دیروز و غریبھ امروز

# 209_پارت

بھ جونم  خشممو رو این زن خالی میکردم و خنک میشدم از این آتیشی کھ. شاید باید ھمین یھ شب خودمو آروم میکردم
...افتاده بود

رار گرفتپای راستشو باال اورد و مردونگیم بین پاش ق.دستم کھ پھلوشو بھ چنگ گرفت و محکم بدنش بھ بدنم چسبید ...

..انگار از لمسش روی لباس ھم خوشش اومده بود کھ چشماش خمارترشد و دستش دور گردنم حلقھ شد

.دست دیگھ امو زیر شالش بردم و موھاشو بھ چنگ گرفتم

چنگ میزدم و فقط یھ اسم توی پس زمینھ ذھنم پررنگ شده بود...گاز میگرفتم...میبوسیدم...حالمو نمیفھمیدم ...

...ھیوا
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...تو ھمون حال من عقب عقب رفتم و وارد خونھ شدم و درو با  پا بستم

...ماھرخ پای دیگھ اشو ھم خواست باال بیاره و خودشو بھ آغوشم دعوت کنھ کھ چیزی توی سرم زنگ زد

نشکسی کھ دوسال تموم بھ خاطر خوشایند خان و تیمسار زنم بود و چھ دردی داشت لمس کرد. این زن ماھرخ بود ...

.دستمو از دورش باز کردم و بھ عقب ھلش دادم

.چند قدم ازم دور شد و اینقدر مست این لب بازی بود کھ گیج نگاھم می کرد

.نیشخندی زدم و دکمھ ھای لباسمو باز کردم و بھ کاناپھ اشاره کردم

...برو بخواب اونجا و قبلش ھم_

..پیراھنمو دراوردم و ھمونطور کھ گوشھ ای انداختمش ادامھ دادم

لباساتو ھم دربیار_

فتاول نگاھی بھ من کرد و وقتی دید جدی ام و دارم کمربندمو باز میکنم مکثی کرد و بعد بھ سمت کاناپھ ر ...

ورتم رو درمیوردم بھ اون خیره شدم کھ با نگاه زیر چشمی بھ من داشت دکمھ ھای مانتوشو باز *ھمونطور کھ شلوار و ش
.میکرد

وردم و بھ وقتی کامالً برھنھ شدم بھ سمت آشپزخونھ رفتم و با برداشتن بطری از بار کوچیک آشپزخونھ، چندقلپ ازش خ
...دیوار تکیھ دادم و بطری بھ دست بھ ماھرخ خیره شدم
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..خم شده بود و بوتھاشو داشت درمیارد

.بی توجھ بھ من روی کاناپھ نشست و انگار کھ انتظار یھ رابطھ کامال عاشقانھ رو داشت

...نیشخندی زدم و بطری رو روی اپن کوبیدم و بھ سمتش رفتم

# 210_پارت

بلش ایستادم و با با دیدنم تکونی خورد و بازم بی توجھ بھ من یا بھتره بگم بی اھمیت بھ من بھ نقطھ ای خیره شد کھ مقا
...ضربھ ای روی قفسھ سینھ اش اونو روی کاناپھ انداختم و خودمم روش خیمھ زدم

 نگاه جفتمون بھ ھمدیگھ بود و من اینبار نھ تنھا درد دوسال بودن اجباریش تو زندگیم رو داشتم بلکھ درد نبود ھیوا ھم بھ
...دردھام اضافھ شده بود

..نگاھی بھ لبش انداختم و دستمو بین پاش رسوندم و لمسش کردم

.با لمس بین پاھاش چشماشو بست و لبشو بھ دندون گرفت

...پوزخندی زدم و کمی عقب رفتم

تش رسوندمو بی مالحظھ فشار دادم داخل کھ خودشو منقبض کرد و آخ بلندی گفت.انگشتمو بھ سوراخ پش .

م باش و آخ میدونی با من خوابیدن درد داره پس آرو. تو کھ سگ جون تر از این حرفا بودی: خم شدم کنار گوشش و گفتم
...و اوخ نکن دختر تیمسار

...از پشت نھ یاسر خیلی درد داره نمیتونم_

_ رابت میخوام بھ اندازه ی چند ماه سی..رت بدم*امروز فقط میخوام ج... من میگم چجوری. ساکت شو ماھرخ... ھیششش
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حاال کھ خودت زیرم خوابیدی حق انتخاب نداری. کنم دختر تیمسار

ون پام زدپاھاشو روی شونھ ھام انداختم و یھ ضرب  واردش کردم کھ جیغی کشید و با اون ناخنھای بلندش چنگی بھ ر ...

چطوره؟ پسندیدی ؟:چشمای پر از اشکشو باز کرد و نگام کرد کھ خیره توی چشمھاش گفتم 

...از نفرت توی صدام تنش لرزید و چشماشو بست

م کنھنھ ھاش باعث میشدم چشماشو باز کنھ و نگا*منم ضربھ ھامو محکمتر کردم و ھر ازگاھی با سیلی زدن بھ سی ...

...نیم ساعت بود کھ بی وقفھ بھش ضربھ میزدم و از درھم شدن چھره اش متوجھ درد و عذابش شدم

از پشتش بیرون کشیدم و از جلو ادامھ دادم. انگار با عذاب کشیدنش آروم میشدم

ھنوز جا داشتم برای تخلیھ کردن خودم... ھنوز خنک نشده بود آتیش وجودم . 

...بعد از ضربھ ھای شدیدم و  خالی کردن خودم،روی کاناپھ نشستم و بی توجھ بھش چشمامو بستم

_ قرص نخوردم...من...من ..

.نفس نفس میزد و حق ھم داشت

.جوری توی صداش درد بود کھ دلم براش سوخت

موقع رفتنت قرصو ھم میخری:چشمامو باز کردم و نیشخندی زدم و گفتم  .
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...نگاه متعجبی روونھ ام کرد

برم؟_

خم شدم و دست بردم بھ سمت لباسھام و شروع بھ پوشیدنشون کردم...ایستادم و بھ سمت راھرو رفتم .

.آره میری ،ھمین اآلن_

...ولی ما با ھم_

اره با ھم بودیم:بھ سمتش برگشتم و ایستادم، شلوارمو باال کشیدم و حین بستن زیپش گفتم  ...

ز وسیلھ ھای وگرنھ حتما ا. فرق تو با اونا، توی سالمی رابطھ مون بود...تو ھم نبودی من امشب انتخابم از خیابون بود
.پیشگیری استفاده میکردم

.طوری وا رفت و چشماش نا امید شد کھ اگھ نمیدونستم فکر میکردم اون زن عاشق منھ

...اما کسی کھ بھ خاطر ارث و میراثم دندون تیز کرده بود حقش ھمین بود

اومدم نبینمت.میرم دوش بگیرم: پیراھنمو روی دوشم انداختم و گفتم ...

...و بھ سمت حموم رفتم

# 211_پارت

..زیر دوش ایستادم و موھای طالییش جلوی چشمام جون گرفت

سال پیداش کرده بودم۶باالخره بعد از  .
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اما ....

قدر دور شده ھیچ وقت فکرش و نمیکردم نیمھ ی جونم ازم این.فکر میکردم وقتی پیداش کنم اونم برای من دلتنگی میکنھ
.باشھ

یاد نگاھش بھ اون آدم، نمک میشد روی زخم دلم تا جری تر بشم برای ادب کردن ھیوایی کھ خوب میدونست یاسر بخواد 
.میتونھ خیلی راحت رامش کنھ

.با فکر و خیال از حموم بیرون اومدم با دیدن خونھ ی خالی نفس عمیقی از نبودش اینجا کشیدم

اما اب ریختھ ھرگز برنمیگرده.احساس ناخوشایندی بھ امشب و رابطھ ام با این زن داشتم .

.روی تخت افتادم و بھ فردا و دیدن ھیوا فکر کردم

ھیوای من مھرنوش شده بود؟اصال مگھ میشد؟

ھیوا زن من بود من اولینش بودم و مگر حق داشت جز بھ من بھ کسھ دیگھ ای حتی فکر کنھ؟

اون خانواده ی بھ ظاھر گنده اینقدر گستاخش کرده بودن؟

.پوزخندی زدم و سیگارم و گوشھ ی لبم گذاشتم

..خیلی زود بھ خونھ برمیگردی عروسک چشم رنگی

..با اینکھ ازش با خبر بودم

.با اینکھ میدونستم کجاست باز تا صبح خواب با چشمام غریبگی کرد و ازم دور شد
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خورشید کھ تابید از تخت جدا شدم و کت و شلوار مشکی رنگم و تن زدم .

.ساعتم و بستم و نگاھی بھ خودم انداختم و از خونھ بیرون زدم

...مقصدم معین و مشخص بود

سر خان اما خب تجربھ ثابت کرده بود یا. اون خونھ و گمشده ی عزیز کرده ی من کھ این روزھا چموش سرکش شده بود
.مھارت عجیبی توی رام کردن داره

.وقتی جلوی اون خونھ  ماشین و پارک کردم و نگاھم و بھ در بستھ اش دوختم

شمبا توقف اون ماشین دیروزی و بعد خروج ھیوا و سوار شدنش دستم روی فرمون مشت شد و دندون ساییدم از خ .

اون دختر بھ چھ جراتی بدون ترس از من اینطور داشت برای اون بچھ قرتی دلبری میکرد؟

شاید دلش یھ کم بازی میخواست؟

...ماشین و روشن کردم و پشت سرشون راه افتادم

# 212_پارت

منو ببینھ وقتی پشت چراغ قرمز متوقف شدن، ماشینم و کنارشون نگھ داشتم و شیشھ ی دودیش و پایین دادم تا راحتتر ...

..با خنده بھ سمت شیشھ ی ماشین چرخید و با دیدن من درست کنارشون کیش و مات شد
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...رنگ از رخسار دخترکم پرید چشمای رنگیش لرزید

.امیدوار شدم ھنوزم میدونست از یاسر باید ترسید

.پوزخند روی لبم وحشتو بیشتر مھمون صورتش کرد

..دستش بند بازوی اون شد و من از خشم نفسای عمیق کشیدم و باز و بستھ شدن پره ھای بینیم و حس کردم

...نمیتونست ازم نگاھشو بگیره با دیدن خشمم دستش و پس کشید و چشماش و بست و نگاه ازم گرفت

.ماشینا حرکت کردن و من مثل سایھ پشت سرش میرفتم

.تمام حواسش بھ پشت سرش و من بود خوب میدونست دیگھ نمیتونھ از من فرار کنھ

.کسی کھ اسمش بھ نام من خورده تا نفس میکشھ بھ نام منم میمونھ

اون ماشینم حرکت کرد و رفت.با ھمون اضطرابی کھ از چشماش میبارید جلوی مدرسھ اش پیاده شد ..

.بھ در بستھ ی اون مدرسھ خیره شدم

.با صدای گوشیم بدون نگاه بھ شماره جواب دادم و صدای یاسین توی گوشم نشست

کجایی یاسر؟_

دارم میام شرکت چیزی شده؟_
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.نھ فقط گفتم یھ خبری ازت بگیرم از دیروز رفتی خبری ازت نبود_

ودمھیوارو پیدا کردم درگیر اون ب:عینکمو روی چشمم جابجا کردم و ماشینو روشن کردم وھمونطور بی ھوا گفتم ...

.سکوتش خبر از شوکھ شدنش میداد

راست میگی؟یعنی ھیوا رو پیدا کردی؟_

اره برا من تولھ سگ برای خودش خونھ زندگی پیدا کرده د:با بھ یاد اوردن اون پسر و اون خونھ و اعیونی عصبی گفتم
.جفتک میندازه

_ سالھ بود١١یاسر خان االن چند سال گذشتھ ھا ھیوا اون موقع کھ زن تو بود یھ بچھ ...یاسر ..

# 213_پارت

...عصبی غریدم

 ...خفھ شو یاسین اون چھ پنج سالھ،چھ پنجاه سالھ زنھ منھ_

اخھ وقتی نمیتونم اینو توی مخ تو فرو کنم از اون دختر سربھ ھوا چھ انتظاری دارم؟

.تماسو قطع کردم و گوشی رو روی صندلی کناری پرت کردم

...من آدم میکردم ھیوارو

.اگھ نمیکردم کھ یاسر نبودم

توقتی بھ شرکت رسیدم و وارد اتاقم شدم خیلی زود یاسین وارد اتاق شد و کنجکاو روی میز من خم شد و گف :

کجاست؟حالش چطوره؟
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...سوئیچو روی میز انداختم و پیشونیمو کمی مالیدم

حالش از من کھ خیلی بھتره_ ...

ش دلبری من این ھمھ سال از دوریش و نگرانیش جون دادم و اون صاحب خانواده شده و یھ دوست پسر ھم داره کھ برا
..میکنھ

:نمیدونم جملھ اخرو چطور گفتم کھ یاسین لیوان ابی بھ دستم داد و گفت

...بخور اینو ،چشات خونھ اینقدر کھ حرص میخوری

نخورم؟:لیوان و روی میز کوبیدم و گفتم

...میدونی چھ زبونی دراورده دختره نیم وجبی؟با اون چشای رنگیش داشت قورتم میداد

ولی اون چشماشو موھاش دلم برای صدھزارمین بار لرزوند:اھی کشیدم و گفتم ..

یاسین این دختر با من چھ میکنھ؟

اگھ نخوادت چیکار میکنی؟:یاسین لبخند تلخی زد و روی مبل نشست و دودل پرسید

باید بخواد..نخواد نداریم، بایده باید:بھ سمتش براق شدم و گفتم ...

اگرم نخواد برام اھمیتی نداره چون مثل گذشتھ بھ دستش میارم

# 214_پارت

.یاسین بھ خاطر خشم توی صورت و صدام عقب نشینی کرد و بھم خیره شد

.نگاه ازش گرفتم سرمو بھ پشتیھ صندلی تکیھ دادم
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مدرسھ ھا چھ ساعتی تعطیل میشن؟: بدون اینکھ چشمام و باز کنم پرسیدم

نمیدونم باید بپرسم، برای چی میخوای؟_

...ھیوا مدرسھ اس میخوام برم دنبالش_

...از اتاق بیرون رفت و من سعی کردم خودم و با کار مشغول کنم تا این چند ساعت بگذره

.یک ساعت قبل بستھ شدن مدرسھ جلوش ایستاده بودم و منتظر بودم

.باالخره زنگ بھ صدا در اومد و دخترا یکی یکی بیرون اومدن

..این سمت خیابون ایستاده بودم و بینشون چشم میگردوندم تا ببینمش

...با اون موھای بلند طالیی کھ از مقنعھ اش بیرون میزد زیادی توی چشم بود این دختر

...وقتی از دوستش خداحافظی کردو نگاھشو بھ خیابون دوخت، متوجھ من شد و چند قدم بھ عقب رفت

.منتظر اون پسره بود انگار کھ با دیدن من بادش خالی شد

...بھ سمتش رفتم و با ھر قدمی کھ بھش نزدیکتر میشدم و اون بھ سمت در مدرسھ میرفت

...باالخره بھ دیوار رسید و من درست مقابلش

.مچ دستش و گرفتم و دنبال خودم کشیدمش
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...بدجور داشت تقال میکرد این باعث میشد فکر کنن من دارم میدزدمش یا ھمچین چیزی

...عصبی بھ سمتش برگشتم و غریدم

_ پس ادم باش نذار عصبی بشم و بالیی سرت بیارم!ھیوا خوب میدونی سگ بشم چی میشھ .

...با چشمای خونیم ادامھ دادم؛ البتھ کھ تو دیروز با اون نگاھت بھ اون پسره سند مردنت و امضا کردی

...ولی یاسر بھ این راحتی نمیکشھ اگھ یادت نرفتھ باشھ

# 215_پارت

اما االن فقط میخوام بریم یاسین و ببینی:نگاھم و از چشمای ترسیده اش نگرفتم و گفتم ..

..با شنیدن اسم یاسین رنگ نگاھش عوض شد و کمی حالش بھتر شد انگار

.پوزخندی بھ لبخند گوشھ ی لبش زدم

...منی کھ جون دادم این شش سالو

...منی کھ ھر لحظھ مردم براش و نمیدید و براش اھمیتی نداشتم

!ولی برای اسم یاسین لبخند میزد؟

واقعا این دختر قصد کرده بود خودش و بھ کشتن بده؟؟

.وقتی توی ماشین نشوندمش و خودمم نشستم ماشین و روشن کردم

...بھ یاسین پیام دادم؛دارم با ھیوا میرم خونھ بیا اونجا خیلی زود
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لوی در خونھ ھیوا بھ خیابونا نگاه میکرد و چیزی نمیگفت انگار اصال ادرس خونھ براش اشنا نبود اما وقتی ماشین و ج
.پارک کردم انگار کھ خشکش زد و بھ صندلی چسبید

.نگاھش روی در خشک شد و دستاش مشت

...پیاده شدم و در سمتش و باز کردم

...بیا پایین_

_ بیام اینجا دیگھ نمیذاری برم.من اینجا نمیام .

ناما نترس زندانیت نمیکنم بیا پایی...خوبھ کھ منو خوب میشناسی...خوبھ :خنده ھیستیریکی سر دادم و گفتم ...

....با صدای بلندی داد زد

..من پامو تو این خونھ نمیذارم_

کم اینجا کتک نخوردم کم درد نکشیدم

...کم تحقیر نشدم

...نفس عمیقی کشیدم تا نکوبم توی دھنش

کم اروم نشدم؟...چرا نمیگفت من تو این خونھ کم عشق نگرفتم

من فقط کتکش زده بودم؟تحقیرش کرده بودم؟من اصال تحقیرش کرده بودم مگھ؟

من مثل ملکھ ھا باھاش رفتار میکردم نمیکردم؟
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.از دستش گرفتم و بھ زور پیاده اش کردم

...ولم کن مگھ با تو نیستم؟نمیخوام بیام_

یاده شومن ھمون یاسر قبلم ھیوا شاید سگتر و بدتر پس نذار کاری کنم کھ نباید پ:عصبی بھ سمتش چرخیدم و غریدم ...

.با اخم و ترس و از ماشین پیدا شد و من در خونھ رو باز کردم

...وقتی پاش و توی حیاط کوچیک خونھ گذاشت کنار در ایستاد و نگاھش و بھ اطراف خونھ دوخت

ر و دیوار این احساس میکنم د:کمی با فاصلھ ازش ایستادم و بھ خونھ خیره شدم و گفتم...نگاھش پر از ناراحتی بود انگار
دیگھ داشتیم نا امید میشدیم از پیدا کردنت...خونھ ام متعجب و شوکھ ان از دیدنت ..

# 216_پارت

...سعی میکرد بغضی کھ توی صداشھ پنھان کنھ و کلمات کامال محکم و بدون ھیچ حسی بھ زبون بیاره

...این خونھ ام از دست خودخواھی ھای تو انگار بھ ستوه اومده_

خوب یادمھ توی این خونھ چھ دردھای کشیدم ...

...بھ سمتش برگشتم و حرفی کھ روی دلم سنگینی میکرد و بھ زبون اوردم

فقط درد کشیدی؟

فقط درد بود؟

واقعا ھیچ خاطره ی خوبی توی این خونھ نداشتی؟
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وقیحانھ توی چشمام زل زد و جواب داد

..نھ من جز اجبار و ترس و درد از تو و این خونھ و اون عمارت چیزی ندیدم_

خب اگھ ھمین االن سیاه و کبودش میکردم دیگھ تقصیرکار خودش بود نبود؟

...بھ سمتش رفتم و دستم و بند گردن نحیفش کردم

..ھنوز ھم الغر و کم جون بود

بھ در پشت سرش کوبیدمش و غریدم

تو از کی اینقدر گستاخ شدی کھ توی روی من داری این خضعبالت و ردیف میکنی؟

!انگار چون بھ چندسالی توی اون خونھ ی باالی شھر موندی دم در اوردی

...تو ھمون رعیت زاده ی خونبسی

...دختر محمد خونبس برادرت

..یھ خونبس ھمیشھ ی خدا خونبسھ تا وقتی کھ بمیره

دلت و بھ پول اون پیرمرد و پیرزن خوش کردی؟

یزنھاما باید بھت بگم اموال و ثروت اونا در مقابل من ھیچی نیست پس توی این دوره زمونھ پول حرف اول و م ...

...رسم ما ھنوز سرجاشھ

!حق با تو دیگھ زنم نیستی اماخونبس کھ ھستی

م یاسر خیلی زود بھ ھمین خونھ و ھمون درجھ ی خونبسی کھ الیقشی برمیگردی و اون موقع است کھ من بھت میفھمون
!خان کیھ
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...لیاقتت ھمون بدبختیھ

...الیقت اون ھمھ عالقھ و محبت منو نداشتی دختر محمد

...شاید یک ھفتھ ھم طول نکشھ اومدنت بھ این خونھ پس از االن خودت و اماده کن

م و دستم و با ضربھ ای کھ بھ در خورد و بھ خاطر ھیوا پشت در و دست من روی گردنش باز نمیشد از در فاصلھ اش داد
..از روی گردنش برداشتم و اون صورت قرمز شده اش و با وحشت بھم دوخت و ھوارو بلعید

ن بھمون با ورود یاسین و دیدن من کھ از عصبانیت بدون شک رگھای پیشونیم بیرون زده بود و ھیوای سرخ شده نگرا
...خیره شد و چند لحظھ مکث کرد

ردبرای از بین بردن جو پیش اومده با خنده ای کھ واقعیتر از ھمیشھ بود بھ سمت ھیوا رفت و محکم بغلش ک ...

...کجا بودی تو دختر مارو کھ پیر کردی با غیب شدنت_

نگفتی این دوتا بردار دیونھ میشن از نگرانی؟

:ھیوا کھ بھ نظر از دیدن یاسین خوشحال بود دستش روی کمر یاسین نشست و گفت

...خیلی دلم برات تنگ شده بود_

..خیلی زیاد

پوزخندی بھش زدم و ازشون فاصلھ گرفتم و بھ سمت داخل خونھ رفتم

...دختره ی خیره سر دلتنگ یاسین بود و منو انگار نھ انگار

واقعا جواب این عشق جنون امیزم این بی مھری بود؟
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وارد خونھ شدم و لگدی بھ در ورودی زدم

فریادم خونھ رو لرزوند

لعنتتتتت...لعنت بھت ھیوا ....

# 217_پارت

یشدم داخل خونھ کمی کھ گذشت شاید فقط دو دقیقھ من از این حسادتی کھ داشت توی وجودم باال پایین میشد داشتم منفجر م
.شدن و من ناخود اگاه نفس راحتی کشیدم

سال پیشم بزرگ شده بود و دیگھ نمیشد بھش گفت عروسک اما یھ پرنسس کامل بود این دختر۶دخترک  ..

.نگاھی بھ اطراف خونھ انداخت و سرش و پایین انداخت

خیلی برات سختھ اومدی بھ شکنجھ گاھت؟:با تمسخر گفتم

این دختر چقدر  یاسین نگاھشو بھم و دوخت و با چشماش التماس میکرد کھ یعنی تو کوتاه بیا اما اون کھ نمیدونست حرفای
درد داشت میدونست؟

..من تمام احساسی کھ توی وجودم بود و براش گذاشتھ بودم و اون از اجباز و شکنجھ میگفت

..ھیوا بی حرف روی مبل نشست و بھ عسلیھ جلوش خیره شد و لبخند تلخی زد

د چی افتادهسال حتی یک گلدون ھم توی این خونھ تغییر نکرده بود و من خوب میدونستم با دیدن این میز یا ۶توی این  ..

..یا اون سیلی و افتادن بعدش و شکستن پیشونیش
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اون روز اون سیلی اون تنبیھ حقش بود نبود؟

.من جون داده بودم از نگرانیش و این فقط و فقط انگار خودم میدونستم

..یاسین با چند لیوان شربت برگشت و کنار ھیوام نشست

.قبال فقط من کنارش مینشستم و اون حتی اگھ ناراضی خودش و بھ دستم میسپرد

..اما االن بھم بھ چشم یھ جانی نگاه میکرد انگار

.توی نگاه جز سردی چیزی نمیدیدم

..اما اون یک بار خودش گفت کھ دوستم داره

ی حد من چنان با صداقت این حرف و زده بود کھ من ھمھ وجودم باورش کرده بود اما انگار از روی بچگی و محبتای ب
...بوده

.با صدای یاسین نگاه از دختر روبروم گرفتم و گیج بھش خیره شدم

میگم چرا نمیشینی؟_

روبروشون نشستم و بازوھام و بند زانوم کردم و چونھ ام و بھ دستم تکیھ دادم

خب؟:روبھش گفتم

چی خب؟_
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خب خودت بھ خانواده ی الکیت ھمھ چیز و میگی یا خودم بگم؟

...ترسید

نگاھش ترسیدد

مردمک چشمش لغزید و تا چشمام باال اومد

..ولم کن توروخدا چرا رھام نمیکنی_

...ھیییس چرت و پرت تحویل من نده جوابمو بده_

خونبس بودنتو خودت میگی یا من بگم؟

دختر محمد بودنتو خودت میگی یا من بگم؟

...یاسر توروخدا_

# 218_پارت

گفت یاسر؟اسم منو روی زبونش چرخید؟

سال۶بعد  ...

سال پیش توی گوشم پیچید و زنگ خورد و زنگ خورد۶صدای یاسر گفتنش درست مثل  ...

...خودم و نباختم

...جون دادم برای یاسر گفتنش

اخمی ھم کردم تا جلوی اون لبخند سمجی کھ قصد داشت کنج لبم بشینھ پنھان کنم

...یھ خونبس ھمیشھ خونبسھ_
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رد؟دلت و ثروتشون ب...تو یھ دختر بی عاطفھ ی فکر کنم کھ حتی پدر بدبخت و برادر بیچاره تو فرانوش کردی 

...واقعا خجالت اوره

تو ھیچی نمیدونی پس این حرفارو نزن:چشماش پر از اشک شدو با بغض گفت .

..من ھر چیزی کھ برام پیش اومد تقدیرم بود فقط

پوزخندی بھش زدم

...اینا ھمش بھانھ اس_

...تو زن من بودی االنم شاید باشی اصال صیغھ ی ما تا اخر عمر بود باید دقیق بپرسم

یادی و خوب میدونی اگھ ھنوز زن من حساب بشی اون پسره رو بوسیده باشی اون لبت و بھم میدوزم تا دیگھ گھ ز
...نخوره

..صدای یاسین منو کھ کم کم میرفتم از کوره در برم و بھ خودم اورد

..لطفا یاسر اینقدردنبال  جنگ نباشین_

...ھیوا توام اصال کار درستی نکردی با فرارکردنت

.نمیدونی چی بھمون گذشت

حاال من ھیچ تو نمیدونستی این مرد روبروت چقدر دیونھ اس؟

...میدونی بعدت چی بھ سرش اومد

این ادم روبروم خودخواه ترین ادم روی زمینھ:نگاھش و باال اورد و گفت ...

..اون فقط و فقط بھ خودش فکر میکنھ
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...از جا کنده شدم و بھ سمتش حملھ کردم

.از ترس گوشھ مبل کز کرد و یاسین درست بین منو اون ایستاد

..انگار از جونت سیر شدی کھ اینقدر مضخرف میگی تو_

# 219_پارت

دختر از راه نرسیده دنبال شر نگرد:یاسین بازومو کشید و با تشر روبھ ھیوا گفت .

...این آدم مثل اتشفشان درشرف انفجاره

.با گفتنھ میرم آب بیارم بھ اشپزخونھ رفت و من و ھیوا تنھا شدیم

.روی زمین نشستم و بھ پایھ مبل تکیھ دادم

بگو چرا رفتی؟چون کتکت زده بودم؟_

دلم میخواست بفھمھ اگھ زدمش فقط بھ خاطر نگرانیم بوده. سکوت کرد .

_ ماه تمام  یادت رفتھ بود یک.من اگر دست روی تو بلند کردم برای این بود کھ بھ حرف ھر ادمی از خونھ بیرون نری
چھ عذابی بھم دادن با دزدین تو؟

ی تر از اونو فکر میکنی من طاقت تکراز دوباره اون اتفاقو داشتم؟اما چھ سود کھ خودت عذابی صد برابر بدتر و طوالن
..بھم دادی

.اون گفت من ھیچی بلد نیستم_

.عرضھ ی یھ پذیرایی از مھمونو ندارم

و خرید کن ببینم بھم پول داد و گفت؛بر.تا یکی بھتر از من جامو نگیره...گفت باید خودم بھت نشون بدم تا نندازیم بیرون
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اصال بلدی؟

.اون زنت بود من یھ بچھ کھ خون بس بودم فقط

...اون دختر تیمسار بود من دختر محمد

اون خوشگل و لوند بود من یھ دختر شلختھ ...

.من فقط میخواستم بھش نشون بدم منم بلدم

...کھ تو منو رھا نمیکنی تا بری با اون

..خودم بھش رسوندم و کنارش روی مبل نشستم

.حرفاش و با بغض زده بود من ھنوز ھن طاقت بغضش و نداشتم

..دستان دو طرف صورتش نشست و نگاھش کردم

تو خودت با اونا مقایسھ میکردی؟_

تو؟نمیدونستی برای من چی بودی؟

ازده سالم من ی...من یھ بچھ بودم یاسر خان. این حقیقت کھ من خونبس بودم ھیچ وقت تغییر نمیکرد:پوزخندی زد و گفت
...بود

چرا رفتی؟:سوالم و دوباره تکرار کردم

..چیزی نگفت و دستام و پس زد

_ نمیخوام اینجا باشم.از کسی یا چیزی نمیترسم .من دیگھ اون بچھ خام و بی تجربھ گذشتھ نیستم .
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...من پدر و مادر جدیدم و دوست دارم اون پسری ھم کھ دیدی ھم میخوام

# 220_پارت

...این جملھ ی اخر برای فوران اتشفشانی کھ یاسین ازش حرف میزد کافی بود

...چشمام کھ پر از غم شده بود برای حرفاش بھ انی رنگ عوض کرد و شد کاسھ خون

انگار یاسین از دور حرفھامونو گوش میکرد کھ  سر بزنگاه رسید و  لیوان اب و جلوم گرفت

دستش و پس زدم و انگشتم و جلوی صورت ھیوا گرفتم

تو انگار بد جور تنت میخاره؟_

تو خونبسی و صیغھ ی من...میخوایش؟؟تا مادام العمر صیغھ ی منی .

...ھیوا نذار بھ گھ خوردن بندازمت

ادم شدی برای من؟...نذار عقد کنم یھ خریو بیارمش جلو چشمش و مجبورت کنم کلفتیش و کنی

بس کن یاسر چخبرتھ اخھ؟_

چی رو بس کنم نشنیدی چی گفت؟_

تقصیر این نیستا من احمقم کھ ھی امروز و فردا کردم و گفتم بچھ اس بذار یھ مدت بگذره این دختر بفھمھ !!میگھ میخوامش
...ازدواج چیھ رابطھ چیھ بعد

...اگھ ھمون اول میزدمش بھ نام خودم االن جرات بلبل زبونی نداشت
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..ھیوا کھ از صریح حرف زدنم جا خورده بود سرش و پایین انداخت و سرخ شد

.یاسین کمی فاصلھ گرفت و سکوت کرد

_ و بی شک ببین ھیوا دارم مثل ادم باھات حرف میزنم میرم خون اون پسره الدنگ و میریزم و سرش و برات میارم و ت
.منو میشناسی

میری ھمھ چیز و بھ اونا میگی و ساکت و میبندی من میام دنبالت .

.برمیگردی توی ھمین خونھ کھ از بعد رفتنت یھ صندلیشم جابجا نکردم

.من این خونھ رو ھمینطور دست نخورده برای تو نگھ داشتم

...کسی رو توش راه ندادم و نمیدم

من دیشب ماھرخ و توی ھمین خونھ..با این حرف دیشب و ماھرخ جلوی چشمم جون گرفت ...

...لعنت بھت ھیوا کھ دیونھ ام میکنی تا ھمچین خبطی بکنم

خانوادت نگرانت نشن: یاسین نگاھی بھ ساعت انداخت گفت ..

.عصبی بھش خیره شدم کھ قدمی بھ عقب رفت

...اینجوری نگاه نکن داداش یھ چیزی بود گفتم دیگھ

امشب و میمونھ خانواده اش رفتن شھرستان مگھ نھ؟
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...من باید برم خونھ نگرانم میشن بھ خونھ زنگ میزنن و اگھ جواب ندم نگران میشن_

پوزخندم بھ خنده ی ھیستریک تبدیل شد

_ پدر بدبختت نگران موند یھ شبم اونا نگران بمون بھ جایی بر نمیخوره. سال من نگران موندم۶نگران؟ 

.من باید برم نمیتونم بمونم_

میمونی مجبوری کھ بمونی باید بمونی چون من میخوام :بھش پشت کردم و گفتم .

...حرف یاسر تا حاال دوتا نشده دربیا اون فرم مدرسھ تو

# 221_پارت

و ھیوا بھم خیره بود و یاسین ھم شونھ ای باال انداخت و گفت؛اینو قبول دارم وقتی میگھ باید بمونی یعنی باید بمونی بی بر
کاری ھم از من برنمیاد...برگرد  ..

.ھیوا ناراحت و با اخم بھ مبل تکیھ داد و بازوھاش و بغل کرد

بھ سمت سرویس رفتم تا ابی بھ صورتم بزنم

.این دختر یا قصد جون خودش و کرده بود یا اینکھ میخواست و سکتھ بده

اما باز من دلم ھمون ھیوای کم حرف و سربھ زیر و میخواست. تمام رفتارش برام ھوس انگیزتر شده بود .

.نگاھی توی آینھ بھ خودم انداختم و بیرون اومدم
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.ھنوز نھ لباس عوض کرده بود نھ حتی تکونی بھ خودش داده بود

.یاسین ھم عمیق توی فکر بود و بھش خیره شده بود

دنبھ سمت ھیوا رفتم و توی یک حرکت مقنعھ شو از سرش برداشتم و موھای طالییش خودشونو بیشتر بھ رخم کشی ...

.ھین بلندی گفت و خودش و گوشھ ی مبل کشید

یھ روزی این موھارو شونھ میکردم میبافتم:پوزخندی زدم و دستم روی موھاش کشیدم و روبھ یاسین گفتم ...

..باھاشون زندگی میکردم اما االن داره از من پنھونشون میکنھ

ان از این اولین باری کھ دیدمش ازم خیلی فاصلھ داشت صورتش زیاد معلوم نبود اما ام:لبخند نیم بندی زدم و گفتم
اولین بار موھاش منو دیوانھ کرد..موھاش ..

.یاسین کھ از شنیدن این حرفھا از من متعجب بود لبخند روی لبش کش اومد

...ھیوا بد تا نکن با داداشم نمیدونی چی کشیده این ساال_

.دیونھ تحویلم دادی و فرار کردی من موندم و دیونھ بازی ھاش

.ھیوا کھ سکوت کرده بود وحرفی نمیزد خم شدم روش و مشغول باز کردن دکمھ ھای مانتوش شدم

..انگار دستات از کار افتاده خودم باید لباستو در بیارم_

..میخواست دستم و پس بزنھ کھ چشم غره ای بھش رفتم حساب کار دستش اومد 
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نداختن و مانتوشو کھ خواستم دربیارم با دیدن تاپ دکلتھ ی زیر مانتوش نگاھی بھ یاسین کھ حواسش بھ گوشیش بود ا
.پشیمون شدم

.دستش و گرفتم و بھ زور از روی مبل جداش کردم و بھ سمت اتاق بردم

_ بابا ولم کن...ولم کن 

.خفھ شو ھیوا بدجوری داری میری رو اعصابم_

..در اتاق و باز کردم و داخل ھلش دادم 

...با وارد شدن بھ اتاق نگاھش دور تا دور اتاق چرخ خورد وبھ ھمھ چیز خیره شد

تختی کھ عوض نشده بود

...پتویی کھ کھنھ شده بود اما تغییر نکرده بود و دیوارایی کھ با چند تا عکس ازش پر شده بود

اینکھ ھیوا کجاست؟..تمام این ساال تو خوش گذروندی و من عذاب کشیدم:در بستم و گفتم

خوبھ؟

...کسی اذیتش نکنھ

...نترسھ

نشد یک ثانیھ از فکرت بیرون بیام و ازت غافل بشم .

.تمام مدت توی ذھنم بودی و داشتی منو دیونھ میکردی

...بغض کرده بود و داشت ناخوناش و بھ کف دستش فشار میداد

دمانگشتم و اروم روی بازوی لختش کشیدم و از لمس تنش مست ش...کنارش ایستادم و مانتوشو از تنش جدا کردم ..
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لعنت بھت...لعنت بھت ھیوا:لب زدم ....

# 222_پارت

با لمس ساده اش وا میدادم.من پیش این دختر سست تر از چیزی بودم کھ فکر میکردم .

.یھ قدم بھ عقب رفت و بازوش با انگشت من فاصلھ گرفت

از کمد یکی از پیراھنای خودم بیرون کشیدم و بھ سمتش دراز کردم..پوزخند زدم بھش .

..بپوش اینو روی تاپت_

.بی حرف گرفت و تنش کرد

.دوست ندارم توی این اتاق باشم_

_ روزا؟ چون اونقد بھت محبت کردم؟یادت میفتھ اون!چرا؟چون یادت میفتھ روی ھمین تخت چقدر توی گوشت حرف زدم 

...بھم پشت کرد و دستش و روی دستگیره ی در گذاشت

_ اوز ھا و دردھایی کھ بھم دادی میافتم*برعکس یاد ھمھ تج ..

ش زدماوز بھ قدری برام سنگین بود کھ بھ طرفش حملھ کنم و بازوشو بکشم و یھ سیلیھ محکم توی گوش*کلمھ ی تج .

چی گفتی؟االن چھ زری زدی؟_
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روی اعصابم  از فریادم خونھ میلرزید و صدای یاسین کھ پشت در بود و میخواست کنار برم تا بتونھ داخل بشھ بد جوری
...بود

.ھیوا ترسیده بود و چشماش بیش از حد گرد شده بود

ا دختر بودنت من بھت تجاوز کردم؟من بھ تو کھ جونم بودی تجاوز کردم؟منھ احمق منھ خر حتی ب:با ھمون صدای بلند گفتم
کاری نداشتم چون گفتم بچھ ای چون بھت احترام گذاشتم،

...کھ کاش نمیذاشتم

.بھ سمت تخت ھلش دادم و در اتاق و قفل کردم

.االن ھم دلیلش و داشتم ھم توانشو کھ جونشو بگیرم

چرا حتی یک کلمھ از جنونی کھ بھش داشتم حرف نمیزد؟

چرا ھمش از نفرتش میگفت؟

.اون کھ اینقدر از من متنفر بود چرا من تمام این سالھا داشتم جون میدادم براش

.گریھ میکرد رد انگشتام روی صورتش توی ذوق میزد

.دلم نسوخت حقش بود بیشتر از اینا حقش بود

..بھ سمتش رفتم و انگشتم جلوی صورتش با تھدید تکون دادم

...آدمت میکنم ھیوا اگھ نکردمت ھمون موش ترسو کھ بودی یاسر نیستم_

# 223_پارت
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_ ون برادرم، ھنوزم میتونم بھ خاطر خ.با محمد پدر خودتم میام.ھمین فردا میام ھمھ چیز بھ اون خانواده الکیت میگم
!برادرت و ببرم باال چوبھ ی دار اگھ خونبسم فراری باشھ

تو اینکار و نمیکنی...تو این کارو نمیکنی:ترسیده توی جاش نشست و گفت ..

_ میشم ھمون دیو و ھر بالیی کھ دلم بخواد سرت میارم...چرا نکنم؟میشم ھمون دیوی کھ ازم ساختی  .

سروی این دختر فقط زور اثر داشت وب.تا بخواد بھ سمتم بیاد در اتاق و باز کردم و از اتاق بیرون رفتم ...

..با بیرون اومدن من صدای گریھ اش بلند شد و یاسین وارد اتاق شد

یھ کم مشروب میتونست کمی آرومم کنھ

.بھ سمت قفسھ رفتم یھ شیشھ برداشتم و کمی برای خودم ریختم

.یھ سره ھمش و سر کشیدم و بھ دیوار تکیھ دادم

مجبور بودم بترسونمش. مجبور بودم برای بھ دست آوردنش این کارو کنم .

.گریھ اش بند نیومده بود و یاسین ناامید وارد اشپزخونھ شد

چیکارش کردی داره گریھ میکنھ؟_

بھ توام باید حساب پس بدم؟:عصبی گفتم
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...سری از روی تاسف تکون داد و یکی از صندلی ھارو کشید و نشست

ھ بھ اون ھمھ تجاوز ندیده ک.بھ من میگھ تو بھ من تجاوز کردی :سرم داشت کمی گرم میشد بھ خاطر الکل با نیشخند گفتم
...نرمش من میگھ تجاوز

یاسر اون فقط یھ بچھ بود چھ انتظاری ازش داری؟_

این حرفا توی گوش من نمیره اون دختر چھ بچھ چھ بزرگ:رو بھش گفتم ...

سالھ برای من ھیوا ست ١٧سالھ چھ  ١١چھ

.سھم من از این زندگیھ مال منھ

پدر و مادر جدیدش... زنمھ ھیچ احدی ...

حتی  خدا نمی تونست از من بگیرتش اینو باید می فھمید...پدر واقعیش ...

ود بازم سکوت یاسین کھ این ھمھ سال کم تحمل نکرده بود و با ھمھ کارھا و رفتار و حرفام کنار اومده بود و ساختھ ب
...کرد

ھ میگم منم وقتی چیزی رو میخواستم بھ دستش می آوردم حاال فکر کن اون چیزی ک. حرفی نزد نمیتونستم حرفی بزنھ
....عشق باشھ با زنی کھ من عاشقشم

...ھنوزم صدای گریھ ھاش میومد

شک بھ مجنون ھر حرفی ھم میزد ھر طعنھ و کنایھ می زد باز برای من ھمون ھیوایی بود کھ یاسر رو از یھ آدم سرد و خ
...آواره تبدیل کرده بود

.صدای گریھ ھاش واقعا عصبیم می کرد
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آروم شده بودم اما مست نبودم ھوشیاره ھوشیار بودم. مشروب کار خودش رو کرده بود .

....بی توجھ بھ صدا کردنای یاسین راھی اتاق شدم و در رو بستم

# 224_پارت

.روی تخت کز کرده بود گریھ میکرد

اشک از چشمای رنگیش می بارید و من تحملشون نداشتم.با ورودم سرشو باال گرفت و بھ من خیره شده .

ودم اما عصبی ب. با قدم ھای آھستھ کنارش رفتم روی تخت نشستم و دستمو جلو بردم و تااشکاشو از صورتش پاک کنم
.خب دلم طاقت گریھ کردن عروسک زندگیمو نداشت

آروم دستم کھ نزدیک صورتش شد صورتش و عقب کشید ...

من فقط میخواستم اشکاشو پاک کنم و اون از من فراری بود

من ھمون یاسرم:آروم لب زدم  ...

قتی چطور شد انقدر بی رحم شدی؟یادت رفتھ و!ھمونی کھ جونش رو برات می داد از زندگیش ثروتش برات می گذشت
اولین بار بھم گفتی دوستم داری چھ حالی شدم ؟

من ھمون آدمم کھ االن شاید از این روزھا ھم حال و روزم بدتر شده .

...باورت میشھ من ھمون آدمم و  توتغییر کردی
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.بد عوض شدی و من این ادم جدید  رو دوست ندارم

...من ھمون ھیوا رو می خوام با ھمون صورت معصوم

...ھمون ھیوای بی سر زبون و بچھ رو

ای کردی؟ دلت ھمون ھیوارو  میخواد کھ بھ زور خون بسش کردین بھ زور باھاش خوابیدی و یا ھر کار دیگھ:جواب داد

ونی کھ من می برای بار آخر حرفامو بھت میزنم ھیوا، میشی ھم:بھ پشتی تخت تکیھ دادم و چشمامو بستم آروم جواب دادم
خوام ھمون دختری کھ توی این خونھ بود وگرنھ میشم .

...یاسر پسر خانھ بزرگ درست مثل پدرم بیرحم سنگدل

رو نمیخوای اما خوب تو انگار این چیزا... نمیخوام ناراحت بشی...من ھمش می خوام با تو راه بیام نمیخوام اذیت بشی ...

...دستمو روی رون پاش گذاشتم و ادامھ دادم

_ ام بدم و ھیچ من خیلی راحت ھمین االن ھم اینجا می تونم اون تجاوزی کھ گفتی و ھیچوقت بھت نکردم و ھمین االن انج
کاری نتونی بکنی اینو قبول داری؟

...ترسیده بود و میخواست دستم و پس بزنھ

...اما خوب نھ او نھ ھیچ کس دیگھ ای وقتی خودم نمی خواستم نمی تونست این کار رو بکنھ

یعنی من اگر االن بخوام باھات :بھ سمتش برگشتم و با چشمایی کھ می دونستم عصبی و قرمز شده بھش خیره شدم و گفتم
بخوابم تو میتونی مانع من بشی معلومھ کھ نمیتونی !

...از  چشماش میخوندم ترسو
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..ھمینو  میخواستم با ھمین ترس رامش کرده بودم و دوباره با ھمین ترس باید در رامش می کردم

ینجا چی داریم؟خوب ما ا:دستمو کمی باالتر بردم و بین پاش رسوندم از روی شلوارش کمی دستم اونجا تکون دادم و گفتم 

یھ دختر چموش کھ چند سال دور از خونھ بوده این دوری ھوایش کرده ...

!و نمیدونھ کھ باید با شوھرش چھ جوری رفتار کنھ

# 225_پارت

.دستش روی دستم نشست و من بھش خیره شدم و زبونم و اروم روی زبونش کشیدم

..چشماش و بست و پلکھاش و روی ھم فشار داد

.نگو عروسکم یادش رفتھ این کارامو؟؟ خوب کھ بھ اون پسر با ولع نگاه میکردی_

سالمھ عروسک٣۶من االن.سالھ نیستم ٢٨میدونی خب من اون یاسر  .

مردای بھ سن من زیادنیست تحملشون ..

!من میتونم ھمین االن امتحان کنم و ببینم زنم بعد من بھم خیانت کرده یانھ

!فکرش و بکن بفھمم ھیوای من  چیزای مھمی از دست داده باشھ

بھ نظر اون موقع مستحق مردن نمیشی؟

ن ادم سابق اما خب بھت فرصت میدم کھ ادم بشی و منو سگ نکنی کھ این ساالی دوریت ناجور دیونھ ام کرده و دیگھ او
...نیستم وصبر و تحملی ندارم

..ترسیده بود و چشماش دو دو میزد
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اروم اب دھنش و قورت داد و سیبک گلوش باال پایین شد و چقدر وسوسھ انگیز بود ...

بی درنگ لبم ک روی گلوش گذاشتم و عمیق سیبک گلوشو میک زدم

_ تورو خدا بذار بھ حال خودم باشم.من نمیخوام بھ اینجا بیام .

...این جملھ ای نبود کھ بعد اونھمھ دکلمھ ی من باید بھم میگفت

پس میخوای کجا باشی؟بغل اون بچھ فوکولی؟یادت رفتھ شوھر :نگاھش کرد و سینھ اش و از روی لباس چنگ زدم و گفتم
داری؟

...اصال چطوره ھمین االن بھش بگیم این خانم کوچولو وقتی یازده سالش بود بارھا و بارھا زیر من خوابیده

...نکھ دختر بدی باشھ ھا

نھ اصال ...

.خوابیده چون وظیفھ اش بوده

..خوابیده چون زنم بوده 

...پلک زد و اشک از گوشھ ی چشمش چکید

!تو دختر خوبی بودی

چیشد یھویی اینھمھ بد شدی؟

# 226_پارت

_ کاش ھیچ وقت پیدام نمیکردی...داری عذابم میدی .

.این عذاب نیست واقعیت ھای زندگیتھ_

دخترکم فراموش کردی منھ دیونھ رو
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....منھ مجنونو

نبودی...نبودی..تو عاشقم نبودی:حرفم و قطع کرد و گفت ...

...دادمیزد و گریھ میکرد و این کلمھ رو تکرار میکرد

ق سرش روی سینھ ام بود و ھ...سریع بھ سمت خودم کشیدمش و بغلش کردم.بدنش میلرزید و صورتش خیسھ خیس بود
.میزد توی اغوشم

_ و بخواه االنم ھستم فقط ت..من مجنون بودم نھ عاشق.ش تو انگار واقعا اون روزا و منو فراموش کردی عروسکھیییی
...منو مثل اون روزا

نبودی تو عاشقم نبودی:با گریھ گفت

بذار برم سراغ زندگیم.باشھ قبول زنتم خب طالقم بده.دوستت ندارم... من نمیخوامت..ھمھ ی اینا حرفھ .

...درد نشو توی دلم

...حرفھاش برام اینقدر سنگین بود کھ دستم مشت کردم تا دندوناش و توی دھنش خورد نکنم

کنار گوشش نجوا کردم.تحمل این حرفھاش و نداشتن ...

.ھمھ چیز درست میشھ بھت قول میدم_

تتو منو خوب میشناسی میدونی چقدر میتونم دیونھ بشم برا.اصال از اول شروع میکنیم.ھمھ چی مثل قبل میشھ ..

کی میخواد قدر من تورو بخواد؟

اصال کی میتونھ؟سنم زیاده؟موھام سفید شده؟پیر شدم؟

بیرحمی نکن عروسک.درست اما من عمر جونیمو برای ت  و بھ درد تو دادم ...
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بذار دلم و خوش کنم ھر چند دیر ولی رسیدم بھت..بذار برسم بھت ...

# 227_پارت

.با تقھ ای کھ بھ در خورد از کنار ھیوا بلند شدمو در اتاق و باز کردم

میخوام برم ولی میترسم برم بالیی سرش بیاری:یاسین اروم گفت ..

اخم کردم و گفتم زده بھ سرت؟من بھ ھیوا صدمھ میزنم؟

.یھ قدم عقب رفت و سرش و خاروند

...واال وقتی عصبی میشی دیگھ ھیچی دست خودت نیست_

.برو یاسین االن از ھمون وقتاس کھ عصبی میشم و نمیفھمم باھات چیکار میکنم_

.خنده ی بلندی کرد و از الی در برای ھیوا دست تکون داد

..من دارم میرم زنداداش خداحافظ_

م دور نموندخدا میدونست این کلمھ ی زنداداش چقدر برام خوشایند بود کھ لبخندم و کش اورد و این از نگاه یاسین ھ .

بیا بیرون خانم کوچولو نمیخوای کھ تافردا تو این اتاق کز کنی؟؟: وقتی رفت بھ در تکیھ دادم و گفتم

.موھاش و مرتب کرد و از جاش بلند شد و از کنارم گذشت و بھ سمت تلوزیون توی پذیرایی رفت و روشنش کرد
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..خوب بود بھتر از ھیچی بود حداقل

عروسکم توی این ساال اشپزی ھم یاد گرفتھ؟:بسمت اشپزخونھ رفتم و گفتم

وب درست یادتھ چقدر دوست داشتی برای من غذا درست کنی؟چطوره باھم یھ نھار خ:نھ کھ گفت باھمون صدای بلند گفتم
کنیم؟

...من گشنھ ام نیست چیزی ھم درست نمیکنم_

..ھمین کھ اینجا بود توی خونھ ی خودم بود بس بود فعال

.نگاھی بھ یخچال انداختم و گوجھ و تخم مرغ برداشتم تا املت درست کنم

بعد ازظھر ھم میگذشت و زمانی نبود تا بخوام چیز بھتری درست کنم ۴ساعت از  .

تم و بارسومی کھ صداش زدم سکوتش عصبیم کرد کھ بھ سمتش رف.وقتی غذا اماده شد صداش کردم و اون توجھی نکرد
ردمکنترل و از دستش کشیدم و تلوزیون و خاموش کردم و کنترل و روی مبل پرت کردم و دستش و کشیدم وبلندش ک .

.فکر کنم توی این سالھا نھ تنھا زبونت دراز شده گوشاتم  کر شده

..میترسید ازم اما مثال نمیخواست بھ روش بیاره بھ سمت اشپزخونھ بردمش و روی صندلی نشوندمش

.پشت میز نشستم و یھ تیکھ نون برداشتم و روش کمی املت گذاشتم

.بھ سمتش گرفتم کھ سرش و تکون داد یعنی نمیخورم

...دوس داشت سگ بشم پس منم اونطوری کھ دوست داشت باھاش رفتار میکردم
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..محکم چونشو گرفتم و فشار دادم و مجبورش کردم دھنش و باز کنھ

از دست  اما یادت کھ نرفتھ چقدر خوردن غذارو..منم دخترای چموشو دوس دارم..چموشی:لقمھ رو تودھنش چپوندمو گفتم
االن برای من ادم شدی؟..من دوست داشتی

االن کھ بچھ نیستم...اون موقع بچھ بودم بچھ نمیفھمیدم: با بغض گفت ...

..میدونم اینا فقط و فقط از زورگویی توعھ

.عجبی گفتم و لقمھ ی بعدی رو توی دھنش جا دادم

_ ثل گذشتھمیخوایم خاطره بسازیم م... میخوام دلتنگی ھمھ ی این ساالرو دربیارم.بخور کھ بعد نھار کلی کار داریم ..

# 228_پارت

..وحشتزده لقمھ توی گلوش پرید و بھ سرفھ افتاد

لیوان دوغ و بھ دستش دادم و گفتم

اروم باش اینقدر ھیجان داری برای بغل من و تختمون؟؟؟

منظورت چیھ؟میخوای چیکار کنی؟: دوغ و سر کشیدو بھ سختی پرسید

.پوزخندی بھش زدم و کمی خودم و بھ سمتش کشیدم

_ فکر نمیکنم اینقدر تعجب داشتھ باشھ. میخوام کمی با زنم خلوت کنم ...
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...مثال میخواست ترسش و بھ من نشون نده اما من زیر و بم این دختر و خوب بلد بودم

من زن تو نیستم چرا این و نمیفھمی؟؟_

ن صیغھ ی نود اما تو باید این و قبول کنی کھ او:صندلیمو نزدیکش بردم و دستم و روی رون پاھاش گذاشتم و اروم گفتم
احساس میکنم سیر شدی و بھتره زودتر بھ اتاق خواب بریم..سالھ ی من شدی و اون صیغھ ھنوز ھم پابرجاست ...

.دیگھ بھش اجازه ندھدم حرفی بزنھ و دست زیر زانوش بردم و ھز روی صندلی بلندش کردم

.باید یھ چیزایی رو بھش نشون میدادم تا بفھمھ و یادش بیاد من کی ھستم

.االن کھ یاسین ھم نبود بھترین فرصت بود

.تقالھاش توی اغوشم این رابطھ رو برام دلچسبتر میکرد

.حتی این دوری و دلتنگی ھم کاری نکرده بود کھ من بخوام از عالیقم براش بگذرم

...روی تخت گذاشتمش و دستم سمت دکمھ ی پیراھن مردونھ ام رفت

...شروع کن در اوردن لباسات تا خودم دست بھ کار نشدم_

ستادم و دستم چشماش پر از اشک بود و من وقتی کامل لباسام و کندم و با اون شورت جلوش ای...نگاھش گیج بود و ترسیده
...سمت لباسش رفت شد تلنگری برای پایین اومدن اشکھاش

# 229_پارت
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.عروسک یاسر انگار فھمیده بود وقتی من چیزی بخوام ھیچ چیزی جلو دارم نیست

.خودم بدتر از اون مضطرب بودم

۶ ...سال از من دور بوده و تنش با اون روزھای قدیم کلی متفاوتتر شده بود

..با لمس برجستگی ھای تنش انگار اتش بھ جونم می افتاد

..وقتی با باال تنھ ی لخت و فقط اون لباس زیرش جلوم بود انگار زمان متوقف شد

.نگاھم بھ چشماش گریونش بود و اونم بھ من زل زده بود

.خدای من این دختر چقدر تغییر کرده بود

...نفس بند می اورد این تن بلوریش

...اون برجستگیھ باال تنھ اش کھ زیادی توی چشمم بود

...یاد روزھایی افتادم کھ تصورش میکردم وقتی بزرگتر میشھ و بدنش تغییر میکنھ

.این دختر حتی از نھایت تصورات من ھم زیباتر بود

...از نگاه خیره ام صورتش گل انداخت و سرش و پایین انداخت

باس زیرش لبخندی کھ میرفت روی صورتم بشینھ پس زدم و انگشتم و از روی لبش سر دادم و از گردنش رد دادم و بھ ل
نھ اش داخل فرستادم*رسوندم و انگشتم از وسط سی ...

...چشماش روی ھم افتاد و نفس عمیقی کشید
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...تپش قلبش و احساس میکردم

چطور  تویی کھ با یھ لمس تنت با دستم اینطور قلبت خودش و بھ اب و اتیش میزنھ:سرم کنار گوشش رفت و لب زدم
میخواستی منو نادیده بگیری؟

مشتم  حرفم تموم کھ شد و اللھ ی گوشش و بین دندونام فشردم و حریصتر باالتنھ شو از روی ھمون لباس زیر توی
...گرفتم

تاھی کھ از بین لبھاش خارج شد انگار دیونھ ام کرد کھ روی تخت خوابوندمش و لبھای روی پوست گردنش نشس ...

...ھم دلتنگ بودم ھم عصبی

این ھمھ سال دوری برای جنون االنم کافی بود نبود؟

برام اھمیتی  میدونستم با این حالی کھ دارم پوستش و بھ بازی میگیرم کبودی ھای بعدش زیادی توی چشم خواھد بود اما
...نداشت

...تازه بھتر ھم بود کھ مھر مالکیتم توی نقطھ بھ نقطھ تنش ثبت بشھ

...دستش روی سرم نشستو با نالھ سعی میکرد و منو از خودش دور کنھ اما

...اما منھ تشنھ کھ تازه بھ اب رسیده ممکن نبود بھ این زودی سیراب بشم

.نفسھاش کھ بھ شماره افتاده بود بیشتر ترغیبم میکرد جلوتر برم و بیشتر خودم و خالی کنم
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قل از سرم نمیدونم چیشد کھ توی یک حرکت لباس زیرش و چنگ زدم و پاره شد اما با دیدن اون باال تنھ ی برھنھ اش ع
...پرید

...این دختر زیبایی محض بود

# 230_پارت

...دلم میلرزید با ھرنگاھم بھ این بت زیبایی

..چھ کرده بود خدا؟مگھ میشد اینھمھ زیبایی توی یھ انسان

نھ ھای برھنھ شو لمس کردم تا ببینم خواب نباشھ این رویای جون دار*انگشتم و جلوتر بردم و سی ...

وسھ ای نھ اش ب*مطمئن کھ شدم بی توجھ بھ صورت ترسیده اش برای کام گرفتن ازش جلوتر رفتم و لبم روی باالی سی
داغ زد

.انگشتای کشیده اش البھ الی موھام گم شد و من باور کردم ھنوز ھم بھ من بی میل نیست این بت زیبایی

.دستام دور کمر باریکش نشست و و کمی جابھ جاش کردم و خابوندمش و روش خیمھ زدم

چشماش دودو میزد ترس بود توی چشماش ...

...روی پلکھاش و بوسیدم و لب زدم
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_ دوریت مجنونم کرده عزیزکم...خودتو مثل گذشتھ بھ من بسپار عروسکم یاسر بیشتر از اون سالھا عاشقتھ ...

...دوریت دیوانھ ترم کرده

.نگاھش بھم بود و انگار توی صورتم و چشمام دنبال تایید یا رد حرفھام بود

...اجازه فکر بیشتری بھش ندادم با میک زدن اون باال تنھ ی نابش

.اھی کشید و من بیشتر جنون و تجربھ کردم

.دستم روی تنش میلغزید و عروسکم بھ خودش میپیچید

فکر میکنھ دیگھ شکایت نمیکرد انگار خوب فھمیده بود یاسر کھ تشنھ باشھ ھر کاری ھم کنھ یاسر فقط بھ سیراب شدنش .

.سالھا برای این ھم آغوشی دوباره عذاب کشیده بودم و االن ازش نمیگذشتم

.کم کم داشتم افسار پاره میکردم و این کمی ترسناک و اتفاقا دردناک بود برای عروسک زیرم

..دستم سمت لباس زیرن رفت و در انی لخت روش خیمھ زدم و اون با التماس نالید

..نکن اینکارو نذار گذشتھ تکرار بشھ_

با نھایت اطمینان جوابش و دادم
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...بی صبرم دوباره گذشتھ رو تکرار کنم تا جایگاھتو بھ یادت بیارم_

# کوچک_ملکھ

# 231_پارت

ورت ھم از تنش جدا کردم*شلوارشو در اوردم و سریع اون ش .

چقدر بیتابھ این زیبای محض بودم...دستی بھ بین پاھاش کشیدم و چشمام بستم برای چند ثانیھ  .

.نفساش تند شده بود و تپش قلبش اوج گرفتھ بود

.خم شدم و روی باالی پایین تنھ شو زیر نافشو عمیق بوسیدم

_ یاسر ھرگز بھ تو اسیبی نمیزنھ...بھم اعتماد کن ...

. ودچشماش و بست و باالخره تصمیم گرفت خودش و بھ دستم بسپاره چون چاره ی دیگھ نداشت چون یاسر سر حرفش ب
...چون یاسر از ھیوا نمیگذشت، خودش خوب میدونست اینارو

کم زمان مناسبی برای عشق بازی نبود االن فقط باید یھ چیزایی براش یاد اوری میشد پس برشگردوندم و روی ش
...خوابوندمش

.بوسھ ای روی اون دو برجستگیھ پشتش زدم و دستمو آروم روی کمرش کشیدم
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وت بھ حد انفجار میرسھ*گیم داره از سر شھ*آروم لرزید و من احساس کردم دیگھ مردون .

ی نداشتھبی اندازه کوچیک بود و معلوم بود اصال رابطھ ا.بین پاھاشو باز کردم و نگاھی بھ سوراخ پشتش انداختم .

...کرم و از کنار تخت برداشتم وخودم و اونو چرب کردم تا کمتر درد باشھ

...حتی برای تنبیھ و یاد آوری ھم نمیخواستم دردی بکشھ

....وقتی کامل کارمو انجام دادم روش خیمھ زدم و خودم درست روی اون تنگ پشتش تنظیم کردم

.سرم پایین تر رفت و درست پشت گردنش متوقف شد

ترل کردم و فشاری بھش دادم و صدای فریادش از درد بلند شد تقالھاش و با اسیر کردنش زیرم و انداختن وزنم روش کن
...گردنش و میک زدم و خودم و بیشتر و بیشتر بھش فشار دادم

.بھ حدی تنگ بود کھ خودم داشتم خفھ میشدم و اصال جایی برای تکون دادن خودم توش نداشتم

.این ھمھ تنگی دلھ بیقرارم و کمی ارومتر کرد

.  ..اون با ھیچ کسی رابطھ ای نداشتھ

# 232_پارت

این کھ غیر از من توی این ھمھ سال با ھیچ کسی نبوده پوان مثبت برای من بود کھ قلبمو آروم . احساس سرخوشی می کردم
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...بکنم و بگم یاسر خیالت راحت شد؟ این دختر فقط مال توئھ

ه بھ کسی دیگھ اما اون نگاھی کھ دیده بودم ھنوزم از فکرم نرفتھ بود چطور جرات کرده بود کھ بھ غیر از من کسھ خیر
بشھ؟

موھاش و کشیدم و سرش کمی باال آوردم ...

می  صورتش از درد توی ھم رفتھ بود و چشماش قرمز و خیس بود از دردی کھ میکشید ناراحت بودم و عذاب وجدان
....گرفتم، این دختر تمام جون من بود اما باید درس عبرت  می شد براش

باید جایگاھش می فھمید یا نھ ؟.باید یھ چیزایی رو یادش می اومد

ی  کنار چشمامو بستم یک لحظھ نفس عمیق کشیدم و ضربھ محکمی  زدم از درد دوباره صداش باال رفت و محکم کشیده ا
...گوشش زدم

ن زن م... تو زن منی ! تو بھ چھ جراتی یھ نفر دیگر رو اونطور نگاه کردی از سر ذوق؟وقتی کھ زن من بودی _
ھیچ وقت یادت نره... میمونی ...

جرات و  از کجا پیدا کردی

کھ یھ نفر دیگھ برق نگاھتو ببینھ؟

اجازه حرف زدن بھش ندادم و لبامو رو لبش گذاشتم و لب پایینشو بھ دندون گرفت و محکم فشار دادم ..

.دندونام توی و پوست و گوشتش فرورفت و من کامال شکافتھ شدن لبش و حس کردم
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...محکم و  عمیق میبوسیدم شو طعم خون توی دھنم حس می کردم مزه ی خوبی داشت حتی خون این دختر

ازش جدا شدم و بھ چشمای اشکیش نگاه کردم از این بھ بعد ھرگز ھیچ وقت حتی اگھ ُمردی ھم ھیچ مردی ....

...ببین ھیچ مردی حق نداره  سر انگشتش بھت بخوره

تم پای من با تو ھیچ شوخی ندارم عمرمو پای تو گذاشتم غرورم شرفم اعتبارم ھر چیزی کھ داشتم و پای تو گذاش
...عشقت

رو کنبرات کم نذاشتم کھ بخوای خیانت کنی حتی نگاه کردن بھ کسی دیگھ خیانت حساب میشھ اینو خوب تو گوشت ف ...

..موھاش رھا کردم سرش روی بالش فرود آمد

ونستمکمرش و سفت  گرفتم خودمو عقب جلو کردم از تنگیھ بیش از حدش خیلی زود بھ اوج می رسیدم اینو خوب می د .

جودش خالی داغی بدنش عطشی کھ برای این دختر داشتم ھمھ دست بھ دست دادند تا من خیلی زود بھ اوج برسم و توی و
...بشم

# 233_پارت

خودم روی تنش انداختم .

م و حرفی نمی آروم گریھ میکرد و قلبم بھ درد می آورد اما من یاسر بودم حتی اگھ قلبم بھ درد می اومد سکوت می کرد
.زدم

عد این ھمھ گریھ برای چیھ؟ برای اینکھ با شوھرت خوابیدی؟ برای اینکھ  ب:آروم اللھ گوشش و میکھ کوچکی زدم و گفتم
سال منو راضی کردی؟حالم خوب کردی؟ اینا گریھ داره؟
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کیلو  ۴۵کیلو کجا بود ھیوای نھایت  ٨۵سعی میکرد خودش و از زیر من  بیرون بکشھ اما اصال موفق نبود من با وزن 
کجا؟

کنارش خوابیدم و تو بغلم کشیدمش این ھمھ سال کھ از دوریش کم عذاب نکشیده بودم ...

دلم می خواست انقدر بھ خودم فشارش بدم تا توی وجودم حل بشھ من این دختر بھ قدری میخواستم کھ از جونم براش مایھ 
..بذارم

اما من یاسر بودم یاسر ھیچ وقت نمیزاره چیزی کھ مال اونھ کھ دست از پاخطا کنھ ...

...کسی کھ مال اون نگاھش ھرز بره

فکرش ھرز بره....دستاشو ھرز بره ...

...حتی اگھ شده اشکشو در بیارم در میارم

حتی اگھ شده سیاه و کبودش کنم این کارو می کنم اما بھش می فھمونم کھ مال منھ حق منھ سھم من از کل زندگیھ بھ جھنم 
...بزرگتربودم  خیلی ازش

...بھ جھنم کھ چندین و چند سال باھاش فاصلھ سنی داشتم

...باز بھ درک اگھ بھ زور تصاحبش کرده بودم مھم اینھ کھ سندش اسمش بھ نام من زده شده

...گریھ ھاش تمومی نداشت انگار

..توجھی نکردم بھ گریھ اش
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...سھم من بود این خترتا ابد الدھر

...بیخیال  عطر موھاشو بھ ریھ ام فرستادم و آتش این چند سالھ دوری و کمی فقط کمی خاموش کردم

# 234_پارت

.گریھ اش تموم شده بود و دیگھ توی سکوت فقط توی بغلم کز کرده بود

.دستم روی بازوش بود و آروم نوازشش میکردم

کنار گوشش پچ زدم ...

...بدون تو این چند سال چند قرن گذشت ھیوا_

.نفس عمیقی کشید و من چقدر دلم میخواست اونم ھمین حس و داشتھ باشھ

زنت کجاست؟بچھ ات؟:اروم زمزمھ کرد

زنم؟_

من زنم تویی و بس جز تو مگھ زن ھم دارم؟: خنده ی ارومی کردم

پس من ماھرخم و من از تو حاملھ بودم: عصبی سرش و بھ سمتم چرخوند و گفت ...

.نگاھم بھ صورت اخموش بود و چشماش دیوانھ کننده ترین خلقت دنیا بود
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ھ اش طالقش اونو میگی؟رفت ھمونجایی کھ باید من بھ اجبار باھاش عقد کرده بودم و بعد سقط شدن بچ:اروم جواب دادم
...دادم

چھ راحت راجب مرگ بچھ ات حرف میزنی:ابرو درھم کشبد و گفت !

.ھیییس ھیچی نگو در این باره_

.من بچھ ای کھ مادرش ماھرخ باشھ رو نمیخواستم

من ھیچ بچھ ای از ھیچ زن دیگھ ام نمیخواستم و نمیخوام... نھ ماھرخ .

.تفدیر من اینھ تو برای من بچھ بھ دنیا بیاری

_ من زن تو نیستم...بس کن...بس کن  ...

محکم توی بغلم فشارش دادم

_ یادت زیر اون درختا کنار رودخونھ اولین باری کھ دیدمت؟..باید بھ خووت بیای فقط...ھستی ھمیشھ بودی 

مکث کرد انگار اونم رفت بھ ھمون روز

من درست ھمون روز عقل از سرم پرید وقتی دیدمت_

من فقط یھ بچھ بودم:بغض کرد و گفت ..

...موھاش و بو کردم و عمیقھ عمیق
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_ یھ بچھ تونست یخ منو اب کنھ و قلبم تصاحب.ھمین منو روانی کرد ...

..اون عشق نبود_

. .این حرفش برای من منصفانھ نبود

پس عشق چیھ؟_

...عشق یعنی اختیار بدی یکی انتخابت کنھ نکھ خودت و بھش تحمیل کنی_

_ من ھمھ نیستم و نبودم.زبون دراوردی عروسک اما خودم کوتاھش میکنم .

من اون روز تورو خواستم و تصاحبت کردم ھمین.من یاسرم چیزی رو بخوام تعلل نمیکنم درجا تصاحبش میکنم ...

...خیلی سخت نیست درکش

..من تورو نمیخوام_

.دور نیست روزی کھ خودت بھم بگی دوستم داری_

...از کنارش بلند شدم و دستش و کشیدم و مجبورش کردم بلند بشھ

# 235_پارت
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کجا میبریم؟_

..ھیییس اینقدر سر و صدا نکن

داخل حمام ھدایتش کردم و اون ھاج و واج بھم خیره بود

...بشین تا از وجودت بیاد بیرون_

نمیخوام_ ...

!نمیخوای؟گفتم کھ بھ خواست تو نیست_

...کالفھ پاشو زمین کوبید و مجبورش کردم بشینھ

اینقدر منو عصبی نکن_

..حداقل برو بیرون_

..بیرون؟من اینجا کار دارم_

قطره بھ قطره ازش خارج میشد و روی سرامیکای کف حمام میریخت .  

...سرش پایین بود معلوم بود داره خجالت میکشھ

..کنارش نشستم و چونھ شو باال اوردم
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.چیزی نیست عروسک ما قبال ھم خیلی اینکارو کردیم_

دوش سیار و برداشتم و شیر اب گرم و باز کردم و بین پاھاش گرفتم

توروخدا نھ خودم تمیز میکنم:دست بردم برای شستنش کھ التماس وار گفت .

..دستمو عقب کشیدم و خودش مشغول شد

اسم این کارا عشق نبود پس چی بود؟...منھ یاسر حتی میتونستم تمیزش کنم و اون بھ اینا میگفت اجبار 

.وقتی روی تخت دراز کشیدم و مجبورش کردم بغلم بخوابھ تمام مدت سکوت کرده بود

.فردا میخواستم برای ھمیشھ بیارمش پیش خودم حتی فکرش ھم منو بھ ارامش مطلق میرسوند

.دستم دور کمرش حلقھ شد و اونو بیشتر بھ خودم فشردم

.فردا روز بزرگی برای من بودم و این خواب بعد سالھای کنار عروسکم بی اندازه لذت بخش بود

پیشونیش و  نمیدونم چقدر گذشتھ بود کھ نفسای ھیوام منظم شد و من از خوابیدنش مطمئن شدم کمی خودمو باال کشیدم و
.بوسیدم

ھستم یاسر سابق...میشی ھیوای سابق ...

.میشی ھیوای خودم بھت قول میدم
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.کمی جابجا شدم و از تصور بودن ھیوا کنارم توی خواب ھم لبخند زدم

.دستم و جلو بردم تا بھ سمت خودم بکشمش اما با لمس جای خالیش مثل برق گرفتھ ھا از جا پریدم

.تخت خالی بود و جز خودم ھیچ خبری نبود

.با تصور توی دستشویی بودنش یا توی اشپزخونھ بودنش خودمو اروم کردم و از تخت پایین اومدم

...بھ در سرویس زدم

_ اینجایی؟؟...ھیوا

....ھیچ صدایی نیومد در و باز کردم و وقتی اونجا پیداش نکردم با صدای بلندتری صداش زدم

# 236_پارت

کال خبری ازش نبود.ھیچ جای خونھ نبود ...

فرار میکرد؟ کارش بھ جایی رسیده بود کھ از دست من.خون بھ مغزم نمیرسید دلم میخواست تمام این خونھ رو ویرون کنم
ھیوا جرات فرار داشت؟

کی اینقدر اونو پر دل و جرات کرده بود؟

...این بار دومی بود کھ از من فرار میکرد

.عاقبت خوبی نداشت این رفتنش
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.از خونھ بیرون زدم

.میدونستم کجا میتونم پیداش کنم

.کال این دختر جای زیادی برای رفتن نداشت

.از زیر سنگم شده پیداش میکردم و بھش درسی میدادم تا ھیچ وقت فراموش نکنھ 

.مسیر نمیدونم چطوری طی کردم کھ نیم ساعت نشده جلوی در خونھ شون بودم

...انگشتم و روی زنگ گذاشتم بی توقف فشارش دادم

...وقتی ایفون برداشتن با صدای بلند و عصبی فریاد زدم

...بیا بیرون ھیوا تا این خونھ رو روی سرت خراب نکردم_

...صدای زنی کھ پشت ایفون بود ھیوا نبود

ر نمی اومد نگاه اما بھ قدری صدام بلند بود کھ ھیوا خودش و پشت پنجره برسونھ و ترسیده بھ منی کھ کارد میزدی خونم د
...کنھ

اینبار از ایفون فاصلھ گرفتم و بلندتر فریاد زدم

...بیا پایین تا خودم نیومدم و کشون کشون بیارمت_
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...خشکش زد و بود و من لگد اول بھ در کوبیدم کھ صدای بدی داد

االن زنگ میزنم پلیس بیاد:با وحشت از پنجره دورشد و صدای اون زنھ توی ایفون  باصدای بلند گفت ...

...داد زدم

_ ھیواااااا بیا پایییین...بھ ھر خری میخوای زنگ بزن برای من مھم نیس ...

..ھیچ چیزی برام مھم نبود و اھمیت نداشت

.من اومده بودم دنبال زنم و این واقعیت و ھیچی نمیتونست تغییر بده

.در باز شد و ھیوای ترسیده و رنگ پریده جلوی در ایستاد

با یھ قدم خودم و بھش رسوندم و بازوشو چسبیدم

اینقدر بزرگ شدی کھ بخوای از من_ ...

از خونھ ی من فرار کنی؟

# 237_پارت

.گریھ اش گرفت از صدای بلند و بھ ھق ھق افتاد
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...بازوشو کشیدم و بھ سمت ماشین بردمش

دوقدم نرفتھ زنی بازوی ھیوارو کشید و تا مانع بشھ ..

بھ سمت زن رفتم و بازوی ھیوارو از دستش کشیدم.از شدت عصبانیت بھ نفس نفس افتاده بودم ..

_ اصال تو کی ھستی؟..نمیذارم ببریش 

شوھرش و ازتو بزرگتراشم نمیتونن مانع بردن زنم بشن:پوزخندی بھش زدم و گفتم ..

این مضخرفات چیھ؟االنھ اقا برسن حسابتو میذاره کف :اول خشکش زد از این حرفم اما خودش و جمع و جور کرد و گفت
..دستت

دلم میخواست ھمین االن زبونشو از حلقومش بیرون بکشم و کامال االن این کار از من بر می اومد ...

...بھ سمتش حملھ کردم کھ ھیوای گریون بازومو کشید

_ میام باھات...توروخدا ابرو ریزی نکن ..

با چشمای قرمزم بھش نگاه کردم

_ دیگھ اونطوری کھ الیقشی باھات رفتار میکنم....نیای ھم میبرمت .

...بی اعتنا بھ جیغ و دادای اون زن در ماشین و باز کردم و ھیوار روی ماشین پرت کردم
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پشت فرمون نشستم و ماشین و روشن کردم و مثل نور از اون خونھ منحوس کھ

....سالھا این دختر و از من جدا کرده بود دور شدم

.ھیوا خودش و بھ شیشھ ی ماشین چسبونده بود و ھنوز و گریھ میکرد

.بی او ھوا با پشت دست توی دھنش کوبیدم

...نشنوم صداتو کھ خونت حالل میشھ_

..از برخورد دستم با لباش ھین بلندی گفت و دستش و روی دھنش گذاشت

_ فھمی دیگھ ھمچین از من فرار میکنی؟؟؟وقتی تو یھ اتاق تا ابد حبست کردم می.ادمت میکنم.حاال حاال ھا باھات کار دارم
...غلطی نکنی

دست ھیچ  میخواستم جایی ببرمش کھ.فقط دیونھ شده بودم.پام روی گاز بود و خودمم نمیدونستم دارم کدوم گوری میرم
.کسی بھش نرسھ

....کھ نتونھ ازمن فرار کنھ

# 238_پارت

بھ خودم کھ اومدم دیدم تو روستام دقیقا جلوی ھمون طویلھ کھ ...

ارشد خان  اون روز برای من خاطره ی شیرینی بود از لذت بردن تن دختر بچھ ایی کھ ھوش از سر من ، یاسر خان، پسر
 .کھ حتی زیباترین و لوند ترین دخترھا بھ چشمش نمیومد برده بود
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دماز ماشین پیاده شدم و در سمت ھیوا رو باز کر. راه تا روستا زیاد بود و ھیوا با گریھ خوابش برده بود .

ھ وضوح یھ لحظھ کھ چشم چرخوند و اطرافو دید ب. با شنیدن صدای در بیدار شد و ھنگ  کرده و ترسیده بھم خیره شد
.لرزش تنش رو دیدم

بیا پایین_

من نمیخوا.. اینجا چرا اومدیم؟ منو ببر خونھ:خودشو کشید عقب و با ترس و بغض گفت ...

.نذاشتم حرفش تموم بشھ کھ دستشو گرفتم و آروم از ماشین کشیدمش بیرون

ندم ھیچی باید امروز بھش میفھمو. نمیخواست ھمراھم بیاد ولی حریفم نمیشد.خودشو میکشید عقب و ھق ھق گریھ میکرد
باید میفھمید ھنوزم من ھمون یاسر ھستم و اون ھم ھمون ھیواست...عوض نشده ...

..بھ اسم خونبس مال من شده بود درست

ال منھ بھش دست نزده بودم و دخترانگیشو داشت درست ولی من یاسر خان عمرا بذارم چیزی کھ م..صیغھ ام بود درست
...از تو دستم یھ سانت جابجا بشھ

.ھمینجور کھ دستشو میکشیدم در طویلھ رو باز کردم و کشیدمش داخل

ا بودن میدونستم خاطرات خوبی از اینج. عقب عقب میرفت و با چشمای خیس خیره بھم بود. درو بستم و برگشتم سمتش
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...نداره ولی الزم بود

_ م؟ از خب خب حاال دیگھ بھ حرف من گوش نمیدی آره؟؟ حاال دیگھ از دست من در میری؟؟ چطوره از اول شروع کنی
ھمون روز تو این طویلھ ھان؟؟

_ ک..ولم...و

چشاش از ترس دو دو میزد.کامال لرزش تنشو حس میکردم ...

_ بھ اونا  ولت کنم؟ ولت کنم کھ بری چکار؟ ولت کنم بری تو اون خونھ بھ اسم اونا جوالن بدی؟؟ فکر کردی چسبیدن
باعث میشھ یاسر مالشو بیخیال بشھ؟؟ آرھھھھھ؟؟؟

بود اشکش عین سیل روون بود و از ترس بھ ھق ھق افتاده. بادادی کھ زدم از ترس خودشو منقبض کرد و کشید عقب ...

مدرست ھمونجایی کھ یبار طعمشو تو بچگی چشیده بود...نشستم رو کاه و ھیوا رو کشیدم تو بغلم. کشیدمش جلو ...

...دستمو کھ سمت صورتش بردم خودشو سفت گرفت و چشماشو محکم رو ھم فشار داد

یعنی ھمھ ی اون سالھا فقط براش تداعی ترس بود؟؟ یعنی عشق منو بھ خودش درک نکرده بود؟؟

بدون  تو حق نداشتی... گریھ نکن وگرنھ عصبی تر میشم:دستمو رو چشمش کشیدم و با ھمون خشم ولی صدای آروم گفتم
ھیوا بھ من نگاه کن. اجازه من از خونھ بیرون بری ...

# 239_پارت

ھق میزد...بغض داشت... تنش میلرزید... صداش میلرزید ...
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 !یعنی من اینقدر برای ھیوا وحشتناک بودم؟

آروم : دمآروم کشیدمش تو بغلم و مثل یھ مرواردید تو صدف دست پیچیدم دور تنش و زیر گوشش نجوا مانند زمزمھ کر
خواستن تو با تمام تفاوتھای بینمون از سر عشق بود نھ ھوس... من آزارت نمیدم ھیوا ھرگز... باش ...

...نخواستنت برام مرگھ

لند شدمآروم گذاشتمش پایین و خودم از کنارش ب. اللھ ی گوشش رو عمیق بوسیدم و عطر موھاشو بھ ریھ ھام فرستادم . 

باید تو تنھایی این شکستھ ھای وجودمو کھ از پس زدنھای ھیوا بود جمع میکردم. باید یکم تنھا میموندم ...

زندگی  سالھا ازنبودن ھیوا میومدم اینجا و با خاطراتش.ازطویلھ رفتم بیرونو مسیر اون رودخونھ رو پیش گرفتم
.میگذروندم

...اینجا و این روستا ھم برام یادآور خاطرات خوش بود ھم برام یادآور روزھای سیاه

و ندارممن از اینجا رفتھ بودم تا نتونن ھیوا رو ازم دور کنن ولی غافل از اینکھ من قدرت مقابلھ با سرنوشت ر ...

باید زودترکاراشو درست میکردمو میاوردمش پیش خودم. بعد یھ رب پا شدم بدم سراغ ھیوا .

....در طویلھ رو کھ باز کردم ندیدمش
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# کوچک_ملکھ

# 240_پارت

ودش خودش داشت با دستای خ. لعنتی نبود...ھمھ جای طویلھ رو گشتم ولی نبود. در طویلھ رو کھ باز کردم ندیدمش
داشت تحریکم میکرد...داشت رو اعصاب نداشتھ ی من خط میکشید. گورشو میکند ...

.....ھیوااااااا_

...صدای نعره ام بود کھ تو کل محوطھ پیچید

نباید اون کابوس دوباره تکرار میشد. بھ سمت عمارت رفتم و با فریادم ھمھ رو خبر دار کردم ...

حس ھیچوقت از درستھ االن دیگھ نھ خانی بود و نھ مادرم کھ بخوان ھیوا رو ازم بدزدن و آزارش بدن ولی اون روزھای ن
.فکر و ذھن من پاک نمیشد

_ آھاییی کجایین شما؟؟؟کدوم گوری ھستین؟؟... ھیواااا

.یکی یکی اومدن بیرون و با ترس شروع کردن پچ پچ کردن

_ تا نیم ساعت دیگھ ھمینجا جلوی خودم نبین. ھیوا تو طویلھ بود و االن نیست ...

جور خیره ھمین. ھنوز حرفم تموم نشده بود کھ دیدم آروم از پشت چند تا زن اومد جلو و با ترس نگاھشو دوخت بھ من
.نگاھش میکردم کھ آروم قدم برداشت و اومد جلوتر
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.با خشم دستمو بلند کردم تا سیلی نثار صورتش بکنم کھ چشماشو بست و دستشو سپر صورتش کرد

...با خشم دستمو مشت کردم کھ یکی از زنای عمارت اومد جلو و شروع کرد حرف زدن

_ الش بده منم رفتھ بودم طویلھ دیدم این دختر داره اونجا گریھ میکنھ، ح. آقا بخدا من نمیدونستم شما عصبانی میشین
ا حالشون خوب بخد...نمیدونستم با شمان. من فکر کردم گم شدن اینجا آقا. اوردمش بیرون بردمش مطبخ یھ اب قند بدم بھش

نبود فقط ...

رفتم و بی توجھ بھ نگاھھای خیره ی بقیھ دست ھیوا رو گ. یکسره داشت حرف میزد کھ پریدم بین حرفشو گفتم خفھ شھ
.راھمو سمت ماشین کج کردم

# 241_پارت

..چقدر دلم میخواست ھمینجا چنان تنبیھش کنم کھ یاد بگیره چطور باید مطیع شوھرش بشھ

.خیلی داشتم مراعاتشو میکردم و باھاش راه میومدم

بود چقدر  انگار فھمیده. خودمم نشستم پشت فرمون و راه افتادم سمت شھر.در ماشینو باز کردم و با تشر سوارش کردم
.عصبی ھستم کھ دیگھ الل شده بود و صدایی ازش در نمیومد

کجا میری؟_

...با شنیدن صداش اعصابم بدتر تحریک شد و با پشت دست زدم تو دھنش

_ فقط بشین . کنمواسھ یاسر خان دم در آوردی تولھ آرھھھھ؟؟؟ یاسر نیستم آدمت ن...حاال واسھ من آدم شدی آره؟ واسھ من
....نگاه کن
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.خودشو گوشھ ماشین جمع کرده بود و سعی میکرد ھق ھقشو پشت دستایی کھ رو دھنش گذاشتھ بود خفھ کنھ

بدجور...بدجور داغ کرده بودم ...

بافکر بھ اینکھ شاید کار واجبی داشتھ باشھ . نگاه کردم دیدم یاسینھ. داشتم مسیر خونھ ام رو میرفتم کھ گوشیم زنگ خورد
....ماشینو کناز زدم و دگمھ اتصالو زدم

_ اری یاسربالیی سرش نی. کجایی داداش؟ ھیوا نیست ،کجا رفتھ؟؟ جایی بردیش؟ داداش اذیتش نکنی اون ھنوز بچھ اس ..

.یکسره داشت حرف میزد و امان نمیداد تا بخوام جوابشو بدم

یاسین دو دقیقھ خفھ میشی تا من حرف بزنم یا نھھھ؟؟؟_

نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم بھ خودم مسلط باشم.با حرفم یکباره ساکت شد .

_ ھ حتما باید چون اینجور کھ معلومھ این چند سال جوری ھرز بارش آوردن ک. کاریش ھم نکردم البتھ فعال. ھیوا پیش منھ
.یھ دست گوشمالیش بدم تا یاد بگیره باید چجوری رفتار کنھ

_ نزنیش دختر مردمو. داداش نکن گناه داره

اون زن منھھھھ اون دختر زن منھ احمقھ کھ اینھمھ سال نتونستم ..دختر مردم ُمرددددد:با حرف یاسین با عصبانیت نعره زدم
میفھمیییی؟؟... پیداش کنم و نذارم تو دست و پای غریبھ بزرگ شھھھ

# 242_پارت

...داداش اروم باش درست میگی زن توئھ یاسر جان من آروم سکتھ میکنی ھا_
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خط حرف  یاسینم ھمینجور پشت. حس میکردم دارم ُگر میگیرم. از خشم دستمو مشت کرده بودم و تند تند نفس میکشیدم 
.میزد تا آرومم کنھ کھ صدای باز شدن در ماشین نگاھمو کشید سمت ھیوا

کی بھت اجازه داد بیای پایین ھااننن؟؟؟: از ماشین پیاده شد و اومد سمت من کھ با عصبانیت داد زدم

.با ترس نگاھم کرد و یھ قدم رفت عقب کھ با خشم رفتم سمتش و بازوشو گرفتم

مگھ من با تو نیستم ھان؟؟کی بھت اجازه داد از ماشین پیاده بشی؟_

_ یاسر...من فقط...م ...

_ تو فقط چی ھان؟ بزنم قلم پاتو بشکنم؟ آرھھع؟؟...یاسرو زھرمااررر

ی یاسین بود از اونور خط ھم صدای فریادھا. با عصبانیت سرش داد میزدم و اون فقط با ترس نگاھم میکرد و گریھ میکرد
.کھ بھ گوشم میرسید

پ بولیزم چون روبروش بودم تا بخواد خودشو بکشھ کنار سمت چ. یھو نمیدونم چی شد کھ ھیوا عق زد و حالش بھم خورد
.کثیف شده بود

م شدم سمت ھراسون بدون اینکھ تماسو قطع کنم گوشیو انداختم تو جیب شلوارم و خ.خم شد رو زمین و پشت ھم عق میزد
.ھیوا و شروع کردم کمرشو مالیدن

_ جانم چی شد عزیزم؟؟..آروم دختر خوب..چیشد؟ آروم باش ھیوا

# 243_پارت
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رفتم از پشت ماشین یھ بطری آب کھ داشتم اوردم. یکم کھ اروم شد شروع کرد گریھ کردن .

 .ھیوا دستتو بگیر یکم آب بریزم صورتتو بشور_

.دستشو رو صورتش گذاشتھ بود و بی توجھ بھ من فقط گریھ میکرد

 .با تشر دستشو از رو صورتش کنار زدم و  با دستم آروم رو صورتش آب ریختم و صورتشو شستم

دست مفصل  حیف حالش میاعد نبود وگرنھ بخاطر ھمین گریھ ھاشم شده یھ.ھمینجور گریھ میکرد و بھ ھق ھق افتاده بود
تا بدونھ جاش فقط ھمونجاییھ کھ من میگم.تنبیھش میکردم تا اینقدر از کنار من بودن زاری نکنھ .

یکم بریز تو دھنت قرقره کن مزه دھنت عوض بشھ: بطری رو بھ دھنش نزدیک کردم و گفتم

_ و بم..خ

_ خرااارو  مخ من نرو میزنم بھ سیم آ. زود باش کاری کھ گفتم بکن تا دیونھ تر از این نشدم ھیوا. نگفتم بدی

.دیگھ اعتراضی نکرد و بی حرف کاری کھ گفتمو انجام داد

_ کن زود بس. ھنوز اونقدر ادبت نکردم کھ اینجوری زار بزنی. زر زر کردنتم تموم کن. یکمم آب بخور حالت جا بیاد ...

تو رو خدا برو اونور. یاسر برو اونور من خجالت میکشم: با بغض رو کرد سمتم و گفت ...

!! یکشم یعنی چی کھ میگفت خجالت م. ھم از یاسر گفتنش حال خوشی بھم دست داده بود ھم از حرفی کھ زد تعجب کردم
!منظورش چی بود؟
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.رفتم جلوتر و دستمو گذاشتم زیر چونھ اش و صورتشو برگردوندم سمت خودم

میزنمت تا  خجالت از بابت چی؟ ھیوا درست جوابمو بده وگرنھ ھمینجا اینقدر: با اخمای درھم و خیلی جدی ازش پرسیدم
حاال بگو. یاد بگیری یاسر ھرچی گفت فقط چشم بگی ...

_ من..من نمیخواستم...م...لباستو کثیف کردم  ...

از اینکھ باال اورده بود و لباسم کثیف شده بود.. تازه فھمیده بودم منظورش چیھ ...

از من خجالت میکشید؟؟ منی کھ حتی یھ روزی میشستمش و تمیزش میکردم؟...ھیوای من...دختر کوچولوی من !

از من خجالت میکشید؟...من کھ تمام زیر و بم تنشو از حفظ بودم !

یکردمخودم ترو خشکش م..این سالھا دوری اینقدر شکاف ایجاد کرده بود بین من و دختری کھ خودم تیمارش میکردم  !!!

وباره ساختن قطعا من از این دختر دست نمیکشیدم و راه طول و درازی واسھ د. چطور باید این ھمھ سالھا رو پر میکردم
....این رابطھ  داشتم

# کوچک_ملکھ

# 244_پارت

د دائما چشمش رو بولیز من بود و با دی. بدون توجھ بھ خجالت و معذب بودنش بھش کمک کردم خودشو مرتب کنھ
...خرابکاری کھ کرده بود بیشتر بغض میکرد

االن ھمینجا یھ لقمھ  از این حالتھاش خنده ام گرفتھ بود و اگھ قبلش باھاش دعوا نکرده بودم و میدونستم کھ پرو نمیشھ ھمین
...ی چپش میکردم با این شیرین بازیاش
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.برو تو ماشین بشین منم االن میام_

...آروم رفت سمت ماشین و منم دگمھ ھای بولیزمو باز کردم و سعی کردم یکم با آب تمیزش کنم

 ...سوار ماشین شدم و خواستم حرکت کنم کھ یاد یاسین افتادم

 .حال بد ھیوا کال حواسمو از یاسین پرت کرده بود

داد و صداش  بعد از دوتا بوق جواب. باھاش تماس گرفتم و گوشی رو گذاشتم  رو پخش و ماشینو روشن کردم و راه افتادم
....تو ماشین پیچید

_ یی داداش اون خودش عین سگ ازت میترسھ خدا!  ؟!داداش چی شد یھو؟؟یاسر اون بچھ رو کاریش نکنی...یاسر الو
دادا...اذیتش نکن قربونت ...

..اجازه ندادم بیشتر حرف بزنھ و پریدم تو حرفش

_ الن این دختر مظلومی کھ ازش داری حرف میزنی ا... نمیری یھو پسر... یھ نفس بگیر مابین زر زر کردنات یاسین
اگھ بخواد بھ چموش بازیاش ادمھ بده منم قول نمیدم . تلبتھ فعال کاریش نکردم..کنار من نشستھ حالشم خوبھ ، کاریشم نکردم

...ھمین یاسر باقی بمونم

_ رف میزنیمبھ ھیوا ھم از طرف من بگو اروم باشھ با ھم ح. فقط اروم باشین جفتتون. یاسر بیاین خونھ صحبت میکنیم ..
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.من پیغام بر تو نیستم یاسین خان خودت بھش بگو داره میشنوه_

_ ھیوا...ھیوا جان خوبی؟ الو.. اع خب بگو دیگھ از اول ...

گوشیو از جلو ماشین برداشتم و دادم دستش. ھیوا ساکت وایستاده بود و فقط بھ گوشی نگاه میکرد ...

...حرف بزن الل کھ نیستی، نگرانتھ_

# 245_پارت

الو:اروم گوشیو از دستم گرفت و با صدای ضعیفی گفت

_ ه ھان؟خوبی ھیواجان؟ این داداش ما کھ اذیتت نکرد. بھ بھ ھیوا خانوم بالخره ما صدای زن داداشمونو شنیدیم

نھ ھمینجوری صحبت کن:دست برد تا گوشی رو از اسپیکر در بیاره کھ گفتم ...

نحرف بشھ و تو این مدت متوجھ شده بودم کھ حتی یک لحظھ ھم نباید بذارم ھیوا از من دور باشھ یا فکرش از سمت من م
 ..ھوایی بشھ

_ ھیوا جان صدام میاد؟؟...الو ھیوا
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_ تو حرفتو بزن. آره یاسین صدات میاد ولی فکر کنم زن داداشت از ذوق الل شده ...

_ یاسر.. یاسر چکارش کردی؟؟داداش جون من کاریش نداشتھ باش

...یھو عصبی شدم و داد زدم

_ ؟؟چکارش دارم لعنتی تو دیگھ چرا اینو میگی؟؟مگھ تو اینھمھ سال کور بودییییی...من چکارش دارم یاسیننن

...داد میزدم و با ضرب بھ فرمون میکوبیدم کھ صدای لرزون ھیوا بلند شد

_ ما خوبیم، داریم میایم خونھ مگھ نھ یاسر؟؟.من خوبم آقا یاسین، کاریم نداشتھ

...با یاسر گفتنش انگار آبی ریختن رو آتیش وجودم

...گوشیو ازش گرفتم

_ تخم مرغ  باید یھ فکری ھم بھ حال خانواده ی از. االنم قطع کن پشت فرمونم حواسم پرت میشھ. شنیدی کھ ما خوبیم
فعال یاسین... ھوفف. شانسی پیدا شده بکنم ..

خدا عاقبتمونو با این ھمھ دردسر بخیر کنھ. گوشی رو قطع کردم و انداختمش تو جیبم ....

# 246_پارت
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یدار بشھ خونھ کھ رسیدم بغلش کردم و بدون اینکھ ب. تو راه دیگھ حرفی زده نشدو ھیوا ھم از زور خستگی خوابش برد
.بردمش داخل

دار نشداینقدر مست و غرق خواب بود کھ حتی بی. روتخت تو اتاقم گذاشتمش و مانتو شلوارشو اروم از تنش دراوردم . 

ت و *ھای لخبا اون تیشرت کھ بزور تا نیمھ ھای رونش میومد و پا. بعد اینھمھ سال این دختر زیادی خواستنی شده بود
...سفیدش کھ بینھایت جذاب بود نمیتونستم ازش دل بکنم و دلم میخواست ھمین االن طعمشو بچشم

بوسھ ایی رو پیشونیش زدم و رفتم سمت حموم... ھیچوقت.. این دختر ھیچوقت قرار نبود برام تکراری بشھ .

فتماگھ یھ دقیقھ بیشتر کنارش میموندم مطمئنا نمیتونستم خودمو کنترل کنم و برای کام گرفتن ازش جلو میر ....

رامش یکم فکر باید تو آ. بعد از یھ دوش حسابی کھ حالمو بھتر کرد رفتم سمت آشپزخونھ تا یھ قھوه برای خودم درست کنم
باید موقعیت رو میسنجیدم و برای اوردن ھیوا بھ خونھ خودم حساب شده عمل میکردم. میکردم .

حرف میزدم باید حتما فردا میرفتم و حضوری با اون بھ اصطالح پدر نمایشی ھیوا کھ نمیدونم از کجا پیداش شده بود .

.باید سر رشتھ ی تمام این اتفاقا و سالھا نبود ھیوا رو ھم پیدا میکردم

# 247_پارت
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.برای ھیوا یھ یاد داشت نوشتم و بعداز قفل کردن در از خونھ بیرون  زدم

.امروز باید ھیوا برای ھمیشھ مال من میشد

ودشھ این آقا خ:با باز شدن در وارد خونھ شدم کھ یکی گفت.زنگ خونھ ای رو کھ ھیوا مدتی اونجا زندگی میکرد و زدم
.مرد دخترتون و برده

.با اشاره مرد اون زن وارد خونھ میشھ

مھرنوش و کجا بردی؟چی ازش میخوای؟_

_ مھرنوش کیھ؟...ھھ

خودتو نزن بھ اون راه،چی از جون دختر من میخوای؟_

_ و اما اینکھ کجاست.آھا منظورت از مھرنوش ھمون ھیوا خودمونھ؟چھ زودھم اسمش و تغییر داده ...

.این مھرنوش شما  کھ البتھ میشھ ھیوا ما رفتھ ھمونجایی کھ بھش تعلق داره

.مثل بچھ آدم برو و دخترموبیار وگرنھ یھ جور دیگھ حالیت میکنم_

.چجوری مثال؟تو اصال میدونی اون دختر کیھ؟از کجا اومده کھ االن دخترم دخترم راه انداختی_

.مرد یقھ مو تو مشتش گرفتھ و توصورتم فریاد میزنھ

.اون دختر ھرکی بود بھ من پناه آورده_
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...توحق نداری اونو بھ زور از خونم ببری بیرون

.یقھ مو با خشم از تو مشتش درمیارم

.چقدرشما فداکارین؟اما این حس انسان دوستیتون رو برای خودتون نگھ دارین_

.اون دختر صاحب داره و احتیاج بھ دلسوزی شمایی کھ تازه سر راھش سبز شدین نداره

.مثل اینکھ تو حرف حساب حالیت نمیشھ اما با پلیس فکرکنم راحت تر بفھمی من چی میگم_

.اون مرد بھ پلیس زنگ زده و منم با خونسردی منتظر میمونم

.اتفاقا خودمم میخواستم پای پلیس این وسط باز بشھ

....باالخره ده مین بعد پلیسا میرسن و مرد جلوشون شروع بھ نالھ و بدوبیراه گفتن میکنھ

# 247_پارت

.سرکار این مرد دخترم وبھ زور جلو چشم خدمتکار خونم برده_

.اون دختره کھ ایشون دارن میگن ھمسر منھ،از چندسال پیش ھمسر من شده_

_ سالشھ 17داره دروغ میگھ اون دختر فقط 

.پلیس ازم مدرک میخواد کھ با غرور صیغھ نامھ رو از جیبم درمیارم و بھ طرفشون میگیرم

...اینم مدرکش حاال ببینم کی میتونھ من و از حقی کھ دارم محروم کنھ_
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و خونھمن کھ خیالم از ھمھ چیز راحت بود جز تنھا بودن ھیوا ت. گفتن باید بریم تا آگاھی تا تکلیف معلوم بشھ ...

ھ روش قفل از اینکھ تنھا تو خونھ گذاشتھ بودمش و درو ھم ب. دلم میخواست زودتر ھمھ چیز تموم بشھ و برگردم پیشش
.کرده بودم داشتم  استرس میگرفتم

واظبباطری گوشیم خالی شده بودو نمیتونستم بھ یاسین خبر بدم کھ م. فقط امیدوار بودم زودتر کارا تموم بشھ

 .باشھ

...میخاستم تو اداره پلیس باھاش تماس بگیرم کھ باز ھم اینقدر درگیر کارھا بودیم کھ وقت نشد

کاش حداقل بھ یاسین خبر . بدجوری دلم شور میزد. شب 9تا بھ خودم بیام و کارھا و کاغذ بازیا تموم بشھ ساعت شده بود 
...میدادم بره سراغ ھیوا

ھرلحظھ استرسم بیشتر و بیشتر میشد. با سرعت داشتم میرفتم سمت خونھ .

...این راه لعنتی چرا تموم نمیشد پس

...بالخره رسیدم و با عجلھ رفتم  داخل و از ھمون دم در شروع کردم صدا زدنش

ن دخترو ادم من ای... لعنتی باز کجا رفتھ بود...با ھراس یکی یکی در اتاقا رو باز کردم ولی نبود. ھیچ صدایی نمیومد
.میکنم

...یاسر نیستم ننشونمت سرجات ھیواااا

ومدنش با حال داشتم با خشم میرفتم سمت در برم بیرون و دنبالش بگردم کھ صدا باز و بستھ شدن در دستشویی و بیرون ا
...نزار
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خدارو شکر..خدارو شکر کھ ھنوز توی خونھ ام داشتمش. ھمینکھ دیدمش آتیش وجودم خاموش شد ...

تو رو خدا نیا... جلو نیا:با عصبانیت رفتم سمتش کھ با گریھ رفت عقب و گفت ...

سعی کردم ارامش خودمو حفظ کنم و بیشتر از این نترسونمش. بی توجھ بھ حرفش رفتم جلو بازوشو گرفتم  ...

چرا گریھ میکنی؟ چتھ ؟؟ باال اوردی بازم؟؟ منو نگاه کن ببینم_ ...

 .ھمچنان سعی میکرد سرشو پایین نگھ داره و بھ من نگاه نکنھ

.با دستم صورتشو قاب کردمو وادارش کردم بھم نگاه کنھ

_ ونکھ دلمو ھم... ھمون کھ از پیشم دزدیدنت زمین و زمانو بھم دوختم...ھیوا من ھمون یاسرم کھ جونم برات در میرفت
چرا میخوای چموش باشی؟؟ بگو چت شده؟؟. ھیوا من ھمون یاسرم.... با نگاه یھ دختر بچھ رفت

...با گریھ شروع کرد حرف زدن

_ میخام برم... درد دارم...میخام..مادر... من.... قم..اتا..من میخوام برم...م...میخوام برم خونھ ...

.با جملھ اخر حرفش یکم کشیدمش عقبو بھ سرتاپاش نگاه کردم
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..کجات درد میکنھ؟ درست حرف بزن ھیوا_

_ ولم کن برم..ھیچی 

....گفتم درست بگ_

نکنھ ھیوا ھم مثل ھر دختری. یھو انگار تازه داشت مغزم کار میکرد ...

تو پریود شدی؟_

...با گریھ سعی کرد دستشو از تو دستم بکشھ بیرون کھ نذاشتمو بیشتر کشیدمش تو بغلم
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...بیشتر کشیدمش تو بغلمو رو سرشو بوسیدم

_ االن کمکت میکنم ھیوا آروم باش. ھیشش چیزی نیست کھ یھ چیز طبیعیھ، تو نباید خجالت بکشی عزیز دلم .

چین چیزایی کی زنی تو این خونھ حضور داشت تا من بخوام بھ فکر ھم. ھیچ وسیلھ ایی کھ بدردش بخوره تو خونھ نداشتم
...ھم باشم آخھ

ھ کھ دستشو خواستم بذارمش رو کاناپ. بغلش کردم و اوردمش سمت کاناپھ. باید سریعتر میرفتم و وسایلشو تھیھ میکردم
...دور گردنم پیچید و سعی کرد از بغلم پاین نیاد

_ نھ...نھ  ...

_ ھیواجان...فقط میخوام رو کاناپھ بشینی تا من وسایل برات تھیھ کنم ھمین...چی شده ھیوا آروم باش ...
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...کاناپھ کثیف میشھ_

.بدون اینکھ بھم نگاه کنھ با سر پایین اینو گفت و شروع کرد گریھ کردن

راز بکشھ و دومی یکی رو روی کاناپھ گذاشتم و بھ ھیوا گفتم د. دوتا پتو برداشتم آوردم. گذاشتمش پایین و رفتم سمت اتاق
رو روش کشیدم .

زود میام. مفقط ده دقیقھ تحمل کن تا من برم وسیلھ ھایی کھ میخوای رو برات بخرمو بیا:روپیشونیشو بوسیدم و گفتم ...

 .سریع وسیلھ ھاشو از نزدیکترین جا تھیھ کردم و برگشتم خونھ

...بدون توجھ بھ مخالفتھا و لجبازیاش تمام لباساشو عوض کردم و بھش پد دادم

...یھ قرص مسکن و کیسھ آب گرم ھم اوردم تو اتاق

..قرصو کھ خورد گفتم دراز بکشھ و کیسھ آبگرم رو گذاشتم زیر دلش تا دردشو کم کنھ

االن بھتری؟_

خوبم_

کشیدھنوز ھم بخاطر اینکھ خودم تمام لباساشو عوض کردم و حتی خودم براش پد گذاشتم ناراحت بود و خجالت می ...

_ ن حق دارم تمام اوال م. ھیوا جان ده بار بھت گفتم اینم بار یازدھم تو زن منی و ھیچ پرده ی حجابی بین من و تو نیست
.بدن تو رو ببینم و دست بزنم

از این بھ بعد ھم داستان ھمینھ و من خودم . و دوما اینکھ من فقط کمکت کردم لباساتو عوض کنی پس بیخود ناراحتی نکن
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...کاراتو انجام میدم

...من میخوام برم خو_

...پریدم تو حرفشو نذاشتم ادامھ بده

_ یاد بین دعوای و تا چند رور دیگھ حکم دادگاه م. دیر اومدنم بخاطر ھمین بود.و تو االن طبق قانون توی خونھ ات ھستی
...من و بھ اصطالح پدرت
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 .اروم و بی ھیچ حرفی فقط زل زده بود بھ من و نگاھم میکرد

شتھ باشم منم بدون اینکھ واکنشی نشون بدم کنارش رو تخت نشستم و بدون اینکھ توجھی بھ نگاھھای پر از حرفش  دا
...مشغول ماساژ دادن زیر دلش شدم

...خواست بکشھ کنار کھ با زھر نگاه من سرجاش موند و عقب نرفت

_ جا نمیاری چیزی از اون خونھ این. یا برات سرویس میگیرم یا خودم میبرم و میارمت. ھمھ چی برمیگرده بھ روال قبل
ب ادامھ ھرچی تا دیروز بوده رو فراموش میکنی و عین یھ دختر خو. ھروسیلھ ایی میخوای لیست کن خودم میخرم برات

متوجھ شدی؟؟. میدیم

نھ_

.با جوابی کھ ازش شنیدم با خشم سر باال اوردم و نگاھش کردم

مثل اینکھ خودت میخاری اره؟؟_
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گم چشم من دیگھ اون بچھ ی چندسال پیش تو روستا نیستم کھ ھرکی ھرچی بھم گفت ب:با جسارت تو چشمام زل زدو گفت
بھتره ھمھ چیزو فراموش کنی و ھرکس بره پی . اگھ االنم اینجام بخاطر احترامیھ کھ برات قائلم. و اجازه بدم بزنن تو سرم

....زندگ

قفل شده ام  از الی دندونای از خشم. حرفش تموم نشده بود کھ با خشم دستم انداختم الی موھاشو سرشو کشیدم سمت خودم
چون . ت کنم ھیوابھتره خودت رام بشی تا اینکھ من رام. اینھمھ سال نبودنت کنارم انگار خیلی جسارتتو زیاد کرده: غریدم

من چیزی  شده خودم خاکت کنم نمیذارم نصیبت جز من و این خونھ و زندگیھ... من ھرگز از چیزی کھ مال منھ نمیگذرم
...دیگھ بشھ

کوتاھش کن تا از رو خشم ...سعی کن زبونتو کوتاه کنی ھیوا. االنم مراعاتتو میکنم و کاریت ندارم وگرنھ حالیت میکردم 
...ندریدمت

نبود چھ بالیی  اگھ یکم دیگھ اونجا میموندم معلوم. دیگھ بدون ھیچ حرفی از اتاق رفتم بیرون و درو محکم بھ ھم کوبیدم
و من خوب بلد بودم حکم بازی رو..قصد داشت با روانم بازی کنھ.سرش بیارم ..

نگ گوشیم داشتم میرفتم سمت حموم کھ صدای ز. بھتر بود یھ دوش میگرفتم تا از خشمم کم کنم. حس میکردم کوره اتیشم
تماسو برقرار کردم کھ با شنیدن صدای پشت خط ھنگ کرده تو جام وایستادم.بلند شد .....
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.االن فقط این زنیکھ نحس و کم داشتم

بگو ماھرخ:کالفھ تماس و وصل میکنم و با لحنی نھ چندان خوش میگم

_ قدیما بھتر جوابم و میدادی...سالم عزیزم

چون این زن ھم مثل اونا بودپلید و درعین حال رو .االن میفھمم چرا مادرم انقدر دوسش داشت.این زن واقعا دیوانھ بود
..اعصاب

_ پس جای حرفای مفت کارت و بگو.اون قدیما ھم یادم نمیاد بھتر از این باھات حرف زده باشم .
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.باید ببینمت کار مھمی باھات دارم_

.خواستم بگم بیاد خونھ اما از ترس سوتفاھمی کھ ممکن بود برای ھیوا پیش بیاد نمیتونستم

.کارت و بذار فردا بیا شرکت بھم بگو_

میگم مھمھ یاسر میفھمی؟من باید ھمین االن تورو ببینم و چند ساعت دیگھ جلو در خونتم_

نھ نباید میذاشتم بیاد سمت خونھ،

ز این خونھ برهمخصوصا االن کھ منتظر بھونھ ست تا ا.فقط کافی بود ھیوا ماھرخ و ببینھ تا یھ ماجرای جدید راه بندازه .

.الزم نیست بیای خونھ من االن آدرس یھ ھتل و برات میفرستم یھ ساعت دیگھ اونجا باش_

_ یھ ساعت دیگھ اونجام.اکی عزیزم مثل اینکھ دلت برام تنگ شده بود .

من االن ھیوا رو چطور تنھا میذاشتم .چیکار میتونست داشتھ باشھ.گوشی رو قطع میکنم .

بھ اتاق ھیوا میرم و بعداز گفتن کاری برام پیش اومده درھا رو قفل میکنم و

.بھ طرف ھتل میرم

سالمی میگم و یھ اتاق برای چندساعت میگیرم.تو البی ھتل ماھرخ و میبینم کھ منتظرم ایستاده بود .

بھ وضعیتش  بی توجھ.وارد اتاق کھ میشیم ماھرخ ھمون لحظھ مانتوش ودرمیاره و با یھ تاپ نیم تنھ جیغ جلوم میشینھ
خب بگو ببینم چیکار داری؟؟؟:میگم ....
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بوی .میکنھ با چند تقھ بھ در زود درو باز. بدون ھیچ حرفی شماره اتاقی کھ رزرو کرده بود میگیرم و میرم سمت اتاق
.عطرو ارایشش بدجور تو بینیم میزد

.میرم داخل و درو پشت سرم میبندم

ھدکمھ ھای پیراھنم وباز میکن.جلو میاد و کتمو از تنم درمیاره. کنار در وایستاده بودم و نگاھش میکردم .

عزیزم تو دلت برای من تنگ نشده؟_

.زنگ زدم تا یھ تجدید خاطره ای بکنیم

.با دیدن شیشھ مشروب رو پاتختی متوجھ میشم کھ این زن تمام کاراش از قبل برنامھ ریزی شده است

_ یمیاسر عزیزم نظرت چیھ چند پیک بزنیم تا گرم بشیم؟اینجوری بھتر میتونیم یھ رابطھ عاشقانھ داشتھ باش .

این زن واقعا برای زنگیم و وجود ھیوا خطرناک بود. نمیتونستم بھ راحتی از سرم بازش کنم ...

.سری تکون میدم و لیوانھا رو پر میکنم

.بدون معطلی اولین پیک و باال میکشم

.دوباره لیوانارو پر میکنم

.این دفعھ با لیوان تو دستم بازی میکنم

.اما اون باز ھم لیوان و یھ سره باال میکشھ

.ھمینطور پیکھا رو پر میکردم اما بیشتر بھ خورد ماھرخ میدادم تاجایی کھ ماھرخ کامال مست میشھ
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دستم و میکشھ کھ روش خیمھ میزنم.رو تخت ھلش میدم و لباساشو از تنش درمیارم .

کلھ ام داغ شده بود و حس ھام داشت بیدار میشد. شروع میکنم لمس کردنش ..

.انقدر بھ این نوازش ھا ادامھ میدم کھ ماھرخ در اثر مستی بیھوش میشھ

.با خوابیدن ماھرخ لباسام و مرتب میکنم و از اون ھتل کذایی بیرون میام

.بھ خونھ کھ میرسم بدون فوت وقت بھ طرف اتاق ھیوا میرم

...یاسر تو_

یاسر تو مستی؟...ھی:صورتش و جمع میکنھ و میگھ.جلو میرم و لباشو میبوسم

.بدون اینکھ جوابشو بدم بلوزش و از تنش درمیارم کھ با ترس دستش و رو دستام میذاره

_ یاسر..ماھانھ ام..من...من...من نمیتونم یاسر درد دارم.خواھش میکنم ...

_ آروم بگیر داغ ترم نکن ھیوا.فقط میخوام کھ بخوابیم.. کاریت ندارم..ھیسس ...

...اما_

.گفتم کاری ندارم ھیوا پس ساکت باش_

.قفل لباس زیرش و باز میکنم_

.حاال با باال تنھ برھنھ جلوم وایستاده بود
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.منم بلوزم و درمیارم

...دراز میکشیم و اونو سفت تو بغلم میگیرم و کم کم چشمام روی ھم میافتھ 

# 253_پارت

...صبح با تکون خوردنای ھیوا چشم باز میکنم و نگاھش میکنم کھ سعی داشت خودشو از دست من بکشھ بیرون

.دستامو دورش تنگ تر میکنم و بیشتر میکشمش تو بغلم

مسرمو بھ موھاش نزدیک میکنم و عطر موھاشو عمیق نفس میکش. پشتش بھ من بود و دستام دور تنش پیچیده بود ...

ستم بیاد از تنگتر شدن دستام دورش فھمید بیدار شدم کھ جسارتش بیشتر شدو زور زدنش بیشتر برای اینکھ از زیر د
.بیرون

..آروم بگیر بچھ_

...ولم کن میخوام بلند شم عین مار چنبره زدی دور من_

_ کھ عین مار چنبره زدم دورت آره؟؟مار دوست نداری؟؟...عجب

_ معلوم نیست چقد خوردی ھنوز مستی..ولم کن بابا داری ھزیون میگی .

رکت شدلبمو چسبوندم پشت گردنش و اروم و عمیش با زبونم کشیدم پشت گردنش کھ ناخودآگاه خودشو جمع کرد و بی ح . 

 !!پس رو این قسمت تنش اینقدر حساس بود؟

.آروم آروم شروع کردم مکیدن و با دستم برجستگی باالتنھ اش رو نوازش کردن
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.کامال حس میکردم کھ سست شده و ھیچ واکنشی نشون نمیداد

و تخت و از ر. درست زمانی کھ کامال اروم و سست شده بود دستمو از دورش باز کردم... یھ لحظھ حس شیطنتم گل کرد
 .بلند شدم

ھ دوش بگیر پاشو ی:اروم برگشت سمتم و ھنگ کرده نگاھم کرد کھ با خنده خم شدم رو صورتش و پیشونیشو بوسیدم و گفتم
حاال میتونی پاشی... مگھ نمیخواستی بلند شی. خانوم کوچولو ...

....چشمکی زدم و از اتاق رفتم بیرون و با حال گنگ و مستش تنھاش گذاشتم

# کوچک_ملکھ

# 254_پارت

.گاھی الزم بود این دختر سرکش و اینطوری ادبش کنم

این دختر ھمھ حرکاتش برام خاص بود.با یاد آوری صورت متعجب و ناباورش خنده رو لبام میشینھ .

بھ چھ میخندی؟؟_

اوه موش کوچولو از حموم اومده؟_

...چھ زود

.این چھ طرز صدا کردنھ یاسر،من دیگھ کوچیک نیستم_

...برای من ھستی_
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خب من کھ کوچیکم چرا نگھم داشتی؟_

.برو با یکی ازدواج کن کوچیک نباشھ

دیگھ داری مزخرف میگی ھیوا،_

موھاتم خشک نکردی.جای انقدر حرف زدن بیا صبحانھ تو بخور .

_ دوست دارم اینطوری باشھ.نمیخوام خشکش کنم .

.این دختر زبونش زیادی دراز شده بود

.سرتق کوچولو دم در آورده

_ چی بھ پدرم گفتی کھ از من گذشت؟.یاسر یھ سوال ازت دارم

پدر...ھھ ...

الص این واقعا باورش شد کھ اون مردک پدرشھ،دخترک خوش خیال ھنوز باورش نشده بود کھ نمیتونھ از دست من خ
.بشھ

_ واقعیتھایی رو کھ باید میدونستن بھشون گفتم.اون پدرت نیست ھیوا،دیگھ حق نداری اسمی ازشون ببری .

.ھیوا بغض میکنھ اما من اھمیتی نمیدم

.اون فکر میکرد بااین کاراش کوتاه میام اما کامال در اشتباه بود

...صدای گوشیم میاد

.اینموقع صیح کی میتونست باشھ
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نمیتونھ این ساعت  از ھیوا میخوام کھ گوشیم و برام بیاره ھنوز بلند نشده بود کھ با یادآوری ماھرخ و اینکھ کسی جز اون
نمیخواد خودم میرم:زنگ بزنھ میگم

.خب میرم میارم دیگھ_

.تو بشین غذا تو بخورم_

شداما اگھ شماره ماھرخ و میدید اوضاع خیلی بدتر می.میدونستم بخاطر فضولی میخواست بره و گوشی و بیاره .

.وارد اتاقش میشم و گوشی رو جواب میدم

...بگو_

_ ی؟یاسر کجایی؟خیلی عوضی من دیشب میخواستم برات یھ خاطره خوب بسازم اما تو من و اینجا ول کردی و رفت

.نمیدونستم انقدر آدم پستی ھستی

_ دیگھ دورو بر من نباش.تمومش کن چرا نمیخوای بفھمی زندگی ما تموم شده .

تو حتی لیاقت نگاه کردن ھم نداری.خودت و بیشتر از این تو چشم من خار نکن .

.چھ بھ اینکھ بخوام باھات بخوابم

_ تو با من بودی؟با ماھرخ؟کسی ھمھ دنبالشن...تو .

_ من دنبال آدمی مثل تو نیستم و نخواھم بود.برو با ھمونھ و دست از سر زندگی من بردار .

...گوشی رو قطع میکنم کھ درباز میشھ و ھیوا میاد داخل

# 255_پارت
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.خیره و بدون حرف فقط نگاھم میکرد

.اما نگاھش ھزاران حرف داشت

چیزی میخوای ھیواجان؟؟؟_

با کی حرف میزدی؟_

_ زیاد سوال میپرسی.درمورد کارم بود .

_ اری چرا توکھ ھنوزم با ماھرخ در ارتباطی و دوسش د.من دیگھ اون بچھ تو روستا نیستم یاسر،الزم نیست دروغ بگی
من و از خانوادم جدا کردی؟؟

.آره داشتم با ماھرخ حرف میزدم_

.اما اونطوری کھ تو فکر میکنی نیست

.من مگھ ماھرخ و اول دوست داشتم کھ االن بخوام دنبالش باشم

نھ خب عالقھ پیش میاد_

.از کی مشاور شدی و من نمیدونستم_

چرا چرت وپرت میگی؟عالقھ چیھ؟

.من میرم یاسر تو باش و زنت،از اول نباید بھ این زورگوییات توجھ میکردم_

.تویھ آدم خودخواھی کھ میخوای ھمھ رو کنار خودت نگھ داری
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داری زیادی حرف میزنی ھیوا،_

.پات و از خونھ بذاری بیرون قلمش میکنم

بازوش و از پشت میگیرم.لباس میپوشھ و سمت در میره.اما اون بھ حرفم اھمیت نمیده .

سگم نکن بیابرو تو خونھ_

.توھمیشھ اعصابت داغون بود_

تویی کھ فقط ادعای عاشقی داری .من نمیتونم با تو باشم  .

.نفسم و کالفھ بیرون میدم 

.اما با چیزی کھ میگھ حس میکنم از سرم دود بلند میشھ

من نمیخوام باھات باشم میفھمی؟_

...من یکی دیگھ رو دوست دارم

# 256_پارت

ھیوا عاشق شده بود؟اونم عاشق کسی بھ جز من،مگھ من ھمچین اجازه ای میدم؟!!چی داشتم میشنیدم 

میکشم کسی رو کھ ھیوا حتی بھش

من این ھمھ سختی نکشیده.نگاه کنھ

بودم کھ حاال شاھد عاشق شدن ھیوا

.باشم

تو االن چی گفتی؟؟؟من درست شنیدم؟؟؟_
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_ عاشق کسی کھ من و بخاطر خودم .آقا یاسر،پسر خان،ھمسر قبلی ماھرخخانوم؛من عاشق شدم.آره درست شنیدی
کسی کھ بھم بی احترامی نکرد.کسی کھ از بچگی بھم تجاوز نکرد.میخواست .

کسی کھ بخاطر تنبیھ باھام رابطھ

کافیھ یا بازم بگم؟؟.نداشت

.خفھ شو ھیوا نذار کنترلم و از دست بدم_

_ رسیدممثال میخوای چیکار کنی؟میخوای بزنی یا دوباره تنبیھات مخصوص خودت و انجام بدی؟یھ دوره ای ازت میت .

اما اینو بدون من دیگھ اون دختر روستایی نیستم کھ سکوت میکرد .آره ھنوزم ازت حساب میبرم .

.با پشت دست تو دھنش میزنم

ودتحمل چیزایی کھ شنیده بودم از توانم خارج ب.اما االن چیزی برام مھم نبود.جوری کھ گوشھ لبش پاره میشھ .

ببند دھنتو،من امروز تورو آدم _

.نکنم یاسر نیستم

سیلی تو گوشش میزنم کھ پرت

میشھ روی زمین،دوباره شروع میکنم

.بھ زدنش و اون فقط جیغ میکشید

.صدای زنگ در میاد

قصد نداشتم در و باز کنم اما با مشت

در و کھ باز میکنم با قیافھ.بھ در میکوبن

...نگران یاسین روبرو میشم

# 257_پارت
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....چتھ یاسین درو از جا کندی_

...با دست پسم زدو اومد داخل

_ الھی...الھی بچھ ھاتون سرتون بیارن این ھمھ بیشعور بازیھاتونو. الھی جفتی برید یھ جا نبینمتون ...

.ھمینجوری داشت ادامھ میداد کھ بازوشو از پشت گرفتمو برش گردوندم سمت خودم

چتھ یاسین چرا عین پیرزنا یھ سره داری غر میزنی؟؟_

ابامیدونی از کی دارم زنگ میزنم؟ نمیتونین جواب بدین ؟؟  شما دیگھ کی ھستین ب:شاکی بھم نگاه کرد و گفت .

خب حاال بچھ اییم مگھ؟ چرا سراسیمھ ایی اینقدر؟؟_

و یھ درس حسابی  خون خونمو میخورد تا زودتر یاسین بره. ھیوا ھم کنار در اتاق وایستاده بود و ھمینجور فقط نگاه میکرد
...بابت گھی کھ خورده بود بھش بدم

 کلمھ بھ کلمھ کھ میگفا بیشتر قیافم تو ھم میرفت و خشم وجودمو. با صدای یاسین نگاه از ھیوا گرفتمو بھ یاسین نگاه کردم
...میگرفت

_ ی یھ نفر جلوی بارمونو تو گمرک گرفتھ و داره چوب ال. تو شرکت یھ مشکلی پیش اومده. یاسر یھ خبر بد دارم
فی کردنچرخمون میکنھ انگار چون دقیقا امروز از شرکتی کھ باھاش قرار ھمکاری داشتیم زنگ زدن و ھمھ چیزو منت ...

اون آدم کیھ؟_
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ار باشم و از مثال میخواستن من تحت فش. ھمین نگاھش گویای ھمھ چیز بود. یاسین نگاه از من گرفت و بھ ھیوا نگاه کرد
داشتن ھیوا کوتاه بیام؟؟؟

_ ن اماده بشم صبر ک. گردن کلفت ترین ھم باشھ خودم گردنشو میشکنم. مادر نزاییده کسی کھ بتونھ جلوی یاسر رو بگیره
بریم ...

ش داخل اتاقاز کنار ھیوا کھ رد میشدم دستشو گرفتم و ھمراه خودم کشیدم. از کنار یاسین رد شدم تا برم لباس بپوشم ...

شم دورگھ انگشتمو تھدید وار گرفتم جلوشو با صدایی کھ از خ. درو پشت سرم بستمو با پشت دست محکم کوبیدم تو دھنش
این ... شیتورو سھم خاک میکنم ولی نمیذارم سھم کسی دیگھ ب. ھیوا خوب گوشاتو باز کن ببین چی میگم:شده بود گفتم

...خانواده جدیدت ھم کھ دارن شاخ میشن رو خودم بھ خاک مینشونمشون

ورو خدا یاسر ت: بی توجھ بھ گریھ ھاش لباس پوشیدم و داشتم از اتاق میرفتم بیرون کھ دستمو گرفت و با گریھ گفت
یاسر...یاسر...کاریشون نداشتھ باش ...

از این خونھ پاتو بیرون نمیذاری تا بیام و :بدون اینکھ برگردم سمتش و نگاھش کنم دستمو از تو دستش بیرون کشیدم و گفتم
...تکلیف تورو ھم مشخص کنم

# 258_پارت

باید نشون میدادم کی ھستم و جایگاھم چیھ. با خشم و ظاھری اروم ھمراه یاسین راھی شرکت شدیم ...

ختم و و شاید اگھ زودتر بساط عروسی رو راه میندا. باید یکبار برای ھمیشھ بھ ھمھ میفھموندم ھیوا صاحب داره
دخترونگیش رو مال خودم میکردم

.دیگھ کسی جرعت نداشت اون و ازم بگیره یا بخواد بھم ضربھ بزنھ

بھ شرکت کھ میرسیم خیلی سریع از
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.منشی تمام پرونده ھای این چند وقت اخیر و لیست بارھای گمرک و میخوام

بود مشغول بررسی پرونده ھا یھ دفعھ یادم میاد روزی کھ داشتیم این قرار داد و میبستیم رئیس شرکت نیومده .

و ما تاحاال با رئیس مالقاتی نداشتیم و

از چند نفر شنیده بودم کھ رئیس شر کت

ت رسیدگی اما من اون دوره درگیر ھیوا بودم وخیلی کم بھ کارای شرک.پسر جوانیھ کھ اکثرا ھم خودش و نشون نمیده
.میکردم

یاسین این قرار داد چرا مشکل داره؟_

.مگھ تو نخوندی؟این چرا ھیچ شرایطی در صورت فسق معاملھ نداره

_ ھمون روزی کھ من رفتھ بودم بارھا رو تحویل بگیرم.داداش یادت رفتھ؟این قرار داد و خودت امضا کردی .

.بھت گفتم بمون من بیام تو اوضاعت مساعد نیست اما گفتی خودم میتونم

رام نقشھ کشیده اینا از ھمون روزی کھ من دنبال ھیوا رفتھ بودم ب.چرا حواسم بھ این چیزا نبود.لعنت بھ من،چرا نخوندم
.بودن

.من یاسر نیستم اگھ بھ زمین نزنمشون

.حاال برای من نقشھ میکشن

این خانواده.میدونستم چیکارشون کنم

از خیابون پیدا شده رو باید از سر راه

.برمیداشتم

شک ندارم اون پسرک کھ ھیوا حرف از
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.دوست داشتنش میزد ھم دست داشت

یاسین ھرچھ زودتر اطالعات کامل از_

.کسایی کھ ھیوا پیششون بوده میخوام

داداش قصد داری چیکار کنی؟_

...نترسون منو

.بھت میگم اما صبر کن_

.اما بارامون توی گمرک چی میشھ_

_ تو کاری کھ بھت گفتم.ما اگھ این بار و نجات بدیم باز ھم بھ مشکل برمیخوریم

.و انجام بده

یدا میکردمباید نقطھ ضعفشون و پ.من برای بھ خاک نشوندن با این آدماو بھ دست آوردن ھیوانیازداشتم بھ شناختشون ...

# 259_پارت

م مدت زیادی بود کھ تنھاش گذاشتھ بود.دلم شور ھیوا رو میزد.ھوا تاریک شده بود کھ از شرکت بیرون میزنم .

.میخوام سوار ماشین بشم کھ یاسین صدام میکنھ

بلھ_

_ نذار بیشتر از این ازت بترسھ.اون دختر کھ گناھی نداره.داداش بھ ھیوا حرفی نزن .
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برادر خوش خیال من اون دختر اگھ ازم میترسید کھ ھمچین غلطایی نمیکرد...ھھ .

.ھیوا زیادی سرکش شده بود

حرفت تموم شد؟_

...یاسر_

_ فاوت رد اما نمیتونم و نمیخوام از کنار حماقتاش بی ت.تمومش کن یاسین ،خودت میدونی چقدر ھیوا رو دوست دارم
توھم بھتر دخالت نکنی.بشم .

.اگھ میتونی کمکم کن اگھ ھم نھ خودم تنھا این راھو میرم

.چی میگی داداش من فقط نگرانتونم_

.حاال ھم برو خونھ امروز نمیشھ باھات حرف زد 

لفن دستش نکھ وارد خونھ میشم ھیوا رو میبینم کھ پشت بھ در گوشی تھمی.دستی براش تکون میدم و بھ طرف خونھ میرم
.بود و داشت با کسی حرف میزد

_ منم دوست دارم بیام پیشتون.وقتی میره بیرون در و میبنده.نمیتونم فرار کنم .

...ھروقت نبود خودم بھت

.خشم تمام وجودم و دربرمیگیره

این بود نتیجھ اعتمادم بھش،این بود جواب اون ھمھ محبتم؟

.نمیتونستم درد این خیانت و تحمل کنم

با دیدنم جیغ میکشھ.بھ طرفش میرم و گوشیو از دستش میکشم .
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.گوشیو روی گوشم میذارم کھ صدایی رو از اونور خط میشنوم کھ بلند ھیوا رو صدا میکرد

.بدون جواب دادن تلفن و قطع میکنم

.ھیوا دستاش و روی صورتش گذاشتھ بود و گریھ میکرد

_ باھات راه اومدم  از امروز اون روی یاسر و میبینی ھیوا،تا االن.من خر این اداھات نمیشم.دیگھ گریھ کردن فایده نداره
تو لیاقت  نداری.اما از این بھ بعد خبری نیست .

اگھ میدونی لیاقت ندارم چرا ولم نمیکنی؟چرا نمیذاری برم؟_

_ یا زن من میشی یا میمیری؛انتخاب دیگھ ای نداری...تو خواب ببینی کھ بدمت دست اون  پسره .

..خیلی خود خواھی_

.حاال خودخواھی واقعی رو نشونت میدم_

ارمروی تخت پرتش میکنم وبا خشم لباساش و از تنش درمی.مچ دستش و میگیرم وکشون کشون بھ طرف اتاق میبرمش ...

# 260_پارت

_ اونوقت میخوام بدونم کیھ  کھ بخواد تورو ازم بگیره.امروز مال من میشی .

_ ر...س...یا

...ھیسسسس_
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باال تنھ اش و بھ دندون میگیرم کھ صدای آخش در میاد.لباشو میبوسم و ھمینطور پایین تر میرم .

صدای ھق ھق گریھ اش و میشنوم اما برام اھمیتی نداشت.توجھی بھش نمیکنم و ھمینطور پایین تر میرم .

اعصابم بھم میریزه و .خودمو بین پاش میرسونم کھ پاش و بھم  چفت میکنھ

.با خشونت پاھاش و از ھم باز میکنم

....ھیوا با خواھش صدام میکنھ

.یاسر توروخدا اینکارو بامن نکن_

.دوباره میخوام بی توجھ باشم کھ یھ لحظھ حس میکنم تنش کامال سرد شده 

.صداش میکنم اما اون تو شوک رفتھ بود

_ ھیواااا...ھیوا ...

فقط زیر لب تکرار میکرد اینکار و با من نکن.اون انگار نمیشنید .

...دستم و بلند میکنم و سیلی تو گوشش میزنم کھ از شوک درمیاد و بلند بلند گریھ میکنھ

_ آروم باش...ھیسسس

بھ من نزدیک نشو_

باشھ باشھ کاریت ندارم_

نزدیکش میشم و بھ زور تو بغلم میگیرمش.از ترس میلرزید.ازش فاصلھ میگیرم و لباسمو تنم میکنم .
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_ تموم شد ببین کاریت ندارم.چیزی نیست .

چرا اینکارو با من میکنی؟چرا اذیتم میکنی؟_

_ االنم بخاطر این حالتھ کھ کوتاه اومدم.فکر نکن کارت یادم رفتھ...روتو کم کن ھیوا

من با این دخترک سرکش باید چیکار میکردم.چیزی نمیگھ و خودشو تو بغلم جمع میکنھ ...

# 261_پارت

.چند روزی گذشتھ بود و یاسین ھمچنان درگیر پیدا کردن سرو نخ ھایی از اون خانواده بود

ه ھوایی نشھتلفن خونھ رو کامل قطع کردم تا ھیوا دوبار.امروز اومده بودم شرکت تا بتونم زودتر کارھامو پیش ببرم .

یاد داخلداشتم تو ذھنم دنبال راھی برای خالصی از این آدمای سیریش میگشتم کھ در باز میشھ و یاسین سراسیمھ م ...

چیشده یاسین؟_

.یاسر این بارھا رو از گمرگ آزاد کردیم اما یھ مشکل بزرگتر پیش اومده_

..چھ مشکلی؟ جون بکن یاسین_

.داداش بارھای دوم و مامور گمرک جلوشون و گرفتھ و چندتا مامور دارن میان شرکت_

بھ چھ جرمی؟_
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.بھ جرم قاچاق بودنشون_

.چرا چرت و پرت میگی؟ھمھ اون بارھا حق گمرکشون پرداخت شده و ھزار جور مراحل اداری رو طی کرده_

.یاسین میاد حرفی بزنھ کھ در اتاق بھ صدا درمیاد و منشی بھ ھمراه چندتا مامور وارد اتاق میشن

.ھرچقدر باھاشون حرف زدیم قبول نکردن و مجبور بودم باھاشون با اداره پلیس برم

:داشتن دستبند میزدن کھ با جدیت میگم

خودم میام.الزم نیست

بھ جوش میاد وقتی بھ اداره میرسیم از حرفای سرگرد خونم.و ھمراھشون میرم و یاسین ھم با ماشین خودش دنبالمون بود .

نداشت چیزھایی رو میشنیدم کھ روحمم ازشون خبر.این عوضیا چطور تونستن انقدر راحت تو تمام کارھام دست ببرن .

.امشب باید بازداشت میموندم و من تنھا نگرانیم ھیوا بود

_ از تو گاو صندوق سند خونھ رو بردار وفردا بیار.چیزی ھم بھش نگو.یاسین برو خونھ ھیوا تنھاست .

...اما داداش_

_ من از اینجا بیام بیرون جواب ھمھ اینکارا رو بھشون میدم.کاری کھ بھت گفتم و بکن .

...و االن زمانی بود کھ باید اون روی یاسر و بھ این عوضیا نشون میدادم

# 262_پارت

184



تنھا فکرم پیش ھیوا بود.اونشب توبازداشتگاه بین یھ مشت آدم خالفکار موندم .

.خدا کنھ یاسین بتونھ یھ جوری این نیومدن من و جمع و جور کنھ

.من برادر خودم و میشناختم ھرکاری میکرد نمیتونست دروغ بگھ و این شدیدا منو نگران میکرد

ارھارو انجام باالخره این شب طوالنی گذشت و صبح با صدای سرباز از اون بازداشتگاه لعنتی اومدم بیرون،یاسین تمام ک
.داده بود

کجا میریم داداش؟_

_ ھیوا چیزی نپرسید؟...خونھ فقط خونھ

_ پرسید کجایی کھ منم گفتم خودت میری و بھش توضیح میدی.با دیدنم تعجب کرده بود .

_ تونستی بفھمی چرا بھ این بارھا گیر داده بودن.باشھ خوبھ .

_ ردنمثل اینکھ کسی مقدار بارھا رو کمتر ثبت کرده و راحت تر بخوام بگم تو فاکتور و تمام برگھ ھا دست ب .

.یکی تو شرکت داره زیر آبی میره یاسین این آدموبرام پیدا کن_

_ راستی داداش دیشب ماھرخ دوباره بھ گوشیت زنگ زده بود.باشھ .

_ یعنی یھ ذره غرور نداره.این زن چقدر احمق،خوبھ گفتم  نمیخوام ببینمش .
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حاال بھ ھیوا میخوای چی بگی؟_

_ تونھ از دست من اما از طرفی نمیخوام با این خبرا خیال خام بھ سرش بزنھ کھ می.نمیدونم یاسین،شاید راستشو بھش گفتم
.فرار کنھ

...یاسین توفکر میره و چند دقیقھ بعد با حرفی کھ میزنھ اگھ کس دیگھ ای این حرف و میگفت زندش نمیذاشتم

_ میم بگیرهداداش من میدونم چقدر ھیوا رو دوست داری تمام سالھا دردتو دیدم اما بھتر نیست بذاری ھیوا خودش تص .

.تو میفھمی چی میگی یاسین؟اگھ درکم میکنی ساکت باش و دیگھ این حرف و نزن_

.میدونستم ھیچکس مثل یاسین  نگرانم نیست اما من نمیتونستم از ھیوا بگذرم

...این امکان نداشت

# 263_پارت

ھمش دلم آشوب بود و دلھره داشتم. نمیدونم چرا تو مسیر رفتم بھ خونھ دلشوره بدی سراغم اومده بود ...

قت نداشت و دیگھ دلم طا. بھ خونھ کھ میرسیم یاسین میره تا ماشینو پارک کنھ و منم تو ھمین فاصلھ میرم  سمت خونھ
.میخواستم ھرچھ زودتر ھیوارو ببینم تا خیالم آسوده بشھ

....درو کھ باز میکنم شروع میکنم صدا کردنش

_ ھیوا کجایی دختر؟؟ ھیوا...ھیوا ...

نباری و ھر دسشویی، حموم، اشپزخونھ، ا..دونھ دونھ تو اتاقارو میگردم... ترسم دوچندان میشھ!!  پس چرا جوابی نمیداد؟
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لعنتی نبودددد... ولی نبود.. سوراخی کھ تو خونھ بود رو میگردم ...

بھ والی علی اینبار زندا ات نمیذارم تولھ سگ... میکشمت ھیوا ....

..یاسینو پس میزنم و میشینم پشت ماشینو با تمام سرعت میرم سمت خونشون

مامورا میان حسابی دعوا باال میره و تھش میفھمم ھیوا ...پلیسو خبر میکنن..با داد و ھوار و مشت و لگد میافتم بھ جون در
..اونجا ھم نیست

ش میدادم*میگرفتمش اینبار حتما جر. پس کجا رفتھ این دختره ی نادون ...

ود کھ نکنھ ھیوا بی ھدف خیابونارو باالپایین میرفتم و چشمم بھ عابرا ب. تا شب ھرجا کھ فکرشو میکردم اونجا باشھ گشتم
...باشھ

داشتم بھ جنون میرسیدم..داشتم دیونھ میشدم ... نبود کھ نبود ...

ھیوا کجا بود؟؟  اون دختر کجا بودددد؟؟

ونجا بھتر بود تا صبح ھم...شاید برمیگشت پیش اونا..دوباره دور زدم رفتم دم خونشون تو تاریکی شب پارک کردم
..میموندم

ردمو گنگ و گیج با تقھ ھایی کھ بھ شیشھ ماشین میخورد چشم باز ک.. اینقدر بھ در نگاه کردم کھ نمیدونم کی بخواب رفتم
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خیره شدم بھ ....

# 264_پارت

ه ی ھیوابا تقھ ھایی کھ بھ شیشھ ماشین میخورد چشم باز کردمو گنگ و گیج خیره شدم بھ اقای بھ اصطالح پدرخوند ...

.با کالفھ گی دست کشیدم الی موھام کھ دوباره چند تقھ بھ شیشھ زدو اشاره کرد کھ شیشھ رو بکشم پایین

.بدون توجھ بھ حرفش در ماشینو باز کردم و پیاده شدم

_ تھ؟؟ واس چی دور و بر خونھ ی من کشیک میدی مرده حسابی؟؟؟ دخترمو کھ از خونھ زندگیش برداشتی بردی دیگھ چ
چی میخوای؟؟

...دستشو کھ بھ بازوم گرفت ناخودآگاه با عصبانیت و بھ شدت  پسش زدم کھ از واکنشم جا خورد

_ ت خونھ دخترت؟؟ کدوم دخترت؟؟  زن منو این ھمھ سال تو خونھ ات نگھ داشتی میگی دختر.. بھ من دست نزن مرتیکھ
ات بوده؟؟؟  اون دختر مگھ بی صاحاب بود؟؟

االنم کھ . وداوکی پسر زنت بود اینھمھ سال ھم توخونھ من عین دختر نداشتم ب:دستاشو بھ حالت تسلیم باال اوردو گفت
قانون گفت باید بیاد خونھ تو کھ اومد تموم.باھات دعوا ندارم . بردیش مواظبش باش ...

ختره ی لعنتی پس تو کجا رفتی؟ کجا رفتی د..نمیدونم چرا حس میکردم واقعا ھیوا اینجا نیست. خیره شدم بھ چشماش
کجا رفتی تو؟؟...احمق

تھ خیلی خیلی خس. خستھ بودم.درمونده نشستم تو ماشینو با یاسین تماس گرفتم تا بیاد دنبالم. دیگھ توانی برای برگشتن نداشتم
...بودم

فتم حموم بھ خونھ کھ رسیدم فقط ر. بدون ھیچ حرفی پشت فرمون نشست و حرکت کرد. نمیدونم چقد گذشت کھ یاسین اومد
باید خودمو اروم میکردم تا درست فکر کنم. و یھ دوش گرفتم یھ مسکن خوردم و خوابیدم .
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....تو خواب و بیداری بودم کھ با حس دستای لطیفی رو صورتم چشم باز کردم و

# کوچک_ملکھ

# 265_پارت

یشینھاخمی بین ابروھام م.اما وقتی چشمام بھ ماھرخ میافتھ دستش و از رو صورتم برمیدارم.فکر میکردم ھیواست .

تو اینجا چیکار میکنی؟مگھ نگفتم حق نداری نزدیک خونھ من بشی؟_

.یاسر خیلی منتظرت شدم اما زنگ نزدی منم از نگرانی نتونستم بیشتر از این صبر کنم و اومدم پیشت_

ما من با شاید این ناز و عشوه ھاش ھرمردی رو از پا درمیاورد ا.شاید این لحن حرف زدن دل ھرمردی رو میبرد.....ھھ
.این چیزا نمیلرزیدم

.من ذات این زن و خوب میشناختم

این زن یھ شیطان بود.میدونستم کھ ھمیشھ یھ نقشھ ای تو سرش داره .

...یھ شیطان فریبنده

برو ماھرخ من االن اونقدری اعصابم داغون ھست کھ بخوام ھمھ چیز و سر_

.تو کھ ھیچ تقصیری تو این شرایط نداری خالی کنم

...یاسر جان_

.من با این حرفا خام تو نمیشم_

.با یاسرم و یاسر جان نمیتونی بھ ھدفت برسی
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.دستی الی موھای لختش میندازه و چرخی بھ گردنش میده کھ نگاھش بھ جایی قفل میشھ

جلو چشمام نگھش میداره.خم میشھ و لباسی کھ رو زمین بود و برمیداره .

این چیھ یاسر؟این لباس دخترونھ مال کیھ؟کی تو این خونھ لعنتی بوده؟_

بھ تومریوط نیست؟_

بھ من مربوط نیست؟بھ منی کھ از اول کھ وارد زندگیت شدم تحقیرم کردی؟_

.منی رو کھ دوست داشتم اما تو ھمیشھ طردم کردی

.این زن چی داشت میگفت

.دوست داشتن و چطور معنی میکرد

.واقعا میکرد دوستم داره

_ رم تعریف از عشق و دوست داشتن اینھ؟نخندون من و ماھرخ،تویی کھ از اول ماشین حساب دستت گرفتی و با پد
.ھمدست شدی تا وارد زندگیم بشی این حرف و نزن 

چرا باور نمیکنی یاسر؟_

.من مگھ پدرم فقیر و بیچاره بود کھ بخوام چشم بھ چندرغاز تو بدوزم

_ تویی کھ شب و روز تو با یکی دیگھ گذروندی و بعد اومدی با من ازدواج .تو ھرچقدرم پول داشتھ باشی سیر نمیشی
توھم بیشتر از این خودت و پیش چشمم خار نکن.نمیخوام بیشتر از این قبرستون کھنھ بشکافم.کردی .

.بلند و عصبی میخنده
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حاال من خار شدم؟_

.اون دخترک برگشتھ کھ تو اینطور میکنی

.زودتر از این باید میفھمیدم

.روزی کھ توھتل قرار گذاشتی و نخواستی وارد خونت بشم

.تو ذھنت مسموم شده و فقط با فکر اون دختره بی چشم و رویی کھ معلوم نیست این ھمھ سال چھ غلطی کرده

کجاست؟نکنھ بازم دورت زده؟

.کاسھ صبرم لبریز میشھ

فریاد میکشم.من ھر حرفی رو نسبت بھ خودم تحمل میکنم اما دوست ندارم کسی درمورد ھیوا بد بگھ .

.خفھ شو تو حق نداری درموردش اینطور حرف بزنی_

_ نم تنھا کسی کھ دوست داره م.حقیقت و قبول کن کھ اون دختر دوست نداره.حرفم حق بود واسھ ھمین جوش آوردی
...منننن

.دستش و محکم میگیرم و از اتاق بیرون میندازمش و در و قفل میکنم

.بھ در مشت میکوبید و با حرفاش داشت تحریکم میکرد کھ یھ بالیی سرش بیارم

پس این یاسین کدوم گوری رفتھ بو

# 267_پارت

...ھمینکھ از اتاق میام بیرون ماھرخ جلومو میگیره و شروع میکنھ حرف زدن

_ ی بوده؟ اون چرا اینقدر بیتاب دختری ھستی کھ حتی معلوم نیست اینھمھ سال کجا  و با ک. یاسر صبر کن ببین چی میگم
یاسر چرا منو ... اینھمھ سال من موندم و اون رفت.. رھاش کن و با ھم قد خودت بپر....ھم قد و اندازه ی تو نیست یاسر

؟؟نمیبینی ؟؟؟چرا نگاھت بھ یھ رعیت زاده اس کھ حتی لیاقت با تو بودنو نداره و از کاخ تو فرار میکنھ؟
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اده بستھ من دل بھ ھمون رعیت ز... خورد میشدم و چیزی رو قلبم سنگین و سنگین تر میشد..با ھرکلمھ حرفش لھ میشدم
 .بودم و نبودنش برام  حکم نبودن ھوا بود برای نفس کشیدن

دل من منطق نمیشناسھ...چطور بھ این جماعت میفھموندم دل من قانون سرش نمیشھ ..

بی حرف کنارش زدم و داشتم راھمو میرفتم کھ دوباره دستمو از پشت گرفت .....

_ بمون برای من.رھا کن اون دخترو . نرو یاسر ...

برگشتم سمتش و سعی کرد آروم حرف بزنم. سعی کردم بھ خودم مسلط باشم ...

_ من ...بین منو ب...تو تمام عمرم یخی بودم کھ ھمون رعیت زاده ی بچھ سال این یخو آب کرد...من دل فقط بھ یکی بستم
ی تمام عمر برا. من فقط ھیوا رو میخام... یاسرم، ھمون پسری کھ با سایھ ی خودش ھم قھره و دنبال سایھ ی اون دختره

اینھمھ سال صبر کردم تا پیداش کنم و دوبرابرش صبر میکنم تا مال من باشھ. میخامش . 

یعنی باید مال من باشھ...مال منھ.. میخوامش. من تک پرم ماھرخ نمیتونم بھ کسی جز اون دختر فکر کنم ...

...یا سھم منھ یا سھم خاک واسالم

 .دستمو از تو دستش دراوردم و با سرعت رفتم سمت ماشین

یگردوندمباید زودتر میرفتم سراغ ھیوا و برش م. ھمزمان یاسین ھم باھام نشست و با شدت ماشینو بھ حرکت در آوردم ...

...با آدرسی کھ یاسین داد بھ اون پاسگاه رسیدم و با عصبانیت رفتم داخل

# 268_پارت
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.فقط دلم میخواست ھرچھ سریعتر دست ھیوا رو بگیرم و از این جھنم گورمو گم کنم

لب مرز رفتھ بود اصال اون بھ چھ جرعتی تا. فکراینکھ االن ھیوا تو این پاسگاه و بین اینھمھ مرده داشت کالفھ ام میکرد !!

کجا؟؟ کجا سرتو انداختی پایین داری میری اخوی؟؟_

برگشتم سمت صدا و سرباز وظیفھ ایی کھ پشت میز نشستھ بودو حالت طلبکار نگاھمو میکرد و دیدم کھ میخواست جلومو 
...بگیره

.با دستای مشت کرده و خشم خواستم برم سمتش کھ یاسین مچ دستمو میگیره و مانع میشھ

_ ھیوا مھمتره. فعال وقت دعوا نیست..االن فقط باید ھیوارو ببریم. داداش شر نکن .

دستم بھت برسھ فقط بالیی بھ سرت بیارم مرغای آسمون بھ حالت گریھ کنن....آخ ھیوا ھیوا ....

.بھ یاسین اشاره کردم کھ آرومم و اونم مچ دستمو ول کردو کنارم ایستاد

باھامون تماس گرفتن بیایم اینجا برای اون دختر کھ گرفتنش و:رو کردم بھ سربازو گفتم ...

بی اختیار رفتم . حرفم تموم نشده بود کھ در اتاق کناریش باز شد و از الی در نیمرخ ھیوارو دیدم کھ رو صندلی نشستھ بود
...داخل اتاق و یاسینم ھمراھم اومد

_ کجا؟؟ با توام کجااا؟؟... آقا وایسا ببینم

ی تو گوشش زدم کھ بی توجھ بھ ھمھ رفتم جلوی ھیوا کھ با دیدنم باترس بلند شد کھ ناخوآگاه دستمو بلند کردم و چنان سیل
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..پرت شد رو صندلی

آقا چکار میکنی؟؟ کی ھستی شما؟؟مرادی تو بیرون داری چکار میکنی ھرکی سرشو میندازه میاد تو؟؟_

تھ بودبا تن گر گرفتھ و خشم زیاد خیره شده بودم بھ ھیوا کھ رو صندلی مچالھ شده و با سر پایین افتاده نشس . 

....یاسین شروع میکنھ بھ حرف زدن و من فقط داشتم با خودم فکر میکردم چطور شد کھ تا اینجا کشیده شد

# 269_پارت

انتظار نداشت کھ بین جمع اینطوری بزنمش.دست روی صورتش گذاشتھ بود و با ناباوری نگام میکرد .

.یاسین جلو اون سرباز و میگیره و با کمی صحبت از اتاق دورش میکنھ

.بعد بھ طرف من میاد ودست رو شونم میذاره

_ بگیر بشین تا شر بپا نشده.داداش اینجا جاش نیست .

_ این اینجا چھ غلطی میکنھ؟.آخھ من چجوری آروم باشم 

هو نگاه بدی بھ ھیوا انداختم کھ باھمون چشمای اشکی خودش و تو صندلی جمع میکنھ و سرش و پایین مینداز .

کھ میگفت آتش خشمم  با ھر کلمھ ای.باالخره بعداز چند دقیقھ سرھنگ  میاد و کامل برامون اتفاقی کھ افتاده رو توضیح میده
.شعلھ میکشید

نگاه ھمون سراغ اون پسره عوضی رو گرفتم کھ گفتن با مامورا درگیر شده و بخاطر زخم کوچیکی کھ داشتھ بردنش درما
.منطقھ تا بعد منتقلش کنن
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رگردونیم با کلی حرف زدن باالخره سرھنگ رضایت داد کھ ھیوا رو ب.کاش تو این درگیری میمرد وگرنھ خودم میکشتمش
خونھ اما گفت کھ باید ھیوا

.تو دادگاه بگھ کھ این پسر بھ زور میخواستھ از مرز خارجش کنھ

ھ ای حرف بزنھ فقط کافی بود کلم.با این حرف ھیوا سرش و بلند میکنھ تا حرفی بزنھ اما با نگاه برزخی من سکوت میکنھ
.تا ھمینجا خفش کنم

..با تشکر از سرھنگ و پرسیدن یھ سری دیگھ از سواالت از اون پاسگاه بیرون میایم و بھ طرف خونھ میریم

# 270_پارت

ومده بودتمام زندگیم انگار عین فیلم جلو چشمم ا. تمام طول راه ھیچکس حرفی نمیزد. یاسین نشستھ بود پشت فرمون . 

چی  مگھ من از دنیا! چرا ھرچقدر میدوییدن دنبال آرامش، ازم فرار میکرد؟. چطور شده بودکھ بھ اینجا رسیدم
میخواستم ....

با صدای یاسین فھمیدم جلوی در خونھ ایم. اینقدر تو فکر و خیال خودم بودم کھ نفھمیدم کی رسیدیم ...

داداش خوبی؟؟_

س اومد پایین و با تر. در پشت ھم باز کردم و منتظر شدم تا ھیوا پیاده بشھ. بدون حرف فقط سری تکون دادم و پیاده شدم
 .منم با خشم درو بستم

.مچ دستشو گرفتم و داشتم میرفتم داخل کھ یاسین ھم از ماشین پیاده شد

کجا؟؟چرا داری پیاده میشی؟_
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_ فردا صبح میرم. خستمھ االن برم. منم امشب اینجت میمونم یاسر .

بودم کھ از این ولی منم آدمی ن. میدونستم بخاطر اینکھ بخواد جلومو بگیره کھ کاری بھ ھیوا نداشتھ باشم میخواد بمونھ
....اشتباه ھیوا بگذرم

برو. الزم نیست:مچ دست ھیوارو بیشتر فشار دادم و رو بھ یاسین با ارامش گفتم

شب خوش. فردا ھم بھ وکیل بگو بره کارای ھیوارو انجام بده زودتر ھمھ چی تموم شھ پرونده اش بستھ بشھ ...

....دیگھ اجازه ندادم حرفی بزنھ و رفتم داخل و ھیوا ھم با خودم کشوندم و درو بستم

# 271_پارت

.ھیوا رو ھل میدم داخل خونھ و در و محکم میکوبم و قفلش میکنم

.ھیوا با ترس بھ طرف اتاق میدوئھ و قبل اینکھ بخواد در اتاق و ببنده پام و الی در میذارم

_ از اینکھ کھ ھستم سگ ترم نکن...از جلو در گمشو کنار ھیوا .

با دیدنم عقب عقب میره.درو ھل میدم و در با صدای بدی بھ دیوار میخوره .

...یاسر_

_ خفھ شو و اسم منو نیار...ھیسسس .

کھ حاال از خونھ فرار میکنی؟؟با یھ پسر غریبھ پشت سر من نقشھ میکشی؟؟

.فریادی میکشم کھ دست روی گوشاش میذاره
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.تو لب مرز چھ گوھی میخوری؟تو اصال اون پسره رو میشناسی_

...من اون_

.حدس میزدم کھ میخواد چی بگھ

.قبل اینکھ جملھ اش رو تموم کنھ با پشت دست تو دھنش میزنم

_ آدمت میکنم ھیوا.مگھ نمیگم اون دھن تو ببند ...

.موھاش و تو دستم میگیرم

.وقتی تقالھاش و میبینم بیشتر عصبی میشم وسیلی تو صورتش میزنم

.روی تخت پرتش میکنم

_ غلط کردم...ببخشید ...

یشدن و من فکر اینکھ از مرز رد م.اون لحظھ کھ ھیوا رو تو اون پاسگاه دیده بودم یادم نمیرفت.اما من کر شده بودم
.ھیچوقت نمیتونستم پیداش کنم منو بھ جنون میکشوند

_ حساب اون عوضی ھم بمونھ برای بعد.االن حالیت میکنم کھ دور زدن یاسر چھ نتیجھ ای داره ...

اما اون چشمای اشکیش ھم دلم و بھ رحم نیاورد.سکوت کرده بود وبا چشمای اشکی من و نگاه میکرد .

...دستم و رو یقھ لباسش میذارم و با یھ حرکت بلوزش و پاره میکنم

# 272_پارت
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اما من حتی گریھ ھاشم برام اھمیت نداشت.ھیوا گریھ میکرد و ازم میخواست کھ اذیتش نکنم .

...خفھ شووووو_

.یاسر تورو خدا،دیگھ دروغ نمیگم_

.قول میدم پیشت بمونم کاریم نداشتھ باش

.اون موقع کھ داشتی با اون حرومزاده فرارمیکردی باید فکر اینجاش و میکردی_

شلوارش و درمیارم و با یھ حرکت رو شکم میخوابونمش.خواست حرفی بزنھ کھ با تو دھنش میکوبم .

.دیگھ تقالیی نمیکرد و فقط ھق میزد

.خودشم فھمیده بود کھ از دست من خالص نمیشھ

ما برام مھم نبودمیدونستم درد  داره میدونستم داره اذیت میشھ ا.واردش میکنم کھ جیغ میکشھ و ملحفھ رو تو مشتش میگیره .

.تو ذھنم فقط یھ کلمھ رژه میرفت

و این برای منی کھ بخاطر این دختر از ھمھ گذشتھ بودم دردش بیشتر بود...خیانت...خیانت .

.ضربھ محکمتری میزنم

.از درد زیاد حتی دیگھ گریھ ھم نمیکرد

.نمیدونم چقدر طول کشید فقط وقتی کھ حس کردم کمی آروم شدم ازش جدا میشم

.ھیوا ھمونطور بیحال افتاده بود و با ھرتکونی کھ میخورد آخی زیرلب میگفت

.کنارش دراز کشیدم کھ بھ ثانیھ ای خوابم برد
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گوشم و نزدیک میبرم.زیرلب چیزی میگفت.نزدیکای صبح بود کھ با صدای گریھ ھیوا از خواب بیدار میشم .

یاسر ببخشید غلط کردم من و نکش_

.لعنتی داشت کابوس میدید

...دست روی پیشونیش میذارم و متوجھ داغی تنش میشم

# 273_پارت

.صداش میکنم اما اون صدام و نمیشنید

.تا صبح سعی کردم تبش وپایین بیارم اما لعنتی اصال تاثیری نداشت

باالخره مجبور شدم کھ ببرمش بیمارستان واونجا ھم بعداز معاینھ گفتن کھ یھ تب عصبیھ و برای فشار پایینش یھ سرم بھش 
.زدن

اگھ اون من و دوست داشت و با اون پسره فرار نمیکرد االن ھمھ چیز بھتر بود.موھاش و نوازش میکنم .

.ھمینکھ چشمای بازش و میبینم سریع دستم و از روی سرش برمیدارم و اخم میکنم

...یاسر_

بلھ_

من کجام؟_

بیمارستان_
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چیشد؟: نگران میپرسم.میخواد بلند بشھ کھ نمیدونم چی میشھ و آخی ازدھنش خارج میشھ

من نمیتونستم از نگرانی برای این دختر دست بکشم.متعجب نگام میکنھ کھ تازه میفھمم چھ سوتی دادم .

.دراز بکش کم تکون بخورتا این سرمت تموم بشھ_

.سری تکون میده و دوباره دراز میکشھ

.با تموم شدن سرمش بھ طرف خونھ برمیگردیم کھ بین راه کسی با من تماس میگیره

.با جواب دادن گوشیم میفھمم اون پدر از غیب پیدا شده ھیوا بود و ازم میخواست کھ بھ خونشون بریم

اشھالبتھ من شک  داشتم کھ این مرد تو اینکار دست نداشتھ ب.مثل اینکھ خبر پیدا شدن و ھیوا رو شنیده بود .

ش و باالخره با وجود اصرار و خواھش ھای زیادش راضی شدم کھ بھ اونجا بریم و بھ یاسین ھم خبر داد کھ خود
...برسونھ

# 274_پارت

کاش با .ده بودھیوا نگران کنارم ایستاده بود و دستاش و مشت کر.با رسیدن بھ خونشون یاسین و میبینم زنگ در و میزنم
.خودم نیاورده بودمش

در باز میشھ و میخوایم بریم داخل کھ ھیوا دستم و میگیره.میترسیدم با دیدنشون دوباره ھوایی بشھ .

یاسر میشھ من نیام؟_

اونوقت کجا بمونی؟_

200



توماشین_

_ مینجا چیزی بذارمت تو ماشین کھ دوباره فرار کنی؟برو داخل تا ھ.فکر کردی من از یھ سوراخ دوبار نیش میخورم...ھھ
.بھت نگفتم

میشیم باھم داخل.ھیوا بغض میکنھ اما معلوم سعی داره گریھ نکنھ.یاسین میخواد دخالت کنھ کھ بھش اجازه نمیدم .

ه حاال این مردمن تحمل نداشتم پدرش اون و تو بغلش بگیر.اون مرد میاد جلو و ھیوا رو بغل میکنھ کھ اخمام توھم میره

. ..ھیوا _

.ھیوا کھ با شنیدن صدام حساب کار دستش اومده بود عقب میاد

.اون مرد ھم وقتی اخمای روصورتم و میبینھ با سرفھ ای مارو بھ سالن پذیرایی دعوت میکنھ

.خب گفتین کارم دارین خوشحال میشم زودتر حرفتون و بزنین_

.میخواستم درمورد ھیوا و اون پسر کھ باھاش بود حرف بزنم_

...بلند میشم کھ یاسین جلوم و میگیره

# 275_پارت

بشین داداش،بذار ببینیم حرفشون چیھ_

با اخم نشستم و زل زدم بھ اون مرد تا ببینم چی میخواد بگھ.ھمھ منتظر نگاھم میکردم .
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_ زدیمشما کھ ھیوا رو از ما گرفتین و ماھم حرفی بھتون ن.آقا یاسر بھتر کھ این جبھھ گیری رو کنار بذارین .

مگھ قرار بود از جانب شما حرف یا اعتراضی صورت بگیره؟_

...خب باالخره اون دختر_

.اجازه نمیدم حرفش و ادامھ بده 

ھیوا فقط مال من بود نھ کس دیگھ.باید این توھم کھ ھیوا دخترشون بوده رو کنار میذاشتن .

_ یوا پیشتون شما فقط لطف کردین و مدتی ھ.شما ھم حق ندارین فکر کنین کھ نسبتی با ھیوا دارین.ھیوا دخترتون نبود
واما درمورداون پسر من ھیچوقت ازش نمیگذرم این و بھش بگین.مونده .

_ اما شما اومدین و مانع عشق این دونفر شدین.اما اون فقط عاشق شده .

این مرد از عشق چی میفھمید؟

خت بودتحملشون دیگھ س.اصال میدونست عشق چیھ؟یا بخاطر طرفداری از اون پسره بی ناموس داشت این حرفارو میزد .

.مثل اینکھ ما زبون ھمدیگھ رو نمیفھمیم_

...بھتر بقیھ چیزا باشھ برای دادگاه

.شما حواستون باشھ کھ موش تو کارھای من ندوئونین کھ بد میبینین

.من از کسی کھ باھام بد تا کنھ نمیگذرم

دیگھ کاری اینجا نداشتم.بلند میشم و بھ ھیوا و یاسین ھم اشاره میکنم کھ بلند بشن.رنگ از روشون پرید ...

# 276_پارت

.ھیوا میخواد طرفشون بره اما با اخمی کھ براش میکنم کنارم میایستھ و از اون خونھ میایم بیرون
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داداش چیکار میخوای بکنی؟_

.االن وقتش نیست یاسین بیا بریم خونمون باھم حرف میزنیم_

دھیوا اخم کرده بود و با حرص پوستھ لبش و میکن.سوار ماشین میشم و یاسین ھم بھ طرف ماشین خودشش میره .

...نکن_

کنپوست لب تو ن:اما اون اھمیتی بھ حرفم نمیده و بھ کارش ادامھ میده کھ این دفعھ با صدای بلندتری میگم

کھ مجبور شدم داد بکشم.اما اون بیخود افتاده بود رو دور لجبازی و اصال محلم نمیداد .

مگھ با تو نیستم میگم اون کار و نکن؟؟؟_

دلم میخواد پوست لبم و بکنم اصال دوست دارم بھ خودم آسیب برسونم بھ توچھ؟_

_ پس عصبانیم نکن.ھیوا کل کل نکن حاال کھ بھتر شدی نمیخوام بھت چیزی بگم و دوباره حالت بد بشھ .

عصبانی بشی این دفعھ چیکار میکنی؟_

میزنی؟

اما سعی میکنم خونسرد باشم و مراعات حالش و کنم.این دختر داشت عمدی رو مخم راه میرفت تا کاری کنم .

.چیشد چرا جواب نمیدی؟نگفتی چیکار میکنی؟پس جز زدن کار دیگھ ای بلد نیستی_
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.االن نشونت میدم چھ کارھای دیگھ ای جز زدن بلدم_

...بعد تموم شدن حرفم ماشین و گوشھ خیابون خلوت ھدایت میکنم

# 277_پارت

.لبام و روی لباش میذارم و میبوسمش

.دستمو پشت سرش میذارم تا نتونھ سرش و عقب ببره 

چند دقیقھ  کم کم انقباض بدنش کمتر میشھ و درکمال تعجب میبینم کھ خودش ھم بعد.گازی از لبش میگیرم کھ آخی میگھ
.ھمراھیم میکنھ

...سرمو کھ عقب میربم آروم سر زیر میندازه و دست روی لباش میذاره

.دختره چموش،لبخندی کھ میخواست رو لبم بیاد با تقھ ای بھ شیشھ جاش و بھ اخم میده

.بھ طرف شیشھ برمیگردم و با دیدن مامور گشت لعنتی زیر لب میگم

.از ماشین پیاده نمیشی ھیوا_

اما االن نمیتونستم آرومش کنم اول باید اینارو میفرستادم پی کارشون.مشخص بود کھ نگران شده .

مھ و گذاشتن پول بعداز کلی حرف زدن ونشون دادن صیغھ نا.از ماشین پیاده میشم و اما قبلش صیغھ نامھ رو با خودم میبرم
.تو جیبشون میرن

چیشد؟_
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.چیزی نشده از اینکھ بوسیدمت ناراحت شدن گفتن جامعھ بھ انحراف کشیده میشھ_

...وا_

حاال فھمیدی جز زدن و تھدید کار دیگھ ای ھم میدونم .توھم کم چموش بازی دربیار.ولشون کن _ .

چرا انقدر نگھ داشتن من برات مھمھ؟_

ھنوزم از من دلیل میخواست.چطور ھنوز متوجھ نشده بود ...

# 278_پارت

ھنوز متوجھ این سواالت نشدی؟_

.اگھ دوباره داد و فریاد راه نندازی جوابش و میدم  _

.کاریت ندارم حرف تو بزن_

میدونی اگھ دروغ بگی میفھمم

.نا مطمئن نگاھم میکنھ

.میدونستم این بی اعتمادی بخاطر دعواھایی بود کھ ھمیشھ داشتیم

.یھ بار گفتم کاری ندارم_

پس این ھمھ تعلل برای چیھ؟

:سرش و پایین میندازه و میگھ
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نھ آروم ھنوز این برام سوال داره چرا_

تو بخاطرم از ھمھ گذشتی؟

راشون ھزار تا چرا بخاطر یھ دختر بچھ پدر و مادرتو کنار گذاشتی؟من ھمون ھیوا فقط تو ذھنم پر از سوال،سواالتی کھ ب
.جواب وجود داره و من نمیدونم کدوم درستھ

دی میافتماما وقتی بھ یاد بالھایی کھ سرم آور.میدونی یاسر گاھی فکر میکنم کھ شاید کارات از دوست داشتن باشھ .

میذارم بھ یاد وقتی کھ زیرت داشتم از درد میمیردم اما تو برات داد و فریادم مھم نبود ھمھ این دوست داشتن و

کنار و تنھا یھ کلمھ تو ذھنم نقش میبنده

...ھوس

.اما من ھیچوقت تورو برای ھوسم نخواستم_

.اما بعضی از کارھات اینو نشون میداد_

...اما اون

.درمورد اون پسر بعدا صحبت میکنیم ھیوا،یھ چیزھایی ھست کھ تو باید بدونی_

چھ چیزایی؟؟_

...بھتر بریم خونھ بعد بیشتر درمورد خودمون و ھمھ اتفاقات میتونیم حرف بزنیم_

# 279_پارت

بھ خونھ کھ میرسیم بعد تعویض لباس

چیزی نمیگم تا خود ھیوا شروع کنھ.روبھ روی ھم میشینیم ....
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_ مگھ نگفتی تو خونھ حرف بزنیم ؟...خب حرف بزن دیگھ

خب چی میخوای بشنوی؟_

...واقعیتھا رو_

.نمیدونم چقدر از حرفام و باور میکنی_

من تمام احساسات درونم و کشتھ بودم؛

درش،یھ آدمی کھ حرف ھیچکس براش مھم نبود حتی پدر و ما.اما از روزی کھ تورو دیدم انگار یھ آدم دیگھ شدم

مردی ھم کھ سخت میگیره ھمینطور.ببین ھیوا مردی کھ آزادت میذاره دوست نداره .

کردی و خودتم میدونی اگھ من باھات رابطھ ای داشتم ھمیشھ مواظب بودم کھ آسیب نبینی جز زمانھایی کھ کاری می
اما اون لحظھ ھم بعدش پشیمون میشدم.عصبی میشدم .

میدونستم کھ امکان داره حرفام و باور نکنھ.ھیوا سرش و پایین انداختھ بود و تو فکر فرو رفتھ بود .

_ ردرگم میشم نمیدونم چی بگم یاسر،کارھات،حرفات و حمایتھات و میذارم کنار ھم تو ذھنم ھزارتا درگیری پیش میاد،س
بھم وقت بده تا فکر کنم.بین ھمھ اتفاقات .

_ تو دیگھ اون بچھ کم سن نیستی.باشھ اما سعی کن درست فکرکنی .

_ درمورد اون پسر ھم...باشھ ...

.برای امشب کافیھ برو تو اتاقت،درمورد اون بعدا حرف میزنیم_

...اخم میکنھ و میره تو اتاقش و در و بھم میکوبھ
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# 280_پارت

مصبح زودتر از ھیوا بلند میشم  و میرم سراغ کارھا،برای ھیوا یاد داشتی مینویسم و روی یخچال میچسبون .

یرفتاگھ دوباره فرار میکرد و م.اما با یادآوری فرارش پشیمون میشم.خواستم در و قفل نکنم.از در بیرون میرم .

.من باید چیکار میکردم

.باید امروز کارھای عقب افتاده رو انجام میدادم و یھ سرھم بھ کالنتری میزدم 

.نمیخواستم اون پسره ھمینطور راحت آزاد بشھ

ھنوز چیزی مشخص نبود ومن باید ھمچنان صبر میکردم.بعداز کالنتری مستقیم بھ طرف شرکت میرم .

.رسیدگی بھ این ھمھ کار عقب افتاده انقدر طول کشید کھ وقتی سرم بلند کردم دیدم ھوا تاریک شده

.نگاھی بھ گوشیم انداختم وبا دیدن شماره خونھ و تعدا تماس ھا نگران شدم 

این لعنتی چرا سایلنت بود؟

تفاقی برای ھیوا بلند میشم و از شرکت میزنم بیرون،فقط امیدوار بودم کھ ا.شماره خونھ رو میگیرم اما کسی جواب نمیداد
.نیافتاده باشھ

.خیابون ھا حسابی شلوغ بود ومن پشت ترافیک گیر کرده بودم

.ھرچقدر ھم بوق میزدم کسی کنار نمیرفت

ماشین کناری حرفی میزنھ کھ اھمیتی نمیدم. با باز شدن جاده پام و رو گاز میذارم .
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...با رسیدن بھ خونھ و دیدن تاریکی مطمئن میشم کھ اتفاقی افتاده

# 281_پارت

.با کلید در خونھ رو باز میکنم و از ھمون جلوی در بلند بلند ھیوارو صدا میزنم

.اماجوابی نمیشنوم واین بیشتر نگرانم میکنھ

و بھ دیوار رو بھ  برقھای پذیرایی و روشن میکنم و با نگاھی بھ اطراف ھیوا رو میبینم کھ کنار مبل زانوھاش و بغل گرفتھ
.روش زل زده

.نزدیکش میرم و جلوی پاش زانو میزنم

.نگاھم میکنھ و من با دیدن چشمای سرخ و ورم کردش نگرانیم بیشتر میشھ

ھیوا عزیزم چیشده؟چرا اینجا نشستی؟_

.بی روح و پر درد زل میزنھ توچشمام،این طرز نگاه کردنش دلم و بھ درد میاره

چی باعث شده بود کھ این دختر تو این حال باشھ؟؟

ھیوا جان بگو من نبودم چھ اتفاقی افتاده؟کسی بھت حرفی زده؟_

نکنھ با اون پسره حرف زده.یھ دفعھ یاد این میافتم کھ تلفن و برنداشتم .

...اگھ اینطور باشھ من

.اما نھ اونکھ شماره بازداشتگاھی کھ اون پسره بود و نداشت

.اعصابم ھر لحظھ بیشتر بھم میریخت و ھیوا ھم با سکوتش عصبی ترم میکرد

.تمام تالشم این بود کھ عکس العمل بدی نشون ندم
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ھیوا چرا ساکت موندی؟حرف بزن دختر من دارم میمیرم از نگرانی_

...یاسر_

جانم_

_ ماھرخ اومده بود اینجا...ماھرخ

چی؟؟؟اون اینجا چھ غلطی میکرد؟_

.بلند میشم و کالفھ جلوش قدم میزنم

اول باید میفھمیدم چھ مزخرفاتی بھش گفتھ.ماھرخ اومده بود اینجا،اومده بود تا ھیوا رو اذیت کنھ ...

# 282_پارت

چی میگی ھیوا؟ماھرخ اومده داخل؟ توچرا در و براش باز کردی؟_

وردم؟؟؟چرا من؟؟؟ در وباز کردم من؟؟؟؟مگھ تو در و قفل نکرده بودی؟من از کجا کلید آ:عصبی و با صدای بلندی میگھ
ھمیشھ من مقصرم؟

پس اون چطور اومده و وارد خونھ شده؟چی بھت گفتھ؟_

الش بدهتمام تنش از حرص میلرزید و من کامال متوجھ بودم ح.ھیوا کھ معلوم بود خیلی ناراحت وعصبیھ بلند میشھ ...

منو مسخره میکنی یاسر؟؟؟تو خودت بھش کلید دادی و اونوقت از من میپرسی؟؟_

!!چرا مزخرف میگی؟کی بھش کلید داده؟مگھ ما دیشب باھم حرف نزده بودیم _

210



_ ی و اون و آره حرف زدیم اما من نمیدونستم تو عاشق ماھرخی،نمیدونستم کھ بعد جدایی ھر چند وقت براش گل میفرست
.بھ شام دعوت میکنی

ت براش گل من نمیتونستم ماھرخ و برای چند لحظھ تحمل کنم اونوق.با حرفاش کم مونده بود تا کنترلم و از دست بدم
.بفرستم

توھم حرفاش و باور کردی؟_

_ چون برای ھمھ حرفاش دلیل داشت.آره باور کردم .

چرا خودت و میزنی بھ نفھمی و احمقی؟تومگھ ماھرخ و نمیشناسی؟_

مگھ نمیدونی ھرکاری برای دور کردن من از تو انجام میده ھاااانننن؟؟؟

با فریادی کھ میکشم لرزش تنش بیشتر

نزدیکش میشم و بغلش میکنم اما اون تقال میکنھ تا از آغوشم بیاد بیرون.میشھ .

.محکم تر نگھش میدارم

_ آروم باش ھیوا آروم چتھ تو دختر؟.تالش نکن چون تا من نخوام نمیتونی بری

چرا حرفای اون وباور کردی؟

آروم بشھ با این حرفم میزنھ زیر گریھ،اشکاش پیراھنم و خیس میکنھ اما چیزی نمیگم تا حسابی خودش و خالی کنھ و ...

# 283_پارت

.فردای اونشب زودتر از ھیوا بلند میشم

.برای امروز نقشھ ھایی داشتم وباید قبل ازھرچیزی کارھای مھم و بھ یاسین میسپردم
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نم وقتی کھ میخوام قطع ک.درجریان تمام کارھای شرکت قرارش میدم.ھمینکھ باھاش تماس میگیرم سریع جواب میده
مواظبش باش.داداش حدس زدن کاری کھ میخوای انجام بدی برام سخت نیست:میگھ ...

غرورم اجازه نمیداد اما اینکھ یاسین بھترین برادر برام بود ھرگز قابل .ازش تشکر میکنم و بعداز کمی صحبت قطع میکنیم
.انکار نیست

.بھ طرف اتاق میرم و ھیوا رو کھ مثل فرشتھ ھا خوابیده بود صدا میکنم

انقدر صداش میکنم کھ باالخره.اخمی بین ابروھاش میشینھ و غلتی میزنھ

.بلند میشھ

.اه ول کن دیگھ بذار بخوابم_

.پاشو صبحانھ بخور آماده شو چمدون جمع کردم باید بریم جایی_

چی میگی تو؟کجا میخوایم بریم؟_

_ د تا حاال اگھ سواالتت تموم شده زو. ھرچند لزومی نمیبینم بھت بگم ولی محض رفع فضولیت بگم کھ میریم کیش
.پروازمون نرفتھ

ن بدون ھیچ با رسیدن بھ فرودگاه بعداز تحویل چمدو.با کلی غر زدن بلند میشھ و بعداز خوردن صبحانھ حرکت میکنیم 
مثل اینکھ این دفعھ ھمھ چی با من ھمراه بودن.تاخیری بھ طرف مقصد میریم .

کر میکردمھیوا سر روی شونھ ام میذاره و من بھ فکر خاطراتی خوبی کھ قرار بود تو این شھر برای ھم رقم بزنیم ف ...

# 284_پارت

بھ ھتل میریم و بعداز کمی استراحت باھم بیرون بھ مرکز خرید .با رسیدنمون ماشینی کھ ھماھنگ کرده بودم دنبالمون میاد
.میریم
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رو نگاه میکنیم با دیدن لبخندش دستشو میگیرم و یکی یکی ویترین ھا.ھیوا لبخندی میزنھ و با ذوق بھ اطراف نگاه میکنھ .

یشیم بھ ھیوا نشونش میدم و با تاییدش وارد مغازه م.خیلی خوشگل بود.پیراھن بلند سفیدی و پشت ویترین میبینم .

خرید یھ دست  و باالخره بعداز.عالوه بر پیراھن یھ مانتو آبی آسمونی و شال و کیف کفش و کلی وسیلھ دیگھ ھم خریدیم
.کت و شلوار بھ طرف ھتل میریم 

.ھیوا لباساتو بپوشو آماده شو میخواین یھ مھمونی بریم_

چھ مھمونی یاسر؟چرا انقدر عجیب رفتار میکنی؟_

.جلو میرم و بوسھ ای کوتاه روی لبش میزنم

_ من کاری نمیکنم بھ ضررت باشھ.بھ من اعتماد کن .

نش نمیتونستم با دید.ھیوا حدود یھ ساعت بعد از اتاق بیرون میاد .بی حرف بھ اتاقش میره و من ھم لباسم و عوض میکنم
چطور میشد این ھمھ زیبایی رو دید و چشم ازش برداشت.چشم ازش بردارم .

.دست تو دست ھم از ھتل بیرون میریم

...با رسیدن بھ محضر ھیوا متعجب صدام میکنھ

# 285_پارت

جان؟؟_
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_ اینجا...این ...

_ من مدتھاست دارم بھ این روز فکر میکنم.دیگھ نمیتونم ھیوا،ھرچی عذاب و دوری کشیدیم بسھ .

اما یاسر اینطوری دور از ھمھ؟چطور انقدر مطمئنی کھ من بھت جواب مثبت میدم؟_

_ میکنم امروزو خراب نکن کھ اگھ امروز اونجوری کھ میخوام پیش نره دنیا رو روی سر ھمھ خراب...خراب نکن ھیوا .

.چیزی نمیگھ و روشو برمیگردونھ

سفارش کرده بودم سفره عقد زیبایی بچینن.با ھم وارد دفتر خونھ میشیم  ...

کمی صحبت میکنھ.با ورودمون بعداز سالمو احوال پرسی عاقد میاد .

.باالخره شروع بھ خوندن خطبھ میکنھ

.ھیوا میخواد ھمون دفعھ اول بلھ بگھ کھ اجازه نمیدم

_ البتھ قبلش زیر لفظی ھم میگیری.مثل ھمھ عروسا  بار سوم بلھ میگی...صبر کن .

.بار سوم خطبھ رو میخونن

.جعبھ مخمل آبی از جیبم در میارم

.گردنبند ظریفی با فرشتھ پالک فرشتھ رو تو دستش میذارم

.با بلھ ای کھ میگھ نفس راحتی میکشم

.دفتر و امضا میکنیم وبعداز حساب پول محضر از اونجا بیرون میایم

.آھنگی میذارم و باھاش میخونم و ھیوا متعجب نگام کرد
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چیھ چرا عالمت تعجبی؟_

.این چھ کاراییھ میکنی؟مگھ بچھ ای؟فکر نمیکردم توھم ھمچین کارھایی بکنی_

_ بریم خونھ نشونت میدم ھیوا خانوم.حاال کارھای بھتری میدونم کھ تو خیابون نمیشھ ...

.دیوونھ ای زیر لب میگھ کھ قھقھ ای میزنم و بھ خوندم ادامھ میدم

...برای شب نقشھ ھا داشتم

# 286_پارت

یا با خوشحالی ھیوا با دیدن در.با رسیدن بھ جای مورد نظر ازماشین پیاده میشم و اشاره میکنم تا ھیوا ھم پیاده بشھ
وااای یاسر اینجا چقدر قشنگھ:میگھ

.کفشاش و از پاش درمیاره و شلوارش و تا زیر زانو باال میزنھ و وارد آب میشھ

دور خودش میچرخید و با پاش آب و اینور اونور پرت میکرد.رو ساحل بھ این ھمھ ذوقش خیره میشم .

رسید زمین تا این دختر شاد و سرزنده با اون دختری چند لحظھ پیش کھ ناراحت و طلبکار جلو دفترخونھ از من سوال میپ
.آسمون فرق داشت

.نزدیکش میشم و از پشت بغلش میکنم

.بھ قدری حواسش پرت و تو حال خودش بود کھ با قرار گرفتن دستام دور کمرش جیغ میکشھ

_ نترس منم عروسک...ھیسسس

مثل اینکھ دریا خیلی دوست داری
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آره من عاشق دریام_

.ھیوا میشھ بشینیم میخوام باھم حرف بزنیم_

...حتما_

بھ رو بھ رو زل میزنم وبعداز کمی مکث میپرسم.از آب بیرون میاد و باھم روی ماسھ ھا میشینیم .

ھیوا میخوام نظرت و درمورد عقدمون بدونم_

االن؟اونم وقتی کھ عقد کردیم و ھمھ چیز ثبت شد؟_

.آره ھمین االن و تو ھمین لحظھ_

_ شستم قصدم فقط نمیدونم یاسر واقعا تو شوکم،حتی نمیدونم چطور شد کھ بلھ گفتم اونم منی کھ وقتی پشت اون سفره عقد ن
یھ کلمھ بود اونم نھ

.شاید توھم دوستم داری اما داری مقاومت میکنی_

_ فکر  شاید تا چند روز پیش.نمیدونم شاید من ھنوز تکلیفم با احساسم مشخص نیست اما خب احساس تو درک میکنم
اما االن ھمچین فکری ندارم.میکردم ھمھ حرفات دروغھ و میخوای فقط ازم سو استفاده کنی .

برسم باید میگفتم باید بھش میگفتم کھ من تحمل ندارم و میخوام ھمین امشب بھ چیزی کھ سالھا براش صبر کردم .

_ نی من سالھا اما باید یھ موضوعی رو بھت بگم ھیوا خودت میدو.حداقل خوبھ باز بھ یھ نتیجھ مثبتی درمورد من رسیدی
اما .نگی تو بگیرمما باھم رابطھ داشتیم اما از یھ جور دیگھ و من ھیچوقت نخواستم بھ زور و بدون عقد دخترا.کنارت بودم

...حاال کھ
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عا برات متاسفم واایی خدایا واق...برای...حاال چی یاسر یعنی تو این کار کردی برای:بھ طرفم برمیگرده و با پرخاش میگھ
ند زدی بھ یاسر یعنی من و فقط برای رابطھ میخوای و اونوقت من احمق ھمین االن گفتم حرفات و باور کردم اما تو گ

..باورم

.این دختر چی داشت سر ھم میکرد

ب شده وقتی بزرگتر شده حاضر جوا.ھیوای قدیم ھیچوقت سرکش نبود.اوووف چقدر فھموندن حرف بھ ھیوا سخت شده بود
و من موندم این منطق و استدالالت و از کجا میاره

# 287_پارت

_ م کھ تورو تمومش کن این افکار بیھوده تو، تو چھ فکری درمورد من میکنی ھاان؟یعنی من اونقدر عوضی...بس کن ھیوا
.فقط برای یھ رابطھ بخوام

_ ر این بین ا نیازت و د*فقط یھ وسیلھ برای ارض.پس حرفات چھ معنی میده؟تو از اولم منو بھ ھمین چشم نگاه میکردی
...یھ حس کوچیکی ھم بھم داشتی ھمین

خداروشکر کھ این قسمت از ساحل خلوت بود و کسی صدامون و نمیشنید.دستام از خشم مشت میشھ .

.ببند دھنتو تا کنترلمو از دست ندادم_

رو میکردمچرا انقدر شخصیت خودتو پایین میاری؟ اگھ من ھمچین چیزی میخواستم کھ ھمون روزھای اول با زور این کا .

...شاید اینم_

ھیسسسسس:اجازه نمیدم تا حرفی بزنھ دست میذارم رو لبش و میگم ...

ونت بیشتر از فکرت زب.تو بزرگ شدی ھیوا اما افکارت ھنوزم بچگانھ ست.ھرچقدر حرف زدی بسھ؛حاال فقط گوش کن
چرا ما نمیتونیم مثل دوتا آدم بالغ باھم صحبت کنیم؟؟کی این حرفا رو تو سرت انداختھ؟؟.دراز شده
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سر بھ  حس میکردم از حرفاش پشیمون شده کھ اینطوری تو سکوت.سرش و پایین میندازه و با گوشھ شالش بازی میکنھ
.زیر انداختھ

نمبا دستام صورتش و قاب میگیرم و تو چشمای خوشرنگش نگاه میک.دست میذارم زیر چونش و سرشو باال میگیرم .

.ببین ھیوا من نمیخوام چیزی رو بھت تحمیل کنم اما صبر منم حدی داره_

ھیچکدوم از اون افکار زشت ھم تو سرم نبوده و نیست.من ھیچوقت قصد سو استفاده ازت نداشتم و ندارم .

_ باعث شد بی  ببخشید نمیخواستم اینطور دعوامون بشھ اما یھ لحظھ فکری کھ تو سرم اومد انقدر اذیتم کرد کھ.میدونم
...منطق بشم و

مثل تشنھ ای .شصبرم تموم شد و بدون فکر کردن بھ مکانی کھ ایستاده بودیم لبام و رو لباش میذارم و پر احساس میبوسم
...کھ بھ آب رسیده باشھ

# 288_پارت

ھیوا میخواد سرش و بکشھ عقب کھ این اجازه رو بھش نمیدم و با دستم فشار بیشتر بھ سرش میارم و گاز ریزی از لبش 
.میگیرم

ا وحشی چر:ھیوا اخم میکنھ و دستی رو لبش میکشھ و میگھ.باالخره وقتی ھردومون نفس کم میاریم از ھم جدا میشیم
...میشی؟لبمو کندی

.و بعد پشت چشمی برام نازک میکنھ

یھ دفعھ حرفش.این دختر خودش تنش میخارید وگرنھ من کاری بھش نداشتم

این بھ من چی گفت؟؟؟.یادم میاد

تو االن وحشی رو با کی بودی؟_
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_ مگھ بیرون جای اینکاراست؟...با تو

پس کجا میشھ اینکارا رو کرد؟_

خیلی پررویی یاسر_

ببین با من کھ خان یھ روستا بودم چطور حرف میزنھ.نھ من ھرکاری میکردم زبون این دختر کوتاه نمیشد .

_ این یھ وجب بچھ ھرچی دلش میخواد بھ من با این ھمھ ابھت میگھ.تو خیلی زبونت دراز شده .

.این ابھت رو من جواب نمیده_

.اگھ راست میگی صبر کن تا حالیت کنم_

.با این حرفم پا بھ فرار میذاره اما ھنوز چند قدمی نرفتھ بود کھ از پشت تو چنگم میگیرمش

_ ادامھ اشو بگو.خب داشتی میگفتی کھ روت تاثیر نداره...کجا بودی حاال ...

_ خواھش میکنم توکھ دلت نمیاد بالیی سرم بیاری...یاسررر.ادامھ نداشت .

منم زل میزنم تو چشماش و سرم میارم پایین اون ھم فکر میکنھ کھ میخوام .چشماش و مظلوم میکنھ و زل میزنھ توچشمام
.دوباره ببوسمش اما برخالف انتظارش گاز محکمی از لپش میگیرم کھ جیغش درمیاد

خیلی بدی یاسر_

.تا تو باشی زبون درازی نکنی_

219



ه طعم زندگی خستھ ام خیلی خستھ میخوام برای یھ بارم کھ شد:یھ دفعھ سرشو رو سینم میذاره و با بغض توی گلوش میگھ
میخوام باورت کنم شاید اینطوری بھتر باشھ .بدون دغدغھ رو بچشم .

_ چولوخیلی دوست دارم خانوم کو.برات چیزی رو کم نمیذارم  .اگھ ما باھم باشیم ھمھ چی رو میتونیم حل کنیم ...

# 289_پارت

شھھمینکھ در اتاق و میبندم ھیوا رو بلندش میکنم کھ جیغی میک.با رسیدن بھ ھتل وارد اتاق خودمون میشیم .

_ جیغ و داد نداریم...ھیسس .

یرون میکشمدر کمد و باز میکنم و یھ لباس خواب مشکی خیلی کوتاه وکھ تمامش تور بود ب.کنار کمد رو زمین میذارمش .

من میرم بیرون،اینوکھ پوشیدی صدام کن_

...اما_

م و منتظر میشم کتمو درمیار.بوسھ کوتاھی رو لبش میزنم وبدون اینکھ منتظر ادامھ حرفش باشم از اتاق خواب بیرون میرم
.کھ باالخره صدام میکنھ

دھنم میکشم نزدیکش میرم و لباشو تو.در و باز میکنم و دیدن بدن بلوریش تو اون لباس خواب مشکی ھوش از سرم میپره .

اولش عکس العملی نشون نمیده.دستمو مالیم روی تنش میکشم.بھ طرف تخت میبرمش و روی تخت میندازمش .

.اما کم کم اونم بیقرار میشھ 

یکشممنم لباس خوابی کھ تنش بود و از تنش بیرون م.دکمھ بلوزم و باز میکنھ وکامل لباسامو از تنم درمیاره .
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ھمینطور بوسھ ھام و بیشتر میکنم و بھ طرف پایین میرم.گردنشو بین لبام میگیرم کھ آھی غلیظی میکشھ .

کمرش وبلند میکنھ و محکم روی تخت میکوبھ.گاھش و میبوسم کھ اسممو صدا میکنھ*شرم .

لباشو تو دھنم میگیرم و با باال تنھ اش بازی میکنم تا درد کمتری .خودم باھاش تنظیم میکنم و صدای آخش بلند میشھ
باالخره ھردومون راضی میشیم و من کنار میکشم.بکشھ .

...ھیوا بیحال کنارم افتاده بود و اشک گوشھ چشمش جمع شده بود
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